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SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!
Polska Unia UPS zaprasza serdecznie do uczestnictwa w XXIII Konferencji POPIOŁY
Z ENERGETYKI, która w tym roku odbędzie się w Zakopanem – sercu Podhala i stolicy Tatr.
Jako organizatorzy zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby tegoroczna konferencja
zasługiwała na miano najważniejszego forum dla ubocznych produktów spalania węgla
w energetyce.
Polska Unia UPS, przygotowując to wydarzenie zapewnia jak najwyższy poziom
merytoryczny i organizacyjny. Dobór tematyki sesji konferencyjnych i poszczególnych
referatów, zaproszeni goście i spikerzy oraz imprezy towarzyszące sprawią, że będzie to jak co
roku znaczące wydarzenie w branży ubocznych produktów spalania.
Tegoroczna formuła konferencji zostanie, w stosunku do poprzednich jej edycji,
zmodyfikowana w sposób, który zapewni jej uczestnikom więcej przestrzeni na dyskusje,
wyrażanie opinii, czy wreszcie spotkania biznesowe i rozmowy merytoryczne. Jedną ze zmian
jest wprowadzenie sesji panelowo-dyskusyjnej, która zajmować będzie czwartkowe
popołudnie.
Program merytoryczny konferencji, podzielony na sesje tematyczne poświęcony
będzie najważniejszym problemom i zagadnieniom dotyczącym branży ubocznych
produktów spalania. Zgodnie ze strategią innowacyjności gospodarki zajmiemy się tym
obszarem w stosunku do ubocznych produktów spalania.
Będziemy kontynuować tematykę wdrażanego w gospodarkach krajów
członkowskich Unii Europejskiej, przełomowego podejścia do ekonomii tzn. tworzenia
gospodarki o obiegu zamkniętym – circular economy. Taki sposób definiowania gospodarki
Polski będzie miał ogromny wpływ na zagospodarowanie popiołów i żużli wytwarzanych
przez sektor energetyki w wyniku spalania węgla.
W programie znajdą się również sesje poświęcone obecnym praktykom
i technologiom zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Przedstawienie aktualnej
sytuacji i problematyki tego obszaru pozwoli ocenić efektywność stosowanych metod
i wskaże możliwości zmian.

SŁOWO WSTĘPNE

Przedstawimy także kierunki i projekty dotyczące prowadzonych aktualnie badań
naukowych w zakresie nowych technologii i sposobów wykorzystania właściwości ubocznych
produktów spalania węgla.
Zajmiemy się też zagadnieniami formalnymi i środowiskowymi aspektami
zagospodarowania ups oraz regulującymi ten obszar przepisami. Zaproszeni eksperci
przedstawią te wymagania, omówią sposoby ich wypełniania oraz naświetlą kierunki
i perspektywy zmian. Przedstawiony zostanie również stan aktualny i perspektywy REACH.
Będziemy wskazywać, że zagospodarowanie ubocznych produktów spalania, to
wciąż istotny obszar działalności energetyki ze względu na wizerunek środowiskowy,
społeczną politykę biznesu, bezpieczeństwo wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
wypełnianie przepisów prawnych, czy wreszcie związane z tym koszty.
Ponad 20-letnia historia konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI oraz działalność
statutowa Polskiej Unii UPS wskazują na zmiany jakie zaszły na płaszczyźnie wytwarzania
i zagospodarowania popiołów i żużli z energetyki. Programy merytoryczne kolejnych
konferencji, toczące się podczas nich dyskusje w pełni to potwierdzają.
Zmiany te nie przebiegają jednak samoistnie. U ich podstawy leży codzienna praca
prowadzona przez firmy zagospodarowania ups, sektor energetyki, jednostki naukowe
i badawcze co w efekcie powoduje stały rozwój w tej dziedzinie. Oznacza to, że Państwo –
uczestnicy naszej konferencji jesteście autorami tych zmian, a jedność i współdziałanie całej
branży jest w dalszym ciągu niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania.
Będąc w pełni przekonanymi, że tegoroczna edycja Konferencji POPIOŁY
Z ENERGETYKI spełni Państwa oczekiwania we wszystkich aspektach jeszcze raz zapraszamy
serdecznie do wzięcia w niej udziału. Podkreślamy, że istotą tej konferencji będzie Państwa
uczestnictwo, głosy w dyskusjach, wyrażane opinie i oczekiwania, gdyż tylko wtedy
przyczynimy się do tworzenia sprzyjających warunków i promocji coraz szerszego
wykorzystywania ubocznych produktów spalania z energetyki.

