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Agenda

1. Otwarcie, przedstawienie Stowarzyszenia PRiK i firm stowarzyszonych

2. Zastosowanie tworzywowych studzienek kanalizacyjnych w miejscach
obciążonych ruchem drogowym (M. Błajet)

3. Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) - warunki stosowania
regranulatu w produkcji systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych
(P. Hruszka)

4. Projekt Operation Clean Sweep (OCS) - Działania producentów w
ochronie środowiska naturalnego (M. Dybiec)

5. Europejski Zielony Ład – szanse i wyzwania dla branży wod-kan (E.
Zalewska)

6. Sesja Q&A
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Stowarzyszenie PRiK
• Stowarzyszenie PRiK powstało w 2004 roku

• Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności
integrującej środowisko wytwórców systemów rurowych z tworzyw
sztucznych. Cel ten jest realizowany między innymi poprzez
reprezentowanie tego środowiska wobec organów administracji
państwowej i ustawodawczej, jak również wobec organizacji krajowych i
międzynarodowych w zakresie dotyczącym uregulowań ustawowych i
normalizacyjnych oraz zaleceń i dyrektyw z obszaru wytwórstwa,
stosowania i recyklingu rur i kształtek z tworzyw sztucznych

• Stowarzyszenie bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych; jest
członkiem Komitetu Technicznego nr 140 PKN, prowadzi obecnie
Sekretariat KT-140

• Poprzez członkostwo w TEPPFA bierze udział w pracach CEN oraz
opiniuje dokumenty powstałe w KE i PE, które są związane z branżą
wodociągową i kanalizacyjną 3



Członkowie Stowarzyszenia
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Działania promocyjne

• Tłumaczenie norm EN-PN
• Opracowywanie norm PN
• Działalność wydawnicza
• Działalność konferencyjna i szkoleniowa
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Znak PRiK „Dobry Wybór

• Wyróżnienie promocyjne

• Istotą programu Znak PRiK „Dobry Wybór” jest uhonorowanie i
wyróżnienie firm spełniających wysokie standardy w zakresie jakości
produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, obsługi klienta oraz
ochrony środowiska naturalnego

• Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” promuje wspieranie działań
proekologicznych, podnoszących jakość i standardy życia; dbałość o
prawidłowość stosowania produktów z tworzyw sztucznych; dobre
praktyki w biznesie; popularyzowanie projakościowego sposobu
prowadzenia działalności; wspieranie firm dążących do ciągłego
doskonalenia w zarządzaniu zarówno jakością jak i przedsiębiorstwem
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Dziękuję!
Zapraszam na stronę www.prik.pl oraz 

www.teppfa.eu
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