
Zapraszamy Państwa na I Konferencję 

Naukowo-Techniczną pt. „Innowacje  

w Przemyśle Chemicznym”, organizowaną 

przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.  
 

Miejsce Konferencji: Centrum Administracyjne  

Anwil S.A., Włocławek, ul. Toruńska 222. 

Termin: 30 listopada 2017 r.  

 

Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych 

jednym z kluczowych kierunków rozwoju. Konkurencyjność 

sektora, wymagania regulacyjne, a także trendy rynkowe 

determinują konieczność rozwoju innowacyjności 

przemysłu chemicznego w Polsce. 

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, w odpowiedzi  

na aktua lne wyzwania sektora organizuje  

I Konferencję „Innowacje w Przemyśle Chemicznym”. 

Konferencja ma na celu umożliwienie przedstawienia 

aspektów nowatorskich rozwiązań o charakterze 

innowacyjnym, które mogą mieć istotny wpływ  

na funkcjonowanie i budowanie przewagi konkurencyjnej 

sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także 

całej polskiej gospodarki.  

 

Zakres Konferencji obejmować będzie tematykę  

i projekty związane ze Strategicznymi Obszarami Badawczo

-Rozwojowymi w ramach Programu Sektorowego 

INNOCHEM , a także wszelkie aspekty innowacyjności  

w przemyśle chemicznym, od innowacji procesowych  

i produktowych, aż po zarządzanie innowacjami  

i nowoczesne systemy wspierające podstawową działalność. 

 

Możliwe formy udziału:  

 wystąpienie konferencyjne (prezentacja  

15-20 minut) nt. prac badawczych, projektów  

i rozwiązań innowacyjnych w przemyśle chemicznym; 

 publikacja referatów w formie rozdziału  

w monografii (min. 20 tys. znaków); 

 udział w roli słuchacza. 

Terminarz Konferencji: 

 

Rejestracja: od 1 sierpnia do 20 października 2017 r.   

Przesłanie streszczenia wystąpienia (dla Prelegentów 

obligatoryjne): do 20 października 2017 r. 

Przesłanie prezentacji w formatach PDF i PP: 20 listopada 

2017 r. 

Przesłanie tekstu do publikacji w monografii:  

do 30 listopada 2017 r. 

 

Adres do wysyłki materiałów: Anna.Zalewska@pipc.org.pl 

 

Liczba miejsc ograniczona – o uczestnictwie decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 

Opłaty konferencyjne 

 

 

 

Osobą do kontaktu jest dr inż. Anna Zalewska,  

tel. (+48) 733 768 877, Anna.Zalewska@pipc.org.pl  

 

 

Szczegóły dot. uczestnictwa w Konferencji,  

a także regulamin i formularze dla 

prelegentów/autorów są dostępne na stronie 

Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: 

www.pipc.org.pl 

Forma udziału Dla Członków PIPC Dla niezrzeszo-

nych w PIPC 

Udział (bez wystąpienia i 

publikacji)  

Bezpłatnie 200 PLN 

Udział i wystąpienie konfe-

rencyjne  

Bezpłatnie 300 PLN 

Udział i publikacja (bez 

wystąpienia) 

Bezpłatnie 500 PLN 

Udział, wystąpienie konfe-

rencyjne, publikacja 

Bezpłatnie 600 PLN 

I Konferencja Naukowa-Techniczna 

„INNOWACJE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM” 


