
Szkolenia praktyczne - selektywna zbiórka bioodpadów 

 

dla kadry kierowniczej samorządu terytorialnego, liderów lokalnych, NGO 
 

Szkolenie skierowane do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla w jednostkach samorządu terytorialnego i 
związkach międzygminnych, liderów lokalnych oraz przedstawicieli Organizacji Pozarządowych. Zalecane dla 
przedstawicieli władz gminy odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką odpadową, radnych – członków komisji 
środowiska, kierowników referatu odpadowego. Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu. 

W ramach szkolenia kursanci zostaną zapoznani z następującymi tematami: 

- Aktualny stan prawny dot. selektywnej zbiórki bioodpadów, projektowane zmiany. 
- Modele zbiórki bioodpadów akceptowalne przez mieszkańców. 
- Dobre praktyki zbiórki bioodpadów w Polsce i na świecie 
- Istotne elementy specyfikacji przetargowej na odbiór i zagospodarowanie bioodpadów 

Program szkolenia: 

Godziny Temat 
9:00 - 9:10 Przywitanie gości  
9:10 - 9:25 Wystąpienie przedstawiciela Patrona  

9:25 – 11:45 

PANEL I 
• Obowiązki uczestników systemu gospodarowania odpadami-aktualny stan prawny, 

projektowane zmiany 
• Selektywna zbiórka bioodpadów – przyczyny, wymagania i sprawdzone rozwiązania. 
• Selektywna zbiórka bioodpadów jest możliwa – dobre praktyki 
• Jak przekonać mieszkańców do współpracy? 
Prowadzący: Andrzej Sobolak / dr Tomasz Wojciechowski* 
Goście prowadzącego: mec. Michał Hertmanowski/ mec. Marcin Zmórzyński* 
 

11:45 – 12:00 Przerwa  
12:00 – 14:30 PANEL II 

• Zagospodarowanie bioodpadów – jak osiągać korzyści, jak uniknąć problemów? 
• Technologie biogazowe – energetyczna przyszłość 
• Analiza rynku bioodpadów w gminie. Jak szacować i prognozować ilości odpadów? 
• Wytyczne do specyfikacji przetargowej na worki kompostowalne do zbiórki bioodpadów. 
Prowadzący: Andrzej Sobolak / dr Tomasz Wojciechowski* 
Goście prowadzącego:  
dr Emilia den Boer / dr Barbara Kozłowska *– ekspert systemów i technologii odpadowych 
Maciej Jarosz – ekspert i praktyk przetwarzania bioodpadów -  technologie suche 
Tomasz Kajdan -  ekspert i praktyk przetwarzania bioodpadów – technologie mokre 
Wojciech Pawlikowski – specjalista instytucji certyfikujących 
Jacek Banel – specjalista informatycznych systemów wsparcia zarządzania odpadami 
 

14:30 – 14:55 Pytania do wykładowców. Dyskusja 
14:55 – 15:00 Zakończenie szkolenia  

* osoby występujące zamiennie 

Ilość miejsc na szkoleniu: 90             Max. 2 osoby z jednostki.                    Decyduje kolejność zgłoszeń 

Szkolenie finansowane jest ze środków NFOŚiGW. Udział w szkoleniu dla uczestników: 

Bezpłatnie. 

 


