XXI Konferencja

Trendy Ekorozwoju
w Przemyśle Chemicznym

Informacje organizacyjne
Termin konferencji: 17-19 maja 2017 r.
Rejestracja uczestników i zakwaterowanie: 17 maja 2017 r. od godz. 13.00
Rozpoczęcie konferencji: 17 maja 2017 r. (środa), godz. 16.00
Zakończenie konferencji: 19 maja 2017 r. (piątek), godz. 13.00
Miejsce konferencji:
HOTEL CZARNY POTOK RESORT & SPA,
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica-Zdrój, tel. +48 18 530 30 00
www.hotelczarnypotok.pl
HOTEL CZARNY POTOK RESORT & SPA to największe centrum konferencyjne w regionie. Malownicze położenie
u podnóża Jaworzyny Krynickiej oraz dogodny dojazd (np. niespełna 100 km od lotniska w Krakowie-Balicach, czy też
zbliżona odległość od lotniska w Popradzie, ok. 100 km od autostrady w Tarnowie) czynią ten kompleks doskonałym
miejscem zarówno na rodzinny wypoczynek, jak i organizację konferencji i bankietów.
W celu zapewnienia maksymalnego komfortu zastosowano w nim wyjątkowy system szklanych korytarzy łączących ze
sobą budynki znajdujące się na terenie hotelu. Wszystkie pokoje zaprojektowano w sposób
idealnie harmonizujący nowoczesny design z wygodą oraz klimatem otoczenia.
Koszt uczestnictwa*:
▪▪ w pokoju dwuosobowym – 1.350 zł (+23% VAT) od osoby
▪▪ w pokoju jednoosobowym – 1.600 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 20.04.2017 r.).
Rezygnacja z uczestnictwa w konferencji po 02.05.2017 r. nie zwalnia z konieczności poniesienia pełnej opłaty.
Cena obejmuje:
▪▪ opłatę konferencyjną, materiały konferencyjne i informacyjne,
▪▪ pobyt w hotelu, obejmujący dwa noclegi 17/18 i 18/19 maja 2017 r. oraz pełne wyżywienie
od obiadu w dniu 17 maja 2017 r. do obiadu w dniu 19 maja 2017 r.
▪▪ opłatę parkingową
▪▪ organizację czasu wolnego (wieczór regionalny, uroczysta kolacja)
▪▪ wstęp do centrum rekreacyjnego (basen, sauny, łaźnie zapachowe, siłownia, sala fitness,
jacuzzi, sala do jogi, bilard, stół do ping-ponga)
Cena nie obejmuje zakwaterowania i wyżywienia kierowcy samochodu służbowego.
Kontakt:
Elżbieta Szczeklik, tel. 14 637 25 37, kom. 785 780 376
Krzysztof Chmura, tel. 14 637 36 67, kom. 785 780 371
fax 14 637 25 33, e-mail: krzysztof.chmura@grupaazoty.com
* Zwracamy uwagę, że powyższe ceny są utrzymane na tym samym poziomie już od kilku lat!

W programie Konferencji m.in.:
Małgorzata Typko – Ministerstwo Środowiska – Nowoczesna chemia – regulacje prawne czy raczej branżowe porozumienie
Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska – Trendy w budownictwie nisko-energetycznym a współpraca z przemysłem chemicznym
Czesław Bielecki – DiM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o. – Nowe podejście do ładu przestrzennego w dużych zakładach chemicznych
Jacek Kijeński – Instytut Chemii Przemysłowej – W 30-tą rocznicę raportu „Our common future”. Współczesna ekologia a przemysł
Paweł Bielski – Instytut Chemii Przemysłowej
Adam Żurek – Grupa Azoty S.A. – Działania proekologiczne w Grupie Azoty
Stanisław Oczkowicz – SITPChem o/Tarnów – 90 lat „transformacji ekologicznej” Grupy Azoty S.A.
Krzysztof Hornicki – Interseroh – Nowelizacja Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
– zmiany obowiązujące od 2018 roku”
Mariusz Kalisz – Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych – Termiczne przekształcanie odpadów jako potencjalne
źródło zielonej energii
Małgorzata Trybuch (Environ Poland) – Nowe przepisy badania ziemi i wód podziemnych – pierwsze doświadczenia
wrzesień 2016 – maj 2017
Wojciech Piskorski – Carbon Risk Management Partners
1. Nieustępliwa polityka UE w zakresie Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Gazów Cieplarnianych, perspektywa zmian w przepisach
po 2020 r. Polskie przedsiębiorstwa chemiczne – zagrożenia, szanse, możliwości przeciwdziałania.
2. Zrównoważony Rozwój, hasło i narzędzie do wywierania nacisku oraz zdobywania przewagi konkurencyjnej. Ochrona środowiska
w percepcji interesariuszy.
Ewa Śmigiera – Instytut Chemii Przemysłowej – Wykorzystanie tłuszczy, jako surowców odnawialnych w przemyśle chemicznym
i paliwowo-energetycznym.
Integralną częścią Konferencji będzie panel dyskusyjny – „Chemia przyjazna środowisku? – Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy”.

Ze względu na wagę poruszanych zagadnień do udziału w Konferencji zostali zaproszeni:
Wojciech Wardacki – Prezes Grupy Azoty.
Stanisław Kluza – Prezes Banku Ochrony Środowiska S.A.
Kazimierz Kujda – Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Czesław Bielecki – DiM’84 Dom i Miasto Sp. z o.o.
Zbigniew Warmuz – Prezes Synthos S.A.
Jerzy Wiertelorz – Prezes Petrochemia Blachownia S.A.
Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty S.A., Dyrektor Generalny.
Małgorzata Typko – Ministerstwo Środowiska
Paweł Bielski – Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej
Dorota Chwieduk – Politechnika Warszawska
Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Jacek Kijeński – Prezes Zarządu Głównego SITPChem
Dokładny program konferencji już wkrótce będzie dostępny na stronie trendyekorozwoju.pl.

Wzorem lat ubiegłych, w czasie Konferencji zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach z wykładowcami oraz
w wymianie doświadczeń pomiędzy jej uczestnikami zarówno podczas paneli dyskusyjnych jak i w rozmowach kuluarowych.

