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• Długoterminowe prognozy cen energii elektrycznej i certyfikatów • 
 

• Przegląd technologii i ich opłacalność • 
 

• Wytwarzanie energii we własnych źródłach a konkurencyjność • 
 
 

Partnerzy: 

  
 
 
 
 

 
 

Patronat medialny:  
                                         



 

PROGRAM 
 

9:30 – 10:00   Rejestracja gości, kawa powitalna 
 
 
10.00 - 10.15  ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI 

Organizatorzy Henryk Kaliś (IEPiOE), dr Markus Reichel (DREBERIS) 

• Powitanie gości i uczestników 
• Wprowadzenie do tematu 

 
 
BLOK SEMINARYJNY 1: Aspekty ekonomiczne i finansowe 
  
 
10.15 - 11.15  Referat wprowadzający  

dr Markus Reichel, Prezes Zarządu DREBERIS 

• Rozwój cen energii elektrycznej i certyfikatów w Polsce 
• Opłacalność inwestycji we własne źródła energii - warunki, 

moŜliwości, rodzaje  paliw 
 
 
11.15 – 12.00   Dyskusja panelowa 

• Temat: „Przyszłość autoprodukcji w polskim przemyśle – 
właściwy wybór paliw i technologii” 

• Moderacja: dr Markus Reichel, Daniel Borsucki (Katowicki 
Holding Węglowy S.A.) 

 
 
12.00 – 12:30   Przerwa kawowa 
 
 
 
BLOK SEMINARYJNY 2: Aspekty techniczne i technologiczne 
 
 
12.30 – 13.15  Referat wprowadzający 

Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i 
Gazu 

• Znaczenie własnej generacji dla konkurencyjności polskiego 
przemysłu 

 
 
13.15 – 14.25   Przegląd technologii – Praktyczne prezentacje rozwiązań i zastosowań 

• Technologia 1: KWE-Technika Energetyczna Sp. z o.o.  

• Technologia 2: GE Jenbacher gas engines Austria 
• Technologia 3: MTU Onsite Energy GmbH  

 
14.25 - 15.10   Lunch 
 
 
15:10 – 16:00   Prezentacje technologii cd.  

• Technologia 4: Horus-Energia Sp. z o.o. 
• Technologia 5: Wärtsilä Finland Oy 

 
16:00 – 16:30   Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 



 

 

Organizatorzy: 

  

Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii   

Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty związane  
z wytwarzaniem, przesyłem, obrotem odbiorem energii elektrycznej oraz cieplnej. 

Jednym z kluczowych celów Izby jest podniesienie pozycji rynkowej przemysłowych odbiorców 
energii. Nasze działania ukierunkowane są na stworzenie lobby odbiorców energii. 

www.iep.org.pl 

 

 

 

DREBERIS Sp. z o.o. (Międzynarodowe Doradztwo Strategiczne)   

Od 11 lat (z biurami w Dreźnie, Wrocławiu i Lwowie) doradzamy przedsiębiorstwom i instytucjom 
publicznym w Niemczech oraz Europie Środkowej i Wschodniej w realizacji ich ponadgranicznych 
projektów. Specjalizujemy się w branŜy energetycznej (DREBERIS energy), infrastrukturalnej 
(DREBERIS public), internacjonalizacji przedsiębiorstw (DREBERIS markets), oraz przeprowadzaniu 
warsztatów specjalistycznych, podróŜy biznesowych i konferencji (DREBERIS event). 
www.dreberis.com 

 

 

Osoby Kontaktowe:  

Tadeusz Michurski, Dyrektor Biura IEPiOE 
iep@iep.org.pl, Mobile: 0048 503 074 245 

Agata Tomczak, Dyrektor DREBERIS event 
agata.tomczak@dreberis.com, Mobile: 0049 172 35 88 552



 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

KONFERENCJA 
Energetyka rozproszona alternatywą dla energetyki systemowej –  

wykorzystanie gazowych technologii produkcji energii na potrzeby własne  
w zakładach przemysłowych 

 
28 czerwca 2011, Hotel President, ul. 3 Maja 43, 43-300 Bielsko-Biała 

 

Prosimy wypełnić pismem maszynowym lub odręcznym drukowanym. 

Imię:  Nazwisko:  

Nazwa firmy / organizacji:  

Stanowisko:  

Adres:  

Kod pocztowy:  Miejscowość:  

Tel:  Tel. Kom.:   

Fax:  Email:  
 

Dane do faktury    

Nazwa firmy / organizacji:  

Adres  
Kod pocztowy, 
miejscowość:  

               
NIP:  

 
 

Opłata za udział w Konferencji wynosi 450,00 PLN netto (553,50 PLN brutto); 

 
Przelewu opłaty brutto prosimy dokonać na konto:   
Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr rachunku: 04 1030 1582 0000 0008 0744 3003 
IBAN: PL04103015820000000807443003, SWIFT: CITIPLPX 
 
• Faktura wystawiona zostanie po wpłynięciu opłaty na konto. 
• Cena obejmuje uczestnictwo, materiały konferencyjne oraz catering. 
• Nieobecność nie uprawnia do zwrotu dokonanej wpłaty.  
 

Kartę rejestracyjną prosimy przesłać na numer:  
Fax 0049 351 871 84 48 bądź e-mailem na adres agata.tomczak@dreberis.com 

 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do obsługi Konferencji zgodnie z ustawą z 

dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. WyraŜam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o 
charakterze oferty handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  

 
 
 
 

..........................             ....................................                 ..................................               
miejscowość i data     pieczątka firmy/organizacji    podpis osoby upowaŜnionej 


