Program Konferencji
Responsible Care 2006
Niedziela, 17 Wrzeœnia
sze

16.00 – 18.30 Rejestracja uczestników (1 piêtro)
19.00 – Powitalna „lampka szampana”
19.45 – Uroczysta kolacja
Powitanie uczestników przez Pana Wojciecha Lubiewê
– Wiele¿yñskiego – Prezesa Polskiej Izby Przemys³u Chemicznego
Poniedzia³ek, 18 Wrzeœnia
07.45 – Rejestracji uczestników - c.d.
08.00 – Otwarcie konferencji i wyst¹pienie przewodnicz¹cego RC
w Europejskiej Radzie Przemys³u Chemicznego (CEFIC) - Jose Maria
Bach o najnowszych osi¹gniêciach w ramach Responsible Care
08.20 – Wyjaœnienie zasad przebiegu obrad i sesji plenarnych – Richard Robson
– Dyrektor ds. Programu „Responsible Care” oraz Zrównowa¿onego
Rozwoju, Europejska Rada Przemys³u Chemicznego (CEFIC)
08.30 – Wyst¹pienie Ministra Œrodowiska Rzeczpospolitej Polskiej
08.40 – „Przemys³ chemiczny wzmacnia miêdzynarodowe podejœcie do budowy
zaufania i wizerunku wiarygodnoœci” – Alain Perroy – Dyrektor Generalny
Europejskiej Rady Przemys³u Chemicznego (CEFIC)
09.00 – „Program „Odpowiedzialnoœæ i Troska” w Europejskim Stowarzyszeniu
Dystrybutorów Substancji Chemicznych, FECC – jego rola i rozwój”
– Robert Stuyt – Przewodnicz¹cy Komisji Programu „Odpowiedzialnoœæ
i Troska” przy FECC
09.15 – Ostatnie zmiany w projekcie REACH wed³ug FECC – Hendrik Abma,
DGCEFIC
09.30 – Istota Zarz¹dzania Produktem dla ca³ego ³añcucha dostaw – ustalenie
scenariusza – Trevor Kilner - Globalny Mened¿er Programu „Product
Stewardship”, Lyondell
09.50 – Przerwa na kawê

14.00– 18.00 Sesja 2– Product Stewardship – Komunikacja
i szkolenia, jako elementy wspó³pracy klientami
„Kampania Posterowa Europejskiej Grupy Przemys³u
Rozpuszczalników ESIG” – Pierre De Kettenis (ESIG CEFIC)
Celem wyk³adu jest zaprezentowanie w jaki sposób ESIG odpowiada na
obawy legislatorów odnoœnie odpowiedzialnego u¿ytkowania
rozpuszczalników przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa poprzez rozwój
efektywnego narzêdzia komunikacji.
„Poprawa bezpiecznych zachowañ w przemyœle poliuretanowym”
– Program Szkoleniowy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów
Izocyjanianów i Polioli „Walk the Talk” - Mike Jeffs, Sekretarz Generalny
ISOPAoraz Denis Huchette, Huntsman
Program ten rozpocz¹³ siê w styczniu 2006 i intencj¹ jego jest poprawa
bezpieczeñstwa zachowawczego za³ogi zak³adów produkuj¹cych
poliuretany w ca³ej UE poprzez budowê dialogu opartego na wiedzy
pracowników. Wdra¿ane jest to przez pracowników s³u¿b handlowych
i technicznych cz³onków stowarzyszenia ISOPA oraz propagowane
podczas normalnych wizytacji. Materia³y programowe dostêpne s¹ ju¿
w 11 jêzykach UE równie¿ na stronach internetowych www.isopa.org.
15.00 – Okr¹g³y stó³ – zajêcia w grupach - Sesja 2
17.00 – Przedstawienie wniosków z sesji 1 i 2
18.00 – Zamkniêcie dnia konferencyjnego
19.30 – Uroczysta kolacja zorganizowana przez PIPC i Sekretariat
„Odpowiedzialnoœæ i Troska”
Podczas kolacji uczestnicy konferencji bêd¹ mieli okazjê wypróbowaæ
tradycyjn¹ polsk¹ kuchniê oraz pos³uchaæ oryginalnej muzyki folk
w ciep³ej i przyjaznej atmosferze polskiej gospody.