Z poważaniem
Zarząd Polskiej Unii
Ubocznych Produktów Spalania

TERMINY
30.07.2016 r. – zgłaszanie referatów i przesyłanie ich streszczeń
15.09.2016 r. – ostateczny termin przesyłania treści referatów
30.09.2016 r. – ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa

MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI

Hotel Belvedere****
34-500 Zakopane, Droga do Białego 3
Otwarcie konferencji:

19.10.2016 r. godz. 13:00

Zamknięcie konferencji: 21.10.2016 r. godz. 13:00

INFORMACJE DODATKOWE
Warunkiem udziału w konferencji jest terminowe przesłanie karty uczestnictwa wraz z potwierdzeniem
! przelewu.
Faktury VAT będą wystawiane i wysyłane po dokonaniu opłaty konferencyjnej.
Przy dokonywaniu wpłaty uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji.
zgłoszonego uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu należności za udział
! Nieobecność
w konferencji.

ADRES BIURA KONFERENCYJNEGO
Stowarzyszenie Polska Unia UPS
ul. Czackiego 3/5, pokój 121
00-043 Warszawa
NIP: 852-240-36-81

Sprawy organizacyjne i merytoryczne:
Andrzej Kornacki: tel. +48 600 219 319
e-mail: andrzej.kornacki@unia-ups.pl
biuro@unia-ups.pl

KONTO BANKOWE
ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa 61 1050 1025 1000 0023 4277 8202
z dopiskiem “Popioły 2016”

HARMONOGRAM
SPOTKANIE poprzedzające konferencję

19.10.2016 – ŚRODA

9:00 – 11:30 Spotkanie Członków/Firm PU UPS

KONFERENCJA

19.10.2016 – ŚRODA
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Otwarcie XXIII Konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI
13.30 – 16.30 SESJA I – Uboczne produkty spalania w świetle Circular Economy
– szanse i zagrożenia
16.30 – 17.00 Przerwa kawowa
17.00 – 18.30 SESJA II – Perspektywy dla ups w normalizacji i projektowaniu
w świetle wdrażania Circular Economy w Polsce
19.00 Wieczór regionalny

20.10.2016 – CZWARTEK
9.00 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.00

SESJA III – Wytwarzanie i uzdatnianie ups do produktów rynkowych
Przerwa kawowa
SESJA IV – Praktyka gospodarcza ups – szanse i bariery
Lunch
SESJA V – Pierwszeństwo dla wtórnych w praktyce gospodarczej
– ups z energetyki – debata ogólna
15.00 – 17.00 Przerwa kawowa
19.00 Gala FENIKSÓW

21.10.2016 – PIĄTEK
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00

SESJA VI – Nauka dla ups, a innowacje i postęp w technologiczny – Część I
Przerwa kawowa
SESJA VII – Nauka dla ups, a innowacje i postęp w technologiczny – Część II
Zakończenie XXII Konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI
Lunch
Szczegółowy program konferencji umieszczony zostanie w Komunikacie nr 2

ZAKWATEROWANIE

> Hotel “Belvedere”****
www.belvederehotel.pl

Dla uczestników konferencji hotel przygotował specjalną ofertę cenową (cena netto z rabatem).
Cena noclegu:
- pokój 1-osobowy ze śniadaniem .................................... 275,00 PLN netto
- pokój 2-osobowy ze śniadaniem .................................... 330,56 PLN netto

