
 

KONFERENCJA NAUKOWO- TECHNICZNA 

 „RADY NA ODPADY” 

               
 

TEMATYKA KONFERENCJI: 

 

• Gospodarka odpadami w świetle nowej ustawy                  
o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach; 

• Nowoczesne metody gospodarowania odpadami 
komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi; 

• Pozyskiwanie funduszy na przetwarzanie odpadów. 
 

KOMITET NUKOWY: 

 
prof. dr hab. Kazimierz Szymański 

Politechnika Koszalińska 
 

dr hab. inż. Anna Głowacka, prof. ZUT 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny  

w Szczecinie 

 

HONOROWY PATRONAT:  

 
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 

J.M. Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie 

 
dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT 

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT  
w Szczecinie 

 
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer 

Honorowy Przewodniczący Zachodniopomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

 
Szczecin 16- 17 listopada 2018 r. 

 

KARTA UCZESTNICTWA 
 
Imię:  
Nazwisko:  
 
Firma, instytucja:  

  

Adres do korespondencji: 
 

 

  

 
Tel.: 
...................................... 

 
NIP: 
……………………………………… 

 
e-mail: 
....................................................................................... 

 

Deklaracja uczestnictwa i promocji firmy: 

✓ Uczestnictwo: 
 Konferencja   

 Wycieczka techniczna     

✓ Promocja firmy 

 

 

Prezentacja w czasie obrad  

Stoisko firmowe 

 Reklama w materiałach konferencyjnych   
 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA: 
 

✓ Uczestnictwo  w Konferencji  190,00 zł. + VAT 
w tym: serwis konferencyjny w czasie przerw, materiały 
konferencyjne, wycieczka techniczna                       

✓ Promocja firmy: 

− Prezentacja (do 15 minut)  400,00 zł. + VAT 

− Stoisko firmowe (do 4 m2)  400,00 zł. + VAT 

− Reklama w materiałach konferenc. 150,00 zł. + VAT 
 

Dodatkowe informacje: tel. 603817070 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych w zakresie prowadzenia działalności statutowej przez 
Oddział Szczeciński Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych w Szczecinie, Al. W. Polskiego 67, zgodnie ze Statutem 
PZITS oraz art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r.  
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma(y) dobrowolności 
podania danych oraz zostałem poinformowana(y) o prawie do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 
o prawie żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 
przenoszenia oraz o prawie do sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych. Podane przeze mnie dane nie będą udostępnianie bez 

mojej wiedzy i zgody. Posiadam prawo złożenia skargi do 
organu nadzoru ochrony danych osobowych.  
 

…………………….……. ………………………………………………………..  
data własnoręczny podpis  

 

POTWIERDZENIE WPŁATY 

 
Oświadczamy, że  należność za: 

− uczestnictwo  w Konferencji w kwocie: .............. zł. 

− promocję firmy w kwocie: ......................... zł. 
przekazano w dniu ……………………… 2018 r. 

na rachunek  PZITS O/Szczecin w BOŚ  S.A. O/Szczecin 
nr 41 1540 1085 2001 5310 1499 0001 

cel wpłaty:  „Konferencja PZITS” 
 

Pieczęć firmowa 

 
 
 
 
..................................  ................................... 
 Główny Księgowy                                  Prezes /Dyrektor 

 
Kartę uczestnictwa odesłać do dnia 05.11.2018 r. 
na adres:  
PZITS O/Szczecin 
70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 67 
lub e-mail: zywuszko.pzits@interia.pl 

mailto:zywuszko.pzits@interia.pl