SESJE PLENARNE
10.20 – 12.50 Sesja 1 – Product Stewardship- Logistyka i Dystrybucja
Zarz¹dzanie ryzykiem w transporcie i logistyce: Kluczowe elementy zarz¹dzania
produktem w ³añcuchu dostaw - Jos Verlinden, Mened¿er ds. Logistyki, (CEFIC)
Europejski przemys³ chemiczny, jako czeœæ swoich zobowi¹zañ w obszarze
Responsible Care, stale d¹¿y do ci¹g³ej poprawy standardów bezpieczeñstwa
i realizacji operacji transportu i logistyki. Prezentacja wyjaœniaæ bêdzie niektóre
z inicjatyw propagowane przez CEFIC w celu pomocy zak³adom w d¹¿eniu do
ci¹g³ej poprawy, poprzez:
- rozwój i promocjê Najlepszych Praktyk we wspó³pracy z przemys³em
transportowym, takich jak Zasady Bezpiecznego Zachowania (BBS) podczas
kierowania pojazdami, ich ³adowania i roz³adowywania;
- Systemy Oceny Bezpieczeñstwa i Jakoœci (SQAS) w celu szacowania
standardów bezpieczeñstwa przedsiêbiorstw transportowych i us³ug
logistycznych poprzez ustandaryzowane kwestionariusze wykonywane przez
niezale¿nych inspektorów;
- Program Transparento, narzêdzie udogadniaj¹ce komunikacjê w 25 jêzykach
pomiêdzy kierowcami pojazdów a personelem zak³adów chemicznych, na
których terenie odbywa siê ³adunek/roz³adunek;
- Schemat reagowania na nag³e wypadki w transporcie (ICE),
ogólnoeuropejska sieæ narodowych programów reagowania (w Polsce system
SPOT, wiêcej na stronach: http://www.pipc.org.pl/pl/spot.htm)
Program CareChem – Peter Newport - Dyrektor Brytyjskiego Stowarzyszenia
Dystrybutorów i Kupców przemys³u chemicznego (BCDTA) oraz Bill Atkinson
- Mened¿er ds. Operacyjnych Narodowego Centrum ds. Ratownictwa Chemicznego,
Wielka Brytania
Wyk³adowcy zaprezentuj¹, w jaki sposób rewizja podejœcia do wspó³pracy handlowej
poprzez rozpoczêcie od oceny przygotowania do nag³ych wypadków mo¿e w praktyce
okreœliæ Zarz¹dzania Produktem „od ko³yski do grobu”
Przyk³ad udanej wspó³pracy z partnerami logistycznymi – Albert de Haas
Europejskie Stowarzyszenie Producentów Paliw Tlenowych (EFOA)
EFOA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Paliw Tlenowych) zidentyfikowa³o
pewne niezamierzone emisje jako Ÿród³o punktowych (wysokich pików) zanieczyszczeñ
MTBE (eteru metylo-tert-butylowego) rzeki Ren. Prezentacje uka¿e czynn¹
wspó³pracê z przemys³em ¿eglugi rzecznej jako najlepszy œrodek prewencyjny.
11.45 – Okr¹g³y stó³ – zajêcia w grupach – Sesja 1
Uczestnicy konferencji pracowaæ bêd¹ w ma³ych grupach. Ka¿da z sesji
okr¹g³ego sto³u pozwoli delegatom na dyskusjê w zakresie:
- przyk³adów opisanych podczas prezentacji dobrych praktyk
- zaadresowania w³aœciwych pytañ do kwestii wniesionych przez wyk³adowców
- identyfikacji efektów i zysków z realizacji Zarz¹dzania Produktem na ka¿dej ze
wspólnych p³aszczyzn w ca³ym ³añcuchu dostaw.
Ka¿da z grup bêdzie kierowana przez moderatora, który zbierze wszystkie opinie i wnioski
grupy i z³o¿y na sesji plenarnej.
sze
12.50 – 14.00 – Obiad (restauracja 1 piêtro)

Wtorek, 19 Wrzeœnia
08.00 – Rozwój dzia³alnoœci du¿ych przedsiêbiorstw chemicznych oraz ich
wspó³praca z klientami w Polsce – Marek Biestek, Shell Chemicals
North East Europe
08.30 – „Podejœcie do Systemu Zarz¹dzania w zakresie Zrównowa¿onego
Zarz¹dzania Produktem” – Keith Huckle, Dow Corning
Zastosowanie Zarz¹dzania Produktem nastêpuje poprzez ró¿norodne
podejœcia jako odpowiedzialne u¿ytkowanie wymagañ produktowych.
Opracowany program skierowany do klientów oraz dystrybutorówma na
celu zapewnienie ci¹g³oœci praktycznego u¿ywania zasad Responsible
Care w ca³ym ³añcuchu dostaw. Wartoœæ reputacji, kontrola wydatków
oraz poprawa wydajnoœci stanowi¹ przygotowanie do dalszego rozwoju
wymagañ regulacyjnych w zakresie zarz¹dzania produktem w zak³adzie.
09.00 –11.45 Sesja 3 Product Stewardship – Inicjatywy u¿ytkowników
finalnych / klientów
„VECAP (Dobrowolny Program Kontroli Emisji Œrodków
OpóŸniaj¹cych Palenie Zawieraj¹cych Brom): Wdra¿anie programu
redukcji emisji w ca³ym ³añcuchu dostaw”– David Buszard , EBFRIP
VECAP stanowi dobrowolny program kontroli wprowadzony przez
przemys³ bromowanych œrodków opóŸniaj¹cych palenie. Wdro¿ony
zosta³ w celu identyfikacji oraz redukcji emisji œrodków bromowanych do
œrodowiska poprzez wspó³pracê z dalszymi u¿ytkownikami, których
wiêkszoœæ stanowi¹ Ma³e i Œrednie Przedsiêbiorstwa. Wstêpne wyniki
wskazuj¹ na to, i¿ wdro¿enie programy spowodowa³o praktycznej
obni¿enie emisji w przemyœle tekstylnym oraz tworzyw sztucznych.
„Karta AISE na rzecz zrównowa¿onych œrodowiskowo œrodków
i systemów czyszcz¹cych” – Hamish Will, Unilever
Karta AISE to nowe dobrowolne podejœcie przemys³u wytwarzaj¹cego
myd³a, œrodki pior¹ce oraz detergenty w celu promocji i demonstracji
ci¹g³ej poprawy profilu zrównowa¿onego rozwoju tej bran¿y. Karta
sk³ada siê ze zbioru procedur zrównowa¿onych œrodowisko bazuj¹cych na
ISO 14000 oraz innych standardach i wymaga corocznego raportowania
poprawy przez ten przemys³ zgodnie z 10 kluczowymi wskaŸnikami
realizacji.
10.30 – Okr¹g³y stó³– zajêcia w grupach – Sesja 3
11.45 – Przedstawienie wniosków z sesji 3
12.00 – Podsumowanie konferencji – Dai Hyrward, Coramos Ltd.
12.15 – Dyskusja plenarna – „Zarz¹dzanie Produktem – planowane kierunki
dzia³añ”
12.45 – Zamkniêcie konferencji
sze
13.00 – Obiad (restauracja 1 piêtro)

