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W dniu 10.01.2018 roku odbyła się druga edycja konferencji „PRZEDSIĘBIORSTWO A
ŚRODOWISKO”, której organizatorem była Fundacja Ochrony Klimatu PROZON. Ideą tego
wydarzenia jest przekazanie właścicielom i użytkownikom urządzeń i instalacji zawierających
F-gazy informacji dotyczących obowiązków operatorów, które wynikają z najnowszych
przepisów w zakresie czynników chłodniczych, a także ochrony środowiska. 

  

      

Konferencja odbyła się w centrum konferencyjnym hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie,
gdzie zgromadzili się przedstawiciele między innymi branży: spożywczej i mięsnej, ale także
dużych sieci handlowych, zakładów przemysłowych oraz zarządców nieruchomości oraz
szpitali.
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Krzysztof Grzegorczyk, Prezes Zarządu PROZON, fot. PROZON

  

  

  

Konferencję uroczyście otworzył Prezes Zarządu PROZON Fundacji Ochrony Klimatu –
Krzysztof Grzegorczyk. Witając gości podkreślił, że spotkanie to jest również doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń i integracji przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw, a także
wprowadził słuchaczy w problematykę wystąpień konferencyjnych.

  

  

Panele wykładowe, opierające się zarówno na wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej,
przygotowane zostały przez uznane w branży osoby z bogatym doświadczeniem zawodowym.

  

    
    -  Nowelizacja Ustawy – obowiązki operatorów w świetle nowych przepisów, dr inż.
Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Środowiska;   
    -  Centralny Rejestr Operatorów – zmiany po modernizacji, prof. Janusz Kozakiewicz,
BOWOiK;    
    -  Gospodarka odpadami w firmie – urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Jak postępować
zgodnie z przepisami? Maciej Krzyczkowski, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;    
    -  Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska, Krzysztof Pietrzak,
Meritum Competence Sp. z o.o;    
    -  Kontrole WIOŚ w przedsiębiorstwach – na co w szczególności zwrócić uwagę? Przemysł
Olszaniecki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;    
    -  Czynniki Alternatywne – co dalej z czynnikami syntetycznymi? Janusz Kałuża, ekspert
m.in. REAL Alternatives;    
    -  Gazy techniczne w przedsiębiorstwie – warunki przechowywania, zasady BHP/ppoż. –
lepiej zapobiegać niż naprawiać szkody! Bartłomiej Kubik, Główny Specjalista ds. BHP,
inspektor ppoż.   
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Agnieszka Tomaszewska, Ministerstwo Środowiska, fot. PROZON 
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  Przemysł Olszaniecki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska      

  Krzysztof Pietrzak, Meritum Competence Sp. z o.o.      

  Janusz Kałuża, ekspert m.in. REAL Alternatives      
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  Bartłomiej Kubik, Główny Specjalista ds. BHP, inspektor ppoż      Wystąpienia prelegentów wzbudziły duże zainteresowanie oraz często ożywioną dyskusję.Bardzo liczne pytania do wykładowców padały zarówno z sali, jak i za pomocą aplikacji sli.do.    W podsumowaniu spotkania, organizatorzy podkreślili, iż omówione podczas konferencjiprzepisy wiążą się nie tylko z obowiązkami dla operatorów, ale i prawami, które warto znać.  
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