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fundacja irf international recovery foundation to organizacja non-profit, która
wspiera i promuje transfer wiedzy i doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami.

we współpracy z:

Założyciele fundacji to uznane na arenie międzynarodowej firmy z zakresu przetwarzania i neutralizowania odpadów. Firmy te postawiły sobie za cel dzielenie się swoim bogatym doświadczeniem w dziedzinie projektów związanych z gospodarką odpadami.

zarząd fundacji irf zainicjował, wypromował i współorganizował trzy udane kongresy:
•

Międzynarodową Konferencję Gospodarki Odpadami w Krajach Europy Wschodniej
(International Conference on Waste Management for Eastern European Countries),
która odbyła się w dniach 17 – 18 marca 2010r. w Warszawie

•

Międzynarodowy Kongres Gospodarki Odpadami (IRC International Recovery Congress),
który odbył się w dniach 12 – 13 września 2011r. w Warszawie

•

Międzynarodową Konferencję Recyclingu i Gospodarki Odpadami (IRRC International
Recycling and Recovery Congress), który odbył się w dniach 10 - 11 września 2012r. w Berlinie

fundacja irf jest aktywna na następujących polach:
* Dzielenie się wiedzą w zakresie technicznych, naukowych, ekonomicznych
i prawnych aspektów powiązanych z gospodarką odpadami,
* Inicjowanie i promocja konferencji oraz innych wydarzeń mających na celu
wymianę doświadczeń,
* Wsparcie w procesie projektowania i implementacji Planów Gospodarki Odpadami,
w szczególności w odniesieniu do rozwoju projektu,
* Utrzymywanie publicznie dostępnej platformy wymiany know-how
w dziedzinie gospodarki odpadami,
* Pomoc i wsparcie dla planów rozwoju w zakresie gospodarki odpadami.
założycielami fundacji irf są następujące firmy:
CNIM S.A., Paryż (F)
FISIA Babcock Environment GmbH, Gummersbach (D)
MARTIN GmbH für Umwelt- und Energietechnik, Monachium (D)
TBF + Partner AG, Consulting Engineers, Zurych (CH)

warsztaty

„implementacja
planów gospodarki
odpadami:
doświadczenia
europejskich
ekspertów.”

informacje organizacyjne

zakres tematyczny

formularz zgłoszeniowy
warsztaty

termin:

22 listopada 2012r.

miejsce:
		
		

blok tematyczny a:

międzynarodowe targi poznańskie;
targi poleko 2012
hala nr 3 – antresola, sala konferencyjna

wprowadzenie, praktyczne doświadczenia, kwestie prawne

uczestnicy:
		
		
		
		

przedstawiciele administracji publicznej odpowiedzialni
za kwestie gospodarki odpadami na podległym terenie, w tym osoby
decyzyjne w zakresie finansów, technologii, kwestii regulacyjnoprawnych, eksperci ds. technicznych, wybrani przedstawiciele
sektora prywatnego aktywni w branży

moderacja:

reprezentant fundacji irf

tłumaczenie
symultaniczne:

ang / pl oraz pl / ang

cele:
		

umożliwienie zapoznania się z praktycznymi przykładami
profesjonalnej i efektywnej realizacji projektów w oparciu

		

o plany zagospodarowania odpadami.

		

promowanie uczciwych i jasnych procedur przetargów publicznych.

opłata za
uczestnictwo:

udział w warsztatach jest bezpłatny

zgłoszenia:
		

w oparciu o spersonalizowane zaproszenie oraz wypełniony
formularz zgłoszeniowy.

1.

Luciano Pelloni – TBF + Partner AG (Szwajcaria)

2.

doświadczenia w zakresie przetargów na instalacje do termalnej obróbki
odpadów
Stefano Costa – CNIM S.A. (Francja)
Dr Gert Riemenschneider – FISIA Babcock Environment GmbH (Niemcy)

3.

wprowadzenie do tematu: główne aspekty powstawania i realizacji
projektów w zakresie gospodarowania odpadami
Luciano Pelloni – TBF + Partner AG (Szwajcaria)

4. regulacje prawne w praktyce
Jędrzej Klatka – Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy (Polska)

blok tematyczny b:
0rganizacja, modele zamówień
1.

doświadczenia firm komunalnych: na przykładzie szwedzkiej firmy sysav
Jonas Eek – Sysek (Grupa Sysav, Szwecja)

2.

program
13.00		
13.30		
		
15.30
16.00		
		
18.00		
18.30		
19.00		

powitanie, informacje na temat fundacji irf oraz celów warsztatów

modele koncesyjne: na przykładzie projektu w zakresie przetwarzania
odpadów na energię w wielkiej brytanii
Jan Erkes – SITA UK (Wielka Brytania)

powitalna kawa, rejestracja uczestników
blok tematyczny a (zakres podany obok):
prezentacja eksperta (20 min.), dyskusja (10 min.)
przerwa
blok tematyczny b (zakres podany obok):
prezentacja eksperta (20 min.), dyskusja (1o min.)
podsumowanie, wnioski, dyskusja
aperitif
kolacja (w formie bufetu)

3.

4.

„implementacja planów gospodarki odpadami:
doświadczenia europejskich ekspertów.”
22 listopada 2012 r., godz. 13:00
międzynarodowe targi poznańskie, ul. głogowska 14
sala konferencyjna, hala nr 3, antresola
nazwisko
imię
stanowisko
dział/wydział
firma/instytucja   
ulica
kod pocztowy
miasto
telefon kontaktowy

inwestycje pod klucz: na przykładzie zakładu spalania odpadów
w berlin-ruhleben w berlinie, linie 5 – 8.

internet

Dr Alexander Gosten – Berliner Stadtreinigungsbetriebe / Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania w Berlinie (Niemcy)

e-mail

kontrakty złożone – epc (projektowanie, kompletacja dostaw, zarządzanie
budową): na przykładzie projektu nowego zakładu przetwarzającego odpady
na energię (waste-to-energy) oraz centrum energetycznego w bernie

podpis, data

Daniel Schafer i André Moro – EWB Energie Wasser Bern / Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyczne w Bernie (Szwajcaria)
program może ulec zmianom.

wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy
var.sbhpoland@eda.admin.ch lub na numer faksu: +48 22 621 05 48

