
 
PROGRAM RAMOWY* 

 

16 marca 2011  środa  

   9.00 – 11.30  Rejestrowanie gości, powitalna kawa i montaż stoisk wystawowych 

12.00 – 12.15  Uroczyste otwarcie konferencji:  

  - Adam Grzeszczuk - prezes zarządu BMP Sp. z o.o. 

- Andrzej Werkowski - prezes Izby Gospodarczej  Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

- Adam Witek – dyrektor Departamentu Zarządzania i Rozwoju Energetyki KGHM Polska Miedź S.A. 

- Marek Miśkiewicz – dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE 

- Henryk Kaliś – przewodniczący, FOEEiG 

- Krzysztof Zamasz – wiceprezes zarządu / dyrektor ds. handlowych 

- Jacek Taraszkiewicz – dyrektor ds. sprzedaży Energa Obrót S.A.  

- przedstawiciele: partnerów, patronów. 

12.15 – 12.30 

 

12.30 – 12.50 

KGHM Polska Mied ź SA aktywnym uczestnikiem rynku energii elektrycznej  – Adam Witek Dyrektor Departamentu 

Zarządzania i Rozwoju Energetyki - KGHM Honorowy Gospodarz konferencji (15 min) 

Utrata konkurencyjno ści polskich odbiorców w aspekcie polskiej polityki energetycznej i polityki klimatycznej 

UE - Henryk Kaliś – przewodniczący, FOEEiG (20 min.) 

12.50 – 14.50   DEBATA –  Wielcy odbiorcy realizuj ący pakiet 3x20 , budowa własnych źródeł wytwarzania , audyt energetyczny, 

akcyza. 

Moderator: prof. Jan  Popczyk – Politechnika Śląska 

 

• Wykład wprowadzający – prezentacja założeń programowych – prof. Jan Popczyk (20 min.) 
 

Tezy do dyskusji: 

 • Nowa struktura energetyki. Trzy segmenty zużycia paliw/energii ukierunkowane na odbiorcę końcowego: 1˚ - 
budownictwo (dom plus-energetyczny), 2˚ - transport (samochód elektryczny), 3˚ - przemysł (audyt 
energetyczny). Konwergencja organizacyjno-zarządcza w szerokim otoczeniu i uniwersalizacja technologii 
energetycznych. Synergetyka; 

• Asymetria systemów regulacji:  1˚ - wspomagania OZE,  2˚ - opłat za emisje CO2, 3˚ - ulg podatkowych 
w aspekcie trzech segmentów zużycia paliw/energii: budownictwo i transport vs przemysł. Narastające 
przykłady realizacji celów Pakietu 3x20 przez przemysł; 

• Nowy układ sił: energetyka WEK vs energetyka OZE/URE. Analiza, w aspekcie produkcji energii elektrycznej 
w źródłach OZE, następujących par: 1˚ - dom plus-energetyczny – samochód elektryczny (!!!), 2˚ - PKP 
Energetyka – transport kolejowy (!), 3˚ - energetyka WEK – przemysł (?);  

• Kontekst chiński. Co wiedzą o chińskiej strategii energetycznej ci, którzy wykorzystują Chiny do petryfikacji 
polskiej elektroenergetyki węglowej. Potrzeba nowego spojrzenia na Chiny z punktu widzenia polityki 
inwestycyjnej w polskiej energetyce. Potrzeba zdefiniowania dla Polski technologii energetycznych 
pomostowych, rozwojowych i ubezpieczających w perspektywie 2050;   

• Finansowanie inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych w energetyce. Zdolność do mobilizacji kapitału 
inwestycyjnego w obszarze energetyki WEK i energetyki OZE/URE). Weryfikacja giełdowa wartości 
przedsiębiorstw elektroenergetycznych WEK w 2010 roku. Ekonomika konsumencka (prosumenta) zamiast 
(klienckiej) odbiorcy w segmencie ludności. Ekonomika inwestycji energetycznych spójna z ekonomiką biznesu 
podstawowego w segmencie przemysłu. 

 

Zaproszeni go ście: Marek Miśkiewicz – dyrektor Południowego Oddziału Terenowego URE,  Krzysztof Zamasz – 

wiceprezes zarządu / dyrektor ds. handlowych, Stanisław Tokarski – prezes zarządu / dyrektor generalny PKE SA 

Grupa TAURON, Jacek Taraszkiewicz – dyrektor ds. sprzedaży Energa Obrót S.A., Adam Witek – dyrektor 

Departamentu Zarządzania i Rozwoju Energetyki KGHM, Henryk Kaliś - FOEEiG, Dariusz Bliźniak – TGE, Piotr 

Boniecki – dyrektor ds. wytwarzania energii elektrycznej PKP Energetyka, przedstawiciele: PGE Obrót SA 

 
14.50 – 15.50 Lunch i rozmowy biznesowe 

 



  

15.50 – 17.00 I PANEL  – Produkty rynkowe dla odbiorców przemysłowych.  

