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 Konferencja dla pomorskich samorządów, przedsiębiorców, sektora mieszkaniowego 
oraz doradców energetycznych z całego kraju

W ramach
Pomorskiego Pikniku Energetycznego i 8. Pomorskich Dni Energii

Hotel Mercure GDYNIA
11.06.2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku oraz Gmina Miasta Gdyni 

mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji 

„Dobre praktyki i wyzwania pomorskiej energetyki – transport, ochrona 
powietrza, odnawialne źródła energii” 

organizowanej w ramach Pomorskiego Pikniku Energetycznego, 
która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018r. 

w  Hotelu Mercure Gdynia.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 czerwca 2018r. 
telefonicznie (58 668 23 50) 

lub drogą elektroniczną (pgn@gdynia.pl). 

Zachęcamy również do udziału w Wydarzeniu Wystawienniczym, który odbędzie się 
w dniach 10-11 czerwca 2018r. w siedzibie w Parku Rady Europy 

od strony Teatru Muzycznego. 

W jego ramach zaprezentowana zostanie oferta dostawców instalacji energetycznych 
(grzewczych i elektrycznych), , w Akademii Ciepłolubnych będzie można uczestniczyć 
w wykładach i pokazach filmowych o tematyce energetycznej. Dodatkowo przewidujemy 
możliwość zapoznania się z pojazdami elektrycznymi, wiele konkursów z nagrodami, 
strefę relaksu z leżakami i bookcrossingiem oraz najlepsze pokazy edukacyjne trójmiej-
skich centrów nauki

Rejestracja
Przywitanie gości - (Prezes WFOŚiGW w Gdańsku, Prezydent Miasta Gdyni)
Prezentacja zakresu Krajowego Programu Czyste Powietrze – (NFOŚiGW)
Współpraca z samorządami w kontekście rozwoju rynku małych mocy
(PGE Energia Ciepła S.A.)
Rozwój i znaczenie ciepłownictwa w poprawie efektywności energetycznej
 i ograniczaniu niskiej emisji (OPEC Sp. z o.o.)
Dobre praktyki w termomodernizacji budynków jednorodzinnych
– Szymon Zimniewicz (IFT Systems)
Ochrona Środowiska, jak skutecznie finansować wspólne dobro
– (Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy)
Przerwa kawowa
Potencjał i perspektywy wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce:

a. Wspieranie przez PIG-PIB rozwoju geotermii średniotemperaturowej w Polsce
– dr Mariusz Socha (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy)
b. Wspieranie przez PIG-PIB rozwoju geotermii niskotemperaturowej w Polsce
– mgr inż. Grzegorz Ryżyński (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut  
Badawczy)

Klastry Energii na Pomorzu – od pomysłu do realizacji – Andrzej Wójtowicz (Słupski 
Klaster Bioenergetyczny)
System Doradztwa Energetycznego w Polsce i na Pomorzu jako wsparcie Programu 
Czyste Powietrze – Zdzisław Czucha (WFOŚiGW w Gdańsku)
Energia elektryczna jako narzędzie polityki na rzecz czystego powietrza – Kamil 
Łapiński (Enspirion Sp. z o.o.); Paweł Okoniewski (Energa Oświetlenie Sp. z o.o.)
Społeczna odpowiedzialność niskoemisyjnych inwestycji – dr Jan Frankowski 
(Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
System monitorowania zużycia energii w budynkach komunalnych
– Baptiste Calvet (DK Energy Polska)
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Lunch

AGENDA

„Dobre praktyki i wyzwania pomorskiej energetyki
– transport, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii”


