Program

XII Konferencja Naukowo-Techniczna
Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku
Środa, 03 czerwca 2020
14:00

Wycieczka do kopalni Pawłów, Grupa Górażdże (dojazd we własnym zakresie)
Liczba miejsc ograniczona. Do osób zgłoszonych na konferencję zostanie przesłana informacja na
podstawie, której będzie można zadeklarować udział w wycieczce.

16:00

Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, PGE GiEK S.A. (dojazd we własnym zakresie)
Liczba miejsc ograniczona. Do osób zgłoszonych na konferencję zostanie przesłana informacja na
podstawie, której będzie można zadeklarować udział w wycieczce.

19:00

Poczęstunek w Hotelu Wodnik

Czwartek, 04 czerwca 2020
08:00
12:00

Rejestracja uczestników, zagospodarowanie stoisk
Hotel Wodnik, Słok k/Bełchatowa

09:30

OTWARCIE KONFERENCJI

10:15

PANEL WPROWADZAJĄCY: Współczesne wyzwania i szanse rozwoju polskiego górnictwa
odkrywkowego
• Jak zmiany w gospodarce wpłyną na polski przemysł, w tym branżę kruszyw
żwirowo-piaskowych?
• Kierunki rozwoju sektora górnictwa odkrywkowego
• Prognozy i zapotrzebowanie na surowce w kolejnych latach
• Aktualne problemy, szanse, zagrożenia i wyzwania stojące przed kopalniami żwiru i
piasku

10:15

Nowe technologie na rynku kruszyw - przesiewacz wielopokładowy wieloproduktowy do odsiewania
ziaren foremnych (20 min)
dr hab. inż. Tomasz Gawenda, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

11:15
11:45

Przerwa

11:45

PANEL I W co inwestować?
•
•
•
•
•

13:00
14:00

Maszyny i urządzenia na kopalni
Nowe technologie na rynku kruszyw
Modernizować czy kupować nowe?
Gospodarka Obiegu Zamkniętego – przykłady wdrożeń
Narzędzia usprawniające produkcję
Obiad

14:00

PANEL II Na rynku przetrwają najefektywniejsi
•
•
•
•
•
•

Kopalnia efektywna, czyli jaka?
Zarządzanie firmą w czasach spowolnienia gospodarczego
Skąd pozyskać środki na innowacyjne inwestycje
Optymalizacja produkcji poprzez nowoczesne rozwiązania
Jak umocnić swoją konkurencyjność na zmieniającym się rynku
Sposoby na obniżenie kosztów produkcji

15:00
15:30

Przerwa

15:30

PANEL III Kopalnia przyszłości
• Nowoczesne systemy wspierające rozwój firmy
• Innowacyjne technologie i ich rola w branży górnictwa skalnego
• Rozwiązania stosowane dla poprawy efektywności energetycznej wobec rosnących
cen energii
• Bezpieczna eksploatacja poprzez systemy wspierające zarządzanie bezpieczeństwem
• Dobre praktyki stosowane w kopalniach kruszyw

16:30
17:00

Przerwa

17:00

PANEL PRAWNY
Rozmowa ekspertów
• Rozmowa o przepisach zbyt niejasnych i skomplikowanych
• Dyskusja o najważniejszych zmianach prawnych zachodzących w branży
• Decyzje środowiskowe
• Planowanie i gospodarowanie przestrzenne (pozyskiwanie złóż pod eksploatację)
• Realny wpływ przedsiębiorców na kwestie prawne

18:00

Demontaż stoisk

19:30
24:00

Kolacja w ogródku grillowym

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

