
PROGRAM  

 

 

  

Czwartek  15 marca 2018 r. 
  

od godz. 8:30 Rejestracja uczestników  

  

8:30 –09:50 Montaż stoisk wystawowych 
  

09:45 – 10:15 OTWARCIE  KONFERENCJI 
  

10:15 – 11:45 SESJA WPROWADZAJĄCA 
Prowadzenie: Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska 

Radykalna przebudowa rynku energii elektrycznej nieunikniona. Co to oznacza dla odbiorców 
przemysłowych? (15 min) 
Prof. Jan Popczyk, Politechnika Śląska 

Rynek energii – wpływ na konkurencyjność polskiego przemysłu (30 min) 
Henryk Kaliś, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 

Trendy cenowe na rynku energii elektrycznej – dostawcy i klienci (20 min) 
Jakub Jaworski, Agencja Rynku Energii S.A. 

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie (15 min)  
Adam Dominiak, ELLIPSIS Energy Sp. z o.o. 

  

11:45 – 12:30 Przerwa kawowa i konsultacje przy stoiskach 
  

12.30 – 13.50 I PANEL: Życie po audycie 

 

Prowadzenie: Tomasz Słupik, "ENERGOPOMIAR" Sp. z o.o. 

System Zarządzania Energią w KGHM Polska Miedź S.A. – efektywność z rozsądku (20 min) 
Ryszard Biernacki, KGHM Polska Miedź S.A. 

ISO czy audyt? Praktyczne korzyści z wdrożenia Systemów Zarządzania Energią wg ISO 50 001 
w organizacjach (15 min) 
Paweł Karpiński, WISO GROUP Sp. z o.o. 

Zarządzanie danymi jako klucz do efektywności w energetyce (15 min) 
Alicja Maliszewska, Oracle Polska Sp. z o. o. 

Szanse rozwoju rynku ESCO w Polsce w kontekście wzrostu znaczenia efektywności 
energetycznej w EU (15 min)  
Piotr Danielski, DB Energy SA 

Jak wykorzystać wnioski z audytów energetycznych przedsiębiorstwa – praktyczne aspekty 
kontroli procesów energetycznych (15 min)  
Tomasz Słupik, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. 

  

13.50 – 15.00 Obiad 

  

15.00 – 16.25  II PANEL: DSR – odbiorca aktywny, bilans pozytywny 
 

 Prowadzenie: Anna Kucińska-Bar, Kancelaria Prawna Elżanowski Cherka & Wąsowski 
 

IP DSR: bezpieczeństwo i korzyści dla aktywnych odbiorców (15 min) 
Jarosław Socha, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA 

Programy DSR i Rynek Mocy – jak odbiorca przemysłowy może zwiększać bezpieczeństwo i 
zarabiać? (15 min) 
Jacek Misiejuk, EnerNOC Polska Sp. z o.o. 

DSR z perspektywy lidera krajowej agregacji (15 min)  
Andrzej Kroczek, Enspirion Sp. z o.o. 
CEMEX – aktywny wykonawca usług DSR w Polsce (15 min) 
Kamil Niegowski, CEMEX Polska Sp. z o.o. 
Doświadczenia International Paper Kwidzyn w świadczeniu usług DSR (15 min) 
Aneta Muskała, INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN Sp. z o.o. 



16.25-17.00 Przerwa, rozmowy przy stoiskach 
  

17.00 – 18.15 III Panel: Efektywność energetyczna – oszczędność praktyczna  
 

 Prowadzenie: Piotr Danielski, DB Energy SA 
 
Rynek mocy w Polsce – czas podejmowania decyzji  (15 min) 
Piotr Plis, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. 

Efektywność energetyczna – praktyczne oszczędności wykorzystania gazów przemysłowych do 
produkcji energii (15 min) 
Andrzej Curyło, TAMEH POLSKA Sp. z o.o. 

Efektywne zarządzanie energią w nowoczesnej fabryce -Zenon Energy Edition – jeden system, 
wielkie oszczędności – ISO 50001 (15 min) 
Maciej Stopa, Tomasz Papaj, COPA-DATA Polska Sp. z o.o. 
Technologia IIoT – efektywna praca maszyn przemysłowych (15 min) 
Mateusz Milczanowski, Elmodis Sp. z o.o. 
Działalność UDT w obszarze zarządzania energią  (15 min) 
Andrzej Stawski, Urząd Dozoru Technicznego 

  

18:30 – 24:00 KOLACJA 
  

Piątek  16 marca 2018 r. 
  

7.30 – 8.30 Śniadanie w miejscu zakwaterowania 

  

  

09.00 – 12.00 WARSZTATY 
PO AUDYCIE? PRZEMYSŁ W POSZUKIWANIU ROZWIĄZAŃ DO POPRAWY 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ. 
Prowadzenie: Sebastian Gurgacz ,Zastępca Dyrektora Działu Efektywności 
Energetycznej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.  
 
Kieruje zespołem odpowiedzialnym za realizację usług KAPE w zakresie 
audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej, budownictwa 
oraz gospodarki niskoemisyjnej. Jest również odpowiedzialny za ofertę 
produktową KAPE. Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 
Politechniki Warszawskiej, na kierunku Energetyka 

 
 
 
 
 
 

 

  
Korzyści jakie przynosi audyt energetyczny instalacji przemysłowych, to przede wszystkim identyfikacja 
obszarów o podwyższonym zużyciu energii. Dokładna inwentaryzacja maszyn i urządzeń pozwala 
stwierdzić, w których obszarach stosowana technologia jest przestarzała i należy rozważyć jej 
modernizację. Jest to też punkt wyjścia do stworzenia lub aktualizacji polityki energetycznej 
przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy profilu zużycia energii można dokonać jej optymalizacji poprzez, 
przykładowo, dobranie odpowiedniej taryfy zakupu energii elektrycznej, ciepła czy też gazu albo rozważyć 
budowę własnego źródła. 
 

 Prezentacja: 
o Podsumowanie statystyk URE odnośnie obowiązku wykonania audytu. 
o Obowiązek wykonania audytu energetycznego. 
o Przygotowanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 
o Omówienie dostępnych mechanizmów wsparcia w podnoszeniu efektywności 

energetycznej w przedsiębiorstwach. 
 Dyskusja z uczestnikami warsztatów, podzielona na bloki tematyczne: 

o Audyt energetyczny: oszczędność czy obowiązek? 
o Wdrażanie modernizacji zawartych w audycie energetycznym. 
o System zarządzania energią, czy kolejny audyt energetyczny? 
o Systemowe mechanizmy wsparcia – czy determinują wdrażanie zaleceń zawartych                          

w audycie energetycznym? 
 

  

12.00 Obiad 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie 


