
  

 

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie  

oraz Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej 

zapraszają Nauczycieli na: 

III Konferencję Metodyczną z Cyklu „Oblicza Zarządzania”  

pt. Co po nas zostanie? Edukacja w zarządzaniu gospodarką 

odpadową 
 

Konferencja odbędzie się 19 listopada 2021 

 

 

Cel konferencji: 

Kształtowanie postaw młodych ludzi, 

formowanie wrażliwości na prawdę, dobro 

i piękno, łączy się z uwrażliwieniem na jakość 

środowiska naturalnego. Stan tegoż 

środowiska jest przedmiotem troski 

wynikającej ze ścieżki rozwoju 

zrównoważonego zapisanej w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, stąd nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych w szkołach pełni 

szereg niezwykle istotnych ról z punktu 

widzenia zarówno rozwoju zrównoważonego 

jak też formowania postaw obywatelskich 

i patriotycznych.  

Zrozumienie ograniczoności zasobów 

naturalnych oraz wpływu konsumpcji na 

ilość i jakość odpadów jest pierwszym 

krokiem do poszanowania środowiska 

i racjonalnego zarządzania gospodarką 

odpadami. Niniejsza tematyka będzie 

przedstawiona w formie zwięzłych wykładów 

zaproszonych prelegentów oraz wzbogacona 

zgromadzonymi materiałami pomocniczymi. 

Prelegenci: 

Dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz; 

Dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz; 

Dr inż. Ewa Lipińska; 

Dr inż. Marta Pisarek; 

Dr inż. Bożydar Ziółkowski.



  

 

 

Program Konferencji: 

10:00-10:45 Rejestracja 

10:45-11:00 Otwarcie Konferencji 

Sesja 1 Motywacja 

11:00-11:35 
Gdzie rozpoczyna się gospodarka odpadami – w poszukiwaniu początku koła. 

(dr hab. inż. Marian Woźniak, prof. PRz) 

11:35-12:10 
"Planned obsolescence" i "perceived obsolescence" – to już czas na wymianę? 

(dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz) 

12:10-12:25 Przerwa 

Sesja 2 Realizacja 

12:25-13:00 Gospodarka obiegu zamkniętego – dlaczego ja? (dr inż. Bożydar Ziółkowski) 

13:00-13:35 Bioodpady – kogo zaprosić do stołu? (dr inż. Marta Pisarek) 

13:35-13:50 Przerwa 

Sesja 3 Upowszechnienie 

13:50-14:25 
Gospodarka restoratywna – jak to działa? (dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. 

PRz) 

14:25-15:00 
Dobre praktyki w gospodarce odpadami – ja też tak mogę? (dr inż. Ewa 

Lipińska) 

15:00-15:15 Podsumowanie i zakończenie Konferencji 

 

Konferencja planowana jest w trybie spotkania bezpośredniego. Miejsce konferencji 

(jeżeli nie dojdzie do restrykcji sanitarnych):  

Politechnika Rzeszowska, Al. Powstańców Warszawy 10. 

Jeżeli Uczelnia przejdzie w zdalny tryb nauczania, to Konferencja również odbędzie się 

w trybie zdalnym. Wówczas link do spotkania zostanie przesłany na e-mail podany 

w formularzu zgłoszenia. 

Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres: kkud@prz.edu.pl  

 

Konferencja jest bezpłatna, potwierdzona certyfikatem uczestnictwa.  

Słuchacze otrzymają materiały konferencyjne w wersji elektronicznej. 


