
 

Konferencja „Informatyzacja w zarządzaniu gospodarką odpadami 

jako narzędzie weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów” 
1.03.2017, Targi Kielce S.A. sala konferencyjna C w pawilonie E 

   

10.00 – 10.15 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI  

Wystąpienia wprowadzające 

   

 BLOK I 

   

10.15- 11.00 2. Zamówienia publiczne w gospodarce  odpadami  a osiągnięcie przez gminy 

poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

 

Anna Specht-Schampera  

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, 

Zając (SDZLEGAL SCHINDHELM) 

 

11.00-11.20 3. Sprawozdawczość w gospodarce odpadami komunalnymi 

- obowiązki gminy w zakresie sprawozdawczości w gospodarce odpadami 

komunalnymi 

 Halina Maryańczyk WIOŚ Kraków 

 

Przerwa 10 min BLOK II 

11.30- 11.50 1.System monitoringu odpadów komunalnych jako jedno z narzędzi Zarządzania 

gospodarką odpadami na przykładzie gminy Kielce 

- kontrola w zakresie gospodarki odpadami bez systemów radiowych 

identyfikacji pojemników  

i systemów wagowych 
- kontrola z wykorzystaniem identyfikatorów pojemników i ważeniem odpadów  

- analiza danych z systemów automatycznego monitorowania stanu pojemników 

- kontrola jakości usług w zakresie odbioru i transportu odpadów  

- portal dla mieszkańca jako narzędzie łatwej komunikacji i wspomagania obsługi 

 

Adam Rogaliński.  

Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi,  

Urząd Miasta Kielce 

 

11.50-12.20 2. Informatyzacja nadzoru nad realizacją usługi odbioru odpadów na przykładzie 

Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”  

Bartosz Wieliński  

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej 

 

 

12.20-12.55 2. Selektywna zbiórka odpadów jako element podstawowy systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

- modele selektywnej zbiórki wprowadzone przez gminy 

- próba ministerialnej regulacji modelu selektywnej zbiórki 

Maciej Kiełbus – Partner w Kancelarii Prawnej Dr. Krystian 

Ziemski & Partners w Poznaniu. Redaktor Naczelny czasopisma 

„Prawo dla Samorządu” 

Przerwa 20 min                                                                                                       BLOK III  

13.15-13-45 3. Kontrola i weryfikacja prawidłowości prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów za pomocą nowoczesnych narzędzi IT na przykładzie gminy Bydgoszcz 

Adam Musiała 

Dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnym 

 

 

13.45- 14.05 5. Dwukierunkowy interfejs wymiany danych:  

Gmina <-> Wykonawca usługi odbioru odpadów  

 

Ewelina Nartowska 
Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi,  

Urząd Miasta Kielce 

 

1. 14.05 – 14.35 2. 1. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w pojazdach 

służących do odbioru odpadów komunalnych z punkty widzenia 

przedsiębiorstwa 

Magdalena Sułek-Domańska 

Dyrektor ds. komunikacji 

ENERIS 

14.35- 15.00 3. Kompleksowa gospodarka odpadami z wykorzystaniem nowych technologii 

obróbki strumienia odpadów na przykładzie spółki PUHP „LECH” w 

Białymstoku 

 

15.00 Zakończenie konferencji  

 

 

 


