RAMOWY PROGRAM*
czwartek 12 kwietnia 2018 r.
od godz. 10:00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10:20

OTWARCIE KONFERENCJI

10:20 – 11:40

REFERATY WPROWADZAJĄCE – energetyka przemysłowa w Polsce
Energetyka przemysłowa – zapotrzebowanie na energię, rezerwy, trendy,
prognozy w obliczu starzejącej się energetyki zawodowej (20 min)
prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Politechnika Warszawska
Energetyka w PKN ORLEN (30 min)
Marcin Wasilewski, PKN ORLEN

11:00 – 12:30

PANEL I: ENERGETYKA GAZOWA W PRZEMYŚLE. NOWY BLOK 463 MW WE
WŁOCŁAWKU. OD POMYSŁU DO EKSPLOATACJI
Elektrociepłownia gazowo-parowa we Włocławku – od pomysłu do eksploatacji
(60 min)

Krzysztof Witkowski, PKN ORLEN
Tematyka pozostałych prezentacji: Przygotowanie inwestycji, Projekt i realizacja inwestycji,
Pierwsze doświadczenia z eksploatacji, Prezentacje firm dostarczających rozwiązania dla
energetyki gazowej
12:30 – 13:10

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

13:10 – 14:40 PANEL II: Czy inwestować we własny blok?
Praktyczne wskazówki na temat odbioru bloku gazowego przez inwestora (15 min)
Szymon Pająk, Energopomiar Sp. z o. o.
Tematyka pozostałych prezentacji: na jakie źródło warto postawić?, współpraca z PSE, zalety
posiadania własnego źródła energii, prezentacje firm dostarczających rozwiązania dla
energetyki przemysłowej
14:40 – 15:40

15:40 – 16:50

Obiad, rozmowy przy stoiskach

PANEL III: MAMY BLOK I CO DALEJ? EKSPLOATACJA, OPTYMALIZACJA PRACY,
UTRZYMANIE RUCHU, MODERNIZACJE
Monitoring performance’u techniczno-ekonomicznego CCGT Włocławek (20 min)
przedstawiciel PKN ORLEN
Tematyka pozostałych prezentacji: doświadczenia zakładów posiadających własne bloki
energetyczne, prezentacje firm wspierających utrzymanie ruchu

16:50 – 17:20

17:20 – 18:40

Przerwa kawowa i rozmowy przy stoiskach

DEBATA
Warto mieć własne źródło? Energetyka przemysłowa w Polsce
Moderator: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
- szanse i zagrożenia rozwoju energetyki przemysłowej
- energetyka a doskonałość operacyjna – co daje własne źródło?
- na jakie paliwo warto stawiać?

18:50 – 20:00

20:00 – 24:00

Demontaż stoisk**

KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE

piątek 13 kwietnia 2018 r.
8:00 – 9:00

9:30 – 11:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania, wykwaterowanie

WYCIECZKA TECHNICZNA – zwiedzanie nowego bloku energetycznego we
Włocławku

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
** stoiska należy zdemontować maksymalnie do godziny 20:00 12.04.2018

