VIII Warsztaty Emisyjne
pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych
Zakopane, 16 - 19 maja 2017r., Hotel CROCUS****

Dostosowanie nadzoru nad automatycznymi
systemami pomiarowymi do nowych wymagań
prawnych i normatywnych
Prawne aspekty ochrony powietrza. Odstępstwa od konkluzji BAT
w przemyśle. Przepisy dotyczące standardów emisyjnych
Techniczne aspekty Ochrony powietrza dla procesów spalania
ener etyczne o paliw i współspalania odpadów
Jak skutecznie nadzorować działanie systemów monitorin u
emisji zanieczyszczeń
Cze o wyma ać od laboratoriów przeprowadzających procedury
QAL2 i AST i jak korzystać z ich wyników
Jak poradzić sobie z cią łym nadzorem nad wskazaniami systemu
–wytyczne do realizacji Procedury QAL3
Trudności w przeprowadzaniu procedur QAL2 i AST dla obiektów
o bardzo niskich stężeniach
Metody SRM - stan aktualny i przyszłość. Omówienie nowych
norm pomiarowych
Jak zmodernizować system monitorin u emisji, aby spełnił
wyma ania zawarte w konkluzjach BAT?
Istotne aspekty certyfikacji z odnie z EN15267 – obowiązki producenta

Prelegenci
Elwira Chmielowiec-Karpowicz - Przedsiębiorstwo Diagnostyczno-Pomiarowe
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich DIAGPOM Sp. z o.o, Kierownik Laboratorium
Badań Środowiskowych
Michał Jabłoński - Główny specjalista, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Eugeniusz Głowacki - Energopomiar Sp. z o. o. Dyrektor w Zakładzie Ochrony
Środowiska, Ekspert w zakresie automatycznych systemów pomiarowych emisji gazów
Marek Grzesiuk - Ekspert w zakresie automatycznych systemów pomiarowych, OMC ENVAG
Grzegorz Ulikowski - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Auditor
i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza.
Andrzej Płotkowiak- Ce2 Tech Consulting, eskpert w zakresie pomiarów
Dariusz Janasz- Starszy specjalista ds. marketingu i sprzedaży, ABB Sp. z o. o

Obsługa i organizacja warsztatów
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j.
ul. Powstania Styczniowego 95E/2
20-706 Lublin
KOSZT UCZESTNICTWA:
1990 zł netto + 23% VAT
ZAPEWNIAMY:
wykłady i udział w panelach
dyskusyjnych,
materiały szkoleniowe,
3 noclegi w pokojach
dwuosobowych
(dopłata do pokoju
jednoosobowego: 360 zł netto),
przerwy kawowe, obiady i kolacje

KONTAKT:
Szczegółowych informacji organizacyjnych
o warsztatach udziela:
Dział Realizacji Szkoleń
tel.: 81 442 06 00, e-mail: info@ce2.pl

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie
wypełnionego formularza zgłoszeniowego
do dnia 10 maja 2017 r.

Informacje odnośnie programu i Prelegentów:
Katarzyna Maszkiewicz
tel. kom. +48 783 994 124; tel. 81 442 06 01;
e-mail: katarzyna.maszkiewicz@ce2.pl

Prosimy o skorzystanie z formularza elektronicznego
dostępnego pod adresem
http://ce2.pl/szkolenie/viii-warsztaty-emisyjne-psle/
lub prosimy o przesłanie formularza:
- na nr fax-u 81 464 42 06,
- drogą elektroniczną na adres info@ce2.pl

