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Dnia 16 maja 2017r. w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się I edycja
konferencji „PRZEDSIĘBIORSTWO a ŚRODOWISKO” organizowana przez PROZON
Fundację Ochrony Klimatu. Wydarzenie dedykowane było właścicielom i użytkownikom
urządzeń i instalacji zawierających f-gazy. 

  

      

Konferencja zgromadziła przedstawicieli branży spożywczej i mięsnej, ale także sieci
handlowych, zakładów przemysłowych oraz zarządców nieruchomości. Głównym celem tego
spotkania było przekazanie wiedzy o najważniejszych obowiązkach wynikających z tzw. ustawy
F-gazowej oraz tych z zakresu ochrony środowiska.

  

  

Wśród prelegentów znaleźli się wykładowcy z bogatym doświadczeniem zawodowym,
ekspertów uznanych w branży, którzy posiadają umiejętność przekazywania wiedzy w sposób
prosty i przystępny dla każdego.
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  Krzysztof Grzegorczyk      Konferencję uroczyście otworzył Prezes Zarządu PROZON Fundacji Ochrony Klimatu –Krzysztof Grzegorczyk. Witając gości podkreślił, że spotkanie to jest również doskonałą okazjądo wymiany doświadczeń i integracji przedstawicieli różnego rodzaju przedsiębiorstw, a takżewprowadził słuchaczy w problematykę wystąpień konferencyjnych.    Pierwszy wykład – Zestawienie obowiązków użytkowników i właścicieli urządzeń chłodniczych iklimatyzacyjnych – podsumowanie ustawy dot. f-gazów był syntetycznym zestawieniemobowiązków Operatorów – w postaci prostego, przejrzystego katalogu zadań do wypełnienia –wraz z zaznaczeniem najważniejszych praktycznych aspektów poszczególnych obowiązków.    Kolejna prelekcja Zasady współpracy Operatora z Serwisem – propozycja procedur, zapisy wumowach na serwis była praktycznym studium przypadku, omówieniem poszczególnychzapisów w umowach serwisowych i protokołach, które zapewnią Operatorom pełną zgodność zustawą f-gazową.      

  Krzysztof Pietrzak      Oba tematy prezentował Krzysztof Pietrzak – były specjalista GIOŚ, szkolący inspektorówWIOŚ z zakresu nowej ustawy f-gazowej, Prezes Zarządu firmy doradczej MeritumCompetence Sp. z o.o.    Trzeci wykład Gospodarka odpadami w firmie – urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Jakpostępować zgodnie z przepisami wygłosił Maciej Krzyczkowski – Radca GeneralnegoDyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ekspert w zakresie gospodarkiodpadami oraz zarządzania środowiskowego, doświadczony audytor i wykładowca, a takżeautor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami i ochronie środowiska. W swoimwystąpieniu przedstawił najważniejsze obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawyo zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w stosunku do urządzeń chłodniczych iklimatyzacyjnych zawierających f-gazy.      
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   Maciej Krzyczkowski      Bardzo pouczające wystąpienie Obowiązki sprawozdawcze firmy, jak i gdzie raportować emisjęz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zaprezentowała Pani Małgorzata Ochal –reprezentująca Urząd Marszałkowski omawiając tematykę raportowania emisji czynnikówchłodniczych z urządzeń (nie tylko stacjonarnych) w ramach korzystania ze środowiska.    Żywe reakcje wzbudziła prezentacja uprawnień kontrolnych WIOŚ, zestawienie danych dot.kontroli WIOŚ wykonanych w zeszłych latach. Wykład Jak przygotować się do kontroli WIOŚdot. obowiązków środowiskowych omawiał najczęściej kontrolowane przez WIOŚ obowiązkiśrodowiskowe. Wiedzę praktyczną w tym zakresie ułatwiającą skuteczne przygotowanie sięprzedsiębiorców do ewentualnej kontroli przekazał uczestnikom Przemysław Olszaniecki –Główny specjalista w GIOŚ, przez ponad 13 lat zatrudniony w Głównym Inspektoracie OchronyŚrodowiska w Departamencie Inspekcji i Orzecznictwa oraz Wydziale PrzeciwdziałaniaPoważnym Awariom, ostatnie 8 lat jako główny specjalista ds. nadzoru nad postępowaniem zchemikaliami i wdrażaniem Rozporządzenia REACH i CLP oraz legislacji dot. czynnikówchłodniczych i przeciwpożarowych, a także zamówień publicznych i realizacji projektówfinansowanych ze środków UE i EOG.    Warto nadmienić iż w trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań podczaswykładów za pomocą mobilnej aplikacji, z czego bardzo często korzystali. Wybrane pytania iodpowiedzi będzie można wkrótce znaleźć na stronie internetowej Fundacji PROZON www.prozon.org.pl.    Pierwszą edycję konferencji „PRZEDSIĘBIORSTWO A ŚRODOWISKO” zamknął PrezesZarządu Fundacji PROZON – Krzysztof Grzegorczyk, już teraz zapowiadając kolejne jejodsłony.    

 3 / 3

http://www.prozon.org.pl
http://www.prozon.org.pl

