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18 września 2018 r. – Racjonalne wykorzystanie surowców, w tym krytycznych 
08.00-09.00 Rejestracja uczestników 
09.00-10.00 Otwarcie konferencji 

 J. Kulczycka (IGSMiE PAN) 

 K. Galos (IGSMiE PAN) 

 S. Czaja (UEW) – Problemy ekonomistów z pojęciem ekologicznych (środowiskowych) barier wzrostu-rozwoju gospodarczego 

 E. Pires Ezquerra  (CSIC, Hiszpania) – Renewable raw materials: research-applications & education 
 M. Głogowska (KPK, Urban&Bio) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w programie Horyzont 2020 

10.00-11.30 Racjonalne gospodarowanie zasobami w GOZ – doświadczenia zagraniczne – prowadzący: dr hab. inż. K. Galos, prof. IGSMiE 
PAN (IGSMiE PAN), prof. Marina Mistretta (Uniwersytet Mediterranea di Reggio Calabria) 

 E. Petavratzi (British Geological Survey, UK) – A conceptual practical framework for assessing raw material criticality 

 A. Marvuglia (LIST, Luksemburg), B. Rugani (Univ. Naples, Włochy), E. Benetto, S. Ulgiati (LIST, Luksemburg), R. Santaga (Univ. 
Naples, Włochy) – Emergy indicators to measure circularity: promises and problems 

 A. Larsson (Reloopplatform, Norwegia) – Deposit refund system – circular economy par excellence 

 F.A. Cavadini (Demeto, Belgia) – Triggering circular economy dynamics in the plastics domain through breakthrough recycling 
technology: opportunities and impacts 

 O. Löf (RMG Consulting) – Mining's contribution to national economies 

 M. A. Martin, S. Harris, T. Rydberg (IVL SERI, Szwecja) – Environmental and Socio-economic benefits of industrial symbiosis – 
The  case of Sontenäs 

11.30-12.00 Przerwa kawowa 
12.00-13:00 Sesja plenarna: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami – prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej Jarosiński 

(IGSMiE PAN), dr Magdalena Głogowska (KPK)  

 J. Jasiewicz (KREAB) – Presentation of the Polish Resource Efficiency Programme – a long-term vision to develop and implement 
a programme for industry 

 W. Pomierny (ARP) - Finansowanie transferu technologii innowacyjnych w ramach realizowanego projektu SIEĆ OTWARTYCH 
INNOWACJI 

 I. Ratman-Kłosińska, B. Jaros (IETU) – Europejskie Centrum Wiedzy na temat Efektywnego Wykorzystania Zasobów EREK 
wsparciem dla efektywnego gospodarowania zasobami w MŚP 

 W. Wojtyś (PW), A. Kowalczyk (Univ. of Melbourne, Australia), W. Chaba Jarosińki (SGGW), A. Kilian (Univ. of Canberra, 
Australia) – Zmineralizowane komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie 

 O.V. Mudrak (CHE, Ukraine), G.V. Mudrak (VNAU, Ukraina) – Program-target educational project “Eсоschool – school for future”: 
the state, problems and prospects of implementation 

13.00-14.00 Przerwa obiadowa 
14.00-15:00 Sesja plenarna: Racjonalne gospodarowanie zasobami – praktyczne rozwiązania i wyzwania w gospodarce wodno-ściekowej 

– prowadzący: prof. dr hab. Zygmunt Kowalski (IGSMiE PAN), Julia Patorska (Deloitte) 

 M. Maśliński (UAM/Kancelaria SMM Legal) – Uwarunkowania prawne zagospodarowania osadów ścieków w świetle koncepcji GOZ 
– wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda 

  M. Włodarczyk-Makuła, E. Wiśniowska (PCz) – Zastosowanie zasad gospodarki cyrkulacyjnej do racjonalnego gospodarowania 
ściekami  

 M. Czaplicka, C. Uklańska-Pusz, E. Gudarowska, A. Szewczuk (UPW)  – Racjonalne zarządzanie zasobami wodnymi na terenach 
zurbanizowanych w aspekcie ogrodnictwa miejskiego 

 A. Kurzak-Mabrouk (PCz) – Zrównoważone zarządzanie zasobami wody pitnej w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży 
spożywczej  

 M. Cygnarowicz (Sądeckie Wodociągi) – Praktyki edukacyjne na przykładzie sądeckiego przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego 

  M. Cimochowicz-Rybicka, J. Górka (PK) – Gospodarka wodno-ściekowa w systemie circular economy – na przykładzie miasta 
Kraków 

