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„Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi  
szansą dla przedsiębiorców z sektora” 

6 października 2011 r., Warszawa, Hotel InterContinental, ul. E. Plater 49 
godz. 9.30 – 16.00  

 
9.20 -  9.30 Powitanie, Stefan Bekir Assanowicz, Prezes Rady Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej 
 
9.30 - 9.40 Słowo wstępne, Prof. Michał Kulesza, Partner, Domański Zakrzewski Palinka 
 
9.40 - 10.20 Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – diagnoza stanu aktualnego, Emilia Kołaczek, 
Departament Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska 

• Produkcja odpadów komunalnych w Polsce. Podstawowe dane ilościowe 
i morfologiczne 

• Zarys aktualnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

• Istniejąca infrastruktura i skala niezbędnych inwestycji w instalacje zagospodarowania 
odpadów. 

 
10.20 - 10.50  Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce – prognozowane kierunki zmian, Anna 
Ogrodowczyk, Specjalista ds. ochrony środowiska / Krzysztof Hoinca, Specjalista ds. energetyki i termicznego 
przetwarzania odpadów, Mott MacDonald Limited 

• Kierunki zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w odniesieniu do 
założeń Dyrektywy 2008/98/WE:  
–  recykling odpadów surowcowych z odpadów komunalnych 
–  Zielona Księga w sprawie gospodarowania bioodpadami w UE 
–  odzysk energii z odpadów komunalnych 

  

• Kierunki zmian w odniesieniu do założeń organizacyjnych, technicznych 
i technologicznych przyjmowanych dla regionów gospodarki odpadami: 
– regiony o dużej gęstości zaludnienia – obszary dużych miast i aglomeracji miejskich;  
– regiony o niskiej gęstości zaludnienia – obszary małych miast i gmin wiejskich.  

 
10.50 - 11.20 Rewolucja w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, Marcin Krakowiak, Partner, 
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka  

• Podstawowe założenia nowego systemu gospodarki odpadami 

• Nowe zadania gmin i samorządów województw 

• Wybrane problemy finansowania zadań publicznych (opłata za zagospodarowanie 
odpadów) 

• Modele kontraktowania usług przez gminę: odbiór odpadów lub odbiór 
i unieszkodliwianie odpadów 

• Problematyka praw nabytych, rola istniejących instalacji dla systemu gospodarki 
odpadami 

• Czy zmiana prawa jest szansą czy istotnym zagrożeniem dla przedsiębiorców? 

• Problematyka okresu przejściowego. 
 
 
 
 



Organizator:  Partner merytoryczny: 
 

 
Partnerzy: 

 

 
 

POLSKO-HISZPAŃSKA IZBA GOSPODARCZA – CÁMARA DE COMERCIO POLACO-ESPAÑOLA 
ul. Arabska 9, 03-977 Warszawa, Poland, tel. (+48) 22 511 15 70, fax (+48) 22 511 15 71 

e-mail: phig@phig.pl, http://www.phig.pl; NIP 525-22-05-201, REGON 017233343 
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000109904 

 

11.20 - 11.50 Finansowanie projektów infrastrukturalnych w zakresie gospodarki odpadami, a fundusze 
europejskie, Krzysztof Siwek, Dyrektor Departamentu Przygotowania Projektów Indywidualnych, Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego 

• Stopień wykorzystania funduszy europejskich – perspektywa finansowa 2007-2013. 
Co jeszcze przed nami? 

• Perspektywa finansowa UE 2014-2020 a niezbędne inwestycje w zakresie gospodarki 
odpadami. 

 
11.50 - 12.10 Przerwa  
 
12.10 - 12.40 Finansowanie projektów infrastrukturalnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Małgorzata Skucha, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW 

• Rola NFOŚiGW w systemie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów w zakresie gospodarki odpadami; 

• Możliwość wykorzystania środków pochodzących z Funduszu przy realizacji projektów 
infrastrukturalnych w zakresie gospodarki odpadami 

 
12.40 - 13.10 Modele realizacji inwestycji w sektorze gospodarki odpadami przez samorządy, Alina Sarnacka-
Łuczyn, Senior Manager, Ernst&Young 

• Potencjalne modele realizacji inwestycji (metoda tradycyjna, PPP, koncesje) 

• Przesłanki wyboru modelu, korzyści wynikające z różnych modeli, bariery w ich 
zastosowaniu 

• Ocena poszczególnych modeli z perspektywy przedsiębiorcy, wskazanie ryzyk 
 
13.10 - 13.50 Jednostki samorządu terytorialnego wobec nowej ustawy, Bożena Przewoźna, Dyrektor 
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Miasta Poznania  

• Wieloletnia strategia gospodarki odpadami miasta Poznania. Plany inwestycyjne.  
 

13.50 - 14.30 Perspektywy zmian i rozwoju w systemie gospodarki odpadami komunalnymi - panel 
dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów m.in. Łodzi, Koszalina, Krakowa, m.st. Warszawy 
 
14.30 - 16.00 Lunch 

 
Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i tłumaczona symultanicznie na język angielski. Szczegółowe 
informacje otrzymają Państwo w biurze Organizatora: tel. 0048 22 511 15 70, kontakt Pani Monika Socha 
m.socha@phig.pl lub Pani Zuzanna Gołębiewska z.golebiewska@phig.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do 
wprowadzenia zmian w programie. 
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