
 

              
 
 

Zaproszenie na warsztat 

 

„Możliwości wykorzystania energii z OZE w firmach.  
Jak wzmacniać konkurencyjność biznesu?” 

 

Termin:  12.12.2022 (poniedziałek), godz. 14:00-17:00 

Miejsce:  Gdańsk, Olivia Business Centre, budynek Olivia TOWER, 12 piętro 

 

Wysokie ceny energii, mające znaczący wpływ na rosnące koszty funkcjonowania, 

niestabilność rynku, oraz rosnące oczekiwania rynkowe dotyczące zielonej transformacji biznesu.  

Z drugiej strony - brak wiedzy na temat możliwości zakupu energii ze źródeł OZE, umów cPPA, jak  

i przeprowadzenia rynkowego procesu wyboru dostawców zielonej energii. Do tego dochodzą zmiany 

w unijnych i krajowych regulacjach, które maja bardzo duży wpływ na rynek energii. To obecnie duże 

wyzwania dla biznesu, bo niezależnie od profilu działalności, branży, czy regionu - łączy nas wspólny 

cel: bezpieczna przyszłość zasilana energią ze źródeł odnawialnych. W regionie pomorskim kwestie te 

są niezwykle istotne również w kontekście wyzwań związanych z budową łańcuchów dostaw dla 

morskiej energetyki wiatrowej.  

Dlatego zapraszamy przedstawicieli firm z województwa pomorskiego na bezpłatny warsztat,  

w czasie którego dowiecie się Państwo dlaczego warto przejść na zieloną energię oraz jak to zrobić. 

W czasie spotkania opowiemy o międzynarodowych trendach – szczególnie kryteriach ESG,  

o zmieniających się regulacjach unijnych i krajowych oraz o nowych możliwościach dotyczących 

finansowania inwestycji. Pokażemy również praktyczną wiedzę o rynku energii, podpowiemy, jak 

można lepiej zarządzać energią, a tym samym ograniczyć koszty jej zakupu. Szczególną uwagę 

poświęcimy omówieniu zielonej energii, którą przedsiębiorstwa mogą nabywać w modelu cPPA 

(Corporate Power Purchase Agreement) tj. korporacyjnych zakupów energii ze źródeł odnawialnych – 

opowiemy w jaki sposób każda firma może skorzystać z odnawialnych źródeł energii oraz jakie będą z 

tego korzyści finansowe.  

 

 



 

              
 
 

Agenda 

14:00-14:30 Cześć I: „Co wpływa na przechodzenie firm na zieloną energię – kryteria ESG, 
regulacje UE, możliwość finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności”, Paweł 
Wróbel, Dyrektor RE-Source Poland Hub 

14:30-15:30 Część II: „Jak firmy mogą przejść na zieloną energię – możliwości rynku energii, 
modele zakupowe, rodzaje umów cPPA”, Szymon Kowalski, Wiceprezes RE-Source 
Poland Hub 

15:30-15:50 Część III: „Jak bieżące zmiany regulacji unijnych i krajowych wpłyną na rynek energii 
w 2023 roku”, Piotr Czopek, Dyrektor ds. regulacji PSEW  

15:50-16:20 (tbc) Część IV: „Jak wzmacniać politykę przemysłową Polski w oparciu o zieloną 
energię”, przedstawiciel WiseEuropa 

16:20-16:40 Pytania i odpowiedzi 

16:40-17:00 Networking przy kawie 

 

Podczas warsztatu dowiecie się Państwo o:  

🔹 rynku energii w Polsce w czasach wojny, pandemii i Europejskiego Zielonego Ładu.  

🔹 zmianach na rynku energii elektrycznej, czyli bieżące interwencje unijne oraz krajowe w obliczu kryzysu 

energetycznego.  

🔹 tym jak firmy mogą przejść na zieloną energię – możliwości rynku energii, modele zakupowe, rodzaje 

umów cPPA.  

🔹 energetyce wiatrowej w Polsce, jaki jest aktualny stan i w jakim kierunku podąża zarówno lądowa jak i 

morska energetyka wiatrowa.  

🔹 wpływie cen energii i polityki klimatycznej UE na konkurencyjność polskich producentów.  

🔹 systemach OZE dla przemysłu, czyli jak je zaplanować i zrealizować z głową.  

🔹 zmianach regulacji UE z zakresu ESG, które przyśpieszają przechodzenie firm na zieloną energię.  

🔹 tym co wpływa na przechodzenie firm na zieloną energię – kryteria ESG, regulacje UE, możliwość 

finansowania inwestycji oraz bieżącej działalności.  

 