15.00-15:30 Debata I: Racjonalne zarządzanie zasobami wody i gospodarka ściekami w świetle GOZ 

 S. Rybicki (PK), G. Moorthi (RAVICON)  
15.30-16:00 Debata II: Miasto. Woda. Jakość życia  

 K. Głuc (UEK), D. Jopek (UEK) 
16.00-16:30 Komentarz do I i II debaty oraz sesja Q&A 

 A. Bronowicki (Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów), J. Adamek (Sądeckie Wodociągi), K. Witkowski  
(Zielonogórskie Wodociągi i  Kanalizacja) 

  



15.00-16.30 Sala B – Workshop – Projekt STORM KIC Raw Material – Wdrażanie założeń GOZ i symbiozy przemysłowej w sektorze 
surowcowym 

 M. Smol (IGSMiE PAN) – Założenia i cele projektu STORM KIC Raw Material  

 A. Generowicz (PK) – Symbioza przemysłowa na przykładzie rozwiązań w systemach gospodarowania odpadami komunalnymi 

 A. Czaplicka (PK) – Budowanie symbiozy przemysłowej w sektorze wodno-ściekowym: wykorzystanie hodowli Chlorella vulgaris 

 E. Wiśniowska, M. Włodarczyk-Makuła (PCz) – Innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii odzysku fosforu z cieczy 
osadowych i osadów 

 O. Ivashchuk (PK) – Wykorzystanie odpadów z biogazowni rolniczych i spalarni biomasy 

16.30-16:50 Przerwa kawowa 
16.50-19:00 Sesja plenarna: Racjonalne gospodarowanie zasobami – praktyczne rozwiązania i wyzwania w przemyśle – nowe technologie 

– prowadzący dr hab. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH, dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK 

 J. Rosiek (UEK) – Implementacja koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), a sprawność systemu gospodarowania 
ubocznymi produktami spalania/wydobycia (UPS/UPW) w Polsce 

 J. Woźniak, K. Pactwa (PWr) – Odpady z przemysłu wydobywczego w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym 

 V. Sinelnikow, A. Chyczyński, D. Kalisz (AGH), R. Kuzemko (PSTU, Ukraina) – Wykorzystanie żużla do konserwacji wyłożenia 
ogniotrwałego konwertora tlenowego 

 A. Wojciechowski (TDT), J. Kulczycka (IGSMiE PAN) – Odzysk surowców energetycznych z odpadów niebezpiecznych oraz 
wielomateriałowych w ramach GOZ 

 P. Zaprzalski, Recykl Organizacja Odzysku S.A., Śrem – Racjonalne wykorzystanie surowców wtórnych z przetwórstwa zużytych 
opon w gospodarce o obiegu zamkniętym 

 K. Saługa (Unimetal Recykling) – Odzysk metali szlachetnych z katalizatorów 

 A. Mirzyńska, J. Tomala (UEK) – Znaczenie grafitu naturalnego dla produkcji baterii litowo-jonowych 

 D. Góra (UŚ) – Przykłady zastosowania wybranych surowców z odpadów 

 J. Hausner (UEK) – podsumowanie 1 dnia obrad  
19.15 Uroczysta kolacja: Browar Lubicz – Restauracja Browarna (http://www.browar-lubicz.com.pl/) 

– ul. Lubicz 17, Kraków (http://www.browar-lubicz.com. 

19 września 2018 r. – Gospodarka o obiegu zamkniętym – metody i dobre praktyki 
08.00-10.00 Sesja posterowa: Racjonalna gospodarka zasobami w kontekście realizacji gospodarki o obiegu zamkniętymi – prowadzący 

dr Marzena Smol (IGSMiE PAN), dr hab. inż. Andrzej Wojciechowski  (TDT) 

1. K. Dybaś, K. Sidur, A. Szmiłyk – Nowoczesne rozwiązania kontroli nielegalnych składowisk odpadów 
2. A. Szmiłyk – Świadomość użytkowników w kwestii tekstyliów i odpadów tekstylnych 
3. B. Ciapała (AGH) – Niskotemperaturowe zasoby geotermalne – zrównoważone źródło energii i źródło surowca 
4. M. Kwiatkowski, J. Worek (AGH) – Wykorzystanie odpadów biomasowych z przemysłu spożywczego i drzewnego do produkcji 

