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Organizowane przez GRUPĘ WOLFF konferencje HAZEX nt. bezpieczeństwa 

wybuchowego i procesowego w przemyśle cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 

Za nami pięć niezapomnianych edycji, a teraz pora na kolejną. Znamy już termin VI 

Międzynarodowej Konferencji HAZEX, która odbędzie się w dniach 20-21 września br. 

Gorąco zapraszamy! 

 

Tematem przewodnim spotkania będzie bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w 

zakładach stosujących niebezpieczne gazy i ciecze. Nie jesteś pewny czy to wydarzenie jest 

dla Ciebie? Poniżej wymieniamy 10 powodów, dla których warto wziąć udział w konferencji 

HAZEX, a na końcu wskazujemy jak zarezerwować miejsce. 

1. Tylko merytoryczne wystąpienia 

Podczas dwudniowego cyklu prelekcji swoją wiedzą będą dzielić się polscy i zagraniczni 

eksperci. Niejednokrotnie są oni związani z branżą bezpieczeństwa wybuchowego i 

procesowego od wielu lat. W swoich wystąpieniach będą poruszać nie tylko kwestie prawne, 

ale w dużej mierze skupią się na przekazaniu wiedzy praktycznej potwierdzonej 

prezentowanymi case studie’s. Wysoki poziom merytoryczny wykładów potwierdzają nasze 

badania – aż 96% uczestników ocenia poziom prelekcji jako wysoki lub bardzo wysoki. 

Wierzymy, że wartościowej wiedzy nie da się przekazać w 15 minut, dlatego w odróżnieniu 

od większości konferencji u nas prelekcje trwają między 35 a 45 minut. 

2. Zadasz nurtujące Cię pytania, a my rozwiążemy Twoje problemy 

Po każdej prelekcji będziesz miał możliwość zadawania pytań. Zawsze staramy się, by 

żadne z nich nie zostało bez odpowiedzi. Zależy nam na tym, by pomóc uczestnikom 

rozwiązać problemy, z którymi spotykają się na co dzień w zakładach, w których pracują. 

Dodatkowo prelegenci będą dla Ciebie dostępni w czasie wspólnej kolacji. Będziesz mógł z 

nimi porozmawiać w swobodnej atmosferze. 

3. Wymienisz się doświadczeniami z kolegami „po fachu” 

Konferencja jest doskonałym miejscem spotkania z osobami związanymi z branżą 

przemysłową. Zarówno podczas dyskusji po każdym wykładzie, jak i w kuluarach, będziesz 

mógł podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi i zawrzeć interesujące kontakty. 

W naszych konferencjach uczestniczy między 150 a 200 osób. Wśród uczestników 

dotychczasowych edycji znaleźli się przedstawiciele takich firm jak ABB, 3M, ADAMED, 

Amec Foster Wheeler Energia, Benda-Lutz, Carlsberg, CIECH, EDF, FLUOR, Grupa Azoty, 

HASCO-LEK, Hempel, Hestia Loss Control, LOTOS, Mondi, NITROERG, OLPP, PCC 

Rokita, Pfeifer & Langen, PGE, PKN Orlen, PZU, Synthos, Texas A&M University w Katarze, 

UDT, Whirlpool oraz wielu innych. 

4. Weźmiesz udział w unikatowym pokazie wybuchów na żywo 

Nie bez znaczenia jest również możliwość „złapania oddechu” w czasie wyjazdu na pobliski 

poligon. Jednym z kluczowych elementów konferencji HAZEX są bowiem demonstracyjne 



pokazy wybuchów oraz skuteczności zabezpieczeń przeciwwybuchowych. Podczas 

godzinnego pokazu, wspartego merytorycznym komentarzem eksperta, przekonasz się jakie 

zagrożenie niosą stosunkowo niewielkie ilości gazów i pyłów, które powszechnie stosuje się 

w przemyśle. Zobaczysz wybuchy pyłów na otwartej przestrzeni oraz w zbiorniku 

zabezpieczonym poprzez rożne techniki (tłumienie wybuchu, odciążanie wybuchu, 

odsprzęganie wybuchu), gdzie dostrzeżesz skuteczność oraz zasady działania 

poszczególnych systemów przeciwwybuchowych. 

