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I DZIEŃ III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
LOGISTYKA ODZYSKU - ODPADY

HISTORIA I ZNACZENIE TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE

9.00 –  10.00 Rejestracja uczestników

10.00 –  10.10 Otwarcie konferencji

10.10 – 10.40 Historia i przyszłość gospodarki odpadami w Japonii 
z punktu widzenia składu odpadów

Misuzu Asari, Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w 
Kioto, Członek Japońskiego Towarzystwa Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Odpadami
Jej obecnym obszarem działań jest badanie gospodarki 
odpadami, w szczególności odpadów niebezpiecznych 
pochodzących z gospodarstw domowych oraz analiza ich 
obiegu, a także zagospodarowanie odpadów pochodzących 

z katastrof i praktyczne badania na małych wyspach. Jest także zaangażowana 
w kampanię 3R (Reduce Reuse and Recycle) podnoszącą świadomość społeczną 
na temat odpadów, pracuje nad programem "3R i niskoemisyjne społeczeństwo" 

– programem licencjonowanym na rzecz rozwoju zasobów ludzkich. Zajmuje się 
organizacją międzynarodowej konferencji akademickiej i promowaniem sieci 
badawczej 3R. Prowadzi również badania dotyczące zrównoważonego rozwoju na 
uczelni (w tym systemu zarządzania środowiskowego, edukacji ekologicznej i stylu 
życia) oraz komunikacji w środowisku. Prof. Misuzu Asari pracuje również nad 
lokalnym projektem energetycznym – założyła grupę obywatelską i pomagała przy 
inwestycjach lokalnej społeczności, doprowadziła do instalacji na dachu szkółki 
sprzętu solarnego. Jest autorem wielu publikacji na temat zarządzania odpadami. 

10.40 – 11.10 Termiczne przekształcanie odpadów w Europie 

John Rizzon, ESWET – European Suppliers of Waste-to-
Energy Technology, Mitsubishi Hitachi Power Systems 
Europe GmbH
Jest ekspertem w kwestiach technicznych związanych z odpadami. 
Posiada tytuł inżyniera w dziedzinie mechaniki i procesów oraz 
tytuł naukowy doktora. Pracował w firmie Lurgi Lentjes jako 
Dyrektor ds. sprzedaży i projektowania w zakresie przetwarzania 

odpadów przemysłowych i gospodarczych oraz w firmie GWE jako Dyrektor Handlowy 
ds. gospodarki odpadami. W firmie Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe 
GmbH pracuje jako Menedżer ds. sprzedaży i planowania w zakresie technologii 
spalania odpadów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiada wiedzę z zakresu 
projektowania urządzeń termicznych, projektowania i planowania procesu zgazowania 
węgla i koksowania. Jest inicjatorem różnych konferencji w Europie (Niemcy, Polska, 
Szwajcaria, Francja, Włochy, Serbia, Chorwacja, Hiszpania) i Azji (Tajlandia, Tajwan, 
Japonia, Hongkong). Jest również autorem licznych publikacji w czasopismach 
naukowych, takich jak VDI, IRRC, itd.

11.10 – 11.30 Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych  
w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka
Profesor nadzwyczajny na Politechnice Łódzkiej. W latach 2007-
2011 członek Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania 
Polskiej Akademii Nauk, w latach 2011-2015 członek Komitetu 
Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Ponadto członek 
Komitetu Technicznego Nr 280 ds. ochrony powietrza Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, członek zarządu Stowarzyszenia 

Termiczne Przekształcanie Odpadów oraz członek - założyciel Stowarzyszenia 
Promocji Paliw Alternatywnych. Od 2009 roku ekspert Waste-to-Energy Research and 
Technological Council Europe (WtERT Europe) z siedzibą w Niemczech. Autor kilku 
monografii, blisko stu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, blisko 
trzystu wystąpień na konferencjach naukowych oraz kilkunastu patentów. Zajmuje 
się zagadnieniami ochrony powietrza, gospodarki odpadami oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także zrównoważonego rozwoju. Główne zainteresowania badawcze 
skupiają się na problemie powstawania emisji i ograniczania emisji dioksyn. Jest 
autorem licznych prac i ekspertyz dotyczących ochrony powietrza i spalania odpadów. 

