
Wyzwania dla sektora chemicznego w kontekście ambitnych celów klimatycznych 

 

9:30 -10:10 
 

Powitanie uczestników konferencji 
 

 Efektywność energetyczna i polityka klimatyczna BASF - dr Dirk Elvermann, prezes zarządu, 

BASF 
 

w oczekiwaniu na przyjęcie zaproszenia: 
 Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa, "Możliwości korzystania z programu 'Polskie 

Inwestycje'" 
 Janusz Piechociński, Minister Gospodarki 

 Krzysztof Bolesta, doradca Ministra Środowiska 

 
10:10 - 11:00 

 
panel I 

Globalne i regionalne wyzwania dla przemysłu chemicznego 

 wpływ polityki klimatycznej i redukcji emisji CO2 na branżę chemiczną – Polska, Europa, świat 
 jak zwiększenie ograniczeń emisyjnych w UE z 20 do 2020 roku do ewentualnych 30 proc. 

wpłynie na konkurencyjność przemysłu chemicznego w krajach Wspólnoty 
 

paneliści: 
 

 Krzysztof Bolesta, doradca Ministra Środowiska 

 Ryszard Pazdan, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni, Business Centre Club 
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego  

 Krzysztof Łokaj, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
 dr Andrzej Jan Szyprowski, redaktor naczelny, Przemysł Chemiczny 

 

w oczekiwaniu na przyjęcie zaproszenia: 
 

 polskie przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
 dr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny, 

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 

 
11:00 - 11:20 przerwa kawowa 

 
11:20 - 12:10 

 
panel II 

Ewolucja czy rewolucja? Krajowy rynek zmienia oblicze - szanse i zagrożenia 

 
 zmiany na polskim rynku wielkiej chemii – konsolidacja, procesy prywatyzacyjne i 

restrukturyzacyjne 
 chemia w Polsce się rozwija – planowane inwestycje, innowacyjne technologie, najnowsze 

rynkowe trendy 

 Rodzimy sektor chemiczny a klimat koniunktury w przemyśle 
 Jak usprawnić funkcjonowanie systemu REACH w UE 

 
paneliści: 

 
 Ryszard Pazdan, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni, Business Centre Club 

 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego  

 Andrzej Sikora, prezes, Instytut Studiów Energetycznych 
 

w oczekiwaniu na przyjęcie zaproszenia: 



 

 Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki 

 Ministerstwo Skarbu Państwa 
 Janusz Wiśniewski, wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza 

 PKPP Lewiatan 
 

12:10 - 13:00 

 
panel III 

Pokonać kryzys - prognozy dla wybranych segmentów sektora chemicznego 
 

 perspektywy dla rynku tworzyw sztucznych (Polska, Europa, świat) – analiza obecnej sytuacji, 
prognozy 

 rynek chemii budowlanej – popyt spada, szanse na odwrócenie trendu 

 kryzys w przemyśle samochodowym może pociągnąć za sobą branżę chemiczną? 
 środki ochrony roślin – perspektywy rozwoju rynku (szanse i wyzwania) 

 
paneliści: 

 

 Ryszard Pazdan, minister środowiska Gospodarczego Gabinetu Cieni, Business Centre Club 
 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego  

 przedstawiciel BASF 
 

13:00 poczęstunek 