węgli aktywnych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym 
5. J. Świątek (PCz) – Możliwe zastosowanie biowęgla w nowoczesnej gospodarce o obiegu zamkniętym 
6. J. Świątek (PCz) – Przyszłe perspektywy fitoremediacji gleb zanieczyszczonych odpadami przemysłowymi 
7. A. Jasińska (PCz) – Ocena stanu zagrożenia środowiska glebowego metalami ciężkimi na podstawie określenia ich mobilności 

i  biodostępności 
8. A. Woźna (PWr) – Wykorzystanie bioodpadów w modyfikacji własności polimerów 
9. M. Głąb (PK) – Pszczoły z osypu zimowego jako nowe źródło chitozanu do otrzymywania materiałów polimerowych 
10. C. Uklańska-Pusz (UP) – Podłoże popieczarkowe – możliwości ponownego wykorzystania 
11. S. Kudłacik-Kramarczyk (PK) – Apiprodukty jako źródło białek do syntezy nośników leków 
12. A. Generowicz (PK), M. Krakowiak (SZN), V. Brygilevych (CBSL), K. Gaska (PŚ) – Termomodernizacja budynków wielorodzinnych 

w Polsce i w Ukrainie – możliwości techniczne, administracyjne i organizacyjne 
13. A. Generowicz (PK), M. Krakowiak (SZN), V. Brygilevych (CBSL), K. Gaska (PŚ)  – Inteligentny system monitorowania i 

zarządzania nieruchomościami 
14. A. Generowicz (PK), M. Krakowiak (SZN), V. Brygilevych (CBSL), K. Gaska (PŚ)  – Porównanie gospodarki odpadami 

komunalnymi w Polsce i w Ukrainie – możliwość wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym 
15. J. Worek (AGH) – Analiza ekologicznych i energetycznych aspektów gospodarki odpadami komunalnymi 
16. A. Lesiuk (UMCS) – Odpady komunalne w GOZ – przyszłość i rzeczywistość 
17. J. Fieducik (UWM) – Racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Olsztynie 
18. E. Rudnik (AGH) – Hydrometalurgiczny recykling cynku z odpadów cynkowania ogniowego 
19. P. Mazurek (AGH) – Wykorzystanie lokalnych anomalii magnetycznych w diagnostyce taśm przenośnikowych z linkami stalowymi 

w  aspekcie ochrony środowiska naturalnego 
20. K. Kuglin, V.Sinelnikow, D. Kalisz (AGH) – Symulacja komputerowa procesu odzysku żelaza z żużla konwertorowego metodą 

redukcji 
21. A. Chyczyński, K. Kuglin, D. Kalisz (AGH) – Zastosowanie reduktorów stałych i gazowych do odzysku Pb i Cu z żużla hutniczego 
22. K. Chat (AGH) – Innowacyjne hydrofobowe cynkowe powłoki galwaniczne jako proekologiczna ochrona antykorozyjna 
23. D. Kutyła (AGH) – Ekstrakcja niobu od tantalu z rud koltanowych w oparciu o separację magnetyczną 
24. A. Drabczyk (PK) – Nanocząsteczki metaliczne otoczkowane nanosrebrem jako katalizatory reakcji organicznych  
25. A. Kwiecińska (AGH) – Chalkogenki metali przejściowych jako alternatywa dla metali szlachetnych w procesie produkcji wodoru 

metodą elektrochemiczną 
26. M. Sadzikowski (AGH) – Badania nad przetwórstwem złomów elementów górnej sieci trakcyjnej  
27. K. Franczak (AGH) – Badania nad metalurgiczną syntezą i własnościami złomów lin nośnych pochodzących z kolejowej górnej sieci 

trakcyjnej 
28. M. Zasadzińska (AGH) – Bezodpadowa technologia recyklingu technologicznych kabli elektroenergetycznych z żyłami miedzianymi 



29. P. Strzępek (AGH) – Badania oporu przepływu płynów w wymiennikach ciepła z metali nieżelaznych wykorzystywanych 
w  hybrydowych kolektorach słonecznych 

30. A. Piotrowicz, S. Pietrzyk, A. Bukowska, P. Palimąka (AGH)  – Utylizacja i recykling dysków optycznych CD i DVD 
31. A. Piotrowicz, S. Pietrzyk, P. Palimąka, A. Bukowska (AGH) – Przegląd nowych metod odzysku srebra ze zdjęć RTG 
32. J. Pyssa (AGH) – Kierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowych 
33. M. Cholewa (UR) – Obieg zamknięty dla mieszanek popiołowo-żużlowych 
34. A. Grela (PK) – Zagospodarowanie odpadów przemysłowych poprzez syntezę zeolitów i sorbentów  
35. K. Joachimiak-Lechman (UEP), J. Zarębska (UZ), – Zmiany w gospodarce odpadami, a dążenie do gospodarki o obiegu 

zamkniętym – przykład polskich organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS 
36. A. Knapczyk (UR) – Gospodarka o obiegu zamkniętym – Bibliometryczna analiza trendów w latach 2013-2017 
37. M. Kruczek (GIG) – Rola ekoinnowacji we wprowadzaniu koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego 
38. J. Ciuła, K. Kudlik, E. Wysowska (Sądeckie Wodociągi) – Wody podziemne w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (ZZW) aglomeracji 