11.30 – 12.00 Praktyczne aspekty budowy i eksploatacji małej spalarni 
odpadów komunalnych a Circular Economy – przykład 
EXETER, Wielka Brytania 

Andrzej Bednarz, Dyrektor projektów w Polsce, TIRU
Od 19 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową 
EXP-PECO Conseil specjalizującą się w doradztwie strategicznym, 
marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, 
ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu spożywczego. 
Spółka ma również swoje biura w Polsce. Zajmował się kilkoma 
międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich 

samorządów. Obecnie reprezentuje również kilka czołowych, uzupełniających się 
technologii. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów 
wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU odpowiedzialny za projekty 
realizowane w Polsce.

12.00 – 12.20 Debata po I bloku konferencji

12.20 – 13.00 Przerwa kawowa, rozmowy biznesowe, zwiedzanie EXPO
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EKOLOGICZNE, EKONOMICZNE I PRAWNE ASPEKTY TERMICZNEGO 
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW

13.00 – 13.20 Uwarunkowania dla wykorzystania paliw z odpadów 
w energetyce i ciepłownictwie

dr inż. Ryszard Wasielewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 
Adiunkt w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, 
specjalizujący się w zakresie problematyki termicznych metod 
przeróbki węgla i odpadów. Ekspert Polskiej Izby Ekologii 
w dziedzinie: gospodarka odpadami. Członek Grupy Roboczej KIS 
11 przy Ministerstwie Rozwoju. Członek Komitetu Technicznego 
216 d/s odpadów Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Autor 

i współautor ponad 200 artykułów i referatów naukowych.

13.20 – 13.40 Nanokompozyty – nowe materiały w opakowalnictwie,  
nowy rodzaj odpadów i nowe problemy dla recyklingu

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz,  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
Profesor nauk ekonomicznych, dr hab. nauk chemicznych, 
w latach 1999-2005 prodziekan oraz 2005-2012 dziekan Wydziału 
Towaroznawstwa UEP w Poznaniu, były kierownik Katedry Ekologii 
Produktów. Specjalizuje się w problematyce zrównoważonego 
rozwoju, ekologii produktów i przemysłowej, gospodarce 

odpadami, recyklingu tworzyw sztucznych, nowych materiałach dla opakowalnictwa, 
ekoinnowacjach. Opublikował ponad 120 artykułów naukowych w renomowanych 
czasopismach, ok. 180 komunikatów konferencyjnych, jest autorem 35 patentów. 
Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych jako postdok 
a ostatnio (2012) uczestniczył w programie „Innovation and Enterpreneurship” w Stanford 
University (Stanford Center for Professional Development) w ramach programu „Top500 
Innovators”, wspieranego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach 
Komisji Europejskiej: w latach 2009-2013 członek Strategic Advisory Board Programu 
Ramowego CIP (Competitiveness and Innovation Program) oraz od 2012 expert for ETV 
(Environmental Technology Verification) Technical Groups.

13.40 – 14.00 Debata po II bloku konferencji

14.00 – 15.00 Obiad, rozmowy biznesowe, zwiedzanie EXPO

NAJLEPSZE PRAKTYKI

15.00 – 15.20 Modele biznesowe Zero Odpadów – unikanie powstawania 
odpadów kontra termiczne przekształcanie odpadów

Mateusz Perzanowski
Redaktor prowadzący czasopism „Logistyka Odzysku” oraz 

„MiniLO&Aniela”. Absolwent Ochrony Środowiska w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W przeszłości specjalista 
ds. handlowych oraz specjalista ds. edukacji ekologicznej w Eko Cykl 
Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Od lutego 2016 r. redaktor 
prowadzący czasopism o tematyce zrównoważonego rozwoju: 

pismo popularno-naukowe „Logistyka Odzysku”, kwartalnik edukacji ekologicznej 
„MiniLO&Aniela” oraz magazyn „SeniorLO 50+”. Jako jeden z sześciu polskich dziennikarzy 
uczestniczył w wyjeździe studyjnym do Holandii dotyczącym gospodarki o obiegu 
zamkniętym zorganizowanym przez Ambasadę Królestwa Niderlandów w Polsce oraz 
organizację Circle Economy. Autor licznych publikacji o tematyce ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami i zanieczyszczenia środowiska. Interesuje się wpływem 
działalności człowieka na stan środowiska, a także oddziaływaniem czynników 
środowiskowych na zdrowie i życie ludzi. Prywatnie miłośnik i propagator kultury 
fizycznej i zdrowego stylu życia.

