K ART A ZGŁOSZE NIA
udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej
„Odpady opakowaniowe – teoria i praktyka realizacji
ustawowych obowiązków”
8 – 9 marca 2007 r.

Informacje organizacyjne:
1. Termin Konferencji: 8 – 9 marca 2007 r.
2. Miejsce

Konferencji:
Hotel
„Delicjusz”,
ul.
Poznańska
62 – 060 Rosnówko, tel. (0-61) 8108108, www.delicjusz.pl

1,

3. Dojazd: hotel znajduje się w odległości 15 km od centrum Poznania przy
Jednostka zgłaszająca.......................................................................
...........................................................................................................

drodze krajowej nr 5 Poznań – Wrocław.

4. Połączenia: PKP Poznań – Trzebaw Rosnówko, odjazdy pociągu

.…………………………………………………………………….............

ze stacji Poznań Główny: 05:50, 13:30, 15:27, 17:17,19:45, 20:13, 22:35.
Czas przejazdu wynosi 30 min. Stacja PKP w Rosnówku znajduje
się w odległości 500 m od hotelu.

...........................................................................................................

5. Biuro Konferencji: czynne będzie w Hotelu Delicjusz od godz. 9:00 dnia

Adres……………………………………………………………………....

NIP………………………………………….................................………
Tel. ...……………………...........… Fax ……………..........……………
E-mail …….……………………................………….............................
Osoba upoważniona do kontaktów
………………………………………...……………………………………
Osoby biorące udział w Konferencji
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, Izba/Stowarzyszenie):
1. …………………………………………....................………………
2.

………………………………………………………………………

3.

………………………………………………………………………

Koszt udziału w Konferencji: do 26.02 – 590 zł lub do 2.03 – 690 zł
Opłatę wynoszącą RAZEM…………………… zł przekażemy na
konto:

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286
do 26 lutego lub 2 marca 2007 r.
z dopiskiem: „KONFERENCJA 06/07”
Prosz ę o za rezerwowani e nocl egu w dniu:

7.03.2007
pokój 1-osobowy

pokój 2-osobowy

8.03.2007
pokój 1-osobowy

pokój 2-osobowy

8 marca 2007 r. do zakończenia Konferencji.

6. Zakwaterowanie: Abrys Sp. z o.o. dokonuje tylko rezerwacji miejsc
hotelowych.
Każdy
z
uczestników
dokonuje
opłaty
za noclegi i parking we własnym zakresie. Do Państwa dyspozycji
zostały zarezerwowane pokoje w Hotelu „Delicjusz” ze specjalną zniżką
dla uczestników Konferencji. Cena noclegu ze śniadaniem wynosi:
•
•

pokój 1 – osobowy – 139 zł
pokój 2 – osobowy – 89,50 zł (za osobę)

Powyższe ceny dotyczą jednej doby i obejmują podatek VAT.

7. Konferencja

ma charakter szkoleniowy. Uczestnicy otrzymają
zaświadczenia zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12.10.1993 r. (Dz. U. nr 103, poz. 472).

ODPADY OPAKOWANIOWE
– teoria i praktyka realizacji
ustawowych obowiązków

materiałów konferencyjnych i promocyjnych oraz pakiet Wydawnictw
Komunalnych, koszt wyżywienia oraz udział w uroczystej kolacji, koszty
organizacyjne.

9. Dla osób, które zgłoszą swój udział do dnia 26.02.2007 r., koszt udziału
jest niższy o 100 zł i wynosi 590 zł.
UWAGA: Dla członków Izb i Stowarzyszeń, które objęły patronat
nad Konferencją przewidziany został rabat w wysokości 100 zł od opłaty
za udział w Konferencji i wynosi odpowiednio do 26.02.07 – 490 zł
i do 2.03.07 – 590 zł. Prosimy o zaznaczenie na karcie obok nazwiska
nazwy Izby lub Stowarzyszenia.

10. Opłatę za uczestnictwo proszę przekazać na konto:

do dnia 26 lutego lub 2 marca 2007 r. z dopiskiem
„Konferencja – 06/07”.

11. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia

Patronat Honorowy:
Polska Izba Ekologii
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Opakowań
Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów

wraz z potwierdzeniem przelewu.

