RAMOWY PROGRAM
wizyty studyjnej Grupy Roboczej ds. Szkód w Środowisku do Płocka w terminie
27 - 29 września 2021 r.
1 dzień – 27 września 2021 r.
10:30-13:00
13:00-15:00

Wyjazd autokarem z Warszawy (z okolic Dworca Centralnego)
do Koluszek.
Wizyta w terenie na Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach
(Naftowa 1, 95-040 Koluszki)
- przyjmowanie produktów naftowych,
- przechowywanie produktów naftowych,
- dystrybucja produktów naftowych,
- przeładunek i magazynowanie produktów pochodnych ropy
naftowej,
- Laboratorium Produktów Naftowych,
- instalacja do remediacji terenów zanieczyszczonych.

15:00-17:00

Prezentacja firmy PERN w Koluszkach
Dyskusja na tematy związane z :
- zanieczyszczeniem gleby i ziemi
- omówieniem prowadzonych przez Zakład remediacji,
- sposoby prowadzone działań remediacyjnych,
- dobre praktyki związane z remediacją,
- potrzeby zmiany przepisów w zakresie decyzji remediacyjnych
oraz innych przepisów dot. ochrony środowiska

17.00-18.30
18:30-19.00

Przejazd do hotelu w Płocku.
Zakwaterowanie w hotelu w Płocku

19:00-20:00
Kolacja
2 dzień – 28 września 2021 r.
8:00-9:00
9:00-9:30

Śniadanie

9:40-11:30

Sala makietowa – prezentacja Orlen
Powitanie gości oraz prezentacje multimedialne umożliwiające
poznanie ZP PKN ORLEN S.A. i uwarunkowań produkcyjnych
rafinerii i petrochemii oraz prezentacja nt. przebiegu remediacji
środowiska gruntowo-wodnego.

11:30-14:30

Zwiedzanie zakładu: Sterownia (Centrum Głównego
Dyspozytora), Zakładowa Straż Pożarna (Bezpieczeństwo
Procesowe), Instalacja Odsiarczania Spalin
powrót do hotelu

14:30-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-17:15
17:15-18:30

Przejazd autokarem z hotelu w Płocku do ZP PKN Orlen
(ul. Chemików 7, 09-411 Płock)

Obiad
Zajęcia nt. działań grupy cz.1
Przerwa kawowa
Zajęcia nt. działań grupy cz.2

19:00-20:00

Kolacja

3 dzień – 29 września 2021 r.
8:00-9:00

Wykwaterowanie z hotelu.
Śniadanie + lunch box

9:00-9:30

przejazd autokarem z hotelu do Płocku na teren Zakładu PKN
Orlenu
Praktyczne aspekty remediacji środowiska gruntowo-wodnego
Zwiedzanie spalarni odpadów niebezpiecznych znajdującej się na
terenie PKN Orlen EKO
Podsumowanie wizyty

9:30-10:30
10:30-12:00
12:00- 12.30

Przerwa regenaracyjna w formie lunch box przed powrotem
do Warszawy

ok. 12.30

Powrót do Warszawy (w okolice Dworca Centralnego w
Warszawie)

* Organizator zastrzega możliwość zmiany tematu oraz godzin poszczególnych punktów programu, przy
jednoczesnym zachowaniu terminu rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania

