XXIV Konferencja

Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym

Zielony Ład
- wyzwania, zagrożenia i szanse dla sektora chemicznego.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin konferencji: 13-15 października 2021 r.
Rejestracja uczestników i zakwaterowanie: 13 października 2021 r. od godz. 13.00*
Rozpoczęcie konferencji: 13 października 2021 r., godz. 16.00 (środa)
Zakończenie konferencji: 15 października 2021 r., godz. 9.00 (piątek)
Miejsce konferencji:
Hotel Mercure Kasprowy ul. Szymaszkowa 1, 34-500 Zakopane, Tel +48 18 202 40 00, www.kasprowy.pl
GPS: N: 49.291752 E: 19.933416
Hotel Mercure Kasprowy otoczony jest górską przyrodą i pięknymi podhalańskimi krajobrazami; jako jedyny w Zakopanem znajduje się
bezpośrednio przy sezonowym kąpielisku geotermalnym i stacji narciarskiej z dwoma kolejkami linowymi z czego jedna oferuje również
całoroczne przejazdy widokowe. Hotel oferuje nową, ekskluzywną strefę Spa & Wellness.
Koszt uczestnictwa:
»» w pokoju dwuosobowym - 1550 zł (+23% VAT) od osoby
»» w pokoju jednoosobowym - 1800 zł (+23% VAT) od osoby
Informujemy zainteresowane firmy, że za dodatkową opłatą istnieje możliwość prezentacji firmy i jej oferty w formie stoiska firmowego lub reklamy w materiałach konferencyjnych. Koszt prezentacji jest uzgadniany indywidualnie (z uwzględnieniem przesłania
materiałów reklamowych do dnia 25.09.2021 r.).
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 30.09.2021 r. nie zwalnia z konieczności poniesienia pełnej opłaty.
Cena obejmuje:
»» opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne i informacyjne,
»» pobyt w hotelu, obejmujący dwa noclegi 13/14 i 14/15 października 2021 r. oraz pełne wyżywienie od obiadu
w dniu 13 października 2021 r., do śniadania w dniu 15 października 2021 r.
»» opłatę parkingową
»» organizację czasu wolnego (wieczór regionalny, uroczysta kolacja)
»» wstęp do centrum rekreacyjnego (basen, sauny, łaźnie zapachowe, siłownia, sala fitness, jacuzzi)
Cena nie obejmuje pobytu kierowcy samochodu służbowego.
*Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 i trwa do godz. 12:00. W wypadku wcześniejszych przyjazdów udostępnienie zarezerwowanych pokoi
hotelowych uzależnione będzie od ich dostępności.

Kontakt:
Elżbieta Szczeklik, Maciej Kuczek
tel. 14 637 25 37, 785 780 376, 785 780 378; fax. 14 637 25 33,
e-mail: elzbieta.szczeklik@grupaazoty.com, maciej.kuczek@grupaazoty.com
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W programie Konferencji m.in.:
Panel dyskusyjny – Zielony Ład – wyzwania, zagrożenia i szanse dla sektora chemicznego z udziałem m.in.:
»» Prezesa Grupy Azoty S.A.
»» Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
»» Prezesa Zarządu Synthos S.A.
»» Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej
»» Lidera Obszaru Komercjalizacji Badań ICSO Blachownia
»» Kierującego Departamentem Ochrony Środowiska i Projektów DWF Poland
»» Prezesa PBE Molecule
Wykłady tematyczne wygłaszane przez przedstawicieli następujących firm i instytucji:
»» Prof. Jacek Kijeński (Politechnika Warszawska, Filia Płock) - Zobaczyć las spoza drzew – o głównych ryzykach ekorozwoju.
»» Mariusz Kalisz, Dr Janusz Krupanek (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych) – Aspekty GOZ i substancji niebezpiecznych w kontekście cyklu życia wybranych polimerów.
»» Zbigniew Kozłowski, Miłosz Tomasik (DWF) - Pakiet Fit for 55 jako wyznacznik zmian w europejskiej polityce klimatycznej
i energetycznej – kluczowe propozycje Komisji Europejskiej i ich wpływ na przyszły rozwój przemysłu chemicznego
»» Wojciech Piskorski (Carbon Risk Management Partners) – Ślad węglowy organizacji oraz produktu jako narzędzie wykorzystywane przez UE, perspektywa obowiązku raportowania. Możliwości w zakresie komunikacji wyników własnej organizacji,
szanse zagrożenia, wymagania. Kontekst FIT FOR 55.
»» Dariusz Janasz (OMC ENVAG Sp. z o.o.) - Badanie jakości wodoru do celów komunikacyjnych.
»» Dr Tomasz Galoch (RSK Group) - Scenariusze oczyszczania terenów zdegradowanych. Możliwe alternatywy, negocjacje oraz
wykonanie na podstawie skutecznych remediacji terenów poprzemysłowych.
»» Tomasz Siewierski (Branżowa Organizacja Odzysku) - Rozszerzona odpowiedzialność producenta – nowy system gospodarki opakowaniami.
»» Marcin Olesiński (KFB Acoustics Sp. z o.o.) - Kompleksowe zarządzanie hałasem w przedsiębiorstwie, wdrażanie zabezpieczeń akustycznych na instalacjach przemysłowych.
»» Robert Klimek (NALCO Polska Sp. z o.o.) - Ograniczenie zużycia wody w zakładach przemysłowych przy zastosowaniu technologii Total Water Management.
»» dr Agnieszka Krawczyk, dr hab. Monika Tabak (Grupa Azoty S.A.) - Zrównoważona produkcja rolna – jak zmienia się podejście do nawożenia.
Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony na stronie www.trendyeko.pl
Wzorem lat ubiegłych, w czasie Konferencji, zapraszamy do udziału w konsultacjach z wykładowcami oraz wymiany doświadczeń
pomiędzy jej uczestnikami zarówno podczas paneli dyskusyjnych jak i w rozmowach kuluarowych.

