
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów: 

Rynek energii w Polsce a sytuacja polskiego 
odlewnictwa 

25/26 października 2018 r. – Hotel „Zamek Bobolice” 

 

25 –26 października  2018 r. - Hotel „Zamek Bobolice” 

 

 

Organizator: 
Odlewnicza Izba Gospodarcza 

ul. Zakopiaoska 73 
30-418 Kraków 

Sekretariat Konferencji: 

ul. Zakopiaoska 73, 30-418 Kraków 

tel. +48 (12) 26 18 230   biuro@oig.com.pl 

 

 

Koszt udziału: 

1000 zł (brutto) – uczestnik 

Wpłaty za uczestnictwo prosimy dokonad do dnia 10 października 

2018 (po nadesłaniu karty zgłoszenia) na konto Odlewniczej Izby 

Gospodarczej: 

97 1240 2294 1111 0000 3722 8561 

 
 Miejsce konferencji: 
 
 Hotel Zamek Bobolice  
Bobolice 14, 42-320 Niegowa  
Jura Krakowsko-Częstochowska  
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Prezes Odlewniczej Izby Gospodarczej 

 

 

                                                      Andrzej Ryba 

 

 „Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów”  
25-26 października 2018 r. – Hotel „Zamek Bobolice”. 
 
W odpowiedzi na szeroki apel przedstawicieli przedsiębiorstw odlewniczych, 
dotyczący oczekiwanych utrudnieo związanych z zakupem energii elektrycznej, 
Odlewnicza Izba Gospodarcza zaprasza na  „Forum Właścicieli, Prezesów  
i Dyrektorów”, które w całości będzie poświęcone najważniejszej aktualnie 
kwestii w prowadzeniu przedsiębiorstw odlewniczych – dostępowi do rynku 
energii elektrycznej.  
 
Przedstawione zostaną działania dokonane przez Odlewniczą Izbę Gospodarczą, 

w celu przedefiniowania w ustawie rynek mocy, pojęcia „przedsiębiorstwa 

energochłonnego”. Spotkanie będzie swoistą platforma wymiany informacji 

pomiędzy właścicielami, prezesami i dyrektorami zarządzającymi przedsiębiorstw 

z przemysłu odlewniczego. Dzięki aktywnemu udziałowi  

w dyskusji, wymianie spostrzeżeo i informacji, zebrani zapoznają się z aktualną 

sytuacją na rynku energii, ze spodziewanymi utrudnieniami ale również - co 

najważniejsze – ze sposobami rozwiązania tych problemów.  

Wierzymy, że spotkanie zakooczy się wypracowaniem konstruktywnych 

wniosków i przygotowaniem narzędzi, dzięki którym przedsiębiorstwa 

odlewnicze będą skuteczniej przygotowane na spodziewane zmiany na rynku 

energii elektrycznej.  

W imieniu Rady OIG, serdecznie zapraszam  

 

 
Program „Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów”: 

 
25 października 2018 r. – Hotel „Zamek Bobolice” 

 
1200 – 1400 Rejestracja uczestników konferencji 
 
1400- 1500 Obiad  
 
1530 - 1830 Forum Właścicieli, Prezesów i Dyrektorów: Rynek energii  

w Polsce a sytuacja polskiego odlewnictwa: 
 

w tym : 
 

 Wystąpienie: Stefan Dzienniak, Prezes Hutniczej Izby 
Przemysłowo – Handlowej: Wpływ regulacji prawnych na koszty 
produkcji w przemyśle energochłonnych. (Ustawa o Rynku mocy 
i inne regulacje)  

 

 Dyskusja - Wymiana informacji dotyczących rynku energii  
 
1930 Zwiedzanie Zamku Bobolice oraz uroczysta kolacja  

26 października 2018 r. 

900 Śniadanie i wyjazd uczestników 

 

  

Koszt udziału:  1000 zł (brutto) / uczestnika – obejmuje: opłatę 

rejestracyjną, nocleg w Hotelu „Zamek Bobolice”, wyżywienie. 

Wpłaty za uczestnictwo prosimy dokonad do dnia 10 października 

2018 - po nadesłaniu karty zgłoszenia na adres biuro@oig.com.pl 

na konto Odlewniczej Izby Gospodarczej: 

97 1240 2294 1111 0000 3722 8561 

mailto:biuro@oig.com.pl