12. Prosimy o zaznaczenie na karcie zgłoszenia znakiem X datę noclegu
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz
zobowiązujemy się do zapłaty.
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych i promocyjnych przez ABRYS Sp. z o. o. w Poznaniu,
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

III Ogólnopolska Konferencja
Szkoleniowa

8. Opłata za udział jednej osoby w Konferencji wynosi 690 zł i obejmuje: komplet

ABRYS Sp. z o.o. Bank PKO BP I o/Poznań
69 1020 4027 0000 1102 0336 0286

Wypełnioną DRUKOWANYMI LITERAMI kartę prosimy
przesłać wraz z potwierdzeniem przelewu na fax: 061/655 81 01
lub na adres firmy:
ABRYS Sp. z o.o., 60-124 Poznań, ul. Daleka 33

Z APROSZ ENIE

oraz rodzaj pokoju.

13. Anulacji zgłoszenia można dokonać faksem do dnia 2 marca 2007 r.
UWAGA: rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty
za udział w Konferencji.

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Włodzimierz Urbaniak
prof. nadzw.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

14. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
15. Dodatkowych informacji udzieli:

...................................
Gł. Księgowy

..................................
Dyrektor/Prezes

Paulina Pelczyk
tel. 061 655 81 22, kom.: 608 376 797
e-mail: p.pelczyk@abrys.pl lub szkolenia@abrys.pl

Rosnówko k. Poznania, 8 – 9 marca 2007 r.

Szanowni Państwo,
Sesja II

w

związku

z

nowelizacją

o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

przepisów

ustaw

oraz o obowiązkach

12:00 – 13:30

przedsiębiorców, dotyczących zmian stawek opłat produktowych, poziomów
obowiązkowego recyklingu i odzysku opakowań, zapraszamy do udziału
w III Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Odpady opakowaniowe

13:30 – 14:30
Sesja III

– teoria i praktyka realizacji ustawowych obowiązków”. W czasie spotkania
omówione zostaną główne problemy związane z gospodarowaniem
14:30 – 15:30

odpadami opakowaniowymi oraz konsekwencje dla przedsiębiorców,
które wynikają z niezrealizowania zapisów ustaw. Podczas Konferencji
przeprowadzone zostaną warsztaty, na których przedsiębiorca zapozna

15:30 – 16:00

się z prowadzeniem wymaganej dokumentacji.

OBIAD
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
Prowadzący: dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. nadzw.
Jerzy Ziaja
Ogólnopolska Izba
Bariery w rozwoju sektora recyklingu
Gospodarcza
odpadów opakowaniowych
Recyklingu,
Warszawa
dr
inż.
Klasyfikacja opakowań, odpadów
Hanna Żakowska
opakowaniowych oraz procesów
odzysku. System odzysku organicznego COBRO,
Warszawa
dla opakowań biodegradowalnych

16:00 – 16:30

PRZERWA NA KAWĘ

16:30 – 17:00

Nowe trendy w materiałach
opakowaniach

17:00 – 17:30

Postępowanie z opakowaniami
po środkach niebezpiecznych

17:30 – 18:00

Pytania i dyskusja – podsumowanie dnia

31 marca 2007 r. upływa termin składania
sprawozdań do Urzędów Marszałkowskich

Do

udziału

w

konferencji

zaproszeni

zostali

producenci

opakowań i produktów w opakowaniach, przedstawiciele organizacji
odzysku oraz firm prowadzących odzysk recykling opakowań i odpadów
opakowaniowych,

a

także

importerzy,

eksporterzy,

Patronat medialny:

Rozwiązania systemowe gospodarki odpadami
opakowaniowymi w krajach Unii Europejskiej
Prowadzący: dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. nadzw.
Rozwiązania prawne
Przedstawiciel
i ekonomiczne gospodarki odpadami
Ministerstwa Środowiska
opakowaniowymi w krajach Unii
Niemiec**
Europejskiej na przykładzie Niemiec

prof. dr hab.
Hieronim Kubera
Akademia Ekonomiczna,
Poznań
dr hab.
Włodzimierz Urbaniak
prof. nadzw.
Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza,
Poznań

sprzedawcy

i użytkownicy produktów w opakowaniach. Chcemy umożliwić wypowiedź

20:00

UROCZYSTA KOLACJA

wszystkim zainteresowanym stronom, dlatego prezentowane w programie
wystąpienia stanowią jedynie wprowadzenie do dyskusji, gdyż tylko
wymiana poglądów i ich krytyczna ocena prowadzi do wypracowania

