Organizator:

Partner strategiczny:

Partner:

Program na dzień 06.03.2019

10 kwietnia (środa) – obrady
10:00

Otwarcie konferencji

10:20

Wymagania prawne dla PSZOK-ów wg
- ustawy o odpadach oraz rozporządzeń obowiązujących i
planowanych (w tym operaty p.poż, zabezpieczenie roszczeń,
magazynowanie na PSZOK)
- ustawy o UCiPG (w obowiązującej i planowanej nowelizacji)
Praktyczne podejście gmin do realizacji zapisów ustawowych
dotyczących PSZOK-ów

prof. dr hab. Zbigniew Bukowski
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Dofinansowanie budowy PSZOK-ów ze środków krajowych i unijnych –
POIiŚ, doświadczenia z ostatnich naborów wniosków
- weryfikacja, punktacja i wnioski dla przyszłych beneficjentów
Doświadczenie w realizacji PSZOK-u – od planowania do wykonania

Przedstawiciel*
NFOŚiGW

11:00

11:20

11:40

Leszek Świętalski
Związek Gmin Wiejskich RP

Tomasz Witkowski
BEWA Sp. z o.o.

12:00
12:20
12:50

Pytania
Optymalizacja gminnego systemu gospodarki odpadami przez
uruchomienie efektywnego PSZOK-a.
Czy punkt skupu jest konkurencją dla PSZOK-a?

Andrzej Krzyśków
proGEO Sp. z o.o.,
Wrocław

13:20

Adrian Arys
DS Consulting

13:50

Efektywny PSZOK a obniżenie kosztów systemu gospodarki odpadami
w gminie.
Płatny odbiór odpadów od przedsiębiorców w PSZOK-u.
PSZOK w systemie gospodarki odpadami

14:15

Obiad

Organizator:

Przerwa na kawę

tel. 61 67 00 965

e-mail: ekorum@ekorum.pl

Radosław Michalec
Profeko Sp. z o.o.

www.ekorum.pl

15:00

Prawo zamówień publicznych w zakresie PSZOK-ów:
- łączenie czy rozdzielenie przetargów na realizację PSZOK-u (budowa,
wyposażenie)
- przetarg na prowadzenie PSZOK-u – optymalne zapisy
- podstawa do unieważnienia przetargu

Katarzyna Skiba-Kuraszkiewicz
Kancelaria Prawna Schampera,
Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

15:30

Doświadczenia w prowadzeniu postępowań przetargowych na
realizację i prowadzenie PSZOK-ów

Przedstawiciel*
Pilski Region Gospodarki Odpadami
Komunalnymi

15:50

Doświadczenia w realizacji PSZOK-ów – planowanie, dofinansowanie,
przetarg

Anna Piróg
Związek Międzygminny
„Czysty Region”

16:10

Wystąpienie partnera

16:25

Pytania, zakończenie pierwszego dnia obrad

17:00

Zwiedzanie Sandomierza z przewodnikiem

20:30

Kolacja

11 kwietnia (czwartek) – obrady/wyjazd techniczny
9:00

Sprawozdania i ich modyfikacja względem PSZOK-ów

9:25

Punkt napraw i ponownego użycia na PSZOK-u – optymalne
rozwiązania

9:55

Realizacja PSZOK-u (planowanie, projektowanie, proces inwestycyjny
a poziomy odzysku i koszty – porównanie kilku obiektów

Mariusz Piasecki
ekspert ds. gospodarki odpadami

10:20

Doświadczenia w realizacji trzech PSZOK-ów w Bydgoszczy –
planowanie, finansowanie, przetargi

Adam Musiała
Urząd Miasta w Bydgoszczy

10:40

Doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu PSZOK-u:
- kryteria wyboru lokalizacji,
- zasady funkcjonowania a ilość wizyt i przyjmowanych odpadów,
- analiza ekonomiczna tworzenia i funkcjonowania.
Kampania informacyjno-edukacyjna w zakresie optymalnego
postępowania z odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem
PSZOK-ów

Przedstawiciel*
Częstochowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne

