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ENERGETYCZNE OPOLSKIE 

CEL SPOTKAŃ 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza na spotkania z energetyką. Celem 
spotkań jest obniżenie kosztów działania firm. W czasie spotkań z udziałem 
eksportów odpowiemy na pytanie czy lepiej kupować energię jako grupa na cały rok, 
czy lepiej kupować energię doraźnie z dnia na dzień. 
Odpowiemy na pytania czym są audyty energetyczne, rynek dnia następnego, SPOT 
czy licznik AMI.  Odnawialne Źródła Energii  – czy jest to gra o miliony czy strata czasu 
– to kolejne z pytań jakie zadamy zaproszonym ekspertom.  
Na te i wiele innych pytań odpowiedź uzyskacie Państwo nie wychodząc z domu. 
Dzięki przyjętym rozwiązaniom oszczędzanie zaczniecie już teraz.   

 

SPOTKANIE PIERWSZE , 24.02.2021 r.,  
godz. 10.00, platforma MS Teams 

 
Pierwsze spotkanie odbędzie się z firmą INNPACT. INNPACT  jako broker i doradca 
energetyczny już siódmy raz będzie wspierać opolskie firmy w zakupie grupowym. 
Ponadto podzieli się doświadczeniem w zakresie oszczędności energetycznych, 
zmianami prawnymi w energetyce oraz podpowie  w jakie odnawialne źródła energii 
warto inwestować.   
Cel spotkania: zakup grupowy energii i gazu na rok 2022.  
 

 

 

1. Rynek energii w Polsce w dobie pandemii i Europejskiego Zielonego Ładu.   

Jak dobrze zakontraktować media energetyczne na 2022 i kolejne lata? 
a. Co się zmieniło na rynku energii w czasach pandemii? ( jak najprościej wytłumaczyć 
wzrosty opłat ?)  
b. Jak zmienił się rynek dostawców mediów energetycznych  – jak się przeciwstawić 
praktykom monopolistycznym największych graczy na rynku? 
c. Jak się dobrze przygotować do procesu zakupu mediów? 
d. Czy istnieje dobra strategia zapewniająca optymalne koszty energii? 
e. Jak zadbać o inne elementy mające istotny wpływ na całkowite koszty energii  
i paliwa gazowego ? 
  
2. Fotowoltaika i inne własne źródła energii. Jak dobrze podejść do tego typu 
inwestycji aby ograniczyć koszty wynikające z wejścia Rynku  Mocy w 2021 roku ?   
a. Czy inwestycja we własne źródło energii w przedsiębiorstwie przynosi już wymierne 
korzyści w akceptowalnym czasie ? 
b. Jakie są kluczowe etapy realizacji tego typu inwestycji ?  (wielkość instalacji, 
lokalizacja, uwarunkowania formalne, model rozliczeniowy). 
c. W jaki sposób wybrać dobre rozwiązanie i bezpiecznego wykonawcę 
zapewniającego sukces projektu?  
d. Jaki model realizacji instalacji systemu PV jest najbardziej bezpieczny dla klienta ? 
e. Elementy wpływające na koszty eksploatacji systemu PV? 
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SPOTKANIE DRUGIE , 26.02.2021 r. i 3.03.2021 r., 
godz. 10.00, platforma MS Teams 

 

Fortum to duża, międzynarodowa firma energetyczna. Dostarcza klientom prąd, 

ciepło i chłód, a także inteligentne rozwiązania związane z oszczędzaniem energii, 

gazu czy ciepła. Eksperci firmy przedstawią alternatywę dla zakupu grupowego czyli 

SPOT – zakup krótkoterminowy energii, który był tańszą alternatywą do zakupu 

grupowego. Eksperci podzielą się wiedzą na temat aktualnej sytuacji na rynku, jak stać 

się firmą korzystającą tylko z „zielonej energii” a także czy warto inwestować w 

zieloną energię.   

Cel spotkania: zakup krótkoterminowy energii elektrycznej i gazu w roku 2021 i 2022. 

 

 
 
 
26 luty 2021 -  godz. 10:00  

 
1. Jaki model zakupu energii elektrycznej wybrać w 2021 roku na bazie rozwiązań 

FORTUM? 
Tradycyjne modele zakupowe nie dają dzisiaj gwarancji, że zakontraktujemy zakup 

energii w cenach po jakich kupują nasi konkurenci. Moment zakupu jest często kluczowy, 

a działanie pod presją czasu nie bywa zazwyczaj efektywne. 

 

   3 marca 2021 – godz. 10:00  

1. Jaki model zakupu energii elektrycznej wybrać w 2021 roku na bazie rozwiązań 

FORTUM? 

Firmy często wydają sporo środków na zakup gazu, w większości do celów grzewczych, 

ale również do produkcji. Ważnym jest, aby zoptymalizować zakup w każdym obszarze. 

2. Własna elektrownia słoneczna finansowana z Funduszu Transformacji Energetycznej. 

Temat fotowoltaiki w biznesie jest nośny w ostatnim czasie. Posiadanie własnej 

elektrowni słonecznej ma wiele zalet. 

 

Zgłoszenia do udział w spotkaniach: p.regenczuk@ocrg.opolskie.pl   

 

Linki z zaproszeniem na każde ze spotkań zostaną przesłane na adresy mailowe firm, 

które zgłoszą zainteresowanie udziałem.  

 

 

Dodatkowe  spotkanie z firmą Innpact dot. zakupu grupowego energii organizowane 

przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną skierowane do wszystkich podmiotów 

odbędzie się 25 lutego 2021 roku, początek o godzinie 10:00. Proszę o potwierdzenie 

obecności do dnia 23 lutego 2021 r. do p. Macieja Sulimy,  na adres mailowy: 

msulima@ksse.com.pl ; tel. +48 503 970 009 
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