• Organizacja sprzedaży energii elektrycznej w Grupie TAURON – Maciej Dolny, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 
(15 min) 

• Zintergowana oferta elektroenergetyczna dla klientów przemysłowych – PKP Energetyka S.A.  (15 min) 
• Oferta Energa – Obrót jako odpowiedź na potrzeby klienta przemysłowego – Jacek Taraszkiewicz, Energa 

Obrót S.A. (15 min) 
• Nowoczesne produkty rynkowe dla odbiorców energii elektrycznej proponowane przez GDF SUEZ – Mateusz 

Madejski, GDF SUEZ (15 min) 
• Dyskusja i podsumowanie 

 

17.00 – 17.30 Przerwa kawowa i rozmowy biznesowe przy stoiskach 

17.30 – 19.00  II PANEL TEMATYCZNY – Handel e nergi ą. Obrót energi ą elektr yczn ą, a rynek regulowany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Segment klientów końcowych na rynku giełdowym - pierwsze doświadczenia –  Dariusz Bliźniak, TGE SA (15 
min) 

• POEE – RE GPW – miejsce handlu dla odbiorców końcowych energii elektrycznej – Szymon Kosiński, Giełda 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (15 min) 

• Zasady współpracy pomiędzy domem maklerskim, a przemysłowym odbiorcą energii elektrycznej – Iwona 
Ustach, Dom Maklerski Noble Securities (15 min) 

• Obrót energią elektryczną a rynek regulowany - Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energii (15 min) 
• Smart Metering, Smart Grid – inteligenta sieć szansą dla odbiorców – Jarosław Wajer, Ernst&Young Polska 

Sp. z o.o.(15 min) 
• Efektywność energetyczna – u progu wejścia w życie nowych przepisów – Tomasz Wieczorek,  Polskie 

Towarzystwo Certyfikacji Energii (15 min) 

 
 

20.00 – 24.00   Uroczysta kolacja, wręczenie podziękowań, spotkanie towarzyskie 

17 marca 2011  czwartek  

8.00 – 9.00  Śniadanie 

9.30 – 11.00  III PANEL TEMATYCZNY – Rynek mocy. Energia ze źródeł własnych , a bezpiecze ństwo energetyczne.  

 

 

• Koncepcja nowego mechanizmu bilansowania zasobów systemu elektroenergetycznego – korzyści oraz 
wyzwania dla odbiorców energii - Tomasz Sikorski, PSE Operator S.A.(45 min) 

• Symbioza relacji przedsiębiorstwo energetyczne -  odbiorca przemysłowy – Zbigniew Zarębski, 
Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. (15 min) 

• Doświadczenia KGHM w zakresie pełnienia funkcji OSD – Witold Zielonko, KGHM Polska Miedź SA (15 min) 
• Przemysłowe biomasowe źródła energii bez nakładów inwestycyjnych  – Marek Cecerko, Saturn Management 

Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k, Grupa PEP S.A. (15 min) 
• Doświadczenia KHW SA w zakresie obrotu energią elektryczną – Daniel Borsucki, KHW SA (15 min) 
• Prezentacje firm specjalistycznych 
• Dyskusja i podsumowanie 

 

11.15 – 11.45 

11.45 – 13.00 

 

 

 

Przerwa kawowa i rozmowy biznesowe przy stoiskach 

IV PANEL TEMATYCZNY – Nowoczesne narz ędzia informatyczne. Efektywno ść energetyczna. 

• Narzędzia informatyczne wspierające odbiorcę na uwolnionym rynku energii – Hubert Adamkiewicz, Innsoft Sp. 
z o.o. (15 min) 

• Przesłanki techniczne i uzasadnienie ekonomiczne audytu w zakresie efektywności energetycznej – Tomasz 
Słupik, Energopomiar Sp. z o.o. (15 min) 

• Audyt elektroenergetyczny – techniczne sposoby redukcji kosztów energii elektrycznej – Piotr Danielski, DB 
Energy Sp. z o.o (15 min) 

• Oszczędność energii poprzez modernizację maszyn wirujących – Piotr Dłutko, John Crane Poland Sp. z o.o. 
(15 min) 

• Audyt energetyczny a efektywność energetyczna  – Andrzej Jurkiewicz , eGIE Sp. z o.o. (15 min) 
• Dyskusja i podsumowanie 

 
ok.13.30      Lunch 

ok. 14.30  Przejazd na wycieczkę techniczną 

ok. 15.00 Wycieczka techniczna – Elektrownia Łagisza 

ok. 16.30 Zakończenie wycieczki i konferencji 

∗ 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 

  

  


