
   
 

 
 
 

 

 

ZAPROSZENIE 
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

Z cyklu: Współczesne  oblicza bezpieczeostwa chemicznego 

Bezpieczeostwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym 
 

Grupa Uczelni Vistula, poniedziałek, 1 lipca, 2019; godz. 09.30 - 16.00 
 
Bezpieczeostwo jako  strategiczny cel działalności współczesnych paostw powinno uwzględniad 
zapewnienie  ludności  zamieszkującej ich terytoria  prawo do stabilnej egzystencji 
i zrównoważonego  rozwoju, rozumianego jako równowaga pomiędzy celami ekonomicznymi, 
społecznymi i środowiskowymi.  Oznacza to m.in. zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza, 
wody pitnej,  produktów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych  oraz  bezpieczeostwo w 
zakresie dostępu i korzystania ze  związków chemicznych.  
 
Zapewnienie bezpieczeostwa chemicznego jest wiodącym wymogiem w świetle wykorzystywania w 
produkcji i konsumpcji ponad 100.000 produktów chemicznych. Są one niezbędne dla dalszego 
postępu cywilizacyjnego, zwiększania mobilności społeczeostwa i wyżywienia rosnącej lawinowo 
liczby ludności,  Z drugiej jednak strony stwarzają one ryzyko wypadków przemysłowych i katastrof, 
zwłaszcza w sytuacji   dekapitalizującej się infrastruktury produkcyjnej i transportowej.  
 
Grupa Uczelni Vistula oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeostwa Chemicznego (ICCSS), wspólnie 
z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. mają zaszczyt zaprosid na I międzynarodową 
konferencję naukową z cyklu: Współczesne oblicza bezpieczeostwa chemicznego,pt.: 
„Bezpieczeostwo chemiczne w wymiarze międzynarodowym i lokalnym”.  
 
Konferencja podejmie ważne tematy dla umacniania wewnętrznego bezpieczeostwa paostw 
i pogłębienia współpracy międzynarodowej na rzecz redukcji zagrożeo  jakie niesie szybki rozwój 
produkcji chemicznej i powszechny dostęp do chemikaliów.  
 
Konferencja dokona także przeglądu potencjału i możliwości współpracy przedstawicieli środowisk 
akademickich z Polski i zagranicy, agend rządowych, przemysłu,  organizacji pozarządowych i mediów 
społecznościowych  w zakresie bezpieczeostwa chemicznego i ekologicznego oraz przeciwdziałania 
nielegalnemu użyciu toksycznych substancji chemicznych.  



 
Konferencji będzie wspierad międzynarodową współpracę badawczą i naukową na rzecz umacniania 
bezpieczeostwa chemicznego i ekologicznego a także cyberbezpieczeostwa jako ważnego elementu 
bezpieczeostwa obywateli i działalności publicznej w obliczu rosnących zagrożeo chemicznych dla 
bezpieczeostwa publicznego, działalności przemysłowej i  środowiska.  
 
Liczymy, że konferencja zapoczątkuje proces integrowania przedstawicieli nauki, przemysłu, 
społeczeostwa obywatelskiego  w poszukiwanie rozwiązao zwiększających bezpieczeostwo publiczne, 
klimatyczne oraz środowiskowe, wynikające z szerokiego wykorzystywania substancji chemicznych, a 
także z powodu nielegalnego użycia materiałów chemicznych.  
 
W załączeniu przedkładamy ramowy program konferencji oraz kwestionariusz udziału.  
 
Zgłoszenie do udziału w konferencji prosimy o przekazanie na adres: register@iccss.eu 
 
W sprawach programu konferencji prosimy o kontakt z dr hab. Włodzimierzem Fehlerem (e-mail: 
wlodekbezpieczenstwo@wp.pl), przewodniczącym konferencji, w sprawach organizacji i udziału 
prosimy o kontakt z drMarkiem Madejem, z Grupy Uczelni Vistula(e-mail: m.madej@vistula.edu.pl.) 
 

W oczekiwaniu na spotkanie w trakcie konferencji, 
 

Serdecznie pozdrawiamy, 
 
 

 
 

Dr ZdzisławRapacki 

 
Kanclerz 

Dr hab. Włodzimierz Fehler 

 
Przewodniczący konferencji 

 

Amb. Krzysztof Paturej 
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W załączeniu: 
1) ramowy program konferencji; 
2) kwestionariusz udziału.        
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