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Targi RENEXPO, Forum Energetyki Odnawialnej i…  
nowy Związek Pracodawców FEO 
W ramach targów RENEXPO (26-28.10.2011) 
odbędzie się konferencja Forum Energetyki 
Odnawialnej 2011 – Biznes i przemysł dla zie-
lonej gospodarki (26.10.2011) w Centrum EXPO 
XXI w Warszawie ul. Prądzyńskiego 12/14). 
Konferencja będzie inauguracyjnym spotkaniem 
Związku Pracodawców Forum Energetyki 
Odnawialnej. 
Partnerem wydarzenia jest Polska Konfedera-
cja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz 
Instytut Energetyki Odnawialnej. 

Program Forum
12.00 – 12.15 Rejestracja
12.15 – 12:30 Otwarcie konferencji

Grzegorz Wiśniewski – prezes ZP FEO
Henryka Bochniarz – prezydent PKPP Lewiatan
Przedstawiciel organizatora Targów RENEXPO
SESJA 1 Polityka i regulacje
12.30 – 12.45 Ustawa o odnawialnych źródłach 
energii
Janusz Pilitowski – dyrektor Departamentu Ener-
getyki w Ministerstwie Gospodarki
12.45 – 13.00 Funkcjonalność i skuteczność instru-
mentów wsparcia energetyki odnawialnej
Marek Woszczyk – prezes URE*
13.00 – 13.15 Obecna i przyszła rola funduszy 
ekologicznych w finansowaniu energetyki odna-
wialnej
Jan Rączka – prezes NFOŚiGW

SESJA 2 Biznes i przemysł OZE: propozycje, 
postulaty, opinie
13.15 – 13.25 Czarna lista barier w energetyce 
odnawialnej; jak ją skrócić i gdzie przyciąć
Grzegorz Wiśniewski
13.25 – 13.50 Jaka ustawa OZE? Założenia ZP 
FEO i uwagi do projektu rządowego:
Zielona energią elektryczna: Andrzej Kaczmar-
czyk 
Zielone ciepło: Ernest Kuliczkowski 
Mikroźródła i mikrogeneracja: Zdzisław Ząber 
Produkcja urządzeń dla OZE: Roman Długi 
System szkoleń i certyfikacji instalatorów: Zenon 
Laszuk 
13.50 – 14.30 Forum Dyskusyjne

Wystąpienia zaproszonych gości i głosy uczestni-
ków konferencji
14.30 – 14.40 Podsumowanie; zaproszenie do 
współpracy z ZP FEO
14.40 – 16.00 Koktajl; rozmowy biznesowe i zwie-
dzanie targów

ZP FEO powstał w maju 2011 roku, w okresie two-
rzenia w Polsce nowych podstaw prawnych roz-
woju energetyki odnawialnej, w celu kształ-
towania warunków do zwiększania udziału 
odnawialnych źródeł energii w bilansie energe-
tycznym Polski i UE i rozwoju zielonych techno-
logii. Związek stanowi otwarte forum wymiany 
informacji służące budowaniu rzetelnego wize-
runku energetyki odnawialnej i zielonej gospo-
darki oraz stanowi platformę ochrony interesów 
członków. Członkami Związku są m.in. produ-
cenci urządzeń dla energetyki odnawialnej, 
słonecznej, wiatrowej, biomasy oraz niezależni 
wytwórcy „zielonej” energii w sposób zdecen-
tralizowany, w większości małe i średnie przed-
siębiorstwa, a także firmy otoczenia zielonego 
biznesu i innowacji.
Najważniejsze zadania Związku
1. Promowanie interesów gospodarczych i spo-
łecznych zrzeszonych pracodawców.
2. Oddziaływanie na kształtowanie ustawo-

dawstwa dotyczącego interesów zrzeszonych 
pracodawców.
3. Oddziaływanie na kształtowanie polityki spo-
łecznej i ekonomicznej organów władzy pu-
blicznej dotyczącej interesów zrzeszonych pra-
codawców.
4. Występowanie do organów posiadających 
inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opi-
niami w zakresie aktów prawnych dotyczących 
interesów zrzeszonych pracodawców w zakresie 
stosunków pracy i polityki gospodarczej.
5. Przedstawicielstwo zawodowe i gospodarcze 
wobec organów władzy publicznej oraz orga-
nizacji krajowych i zagranicznych o charakterze 
gospodarczym i zawodowym.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami pra-
codawców.
7. Wspieranie doskonalenia kwalifikacji zawodo-
wych członków Związku lub innych osób działa-
jących na rzecz energetyki odnawialnej i zielo-
nej gospodarki.

8. Prowadzenie badań, przechowywanie i prze-
kazywanie informacji w zakresie dotyczącym 
pracodawców.
9. Prowadzenie doradztwa ekonomicznego i 
wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodaw-
ców i organizacji pracodawców.
10. Prowadzenie działalności na rzecz podnie-
sienia jakości wyrobów energetyki odnawialnej i 
zielonej gospodarki.
11. Współpracę z organizacjami międzynarodo-
wymi.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej 
kształtującej rzetelny obrazu energetyki odna-
wialnej i zielonej gospodarki.
Członkowie Założyciele  
– reprezentanci organów ZP FEO:
Zarząd:
Grzegorz Wiśniewski – prezes zarządu
Roman Długi – wiceprezes zarządu
Andrzej Kaczmarczyk – wiceprezes zarządu
Ernest Kuliczkowski – wiceprezes zarządu

Komisja Rewizyjna: Georg Hotar, Zenon Laszuk
Rada: Sebastian Paszek (przewodniczący), Bo-
gusław Łyczba, Witold Jabłoński, Zdzisław Zą-
ber, Boguslawa Cimoszko- Skowroński
Do ZP FEO należą: CMS Corporate Manage-
ment Services, ASKET, Ecojura, Opa – Labor, Ra-
pid, Ulrich, Bachus, Dr Ząber, Photon Energy Pol-
ska, IEO, Cleantech Poland, Watt

Związek Pracodawców
Forum Energetyki Odnawialnej
ul. Flory 9/4 00-586 Warszawa
www.zpfeo.org.pl

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) – nowa organizacja na polskim rynku

Osoby zainteresowane udziałem oraz uzyska-
niem dodatkowych informacji prosimy o kon-
takt z organizatorami: zpfeo@zpfeo.org.pl
Więcej informacji znajduje się na stronie: 
http://www.renexpo-warsaw.com/288.html

* w trakcie potwierdzania
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