Program VI Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej
4 grudnia 2018 r., Warszawa
8:15-9:00

Rejestracja uczestników

9:00-9:10

Rozpoczęcie konferencji

PRELEKCJA WPROWADZAJĄCA
Joanna Florczak-Czujwid
zastępca dyrektora Działu Analiz
Sektorowych i Foresightu

Budownictwo w 2018 roku – podsumowanie, wnioski,
najważniejsze zagadnienia

9:10-9:30

Beata Tomczak
główny analityk rynku

ASM - Centrum Badań
i Analiz Rynku Sp. z o.o.

I PANEL / LEGISLACJA
9:30-9:50

Odpowiedzialność za produkt w branży chemii budowlanej

Barbara Trabszys
adwokat

KRK Kieszkowska Rutkowska
Kolasiński

9:50-10:10

Zmiany legislacyjne - procedury rejestracji produktów

Monika Cegiełka
specjalista ds. rejestracji produktów
biobójczych i kart charakterystyki

Theta Doradztwo Techniczne

10:10-10:30

Prawne aspekty obrotu wyrobami poddanymi działaniu
produktów biobójczych – wybrane zagadnienia

Rafał Lorent
Associate

Domański Zakrzewski
Palinka sp.k.

10:30-10:50

Zmiany w klasyfikacji wybranych substancji czynnych
biobójczych i ich wpływ na zabezpieczanie produktów chemii
budowlanej

Rafał Zaj
doradca techniczny

Thor GmbH

Przerwa kawowa

10:50-11:20
II PANEL / RYNEK/INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

1. Wojciech Chatys
Project Manager

11:20-11:40

Branżowy Program Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”
odpowiedzią na potrzeby rynku

11:40-12:00

Jak zyskać na innowacyjnym rozwiązaniu w sektorze chemii
budowlanej?

Piotr Godlewski
rzecznik patentowy | europejski rzecznik
patentowy (EQE) | wspólnik

JWP Rzecznicy Patentowi
Dorota Rzążewska sp.k.

12:00-12:20

Jednościankowe nanorurki węglowe w zastosowaniu do
systemów posadzkowych, chemii budowlanej i systemów
antykorozyjnych

Mirosław Marjański
doradca techniczno-handlowy

C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.

12:20-12:40

Nowoczesne systemy barwienia i oprogramowanie recepturujące

Patryk Nieweś
doradca techniczny – systemy
kolorowania

Krahn Chemie
Polska Sp. z o.o.

2. Robert Zawadzki
zastępca dyrektora Departamentu
Promocji Gospodarczej

Polska Agencja Inwestycji
i Handlu SA

Przerwa na lunch

12:40-13:30
III PANEL / DEBATA

Budownictwo kołem napędowym polskiej gospodarki. W jaki sposób z wysokiego popytu korzysta sektor chemii budowlanej?

13:30-14:30

• Podsumowanie roku 2018 w przemyśle chemii budowlanej w Polsce. To był udany rok?
• Sytuacja na rynku pracy w przemyśle budowlanym i chemii budowlanej – czy brakuje pracowników?
• Kryzys na runku surowców chemii budowlanej – czy już minął?
• W jaki sposób producenci chemii budowlanej wykorzystują okres koniunktury?
• Jakie sektory przemysłu chemii budowlanej mają przed sobą najlepszą przyszłość?
• Po wzroście zawsze przychodzi wyhamowanie - kiedy chemia budowlana wejdzie w okres spowolnienia i jakie czynniki mogą to spowodować?
• Czy na polskim rozwijającym się rynku jest miejsce na inwestycje zagraniczne?
• Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw budowlanych na tle całej polskiej gospodarki

Uczestnicy debaty: Paweł Burdziakowski, dyrektor marketingu (Selena SA), Paweł Kisiel, wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu
(Grupa Atlas); Małgorzata Walczak-Gomuła, prezes zarządu (ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.)
Przerwa kawowa

14:30-15:00
IV PANEL / WARSZTATY

15:00-do
maks. 16:30

Rola badań mikrobiologicznych w świetle nowych regulacji dotyczących substancji biobójczych
AM Solutions - Agnieszka Daszczyńska, specjalista mikrobiolog
Prawo konkurencji - gdzie pojawiają się ryzyka i jak minimalizować możliwość naruszenia przepisów?
KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński - Dariusz Aziewicz, radca prawny

