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1. Termin konferencji: 27 marca 2017 r., POZNAŃ; 30 marca 20017 r., WROCŁAW

2. Miejsce konferencji: World Trade Center Poznań, ul. Bukowska 12, 60-810 
 Poznań; Aula Uniwersytetu Przyrodniczego, pl. Grunwaldzki 24 A, Wrocław

3. Opłata za udział w konferencji wynosi:
 - 49 zł za osobę dla JST oraz 69 zł (+ 23% VAT) dla pozostałych jednostek

4. Opłata obejmuje
 - udział w obradach
 - komplet materiałów szkoleniowych
 - poczęstunek w dniu 27.03 lub 30.03, przewidziany w programie konferencji

5. Przy zgłoszeniu więcej niż dwóch osób udzielany jest 10-procentowy rabat od każdej kolejnej 
osoby.

6. Do kwoty netto należy doliczyć 23% podatku VAT (69 zł netto + 23% VAT = 84,87 zł brutto). 
Dla jednostek samorządowych opłata jest zwolniona z  podatku VAT, w  przypadku, kiedy 
udział w co najmniej 70% finansowany jest ze środków publicznych.

7. Kartę zgłoszenia wraz z  potwierdzeniem przelewu prosimy zeskanować i  wysłać na adres 
e-mail: k.terek@ekorum.pl w terminie do dnia 20 marca 2017 r. Po tym terminie prosimy 
o kontakt bezpośrednio z biurem.

Opłatę prosimy przekazać na konto:
 Ekorum ul. K. Tymienieckiego 26, 60-681 Poznań

Bank BZ WBK 20 1090 1737 0000 0001 0480 5733
do dnia 20 marca 2017 r. z dopiskiem Konferencja 6/2017

8. Warunkiem wpisania na listę uczestników jest przesłanie karty zgłoszenia wraz 
z potwierdzeniem przelewu. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wysłana informacja 
przez Organizatora na adres e-mail podany w  karcie zgłoszenia. Przesłanie wypełnionego 
formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy EKORUM a Zgłaszającym.

9. Anulacji zgłoszenia udziału w konferencji można dokonać mailowo do dnia 20 marca 2017 r. 
Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za udział w spotkaniu. Anulacja 
musi zostać potwierdzona przez Organizatora. Niedokonanie wpłaty nie jest równoznaczne 
z  rezygnacją z  udziału. Zamiast zgłoszonej osoby w  konferencji może wziąć udział inny 
pracownik firmy.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość do zmian w programie.

11. Informacje dotyczące Ogólnych Warunków Uczestnictwa, warunków zgłoszenia i  anulacji 
uczestnictwa w organizowanych Imprezach przez firmę Ekorum z Poznania znajdą Państwo 
na stronie www.ekorum.pl.

12. Dodatkowe informacje:
Ekorum

Katarzyna Terek
 e-mail: k.terek@ekorum.pl

tel. +48 61 67 00 965  kom. +48 697 367 082

Informacje organizacyjne

Udział
od 49 zł

Termin zgłoszeń:
20 marca 2017

Term
in zgłoszeń:

20 m
arca 2017



PROGRAM KONFERENCJI
09:00 Przyjazd uczestników, rejestracja
09:30 Otwarcie Konferencji

Aspekty prawne
09:35 Definicja niskiej emisji, charakterystyka najczęstszych zanieczyszczeń powietrza i ich źródeł (w tym 

pyłów zawieszonych), projekt UAM dot. monitorowania jakości powietrza
 prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
09:55 Aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji 

Mateusz Karciarz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.
10:15 Pomiar pyłu w powietrzu atmosferycznym jako metoda poszukiwania źródeł niskiej emisji
 Krzysztof Pawłowski, ATUT sp. z o.o. w Lublinie
10:30 Pytania do prelegentów
10:40 Przerwa na kawę, konferencja prasowa

 Aspekty finansowe
11:10 System wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorstw i osób fizycznych w zakresie 

walki ze zjawiskiem niskiej emisji
 Hanna Grunt, WFOŚiGW w Poznaniu
11:30  Fundusze unijne skierowane na ograniczanie niskiej emisji 

Przedstawiciel*, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
11:50 Pytania do prelegentów

 Aspekty praktyczne
12:00 Monitoring powietrza w praktyce na przykładzie WIOŚ-u
 Danuta Jankowiak-Krysiak/Hanna Kończal*, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
12:20 Wyniki monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach projektu UAM 

prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:40 Walka ze zjawiskiem niskiej emisji w Poznaniu 

Agnieszka Wójcik, Urząd Miasta Poznania
13:00 Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji w aglomeracji kalisko-ostrowskiej 