Andrzej Milczarek
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
na kierunku Ochrona Środowiska, specjalizacja: Technologie 
Ochrony Środowiska. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania 
środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz audytor wewnętrzny 
systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Ekspert 
w dziedzinie gospodarki odpadami, a zwłaszcza odpadami 

opakowaniowymi. Jego zainteresowania zawodowe związane są także ze 
zrównoważonym rozwojem, społeczną odpowiedzialnością biznesu oraz wyceną usług 
ekosystemów. Na bieżąco śledzi europejskie oraz krajowe zagadnienia legislacyjne. 
Uczestnik wielu wydarzeń branżowych.

15.20 – 15.40 Główne błędy popełniane w gospodarowaniu odpadami 

Łukasz Sopel, M&M Consulting 
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geologii 
o specjalności Hydrogeologia. Autor wielu publikacji, m.in. na temat 
migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym, modelowania 
przepływu wód podziemnych oraz potencjalnego wpływu 
zanieczyszczeń na ujęcia wód. Absolwent studiów podyplomowych 
z zakresów geofizyki stosowanej – identyfikacja zanieczyszczeń 

w środowisku gruntowo - wodnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc 
audyty z zakresu ochrony środowiska. Autor różnorodnych ekspertyz, dokumentacji, 
opracowań z zakresu ochrony środowiska. W firmie M&M Consulting przeprowadza 
audyty środowiskowe oraz doradza spółkom z wielu gałęzi przemysłu.  Pomaga 
przedsiębiorcom zweryfikować i zrealizować ciążące na nich obowiązki z zakresu 
ochrony środowiska. Główne zainteresowania zawodowe to  gospodarka odpadami 
i gospodarka wodno-ściekowa.
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15.40 – 16.00 Ewidencja odpadów – zarządzenia pokontrolne 

Błażej Fidziński, Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska 
na Uniwersytecie Warszawskim. Audytor wewnętrzny systemu 
zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 oraz audytor 
wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 
wg normy PN-N-18001. Przeprowadził setki audytów środowiskowych, 
pomagając przedsiębiorcom zweryfikować ich obowiązki wynikające 

z przepisów dotyczących ochrony środowiska. W Eko Cykl Organizacja Odzysku 
Opakowań S.A. jest specjalistą ds. recyklingu i edukacji ekologicznej.

16.00 – 16.20 Debata po III bloku konferencji

16.20 – 16.30 Podsumowanie konferencji

19.00 – 20.00 Gala V edycji  
Konkursu Przedsiębiorca  
Efektywny Surowcowo 2016

20.00 – 21.15  Uroczysta kolacja, sesja networkingowa

21.15 – 21.25 Pokaz ognia – występ Nashi Art

21.30 – 22.30  Kabaret Neo-Nówka

23.00 – 00.00 Występ solistki

Paulina Magaj
Wokalistka, aktorka 
Studentka studiów magisterskich wokalistyki specjalności wokalno 
aktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach. Z wielką pasją angażuje się w życie uczelni oraz 
projekty w niej realizowane. Występowała w roli Kubusia Puchatka 
w przedstawieniu pod tym samym tytułem autorstwa Alana A. Milne, 

jako Eskulap w spektaklu „Orfeusz w piekle” Konstantego I. Gałczyńskiego, w roli Marry 
spektaklu „Pamięć wody” Shelag Stephenson oraz w roli Macochy w operze-musicalu 

„Bal Baśni” J. Świdra. W latach 2014 - 2015 współpracowała z prywatnym teatrem Arte 
Creatura. W kwietniu 2016 r. w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Imircha 
Godina na Słowacji zajęła 3 miejsce. Od września 2016 r. jest aktorką chorzowskiego 
Teatru Rozrywki.

00.00 Licytacja na rzecz Fundacji Eko Cykl

zabawa, rozmowy biznesowe

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w harmonogramie konferencji

®

Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. • ul. Krzywoustego 82-86, 51-166 Wrocław • Adres korespondencyjny: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa
Kontakt: Agnieszka Budziszewska, Specjalista ds. projektów szkoleniowych i konferencji, tel. 512 108 434, agnieszka.budziszewska@ekocykl.org


