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Polsko-niemiecka konferencja energetyczna 

 Europejski Zielony Ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecin

1. październik 2020
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Wydarzenie jest organizowane przez Izby Przemysłowo-
Handlowe Neubrandenburga i Wschodniej Brandenburgii  
we Frankfurcie nad Odrą oraz dalszych partnerów. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.  
 
ca. 80 uczestników

Prosimy o zgłoszenia przez link: 
http://ihk-obb.de/green-deal

Miejsce:
Hotel Novotel 
Al. 3 Maja 31 
70-215 Szczecin

Ostbrandenburg



Wszystkie państwa członkowskie UE przyjęły 22 maja 2019 r. przepisy unij-
ne dotyczące reformy europejskiej polityki energetycznej i są obecnie w trakcie 
wdrażania nowych wymogów Zielonego Ładu. Dzięki tej nowej strategii wzrostu 
gospodarka powinna stać się neutralna dla klimatu do roku 2050.

Celem konferencji jest przybliżenie wymagań UE dla regionu po obu stronach Odry, 
zapoznanie się z aktualną sytuacją w zakresie bezpiecznych dostaw energii oraz 
wspólne omówienie możliwości realizacji wymagań UE w regionie metropolitalnym 
Szczecina.

Ponadto konferencja daje możliwość wymiany pomysłów w obszarze tematycznym 
efektywności energetycznej, energii odnawialnych, geotermii, rozwiązań dotyczących 
zaopatrywania w energię cieplną poszczególnych kawartałów mieszkaniowych lub 
przemysłowych i elektromobilności w celu realizacji wspólnych projektów.

1. październik 2020

Program

godzina 10:00 Powitanie
Izby Przemysłowo-Handlowej w Neubrandenburg 
Miasta Szczecin  
Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Kraju Związkowego 
Meklemburgii-Przedpomorza 

godzina 10:20  Przegląd rozporządzeń UE „Czysta energia dla wszystkich 
Europejczyków“
Julian Schorpp, Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych w Brukseli

godzina 10:50  Prelekcje przedsiębiorców z Polski i Niemiec 
Budowa niskotemperaturowego/inteligentnego systemu 
ciepłowniczego, dostarczającego ciepło i chłód -  
redukcja emisji CO2 w ciepłownictwie w Szczecinie  
Mariusz Majkut, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. 

Redukcja emisji CO2 w przemyśle produkcji cementu 
Philipp Roder, Cemex Zement GmbH

godzina 11:10  Stanowiska posłów UE z Polski i Niemiec
Eurodeputowani z Polski i Niemiec 

godzina 12:30  Przerwa obiadowa

godzina 13:30  Aktualne  i przyszłe projekty zaopatrzenia w energię w 
odniesieniu do Zielonego Ładu (Green Deal) – Stanowisko przedsiębiorców 

Green Deal i jego oddziaływanie na rozbudowę energii  
wiatrowej w Niemczech 
Jens Christen, Enertrag AG 

Wkład fotowoltaiki na rzecz redukcji emisji CO2
Red Snake, Stettin

Biogas – nowe perspekywy na rynku paliwowym
Helmut Tündermann, mele Biogas GmbH

Budowa infrastruktury stacji ładowania pojazdów  
elektrycznych w Polsce
Garo GmbH

godzina 15:00  Dyskusja panelowa – pytania od uczestników konferencji 

około godziny 16:00 Poczęstunek i dalsze rozmowy   

Hotel Novotel Szczecin 

Udział w konferencji jest 
bezpłatny. 