Ryszard Chmielina, Wielkopolski Klub Ekologiczny
13:20 Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania w zakresie walki ze zjawiskiem niskiej emisji
 Przedstawiciel, Straż Miejska Miasta Poznania
13:40 Zaangażowanie organizacji pozarządowych w działania związane z ograniczaniem niskiej emisji 

Krzysztof Mączkowski, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony środowiska w Poznaniu
14:00 Pytania do prelegentów
14:10 Zakończenie konferencji, poczęstunek

Szanowni Państwo,
Obecnie niska emisja stanowi poważny problemem wielu pol-
skich miast. Na szczęście jest on dostrzegany coraz wyraźniej, 
dzięki czemu walka z tym zjawiskiem zaczyna przynosić pozy-
tywne rezultaty. Zarówno prawne, jak i praktyczne oraz finanso-
we aspekty tego zagadnienia pragniemy przybliżyć uczestnikom 
niniejszej konferencji. Wyniki badań jakości powietrza, prowadzo-
nych przez różne instytucje i firmy, a także doświadczenia samo-
rządów we wdrażaniu rozwiązań mających na celu ograniczenie 
zjawiska niskiej emisji mają uzmysłowić uczestnikom spotkania, 
jak ważki jest to problem, a jednocześnie pokazać, że można sta-
wić mu czoła.
        Zapraszamy!

* w trakcie potwierdzania

09:00 Przyjazd uczestników, rejestracja
09:30 Otwarcie Konferencji

Aspekty prawne
09:35 Definicja niskiej emisji, charakterystyka najczęstszych zanieczyszczeń powietrza i ich źródeł (w tym 

pyłów zawieszonych), projekt UAM dot. monitorowania jakości powietrza 
prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

09:55 Aktualne uwarunkowania prawne dotyczące przeciwdziałania zjawisku niskiej emisji 
Mateusz Karciarz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k.

10:15 Pomiar pyłu w powietrzu atmosferycznym jako metoda poszukiwania źródeł niskiej emisji 
Krzysztof Pawłowski, ATUT sp. z o.o. w Lublinie

10:30 Pytania do prelegentów
10:40 Przerwa na kawę, konferencja prasowa

 Aspekty finansowe
11:10 System wsparcia dla sektora publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorstw i osób fizycznych w 

zakresie walki ze zjawiskiem niskiej emisji 
Przedstawiciel*, WFOŚiGW we Wrocławiu

11:30 Fundusze unijne skierowane na ograniczanie niskiej emisji 
Przedstawiciel*, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

11:50 Pytania do prelegentów

 Aspekty praktyczne
12:00 Monitoring powietrza w praktyce na przykładzie WIOŚ-u 

Przedstawiciel*, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
12:20 Wyniki monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach projektu UAM 

prof. dr hab. Włodzimierz Urbaniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12:40 Odnawialne źródła energii w Polsce - alternatywa dla węgla 

dr inż. Robert Kasperek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13:00 Walka ze zjawiskiem niskiej emisji we Wrocławiu 

Przedstawiciel*, Urząd Miasta Wrocławia
13:20 Działania na rzecz ograniczania niskiej emisji w aglomeracji kalisko-ostrowskiej 

Ryszard Chmielina, Wielkopolski Klub Ekologiczny
13:40 Pytania do prelegentów
13:50 Zakończenie konferencji, poczęstunek

PATRONAT MEDIALNY:

Zapraszamy do zaprezentowania swojej oferty podczas konferencji organizowanej przez EKORUM
W swojej ofercie proponujemy pakiety:
- partner konferencji
- stoisko promocyjne, kolportaż folderów
- zamieszczenie reklamy w materiałach

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt:
Paweł Szadziewicz

tel. 608 332 700
e-mail: p.szadziewicz@ekorum.pl

PAKIETY PREZENTACJI FIRMY PODCZAS KONFERENCJI
Hierarchia postępowania z odpadami 

Przedsięwzięcie do�nansowano ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, 

Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin, 

www.zgo-jarocin.pl

Zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów

Odzyskiwanie - 
recykling

Składowanie

Działaj tak, by w Twoim otoczeniu 

powstawało jak najmniej śmieci!

Działania, które pozwalają na odzysk z odpadów 

cennych surowców, przekazywanych 

do ponownego wykorzystania To, czego nie da się już odzyskać, trafi 

na składowisko

Zakład 
Przetwarzania
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ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie 

Realizacja kampanii
informacyjno-promocyjnych POIiŚ

27 marca 2017 30 marca 2017
POZNAŃ WROCŁAW


