
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DYSKUSJI 

“Chemical challenges solutions”

Polska chemia jest siłą napędową całej polskiej gospodarki, dlatego należy szukać 
najlepszych rozwiązań, jak skutecznie i wielopłaszczyznowo budować 
konkurencyjność sektora.
 

Data:
22 maja 2019,  godz. 14:00, czas trwania 2,5 h

Miejsce dyskusji: 
Forum Wydarzeń (ul. Marii Konopnickiej 28, 31-302 Kraków), sala warsztatowa 
“Sessions” w ramach Impact | Cracow Tech Week
 
Wspólny cel: 
Stworzenie ekosystemu, który pozwoli firmom i instytutom zrozumieć możliwości 
współpracy prowadzącej do wzmocnienia polskiej branży chemicznej. Wspólne 
działania międzysektorowe obecnie dają najlepszą szansę na realizację 
nowatorskich projektów i tym samym gwarantują przewagę konkurencyjną na 
rynku.
 



Profil uczestników: 

● Instytuty i zespoły badawcze zrzeszone w Sieci Badawczej 
Łukasiewicz zaprezentują swoją ofertę dla biznesu (wystąpienia z 
konkretną propozycją, projektem badawczo-wdrożeniowym, który 
może być realizowany we współpracy z przedsiębiorstwami);

● Polskie firmy działające w branży chemicznej przedstawią 
zapotrzebowanie na rynku chemicznym na konkretne innowacyjne 
rozwiązania i projekty, jakie można dla ich wdrożenia 
przeprowadzić;

● Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jako największa 
branżowa organizacja reprezentującą sektor na arenie krajowej i 
międzynarodowej, przedstawiciel firm i instytucji związanych z 
polskim przemysłem chemicznych w relacjach z organami 
administracji państwowej i europejskiej oraz organizacjami 
branżowymi przedstawi wyzwania stojące przed branżą 
chemiczną w kontekście rynku oraz regulacji dotyczących branży;

 
Formuła dyskusji:

1. Otwarcie dyskusji przez przedstawiciela Sieci Badawczej Łukasiewicz 
(5 min).

2. Wystąpienie przedstawicieli Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (5 
min).

3. 6 minutowe prezentacje przedstawicieli wybranych firm i instytutów 
(razem 80 min).

4. Dyskusja pomiędzy uczestnikami (50 min).
5. Podsumowanie (10 min).



Cracow Tech Week 

W tym roku kongresowi Impact’19 będzie towarzyszyć największe święto talentów 
i technologii Cracow Tech Week.  Wydarzenie odbędzie się 22-23 maja 2019 
w Forum Wydarzeń w Krakowie. Na 4 scenach, w przestrzeni ekspozycyjnej 
SciTech City oraz w siedzibach partnerów zaprezentowane zostaną najnowsze 
innowacje z dziedzin, które mają istotny wpływ na przyszłość: sztuczna inteligencja, 
fintech, inteligentna mobilność, biomedycyna, digital health, digital industry, 
GovTech, clean energy oraz wiele innych. Uczestnicy Cracow Tech będą mieć 
szansę zapoznać się z rozwiązaniami, nad którymi pracują instytucje oraz osoby na 
co dzień zaangażowane w proces tworzenia przełomowych technologii:  naukowcy, 
instytucje badawcze, start-upy, ugruntowane firmy, których strategie biznesowe 
oparte są na ciągłych innowacjach.

Impact’19 
21-22 maja 2019 odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia 
poświęconego nowoczesnej gospodarce. Od czterech lat skutecznie tworzymy 
przestrzeń do kreatywnej dyskusji nad największymi wyzwaniami i perspektywami 
przemysłu przyszłości. Impact formułuje fundamentalne dla gospodarki pytania 
i wyznacza kluczowe obszary rozwoju. Naszym celem jest pobudzanie procesu 
zmian technologicznych w gospodarce, inspirowanie przedsiębiorców, naukowców, 
decydentów i innowatorów do podejmowania wspólnych wyzwań i wykorzystania 
szans, jakie niesie ze sobą rewolucja technologiczna. 
W Impact’19 weźmie udział 250 speakerów z całego świata i ponad 6000 
uczestników.
Zarejestruj się:
https://impactcee.com/impact/2019/pl/wejsciowka/


