
 

 

PROGRAM KONFERENCJI* 

14.03.2013 czwartek  

od 9.30 Rejestracja gości, powitalna kawa 

9.30 – 11.50 Montaż stoisk wystawowych 

12.00 – 12.30 Uroczyste otwarcie konferencji  

12.30 – 13.00 I przemysł może być zielony… - Adam Witek, prezes zarządu "Energetyka" Sp. z o.o., Grupa Kapitałowa KGHM Polska 
Miedź S.A.  (30 min) 

 
13.00 – 15.00 DEBATA : Wpływ nowych regulacji prawnych – czteropaku – na uczestników rynku energii, w tym odbiorców 

końcowych 

Prowadz ący: Mirosław Semczuk  – Departament Innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 

Referat wprowadzaj ący: Nowa segmentacja energetyki i jej praktyczne konsekwencje – narodziny 

nowocześniejszego, od dotychczasowego, układu interesów – prof. Jan Popczyk , Politechnika Śląska 

 

Zaproszeni: Łukasz Bartuszek  – Departament Energetyki Ministerstwo Gospodarki, Daniel Borsucki – Katowicki 

Holding Węglowy S.A., Jacek Brandt  – Towarowa Giełda Energii, Henryk Kali ś – Forum Odbiorców Energii 

Elektrycznej i Gazu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Marek Kulesa – Towarzystwo Obrotu Energią, 

Marek Miśkiewicz  – Południowy Oddział Terenowy URE, Michał Motylewski  – kancelaria Salans, Adam Witek  – 

Energetyka Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., prof. Krzysztof Żmijewski  – Politechnika 

Warszawska.  

 

Tezy do debaty: 

- trójpak energetyczny + tzw. ustawa wprowadzająca (czteropak), 

- efektywność energetyczna – budowa zrównoważonej gospodarki, 

- nowa segmentacja energetyki (w odniesieniu do UE i Niemiec),  

- liberalizacja rynku energii i gazu, 

- energetyka przemysłowa – zabezpieczenie potrzeb własnych, 

- białe certyfikaty sposób na oszczędność, 

- rozwój europejskiego rynku energii elektrycznej, 

- nowy model rynku energii – modyfikacje w obszarze rynku bilansującego. 

 

15.00 – 16.00 Lunch i rozmowy biznesowe 

16.00 – 17.45 I PANEL: Efektywno ść energetyczna, usługi systemowe  

Moderator: Henryk Kali ś, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców 

Energii 

• Zarządzanie redukcją obciążenia. Świadczenie usług DSR przez przemysłowych odbiorców energii 

elektrycznej w aspekcie zapisów kodeksu sieci ENTSO-E – Henryk Kali ś, Forum Odbiorców Energii 

Elektrycznej i Gazu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (20 min) 

• Kogeneracja w aspekcie efektywności energetycznej – Jacek Mszyca , TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. (15 min) 

• Doświadczenia audytora efektywności energetycznej w procesach optymalizacji gospodarki energetycznej 

w przedsiębiorstwach – Tomasz Słupik , Energopomiar Sp. z o.o. (20 min) 

• Znaczenie wiarygodnych pomiarów dla dużych i średnich odbiorów energii z perspektywy wykonawcy 

największego systemu pomiaru jakości energii w Polsce dla PSE SA – Piotr Naszkowski  IPP Sp. z o.o. (15 min) 

• Systemy monitoringu i zarządzania energią, dlaczego warto je mieć  – Arkadiusz Maciak  - Schneider Electric 

(15 min) 

• Poprawa efektywności energetycznej i zarządzanie energią w przedsiębiorstwie - zadania dla Herkulesa czy 

praca Syzyfa? – Mirosław Semczuk , Departament Innowacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (20 min) 

 

17.45 – 18.15 Przerwa kawowa i konsultacje przy stoiskach 



 

18.15 – 19.15 II PANEL: Handel energi ą. Hurtowy zakup energii  

Moderator: Jarosław Wajer , Partner Ernst & Young Business Advisory 

• Handel energią. Hurtowy zakup energii – Marek Kulesa , Towarzystwo Obrotu Energią (20 min) 

• Ekonomika produkcji energii elektrycznej – Jarosław Wajer , Partner Ernst & Young Business Advisory (15 min) 

• Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna - doświadczenia miasta Częstochowy – 

Bożena Herbu ś, UM Częstochowa, Komisja ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin 

i Powiatów, Rada Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (20 min) 

 

20.00 – 24.00 Uroczysta kolacja 

15.03.2013 piątek 

8.00 – 9.00 Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

 

10.00 – 11.00 III PANEL: Rynek gazu jako drugi obszar redukcji kosztów u odbi orców energii  

Moderator: Andrzej Szcz ęśniak , niezależny ekspert rynku paliw 

• Nowe warunki kontraktowania gazu ziemnego – Daniel Borkowski , kancelaria Legal Partner (20 min) 

• Polskie regulacje na tle doświadczeń i praktyki europejskiej i amerykańskiej –  Andrzej Szcz ęśniak , 

niezależny ekspert rynku paliw (20 min) 

• Korzyści z tworzącego się rynku gazu z perspektywy firmy chemicznej – Ryszard Miduch , ZA Puławy S.A. 

(20 min) 

 

11.00 – 12.00 Przerwa kawowa i konsultacje biznesowe przy stoiskach 
 
 

12.00 – 13.15 IV PANEL: Nowe trendy w elektroenergetyce – prosumenci, małe i mikro źródła – substytut czy wsparcie 

energetyki systemowej 

Moderator: Michał Motylewski , kancelaria Salans 

• Prosumenci, małe i mikroźródła – wpływ otoczenia regulacyjnego na organizację działalności – Michał 

Motylewski , kancelaria Salans (20 min) 

• Od czystej wody do czystej energii - odnawialne źródła energii na obiektach wodociągowych – Jarosław 

Kania , Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (20 min) 

• Jak zafakturować do 100% dostarczonego ciepła za pomocą licznika ultradźwiękowego SHARKY i systemu 

zdalnego odczytu IZAR – Marek Kozioł , Mirometr Sp. z o.o. (15 min) 

• Prezentacja instalacji fotowoltaicznej 71.76 kWp zamontowanej na dachu Sanktuarium Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Jaworznie – Marian Błaszkiewicz , niezależny ekspert (20 min) 

 

13.15 – 14.00 Przerwa kawowa i konsultacje biznesowe przy stoiskach  

 

14.00 – 15.00 V PANEL:  Systemy wsparcia przebudowy technologicznej.  Jak pozyska ć dofinansowanie ? Skąd? I ile?  

Moderator: Joanna Ja śkowska, magazyn „Energetyka Cieplna i Zawodowa” 

• Wsparcie sektora energetyki ze środków europejskich, z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej 2014-

2020 – Magdalena Krauwicka , Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (20 min) 

• Możliwość dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przedsięwzięć z zakresu inteligentnych sieci energetycznych – Agnieszka Zagrodzka , Departament Ochrony 

Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20 min) 

• Możliwość dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej – Andrzej Krysiak , 

Departament Ochrony Klimatu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20 min) 

 

ok.15.00 Lunch 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. Aktualizowany program jest dostępny na www.energetyka.e-bmp.pl 

** Program i uczestnicy w trakcie ustaleń i potwierdzania.  


