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odorowe 

Konferencja

SZANOWNI PAŃSTWO,

konferencja „Uciążliwości odorowe - występowanie, zapobieganie, aspekty prawne” to wydarzenie,  
podczas którego ,,Eko Dolina’’ zaprasza do podjęcia rozmów o temacie trudnym, ale i niezwykle ważnym. 

Podczas dwóch dni konferencji będziemy wspólnie poszukiwali odpowiedzi na pytania o skuteczne 
metody zapobiegania i ograniczania problemów odorowych w „zakładach uciążliwych”. Nie poprze- 
staniemy jednak na aspekcie technicznym – zapraszamy także do dyskusji nt. sposobów pozytywnego 
komunikowania się z otoczeniem.

Jako organizatorzy z przyjemnością podjęliśmy także wyzwanie, którym jest przygotowanie wydarzenia 
na najwyższym poziomie. Spotkamy się z ekspertami, kadrą naukową, reprezentantami samorządów 
oraz wszystkimi zainteresowanymi tą tematyką. Mam nadzieję, że liczne dyskusje stanowiące sedno  
naszego spotkania, pozwolą Państwu wyjechać z konferencji bogatymi w wiedzę. 
Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

Cezary Jakubowski
Prezes Zarządu 

 ,,Eko Dolina’’ Sp. z o.o. 



Konferencja „Uciążliwości odorowe – występowanie, zapobieganie, aspekty prawne”

Termin i miejsce: 16-17.04.2013r. Hotel Sheraton Sopot

Grupa docelowa:  przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów, firmy branżowe, przedstawiciele uciążliwych 
zakładów np. oczyszczalnie, zakłady przetwórstwa rybnego, mięsnego, ubojnie, fermy, itp.

Liczba uczestników:  50 osób

PrOgram KOnferencji 16-17 Kwietnia 2013

1 dzień   16.04.2013  HOtel SHeratOn w SOPOcie

09.00   Rejestracja uczestników, bufet kawowy

09.30   Otwarcie konferencji 
Cezary Jakubowski, Prezes Zarządu ,,Eko Dolina’’ Sp. z o.o. 

  Anna Grapatyn-Korzeniowska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 
Panel i -  UciĄŻliwOŚĆ zaPacHOwa w POlSce – Stan aKtUalnY i aSPeKtY Prawne 

09.45  Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Środowiska, Departament Ochrony Powietrza 

10.15  Analiza skarg ludności na uciążliwość zapachową w województwie mazowieckim 
dr inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski, prof. dr hab. inż. Andrzej Kulig

10.45      Skargi na zakłady „uciążliwe” w województwie pomorskim   
przedstawiciele administracji publicznej

11.15 Dyskusja

11.30 Przerwa KawOwa

Panel ii -  OlfaKtOmetria – POmiarY zaPacHU

12.00  Wyniki analizy jakościowej i ilościowej, a uciążliwość zapachowa
 prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12.30  Pomiary stężenia zapachowego, część I: pomiar zgodnie z normą PN 13725
 mgr inż. Małgorzata Friedrich - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
13.00   Pomiary stężenia zapachowego, część II: inne techniki olfaktometryczne 

prof. dr hab. inż. Joanna Kośmider - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13.25  Dyskusja

13.40       Przerwa OBiadOwa 

Panel iii -  PraKtYczne zaStOSOwanie OlfaKtOmetrii terenOwej; mOnitOring zanieczYSzczenia POwietrza  
– metOdY analitYczne

14.15       Zastosowanie ,,nosa elektronicznego’’ do monitoringu zanieczyszczeń powietrza - możliwości i ograniczenia 
prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki – Politechnika Gdańska 

14.40      Metoda olfaktometrii terenowej i jej zastosowanie do badania i oceny oddziaływania zapachowego obiektów gospodarki  
komunalnej, w tym oczyszczalni ścieków 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulig, mgr inż.  Robert Barczak - Politechnika Warszawska

Panel iV - PrOBlem UciĄŻliwOŚci zaPacHOwYcH na przykładzie zakładów komunalnych

15.10     „Patrol środowiskowy” - badania, wyniki, rozwiązania technologiczne 
mgr Marcin Paszkiewicz – Inspektor ds. Kontroli Środowiskowej „Eko Dolina” Sp. z o.o.

15.25      Problem uciążliwości zapachowych na przykładzie Centralnej Oczyszczalni w Koziegłowach AQUANET SA Poznań 
Piotr Terebecki, Specjalista ds. Koordynacji Projektu (DM) - AQUANET SA Oczyszczalnia Poznań

15.40         Problem uciążliwości zapachowych na przykładzie Centralnej Oczyszczalni „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 
Andrzej Wójtowicz - Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

15.55     Zapobieganie negatywnemu PR-owi 
Tomasz Zabolski – Yellow Group 

16.15     Dyskusja

Konferencja „Uciążliwości odorowe – występowanie, zapobieganie, aspekty prawne”

Termin i miejsce: 16-17.04.2013r. Hotel Sheraton Sopot

Grupa docelowa:  przedstawiciele zakładów zagospodarowania odpadów, firmy branżowe, przedstawiciele uciążliwych 
zakładów np. oczyszczalnie, zakłady przetwórstwa rybnego, mięsnego, ubojnie, fermy, itp.

