
 
 

                                     PROGRAM  
FORUM REGIONALNYCH INSTALACJI  PRZETWARZANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH  

11-13.10.2016 r., Poznań (MTP), pawilon 5, sektor F 
 

FORUM RIPOK/ Otwarte spotkanie Rady RIPOK 
11 października 2016 r. 

Prowadzący: Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, Dyrektor ZUOK „Orli Staw” 

12:15 / Historia i perspektywy dla instalacji regionalnych 
 Piotr Szewczyk, Przewodniczący Rady RIPOK, Dyrektor ZUOK „Orli Staw” 

12:30 / Instalacje termicznego przekształcania odpadów i MBP 
Piotr Rozwadowski, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w 
Toruniu 

12:45 / Energetyczne wykorzystanie paliwa alternatywnego w systemie ciepłowniczym jako 
uzupełnienie systemu gospodarki odpadami w oparciu   
o instalacje MBP 

Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Olsztynie  

13:00 / Rola RIPOK i doświadczenia w spełnianiu wymagań UE 
 dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka 

13:15 / Miejsce i kierunki fermentacji w przetwarzaniu odpadów 
 Andrzej Sobolak, Prezes Stowarzyszenia Biorecykling 

13:30 / Kierunki ewolucji instalacji RIPOK w technologiach MBP + Nowy BAT 
 dr inż. Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska 

13:45 / Współpraca RIPOK i samorządów  
 Maciej Kiełbus, Ekspert Rady RIPOK 

14:00 / Podsumowanie spotkania 
 

FORUM RIPOK 
12 października 2016 r. 

 
10:00 / KPGO i WPGO – zmiany w regionach, konsekwencje dla instalacji regionalnych. 

Kancelaria prawna 
 
10.30 / Oczekiwania samorządu gminnego wobec instalacji regionalnych.  

Przedstawiciel ZGW RP 
 
10.50 / Konsekwencje in hause dla funkcjonowania RIPOK, zapewnienia strumienia odpadów, 
tendencji odśrodkowych w związkach i porozumieniach międzygminnych. 

Kancelaria prawna 
 
11.20 / Związki międzygminne – szansą na efektywność systemu i instalacji 
regionalnych. Czy potrzeba zachęt by powstawały i skutecznie działały? 

Przedstawiciel związku międzygminnego 
 
11.40 / Modele związków odpadowych. Blaski i cienie współpracy. Studia 
porównawcze Dyskusja panelowa. 

Przedstawiciele związków międzygminnych 



 
13.00 / Skuteczna edukacja ekologiczna. Jak to osiągnąć? Najlepsze przykłady. 

Małgorzata Masłowska, kierownik działu edukacji ekologicznej, Abrys sp. o.o. 
 
13.30 / Wymogi i zabezpieczenia stawiane instalacjom zagospodarowania odpadów przez 
ubezpieczycieli. Na co zwracać uwagę przy budowie i modernizacji. Jakich unikać pułapek 
ubezpieczeniowych. 
 
14:30 / Podsumowanie dnia 

 

FORUM RIPOK 
13 października 2016 r. 

 
10:00 / Kierunki modernizacji i budowy instalacji RIPOK w świetle obowiązujących przepisów, 
wytycznych BAT, celów w zakresie recyklingu. 

Ekspert rynku 

 

10.30 / Przykłady zakończonych inwestycji i modernizacji. Prezentacja osiągniętych efektów. 
Przedstawiciele RIPOKów 

 

11.00 / Problemy z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej w odpadach zmieszanych. Aspekty 
ekonomiczne i technologiczne. Propozycje lokalnych rozwiązań. 

Przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów 

 

12.00 / Zmiany kodów odpadów w wyniku ich przetwarzania bez zmiany ich właściwości. 
Problemy interpretacji. 

Ekspert rynku 

 

12.20 / Zero energetyczne instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 
Produkcja energii z odpadów w zakładach MBP. Przykłady wdrożeń. 

Przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów 

 

13.30 / Standardy selektywnej zbiórki odpadów. Czy potrzebne jest rozporządzenie, a może 
stawianie celów i ich kontrola. Jak wdrożyć standardy? 

Przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów i samorządu 

 

14.20 /Wymagania wobec produktów pochodzących z RIPOK – oczekiwania 
recyklerów versus możliwości instalacji MBP. 

Przedstawiciele firm przetwarzających surowce 

 
15:00 / Podsumowanie dnia i zakończenie Forum RIPOK 
 
 
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie 

 
Patronat medialny 

       