> Hotel “Czarny Potok” ***
ul. Tetmajera 20, 34-500 Zakopane

www.czarnypotok.pl

Dla uczestników konferencji hotel przygotował specjalną ofertę cenową (cena netto z rabatem).
Cena
noclegu:– CZWARTEK
23.10.2014
- pokój 1-osobowy ze śniadaniem .................................... 184,44 PLN netto
- pokój 2-osobowy ze śniadaniem .................................... 231,48 PLN netto

Uczestnicy samodzielnie dokonują rezerwacji i opłat za hotel na hasło “Popioły”
do dnia 30.09.2016 r. Po tym terminie hotel nie gwarantuje miejsc i rabatów.
REZERWACJI PROSIMY DOKONYWAĆ: tel. +48 18 20 20 255, indywidualni@trip.pl
> Hotel BELVEDERE****

34-500 Zakopane, ul. Droga Do Białego 3
e-mail: rezerwacja@belvederehotel.pl

> Hotel CZARNY POTOK*** 34-500 Zakopane, ul. Tetmajera 20
e-mail: rezerwacja@czarnypotok.pl

Szczegółowy program konferencji umieszczony zostanie w Komunikacie nr 2

Droga do Białego 3, 34-500 Zakopane
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KARTA UCZESTNICTWA
KONTO BANKOWE: 61 1050 1025 1000 0023 4277 8202 z dopiskiem “Popioły 2016”

Zgłoszenie uczestnictwa

Proszę dokładnie wypełnić kartę zgłoszenia, niekompletne nie będą uwzględnione.

imię

nazwisko

stanowisko

instytucja
kod pocztowy

miejscowość

ulica, nr
tel.

fax

e-mail

Planowany przyjazd ..................................................

Planowany wyjazd ........................................................

(dzień, godzina)

(dzień, godzina)

Opłata konferencyjna

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć 23% VAT

Opłata konferencyjna: ................................................................................................... 1.800 zł
dla Członków Polskiej Unii UPS ........................................................... 1.600 zł
W cenie zawarte są: udział w obradach, materiały konferencyjne, teczka konferencyjna,
przerwy kawowe, obiady, kolacje, udział w Gali Feniksów (cena nie obejmuje noclegów)

Opłata dla osoby towarzyszącej (nie biorącej udziału w konferencji) .......................................... 900 zł
W cenie zawarte są: obiady, kolacje, udział w Gali Feniksów (cena nie obejmuje noclegów).

Razem netto .............................................................. zł
Oświadczamy, że (nie) jesteśmy płatnikami podatku VAT
i upoważniamy do wystawienia faktury VAT bez naszego
podpisu.
Nasz numer NIP ....................................................

VAT 23% .............................................................. zł
Razem brutto ................................................... Zł
Akceptujemy warunki udziału w konferencji, powyższą kwotę
zobowiązujemy się wpłacić na konto Polskiej Unii UPS do dn. 01.10.2016.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Unię UPS (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. nr 133 pozycja. 883). Dane te są zbierane wyłącznie w celach marketingowych Polskiej Unii UPS.
WYRAŻAM ZGODĘ
NIE WYRAŻAM ZGODY

................................................
Podpis Gł. Księgowego

......................................................
Pieczątka firmowa

.................................................
Podpis Prezesa/Dyrektora
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KARTA ZGŁOSZENIA REFERATU/POSTERU
Zgłaszam pracę
Autorzy:
imię

nazwisko

stanowisko

instytucja
miejscowość

imię

nazwisko

stanowisko

instytucja
miejscowość

Tytuł:

15.09.2016 r. - ostateczny termin nadsyłania referatów
Warunki publikacji:
Materiały należy przesłać pocztą elektroniczną na adres edyta@ekotech.pl w formacie MS Word,
(maksymalnie 10 stron, czcionka 12 pkt.).
Referat powinien zawierać półstronicowe streszczenie w j. polskim i angielskim.
Osoba do kontaktu: Edyta Kryszkiewicz, tel. (+48 91) 424 45 80

Adres biura konferencyjnego

Stowarzyszenie Polska Unia UPS
ul. Czackiego 3/5, pok. 121, 00-043 Warszawa

tel. +48 600 219 319
e-mail: biuro@unia-ups.pl