Liczba uczestników:  70 osób



                   warSztatY OlfaKtOmetrYczne  - Pracownia zapachowej jakości Powietrza zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
technologicznego w Szczecinie

tematyka warsztatów:

• badanie wrażliwości węchowej 
• pomiary stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej, zgodnie z PN-EN 13725  
• pomiary stężenia zapachowego z użyciem olfaktometru terenowego Nasal Ranger  
•  oszacowanie stężenia zapachowego na podstawie oceny intensywności zapachu 
• oznaczenie stężenia zapachowego metodą rozcieńczeń statycznych 
• modelowanie rozprzestrzeniania się odorów
• olfaktometryczna ocena skuteczności dezodoryzacji 
• pobieranie próbki do analizy olfaktometrycznej 

18.30  Zakończenie 1. dnia konferencji

2 dzień   17.04.2013  HOtel SHeratOn w SOPOcie

Panel i - metOdY zaPOBiegania i Ograniczania UciĄŻliwOŚci zaPacHOwej 

09.00   Projekt zamawiany „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej” – 
jego cele, realizacja oraz wyniki badań 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulig - Politechnika Warszawska

09.30  Na co należy zwrócić uwagę przy podejmowaniu działań ograniczających uciążliwość zapachową? 
mgr inż. Małgorzata Friedrich – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 10.00  Eliminacja uciążliwości odorowej obiektów gospodarki odpadowej oraz neutralizacja skażeń chemicznych gruntów przemysłowych
 mgr inż. Marek Szatkowski – WESTRAND Sp. J.

10.30  Ocena skuteczności działania preparatów redukujących uciążliwość zapachową na składowiskach odpadów z wykorzystaniem 
„nosa elektronicznego”

 Riccardo Snidar – Managing Director bioArcus Sp. z o.o.

10.45  Biofiltracja – jak należy  ją prowadzić, aby była skuteczna? 
dr hab. inż. Andrzej Wieczorek - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 11.10      Porównanie metod dezodoryzacji powietrza na złożach węgla aktywnego i w biofiltrach 
dr inż. Michał Świsłowski - EKOFINN-POL Sp. z o.o.

 11.25      Rozwiązania z zakresu biotechnologii zmniejszające wpływ gospodarowania odpadami na środowisko: poprawa procesów biode-
gradacji, redukcja nieprzyjemnych zapachów oraz zanieczyszczenia środowiska 
dr Pierlorenzo Brignoli - EUROVIX SA

 
11.40    Dyskusja

12.00    PRZERWA KAWOWA

Panel ii - OddziaŁYwanie OBieKtÓw KOmUnalnYcH na ŚrOdOwiSKO (POwietrze)

12.20     Oddziaływanie zapachowe vs. uciążliwość zapachowa obiektów gospodarki komunalnej – charakterystyka oraz możliwości oceny 
i ograniczania. 
prof. dr hab. inż. Andrzej Kulig - Politechnika Warszawska

12.50       Związki toksyczne i odoroczynne emitowane z obszaru zakładów utylizacyjnych 
dr hab. Lidia Wolska - Gdański Uniwersytet Medyczny / Politechnika Gdańska

13.15        Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych z zakładów komunalnych - rodzaje zanieczyszczeń, metody analityczne, zagrożenia, 
przepisy prawne 
mgr Marcin Paszkiewicz – „Eko Dolina” Sp.  z o.o. / Politechnika Gdańska

13.30      Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na przykładzie składowiska odpadów 
dr inż.  Wojciech Paterkowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 
13.50     PRZERWA OBIADOWA

14.20    Dyskusja

14.40     Podsumowanie Konferencji 
Cezary Jakubowski – Prezes Zarządu „Eko Dolina” Sp. z o.o.

UWAGA: Prosimy o przesyłanie pytań/zagadnień dot. tematu konferencji. Pytania prosimy nadsyłać do dnia 15.03.2013 r. na adres e-mail: 
ewa.bergmann@ekodolina.pl lub lidia.bonislawska@ekodolina.pl z dopiskiem: Pytania - Konferencja  „Uciążliwości odorowe’’.  
zapraszamy także do prezentacji Państwa firmy podczas konferencji -  zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z „Kartą Promocji”.

ewa Bergmann 
tel. 58 672 50 00 wew. 28, tel. kom. +48 604 208 350
ewa.bergmann@ekodolina.pl

lidia Bonisławska 
tel. 58 672 50 00 wew. 28, lidia.bonislawska@ekodolina.pl