9 marca 2007 r. (piątek)
Sesja IV

optymalnych rozwiązań.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

10:00 – 10:30

PROGRAM KONFERENCJI*

10:30 – 11:00

8 marca 2007 r. (czwartek)
10:00 – 10:10
Sesja I

10:10 – 10:40

10:40 – 11:10

11:10 – 11:40

Otwarcie Konferencji

11:00 – 11:30

Wprowadzenie do ustaw dotyczących opakowań
Prowadzący: dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. nadzw.
Zmiany w przepisach dotyczących
opakowań przygotowane na 2008 r.
Obowiązki przedsiębiorców
w zakresie gospodarki odpadami
opakowaniowymi, stan na dzień
1 stycznia 2007 r., a planowane
zmiany na okres 2008 – 2014
Opakowania „w świetle” ustawy
o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych oraz o obowiązkach
przedsiębiorców

11:40 – 12:00

Pytania i dyskusja

12:00 – 12:30

PRZERWA NA KAWĘ

Przedstawiciel
Ministerstwo Środowiska,
Warszawa
Bartosz Draniewicz
Kancelaria Radcowska
Draniewicz i Wspólnicy,
Warszawa
Bartosz Draniewicz
Kancelaria Radcowska
Draniewicz i Wspólnicy,
Warszawa

Sesja V

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie
produktowej i depozytowej
Prowadzący: dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. nadzw.
Wojciech Przybycin
Systemy logistyczne
Instytut Logistyki
w gospodarce opakowaniami
i Magazynowania,
i odpadami opakowaniowymi
Poznań
dr Hanna Kończal
Konsekwencje dla przedsiębiorców
Inspektorat Ochrony
wynikające z niezrealizowanych
Środowiska,
poziomów odzysku i recyklingu
Poznań
Krzysztof Kawczyński
Rola organizacji odzysku w obrocie
Polski System
gospodarczym
Recyklingu O.O.,
Warszawa
Dokumentacja wynikająca z ustawodawstwa, praktyczne
wskazówki dla przedsiębiorców – WARSZTATY
Jolanta Borowczyk
Urząd Marszałkowski,
Poznań

11:30 – 12:20

Obowiązki sprawozdawcze
wynikające z przepisów DPR/DPO

12:20 – 12:50

PRZERWA NA KAWĘ

12:50 – 13:40

Problemy i błędy w prowadzeniu
ewidencji w gospodarowaniu
opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi

13:40 – 14:10

Dyskusja podsumowująca i zakończenie Konferencji

14:10 – 15:00

OBIAD

Jolanta Borowczyk
Urząd Marszałkowski,
Poznań

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
** Wystąpienie niepotwierdzone

PREZENTACJA OFERTY FIRMY NA KONFERENCJI

Zapraszamy do prezentacji oferty Państwa firmy podczas
trwania Konferencji! Oferujemy możliwość dotarcia
do licznej jednocześnie
wyselekcjonowanej grupy
odbiorców. W ofercie jest do wyboru kilka form prezentacji
firmy,
co
pozwala
na
optymalizację
działań
marketingowych. Taka forma promocji cieszy się dużym
uznaniem ze względu na swoją celowość i skuteczność.
•
•
•
•
•

Oferujemy następujące formy promocji:
rozdanie folderów, gadżetów reklamowych przez biuro
konferencji,
zamieszczenie
folderów
reklamowych,
ofert
w materiałach konferencyjnych,
dodanie CD – Rom’ów z ofertą w materiałach
konferencyjnych,
2
powierzchnia wystawiennicza przed salą obrad – do 2 m
10 – minutowe wystąpienie promocyjne podczas
obrad konferencji

400 zł
500 zł
500 zł
800 zł
1000 zł

D o d a t k o w y c h i n f o r m a c j i d o t y c z ą c e j
p r o m o c j i u d z i e l i :

Pawe ł S za d zi ewi c z
Tel . : 0 6 1 6 5 5 8 1 2 4 l u b 6 0 8 3 7 6 7 9 7
e- m a i l : p r om o c j a@ a b r y s. p l

