
 

Program*© (z dnia 23.01.2023) 

15 LUTY 2023 (środa) 

od 8:30 Logowanie na stronę webinarium 

9:00 Otwarcie 1. dnia webinarium 

9:05 Aktualne zmiany prawne w gospodarce odpadami prof. dr hab. Zbigniew Bukowski 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  

w Bydgoszczy 

9:30 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie  

9:40 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych odpadów komunalnych 

Anna Specht-Schampera 

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, 

Zając i Wspólnicy sp. j.  

10:10 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie  

10:20 Przerwa na kawę    

10:40 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych odpadów komunalnych z punktu 

widzenia zakładów gospodarki odpadami 

Andrzej Krzyśków 

proGEO Sp. z o.o. 

11:10 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie 

11:20 Rozliczanie poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu a system kaucyjny 

Anna Panek-Kisała 

Euro-Eko Sp. z o.o. 

11:50 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie 

12:00 Rosnące koszty gospodarki odpadami - opłata od 

mieszkańca, formuły współpracy instalacji samorządowych 

Maciej Kiełbus 

Konrad Różowicz 

Dr Krystian Ziemski & Partners 

Kancelaria Prawna sp. k. 

11:40 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie 

13:00 Zakończenie 1. dnia webinarium 

16 LUTY 2023 (czwartek) 

od 8:30 Logowanie na stronę webinarium 

9:00 Otwarcie 2. dnia webinarium 



9:05 Uzyskanie poziomów recyklingu oraz aktualizacja 

pozwolenia zintegrowanego – problemy, praktyczne 

wyzwania zakładów gospodarki odpadami 

Mariusz Piasecki 

ZUOK Spytkowo 

9:30 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie  

9:40 Rozporządzenie MBP, a konkluzje BAT – pozwolenie 

zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów.  

Konkluzje BAT, które BATy obowiązują prowadzącego 

instalację MBP? 

Marcin Kaźmierski 

Kancelaria Ekologiczna Sp. z o.o. 

10:10 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie  

10:20 Przerwa na kawę    

10:40 Rozliczanie instalacji gospodarki odpadami z zakresu 

odpadów komunalnych za rok 2022 a sprawozdawczość w 

BDO 

Tomasz Kaczmarek 

ZUOK Orli Staw 

11:50 Pytania do prelegenta i dyskusja na czacie 

12:00 Zakończenie webinarium 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 

** w trakcie potwierdzania 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Program stanowi własność intelektualną firmy EKORUM. 

Żaden fragment programu nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia 

 

Chcesz przeprowadzić kampanię lub inne 

działania edukacyjne mieszkańców w 

zakresie odpadów czy jakości powietrza?  

Zobacz nasze sprawdzone produkty i usługi 
jakie mamy w tych tematach.  
Więcej na http://ekorum.pl/sklep/  
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