11:00

11:40

Pytania, zakończenie drugiego dnia obrad

12:00

Lunch

13:00

Wyjazd, wizytacja PSZOK-u w Ożarowie

Sławomir Chybiński
proGEO Sp. z o.o.,
Wrocław
Przedstawiciel*

Katarzyna Terek, Paweł
Szadziewicz
Ekorum

Punkt został oddany do użytku w grudniu 2018
roku. Całkowity koszt budowy i wyposażenia tego
obiektu wyniósł ok. 3,3 mln zł, z czego 2 mln zł
Gmina otrzymała z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Na PSZOK-u oprócz rampy i wiat zainstalowano 20 paneli fotwoltaiczych o łącznej mocy ok. 5kW.
Wytworzona w ten sposób energia będzie wykorzystywana na własne potrzeby. Punkt został usytuowany
przy bazie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, około 1,5 km od
centrum miasta, i będzie służył blisko 5 tys. mieszkańcom gminy.
ok. 15:00

Powrót do hotelu, zakończenie konferencji
*w trakcie potwierdzania

Organizator:

tel. 61 67 00 965

e-mail: ekorum@ekorum.pl

www.ekorum.pl

9.Ogólnopolskakonferencja
PSZOK - efektywność w systemie
Informacje organizacyjne
Udział
od 690 zł

1.

Termin konferencji: 10-11 kwietnia 2019 r.

2.

Miejsce konferencji: Hotel Mały Rzym ***, ul. Okrzei 9, 27-600 Sandomierz

3.

 płata za udział w konferencji wynosi:
O
- 690 zł za osobę dla JST
- 790 zł netto +23% VAT (971,7 zł brutto) za osobę dla pozostałych jednostek

4.

Opłata obejmuje
- udział w obradach
- komplet materiałów szkoleniowych
- wyżywienie w dniach 10-11.04. przewidziane w programie
- udział w uroczystej kolacji w dniu 10.04.
- zwiedzanie miasta z przewodnikiem
- udział w wyjeździe technicznym

5.

Opłata nie obejmuje kosztu noclegu w Hotelu Mały Rzym***.

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.

Opłata za nocleg w Hotelu Mały Rzym*** (miejsce konferencji) wynosi: w pokoju 1 –os. – 220 zł brutto, w pokoju
2 –os. 125 zł brutto/os. Cena za pokój obejmuje podatek VAT, śniadanie w formie bufetu, bezprzewodowy internet,
korzystanie ze strefy relaksu (basen, sauna, jacuzzi). Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14 w dniu przyjazdu
i kończy się o 11:00 w dniu wyjazdu. Nocleg opłacany  jest bezpośrednio w hotelu.

9.

Kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mail: n.hyzy@ekorum.pl
w terminie do dnia 29 marca 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 29 marca 2019 z dopiskiem Konferencja 02/2019

10.

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.

11.

Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo do dnia 29 marca 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.

12.

Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.

13.

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.

14.

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:
29 marca 2
019

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI
PSZOK - efektywność w systemie
10-11 kwietnia 2019 r., Sandomierz
Zgłoszenia prosimy zeskanować i wysłać na adres e-mailn.hyzy@ekorum.pl

Termin zgłosz
eń:
29 marca 20
19

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

Zgłaszana osoba

Konferencja z wyjazdem krajowym

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

Nocleg 9/10.04.2019
przed konferencją

Nocleg 10/11.04.2019
w trakcie konferencji

(płatny we własnym zakresie)

(płatny we własnym zakresie)

Hotel Mały Rzym ***

Hotel Mały Rzym ***

pok. 1-os. (220 zł brutto)

pok. 1-os. (220 zł brutto)

dla pozostałych jednostek

pok. 2-os. (125 zł brutto/os.)

pok. 2-os. (125 zł brutto/os.)

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

690 zł dla JST

Hotel Mały Rzym ***

Hotel Mały Rzym ***

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

pok. 1-os. (220 zł brutto)

pok. 1-os. (220 zł brutto)

dla pozostałych jednostek

pok. 2-os. (125 zł brutto/os.)

pok. 2-os. (125 zł brutto/os.)

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

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

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

690 zł dla JST

✔

✔

790 zł +VAT

790 zł +VAT

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

621 zł dla JST

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

dla pozostałych jednostek

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

711 zł +VAT

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

Hotel Mały Rzym ***

Hotel Mały Rzym ***

pok. 1-os. (220 zł brutto)

pok. 1-os. (220 zł brutto)

pok. 2-os. (125 zł brutto/os.)

pok. 2-os. (125 zł brutto/os.)

971.70 zł

Opłatę wynoszącą razem ....................................................... przekażemy na konto:
Bank BZWBK 20 1090 1737 0000 0001 0480 5733
do dnia 29 marca 2019 r. z dopiskiem Konferencja 02/2019
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