5. Zasiądziesz razem ze wszystkimi do uroczystej kolacji urozmaiconej dodatkowymi 

atrakcjami 

Zwieńczeniem pierwszego dnia wykładów i dyskusji będzie wspólna kolacja wzbogacona 

różnorodnymi atrakcjami. Przecież nie samą wiedzą żyje inżynier! Podczas kolacji każdy z 

uczestników będzie mógł przez chwilę poczuć się jak Al Capone popijający whisky w jednym 

z wielkich, rozświetlonych kasyn. Przy wejściu na kolację mężczyźni zostaną obdarowani 

klasycznymi kapeluszami, z kolei kobiety zarzucą na szyję szale boa. W ten sposób 

przeniesiesz się do okresu prohibicji, gdy pewne produkty można było dostać tylko spod 

lady. Kolacja „gangsterów” będzie wypełniona dobrą zabawą, pysznym jedzeniem i świetną 

muzyką. Musisz tu być! 

6. Odbierzesz swój pakiet uczestnika 

Pierwszego dnia przekażemy Ci pakiet uczestnika, w którym znajdziesz m.in. wysokiej 

jakości drukowany katalog konferencyjny w formie książki z możliwością sporządzania 

notatek, unikalne piwo WOLFF PREMIUM BEER, czasopismo Express Przemysłowy oraz 

parę niespodzianek. Po konferencji wszystkie prezentacje udostępniane będą do pobrania w 

formie elektronicznej. Dzięki temu będziesz mógł z nich korzystać również mobilnie. 

7. Otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę 

Konferencja HAZEX to wydarzenie o charakterze szkoleniowym. Na potwierdzenie tego faktu 

otrzymasz imienny certyfikat zabezpieczony hologramem, w eleganckiej oprawie. Certyfikat 

potwierdzi zdobytą przez Ciebie wiedzę. 

8. Spędzisz czas w przyjaznej, otwartej atmosferze 

Dajemy Ci pewność, że dwa dni konferencji będą wypełnione serdeczną atmosferą. Każdy 

uśmiech zostanie odwzajemniony😊 Dzięki spersonalizowanym identyfikatorom z imieniem i 

nazwiskiem, a także logo firmy łatwiej przełamiesz bariery komunikacyjne. 

9. Odwiedzisz magiczne Miasto Kraków – przedłuż pobyt na weekend 

Możliwość spędzenia weekendu w pięknym Królewskim Mieście Krakowie to z pewnością 

wartość dodana Konferencji HAZEX. Wydarzenie odbywa się w czwartek i piątek, dlaczego 

więc nie przedłużyć sobie weekendu i udać się na spacer po krakowskim Rynku, czy 

Kazimierzu? 

10. Będziesz czuł się komfortowo 

Nasza anonimowa ankieta wskazała, że 100% uczestników uznało, że organizacja 

konferencji była na wysokim lub bardzo wysokim poziomie. Cieszy nas to ogromnie, tym 

bardziej, że w jej przygotowanie wkładamy duże pokłady energii. Zarówno przed, jak i w 

trakcie konferencji jesteśmy do Twojej dyspozycji. Na 1. miejscu zawsze stawiamy komfort 

uczestników. 



Na miejsce konferencji wybraliśmy taką lokalizację hotelu, która umożliwia łatwy dojazd 

autem lub podróż samolotem (bliska odległość do autostrady A4 oraz lotniska). Przejazd 

pociągiem także nie będzie stanowił problemu. 

Pomimo, iż konferencja odbywa się w dwóch językach (polski i angielski) wszystkie prelekcje 

będą tłumaczone w czasie rzeczywistym. Nie musisz się obawiać, że coś Ci umknie. 

Koszt uczestnictwa obejmuje udział we wszystkich wykładach oraz pokazach, przerwy 

kawowe, obiady oraz uroczystą kolację. Za naszym pośrednictwem możesz również 

zarezerwować nocleg w specjalnej cenie. Dzięki temu nie musisz się o nic martwić. 

Rezerwacja: ww.hazex.eu/konferencja 


