
  
 
 
 
 

       
 
BMP 11/04/2021     Racibórz, 28 kwietnia 2021 r. 

 

                                                                                                                                             Szanowni Państwo, 
 

Gospodarka wodno-ściekowa w modelu „5 R”: REDUKCJA (reduce) zużycia 
wody i zanieczyszczeń, USUWANIE (remove) zanieczyszczeń z wód i ścieków, 
PONOWNE WYKORZYSTANIE (reuse) ścieków, RECYKLING (recycle), czyli 
odzyskiwanie zasobów i PONOWNE PRZEMYŚLENIE (rethink) zasobów 
wodnych w zrównoważonej gospodarce bez odpadów i emisji to główne 
zagadnienia: 

 
XV Kongresu Gospodarki Wodno-Ściekowej. 
 

który odbędzie się w Krakowie w dniach 12-13 października 2021 roku.  
W ramach Kongresu zorganizowana będzie konferencja Woda i Ścieki w 
Przemyśle. 

 
Organizatorem wydarzenia jest firma BMP – wydawca czasopism branżowych 

„Chemia Przemysłowa", „Energetyka Cieplna i Zawodowa” i portali 
kierunekCHEMIA.pl i kierunekENERGETYKA.pl Rolę Honorowego Gospodarza 
pełni Orlen Południe S.A.  

 
W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele zakładów chemicznych, 

rafinerii i petrochemii, zakładów azotowych, koksowni, elektrociepłowni, branży 
automotive, hutnictwa, biopaliw oraz zakładów papierniczych – kierownicy 
oczyszczalni ścieków, specjaliści z zakresu ochrony środowiska oraz kadra 
zarządzająco-techniczna.                                          

 
Spotkanie stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń, nawiązania 

kontaktów oraz zapoznania się z nowościami rynkowymi. 
 

 
W programie konferencji znajdzie się wiele referatów przybliżających 

konkretne rozwiązania, które funkcjonują już w wielu zakładach przemysłowych.  
W agencie Kongresu m.in.: 

 2 RÓWNOLEGŁE KONFERENCJE:  

 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym 
 Woda i Ścieki w Przemyśle  

 9 PANELI TEMATYCZNYCH poświęconych gospodarce wodno-ściekowej w przemyśle 
ciężkim, energetyce i branży spożywczej 

 WYKŁAD SPECJALNY 
 DEBATA 
 WYCIECZKI TECHNICZNE 
 WYSTAWA STOISK 

Wierząc, że będą Państwo zainteresowani, prosimy o wypełnienie poniższej 
karty zgłoszenia. Aby się nie spóźnić, najlepiej wysłać ją do 1 października br. 
Całość spraw organizacyjnych prowadzi Rafał Ruczaj: e-mail rafal.ruczaj@e-
bmp.pl, tel. 032/415 97 74 wew. 12 lub 792 679 047. 

 

Z wyrazami szacunku 
Mateusz Grzeszczuk 
Dyrektor Ds. Sprzedaży i Marketingu 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  
ZGŁASZAMY UDZIAŁ W KONFERENCJI:                                                                                

 
imię i nazwisko 

 
Stanowisko 

 adres e-mail  tel. kom.   
 

imię i nazwisko 
 

 
Stanowisko 

 adres e-mail  tel. kom.   
 

imię i nazwisko 
 

 
Stanowisko 

 adres e-mail  tel. kom.   
 

imię i nazwisko 
 

 
Stanowisko 

 
adres e-mail 

 
tel. kom.  

 

KOSZTY UCZESTNICTWA  
(obejmują: udział, koszty konsumpcji, materiały konferencyjne, nie obejmują noclegu) 

 

Koszt udziału 880 zł* netto za osobę 
 

KOSZTY NOCLEGU 
Rezerwacja miejsc noclegowych (decyduje kolejność zgłoszeń, parking rezerwacja i opłata we własnym 
zakresie): 
Metropolo by Golden Tulip (ul. Orzechowa 11, 30-422 Kraków) 
 
Pokój 1 osobowy – 320 zł netto/doba* 
Pokój 2 osobowy – 350 zł netto/doba* 
 
Zakwaterowanie dla              osób 
 
11/12 października       pokój 1 - osobowy       pokój 2 – osobowy 

 
12/13 października        pokój 1 - osobowy       pokój 2 – osobowy 

 
Do ww. cen noclegów i kosztów uczestnictwa doliczamy podatek VAT w wysokości 23% 
DANE FIRMY: 
 
nazwa firmy 
 
ulica 

 
kod 

 
miejscowość 

 
numer NIP 

 
telefon 

 
fax 

 
osoba kontaktowa adres e-mail na który zostanie wysłane potwierdzenie oraz proforma 
*  Wyrażamy zgodę na  wystawienie faktury VAT bez podpisu i przesłania jej pocztą elektroniczną lub/ i pocztą tradycyjną 
** Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z regulaminem sympozjum/konferencji firmy BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (regulamin jest dostępny 
na stronie: www.kierunekchemia.pl)  
*** Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz  w związku z 
zapisami zawartymi w  regulaminie sympozjum, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie uczestnictwa złożonej 
organizatorowi w celach jak w ww. regulaminie.  

TERMIN ZGŁOSZEŃ 1 października BR. 

Osoba do kontaktu: 
Rafał Ruczaj 
Specjalista ds. Sprzedaży 
rafal.ruczaj@e-bmp.pl, kom. 792 679 047, tel. 32 415 97 74 wew. 16      
 

 
ORGANIZATOR:  BMP  Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 
47-400 Racibórz,  
ul. Morcinka 35, NIP: 639-20-03-478 
tel. 32/ 415 97 74   
fax 32 /414 97 73 
 

 
 
 
 
 
 

………………......................................................... 
(pieczęć firmy) 

 

 
 
 
 
 
 
………………......................................................... 
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy) 

 
 