Nowego Sącza jako przykład racjonalnej gospodarki zasobami 
39. M. Smol (IGSMiE PAN) – Zaawansowane technologie usuwania i odzysku fosforu ze ścieków – wdrażanie koncepcji GOZ w 

sektorze wodno-ściekowym 
40. K. Korniejenko (PK) – Materiały dla gospodarki o obiegu zamkniętym produkowane z materiałów wtórnych oraz metody ich 

wytwarzania dla potrzeb rozwoju infrastruktury miejskiej – studium przypadku miasta Lappeenranta w Finlandii 
41. J. Kulczycka (IGSMiE PAN), A. Czaplicka-Kotas (AGH) – Materiałochłonność gospodarki i wybranych branż przemysłu i ich wpływ 

na opłacalność produkcji 
42. M. Cholewa (AGH), A. Henclik (IGSMiE PAN) – Ocena materiałochłonności i emisyjności branż przemysłu w Polsce metodą LCA 
43. A. Domagała (AGH) – Minimalizacja odpadów jako strategia zrównoważonego rozwoju 
44. B. Lewicka (Technische Universität Berlin) - Prognoza produkcji biogazu ze słomy ryżowej w celu pokrycia zapotrzebowania na 

energię dla młyna ryżowego 
45. K. Jawgiel (UAM) – Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej do określania potencjału retencyjnego obszaru 
46. E. Kopeć (UEK) – Analiza i ocena finansowa przedsiębiorstw w sektorach surowców krytycznych 
47. E. Sielicka, A. Choma (UEW) – Wykorzystanie surowców z odpadów jako przykład optymalizacji kosztów operacyjnych w 

przedsiębiorstwie 
48. E. Sielicka, A. Choma (UEW) – Wyzwania operacyjne wdrożenia proekologicznych rozwiązań technologicznych racjonalnego 

wykorzystania materiałów i odpadów 
49. K. Kołczyk (AGH) - Magnetyczna separacja jonów metali ziem rzadkich 
50. R. Kulesza (ICSO Blachownia) – Usługa badawcza multi-chem: wykrywanie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy 

jako element procesu transformacji do gospodarki o obiegu zamkniętym 
51. A. Nowaczek (IGSMiE), N. Generowicz (AGH) – Ocena innowacyjnego nawozu jako przykład racjonalnego wykorzystania 

surowców naturalnych 
52. W. M. Bajdur, M. Kula (PCz) - Możliwości zastosowania odpadów polimerowych w budownictwie 
53. J. Witczak (UEP) - Ekoprojektowanie dla racjonalnego wykorzystywania zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym 
54. T.M. Gulotta (Univ. Palermo), M. Mistretta, M. Giunta, F. G. Praticò (Univ. Calabria) – Resource consumption and Environmental 

Impacts of flexible pavements: A comparative analysis for a typical local road 
 

10.00-10.30 Przerwa kawowa 

10.30-12.00 Sesja plenarna: Gospodarka o obiegu zamkniętym oraz symbioza gospodarcza – projekt SYMBI Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego – prowadzący Łukasz Cioch 

 J. Urbanowicz (UMWM Kraków) – Dążenia Małopolski w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

 A. Bochynek (Canpack) – Every Can Counts 

 Ł. Waksmundzki, A. Stronczek (EcoTech System) – Motywacyjny System Gospodarki Odpadami jako sposób na realizację  
założonych poziomów odzysku 

 J. Mieszkowicz (Fundacja Aeris Futuro) – Climathon 2018 – Kreatywnie dla klimatu 

 M. Żak (UEK) – Zielone zamówienia publiczne jako narzędzie polityki zrównoważonego rozwoju 

 M. Kutyna-Bakalarska (Maspex) – Dobre praktyki w przemyśle spożywczym na przykładzie zastosowania kogeneracji w zakładach 
produkcyjnych w Tymbarku 

