
MIEjscE obrad:
Pensjonat „Biały Potok”, 
ul. Droga do Białego 7, 
34-500 Zakopane

ZakwatErowanIE:
BIAŁY POTOK, TELIMENA, PAN TADEUSZ 
(wchodzą w skład Zespołu Pensjonatów „Dolina Białego”. Pensjonaty 
posiadają niestrzeżony bezpłatny parking. Miejsce parkingowe 
przydziela recepcja).

O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń!!!
Ponieważ poszczególne pensjonaty posiadają ograniczoną ilość 
pokoi, prośby dotyczące zakwaterowania będą spełniane w miarę 
możliwości!!!

kosZt ucZEstnIctwa
Od osoby: 
– zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym 1 995 zł + 23% VAT
– zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym 2 100 zł + 23% VAT

Anulacji zgłoszenia udziału w seminarium można dokonać do 
dnia 1 marca 2018 r. drogą mailową, telefoniczną, lub faksem. 
Rezygnacja po tym terminie zobowiązuje do dokonania opłaty za 
wcześniej zamówione usługi.

kosZt ucZEstnIctwa w sEMInarIuM obEjMujE: 
opłatę konferencyjną, opłatę klimatyczną, pakiet materiałów szkole-
niowo-informacyjnych (tzw. torba-uczestnika), 3 noclegi w pokojach 
1-os. lub 2-os. wg. wcześniej deklaracji, wyżywienie (śniadania, obiady, 
kolacje, przerwy kawowe – w przypadku wcześniejszego wyjazdu suchy 
prowiant), udział w spotkaniu koleżeńskim, udział w wycieczkach tech-
nicznych i turystycznych, transport, ubezpieczenie. 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłosze-
nia na adres sekretariatu seminarium oraz dokonanie opłaty.

sErdEcZnIE ZaPrasZaMY do ZakoPanEGo

Szczegółowych informacji udziela biuro seminarium w Poznaniu:
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 
Oddział Wielkopolski
61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 5/9
tel. 605 228 460, fax. 61 85 37 252 tel. kom. 722 000 888
e-mail: poznan@pzits-cedeko.com.pl
www.pzits-cedeko.com.pl

Sekretariat Biura Seminarium mieścić się będzie w bezpośrednim 
sąsiedztwie recepcji hotelu.

XXXIV Seminarium szkoleniowe

80 lat Wielkopolskiego Oddziału PZITS

Zakopane 
7–10 marca 2018 r .

ZAPROSZENIE

ZARZĄDZANIE 
GOSPODARKĄ ODPADAMI.

nowE Prawo wodnE  
w PraktYcE 



SŁÓw KIlKA...

Wyobraźcie sobie Państwo miejsce, w którym jedynymi odgłosami, mo-
gącymi zakłócić Wasz spokój są: śpiew ptaków, szum drzew i szmer 
górskiego potoku. Miejsce, w którym króluje smaczna, domowa kuch-
nia, bazująca na świeżych, regionalnych produktach. Miejsce stworzone 
do zadumy, refleksji, prezentacji swoich osiągnięć! Idealne miejsce do 
szkoleń i konferencji. 

Takim miejscem, bez wątpienia, jest składający się z dwóch trzygwiazd-
kowych pensjonatów Biały Potok i Telimena oraz stylowej, historycznej 
Willi Pan Tadeusz Zespół Dolina Białego.

Potwierdzają to Państwo swoim uczestnictwem począwszy od paździer-
nika 2001 r. Położony w zacisznej części miasta, a zarazem w niewiel-
kiej odległości od centrum stwarza doskonałe warunki do nauki, ale i re-
laksu z dala od miejskiego hałasu, przy jednoczesnym łatwym dostępie 
do największych atrakcji turystycznych Zakopanego. Usytuowanie 
przy wejściu do malowniczej Doliny Białego, nieopodal szlaków space-
rowych, górskich i wielu tras rowerowych sprawia, że Zespół Dolina Bia-
łego to miejsce idealne do aktywnej nauki i aktywnego wypoczynku.

W bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajduje się wchodząca w jego 
skład Karczma Biały Potok z kominkiem, barem, letnim ogródkiem i par-
kingiem.

Zdrowych i Wesołych Świąt  

Bożego Narodzenia

Pomyślności w Nowym 2018 Roku 

w imieniu  

Wielkopolskiego Oddziału PZITS

życzą:

Jan F. Lemański, Sergiusz Zabawa

tEMatYka sEMInarIuM

NOWE PRAWO WODNE W PRAKTYCE

1. Zakres obowiązywania prawa wodnego: własność wód, korzy-
stanie z wód, administrowanie wodne

2. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami w świetle nowego prawa 
wodnego

3. Instrumenty ekonomiczne gospodarowania wodami
4. Administracyjna reglamentacja korzystania z wód (zgoda wodno- 

prawna)
5. Odpowiedzialność prawna w prawie wodnym
 Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
6. Nowe prawo wodne rewolucją w  gospodarowaniu zasobami 

wodnymi
 Wojciech Jassak, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Ełk
7. Administracja wód (władza wodna)
 Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
8. Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych – charakterystyka, 

sposoby oczyszczania
9. Deszczówka w nowym prawie wodnym
 Łucja Fukas-Płonka, Biuro Ekspertyz i Projektów, Ruda Śląska

PRAWNO-ORGANIZACYJNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ

1. Zmiany w  prawie ochrony środowiska w  okresie 30 września 
2017 – 1 marca 2018

2. Kontrola decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach przez  
Inspekcję Ochrony Środowiska

 Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
3. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów
4. Projekt konkluzji BAT dla termicznego przetwarzania odpadów
 Piotr Manczarski, Politechnika Warszawska
5. Problemy eksploatacyjne Zakładów Termicznego Przekształca-

nia Odpadów Komunalnych na wybranym przykładzie
 Zbigniew Grabowski, Kraków
6. Praktyczne problemy przetwarzania i zagospodarowania odpa-

dów biodegradowalnych w świetle konkluzji BAT
 Jacek Chrząstek, STRABAG Umwelttechnik GmbH
7. Projekty finansowe dotyczące gospodarki odpadami z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rok 2018
 Jarosław Roliński, NFOŚiGW, Warszawa
8. Możliwości monitoringu w łańcuchu gospodarki odpadami
 Krzysztof Pawłowski, ATUT Lublin
9. Myjnie samochodowe typu Moby Dick ważnym elementem 

w gospodarce odpadami
 Tomasz Starzyński, FRUTIGER Oświęcim


