
 

 

 
 

 

             „Segreguj odpowiedzialnie – zwiększanie partycypacji mieszkańców we wdrażaniu nowego prawa odpadowego” 
 

Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego 
programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej 

 

 
 

        Projekt pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska 
 

 
 
 

 
Zapraszamy na konferencje 

 
pn. „Segreguj odpowiedzialnie – jak włączać mieszkańców we wdrażanie nowego modelu gospodarki odpadami”  

 
-  12 maja 2014r. w Hotelu Forum w Lublinie, ul. Obywatelska 8, w godzinach od 10.00 do 14.00, 
- 13 maja 2014 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Sala Lustrzana, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2,  
w godzinach od 10.00 do 14.00. 
 
Konferencja ma na celu wymianę dobrych praktyk i podnoszenie jakości  informowania i konsultowania w zakresie 
wdrożenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz podsumowanie dotychczasowego etapu 
wdrożenia ustawy w zakresie organizacji systemów i zastosowanych rozwiązań w gminach jak również rekomendacje 
na przyszłość.  
 
Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się wdrażaniem ustawy, tj. samorządów, podmiotów gospodarki 
komunalnej i uczelni, jak również osób zajmujących się komunikacją społeczną, mediów i organizacji pozarządowych. 
 
Konferencja organizowana jest pod patronatem Ministra Środowiska oraz Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. 
 
Program konferencji: 
 
godz. 10.00 - otwarcie konferencji  
 

1. „Analiza doświadczeń po wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami – jak osiągnąć wymagane 
poziomy recyklingu dla gmin” – Sławomir Chybiński, ProGEO Wrocław 
 

2. „Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów – jako narzędzia odpowiedzialnej segregacji” - Paweł 
Szyszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław 

 
3. „Udział mieszkańców we wdrażaniu nowego modelu gospodarki odpadami – wyniki badań i rekomendacje 

uzyskane w ramach projektu „Segreguj odpowiedzialnie” – Irena Krukowska – Szopa, Fundacja Ekologiczna 
„Zielona Akcja”, Legnica  

 
4. „Dobre praktyki wdrażania ustawy realizowane przez Samorządy i Związki Gmin Województwa Lubelskiego 

 
5. „Jak prowadzić konsultacje polityk publicznych szytych na miarę potrzeb samorządu i społeczności lokalnych” –  

          Monika Komorowska, Centrum Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Warszawa 
 
       6. „Postulowane i planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach      
            wykonawczych; działania informacyjne realizowane przez Ministerstwo Środowiska w zakresie wdrażania    
           ustawy” 
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7. Dyskusja: 

• Jak dostosowywać systemy gospodarki odpadami do zmieniającej się rzeczywistości prawnej, organizacyjnej 
i społecznej. 

• Informowanie i edukowanie o odpadach – jak to robić aby wpływać na postawy obywatelskie mieszkańców,  
 
Godz. 14.00 - podsumowanie konferencji. 
 
 
Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 
Prosimy o kierowanie zgłoszeń na konferencję do dn. 6 maja 2014r. do Lidii Sulickiej - Tworek tel. 15 833 34 00 
l.sulicka@opiwpr.org.pl  Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu.  
 
Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Segreguj odpowiedzialnie – zwiększanie partycypacji mieszkańców 
we wdrażaniu nowego prawa odpadowego”, więcej o projekcie na stronie: 
http://www.edukacjaodpadowa.ig.pl/segreguj_odpowiedzialnie.   
 
 
Serdecznie zapraszamy! 
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