12.00-13.30 Sesja plenarna: Gospodarka o obiegu zamkniętym – edukacja oraz wdrażanie rozwiązań gminach i w przemyśle - prowadzący 
Łukasz Cioch 

 D. Kalnina (RTU, Łotwa) – Elements of circular economy in pharmaceutical wastewater treatment station JSC „Grindeks” 

 J. Pietrzyk, J. Leoniewska-Gogola(AGH) – Ocena zarządzania potencjałem surowcowym polskich gmin 

 R. Gola-Sienkiewicz (PWSZ Głogów) – Kadry dla gospodarki obiegu zamkniętego 

 A. Edelmuller (AGH) – Lokalne, Ekologiczne Gospodarowanie Odpadami – inspirujące młodzież do bycia wyEKOdukowanym 

 A. Kawecka, A. Cholewa (UPW) – Wyzwania dla branży opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym 

 A. Kwiecińska, M. Kochel, K. Rychlewska (ICHPW) – Oczyszczanie ścieków koksowniczych z wykorzystaniem technik 
membranowych z możliwością ich dalszego wykorzystania do celów technologicznych 

13.30-14.30 Przerwa obiadowa 

14.30-17.00 Sesja plenarna: Dobre praktyki GOZ i ich wpływ na ochronę środowiska i rozwój innowacji - prowadzący Łukasz Cioch 

 K. Zachura (AGH) – Ekoinnowacje budowlane jako innowacje zrównoważonego rozwoju i nowoczesnego budownictwa 

 V. Malolitneva (IELR National Academy of Sciences, Ukraina) – Public procurement for circular economy: opportunities and 
challenges for Ukraine 

 M. Michalski (AGH) – Wpływ innowacji na rozwój energetyki jądrowej 

 R. Agaiev, E. Kliuev, D. Prytula (IGM NAS, Ukraina) – External dumps of opencast development of coal deposits as a source of 
alternative hydrocarbon gases 



 A. Vorfolomeiw (NTUU, Ukraina) – Implementation of Resource Efficient and Cleaner Production at Ukrainian Enterprises: 
Conditions, Achievements and Barriers 

 R. Asatryan (NIM, Armenia) – Optical-electronic system for environmental protection 

 V. Zhovtyansky, E. Kolesnikova, M. Yakymovych (The Gas Institute NASY, Ukraina) – Gasification of renewable biofuels 
contaminated with dangerous pollutants 

 A. Wojciechowski (TDT) – Bezpieczeństwo transportu odpadów. Minimalizacja negatywnych skutków rozwoju transportu w 
obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska 

 M. Smol (IGSMiE PAN) – Projekt Ce4Reg 

 J. Kulczycka, M. Smol (IGSMiE PAN) – Projekt MC-CEP KIC Raw Material 
17.00-17.15 Zakończenie obrad 

Podczas konferencji (sesje plenarne) zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne – referaty mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim 
(w sesji posterowej - język polski) 

W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji - formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: 
www.konferencja-pan.pl 
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prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński (IICh PAN Gliwice); 

prof. dr hab. inż. Maria Włodarczyk-Makuła (PCz); 

dr hab. inż. Wioletta M. Bajdur, prof. PCz (PCz); 

dr hab. inż. Krzysztof Galos, prof. IGSMiE PAN (IGSMiE PAN); 

dr hab. inż. Krzysztof Gaska (PŚl); 

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz, prof. PK (PK); 

dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk, prof. AGH (AGH); 

dr inż. Daina Kalniņa, prof. Riga Technical University (RTU); 

dr hab. Małgorzata Koszewska (PŁ); 

dr hab. Anna Lewandowska, prof. UEP (UEP); 

dr hab. Tadeusz Pająk, prof. AGH (AGH); 

dr hab. inż. Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, prof. em. IGSMiE PAN (IGSMiE 

PAN); 

dr inż. Józef Ciuła (Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.); 

dr Krzysztof Głuc (MSAP, UEK). 
 

Komitet organizacyjny 
Agnieszka Nowaczek (IGSMiE PAN) – przewodnicząca; 

Marcin Cholewa (IGSMiE PAN); 

Anna Henclik (IGSMiE PAN); 

Magdalena Sobesto -Wiejak (GAP). 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej 

Akademii Nauk 

ul. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków; fax. +48 12 632 22 45, 

www.konferencja-pan.pl 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Agnieszka Nowaczek, tel. 12 617 16 11, e-mail: anowaczek@meeri.pl;  

Marcin Cholewa, tel. 12 617 16 52, e-mail: mcholewa@meeri.pl 
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