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Rejestracja
Powitanie i wprowadzenie oraz prezentacja założeń nowelizacji ustawy –
, poseł na Sejm RP,
przewodniczący PZGiE
Wystąpienia przedstawicieli państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz zagranicznych placówek
dyplomatycznych
Porozumienie paryskie ws. klimatu – szanse rozwojowe dla społeczności lokalnych i samorządów –
Amb.
– Prezes Zarządu Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)
Prezentacje nowych projektów górniczych:
Nowe projekty górnicze – szansą na restrukturyzację sektora węglowego w Polsce –
– doradca
zarządu PD Co sp. z o.o. w Warszawie realizującej projekty „KWK Jan Karski” w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz
„Dębieńsko” na Górnym Śląsku
Technologia sorbentowa dla polskiego górnictwa i energetyki. Produkcja bezdymnego paliwa stałego na bazie węgla
kamiennego –
– ekspert ds. górnictwa i klimatu
Innowacyjne technologie w przemyśle wydobywczym –
– prezes zarządu Joy Global Polska sp.
z o.o. w Warszawie
Współdziałanie gmin i państwa przy tworzeniu nowych inwestycji górniczych – dr
oraz radca prawny
– Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy w Warszawie
Dyskusja panelowa: Ekonomia współpracy w obszarze górnictwa węgla kamiennego. Udział w dyskusji panelowej
zadeklarowali: moderator –
(redaktor naczelny biznesalert.pl),
(Deloitte),
(Burmistrz Rejowca Fabrycznego),
(ekspert ds.
górnictwa),
(ekspert BA Klubu Jagiellońskiego),
(Prezes Silesial Coal) oraz
przedstawiciele administracji państwowej
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Przerwa
Prezentacje nowych projektów energetycznych:
Nowe rozwiązania w dziedzinie elektromobilności –
– INSERO (Fundusz Ochrony Środowiska
Królowej Małgorzaty Duńskiej)
Strategia rozwoju energetyki obywatelskiej –
– Prezes Stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego
Rozwoju
Gmina jako konsument i producent energii oraz stymulator energetyki obywatelskiej –
– Wójt Gminy
Kobylnica, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Rozproszona elektroenergetyka konwencjonalna, rewitalizacja 200 MW bloków energetycznych, kontenerowe
mikrobiogazownie, utylizacja RDF – piroliza –
– Prezes Zarządu Conerga
Finansowanie projektów energetycznych w samorządach środkami zwrotnymi z obligacji przychodowych –
– Prokurent Energy Saving Systems Sp. z o.o. we Wrocławiu
Koordynator Klastra Energii (KKE) –
– Prezes IEN SA. w Warszawie
Dyskusja panelowa: Ekonomia współpracy w obszarze energetyki. Udział w dyskusji panelowej
zadeklarowali: moderator –
(pisarz, publicysta),
(Kancelaria Prawna
Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy w Warszawie),
(Wójt Gminy Kobylnica),
(Prezes Zarządu Conerga),
(ekspert ds. rynku energii, AMD Poland) oraz
przedstawiciele administracji państwowej
Podsumowanie i zakończenie konferencji –

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

, poseł na Sejm RP, przewodniczący PZGiE

