
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:    Czwartek, 2. czerwca 2022  

Czas:   13:00 – 17:00 

Miejsce: ART Hotel Wrocław, Kiełbaśnicza 20, 50-110 Wrocław 

(https://www.arthotel.pl/de/)  

 

Agenda 
 

od 12:30   Rejestracja gości 

 

13:00   Otwarcie Forum Gospodarczego 

 

Artur Kowalik 

Dyrektor Departamentu Gospodarki, 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

 

Agata Riehm 

Brandenburska Agencja Wspierania Gospodarki 

 

13:10   Pozdrowienia 

 

Cezary Przybylski  

Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Steinbach  

Minister Gospodarki, Pracy i Energii Landu Brandenburgia  

 

 

13:30   Wypowiedzi na temat dwustronnych stosunków gospodarczych 

 

Sebastian Saule 

Brandenburska Agencja Wspierania Gospodarki 

 

Michał Rado 

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej  

 

 

Dolnośląsko-Brandenburskie Forum Gospodarcze  
„Nowoczesne technologie energetyczne” 

https://www.arthotel.pl/de/


  
 

 

 
 

Dr. Lars Gutheil 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa 

 

14:10 Wypowiedzi przedstawicieli środowiska biznesu 

 

Martin Tauschke  

SUNfarming Gruppe  

 

Senol Öz 

Saule Technologies 

 

Manuela Blaicher  

ENERTRAG  

 

N.N.  

KGHM (tbc) 

 

Andrzej Jeżewski  

Promet-Plast (tbc) 

 

15:05   Stoły tematyczne 

Możliwość rozmów z prelegentami ze środowiska biznesowego  

w towarzystwie tłumacza (szczegóły na stronie 3) 

 

17:00 Uhr  Zakończenie spotkania 

 

 

Konferencję zwieńczy Summer Party Konsulatu Generalnego od godz. 18:00. Jeśli chcesz 

otrzymać zaproszenie, skontaktuj się z organizatorem, wysyłając wiadomość na adres:  

wi-100@bres.auswaertiges-amt.de, w temacie proszę podać hasło: Brandenburg/Sommerfest. 

  

mailto:wi-100@bres.auswaertiges-amt.de


  
 

 

 
 

Stół tematyczny 1: Agri-PV, Martin Tauschke, SUNfarming Gruppe   

W oparciu o własne doświadczenia firma SUNfarming opracowała unikalną konstrukcję rolno-
solarną, która pozwala na podwójne wykorzystanie gruntów. Stosowane są półprzezroczyste 
moduły szklano-szklane firmy SUNfarming. W ten sposób unika się konkurencji między produkcją 
żywności a dostarczaniem energii elektrycznej. Warunki wzrostu roślin są jeszcze lepsze dzięki 
zarządzaniu cieniem i wodą. Stanowi to zaletę w odniesieniu do zmian klimatycznych  
i transformacji energetycznej. 

Stół tematyczny 2: Perowskitowe ogniwa słoneczne, Senol Öz, Saule Technologies 

Saule Technologies to polska firma z branży zaawansowanych technologii, która opracowuje 
innowacyjne ogniwa słoneczne oparte na materiałach perowskitowych. Jesteśmy pionierami  
w stosowaniu druku atramentowego do produkcji elastycznych, lekkich, ultracienkich  
i półprzezroczystych modułów fotowoltaicznych. Naszą motywacją jest stworzenie przystępnych 
cenowo systemów fotowoltaicznych dla każdego i do każdego celu, na każdej możliwej 
powierzchni.  

Stół tematyczny 3: Power-to-X, Manuela Blaicher, ENERTRAG  

ENERTRAG to firma z branży energii odnawialnej, zatrudniająca 800 pracowników z siedzibą  
w Brandenburgii. Projektujemy, budujemy, posiadamy i eksploatujemy zintegrowane elektrownie 
w dziesięciu krajach na całym świecie. Elektrownie ENERTRAG produkują w sposób niezawodny 
energię elektryczną i ekologiczny wodór wyłącznie z wiatru i słońca. Działamy w Polsce od 2019r. 
i cieszymy się na wymianę pomysłów na temat energii odnawialnych i power-to-X z Państwem! 

Stół tematyczny 4: N.N., KGHM (tbc) 

Wkrótce pojawi się opis. 

Stół tematyczny 5: Produkcja bezemisyjna, Andrzej Jeżewski, Promet-Plast (tbc)  

Promet-Plast zajmuje się produkcją energii odnawialnej (6 turbin wiatrowych o mocy 9,2 MW) oraz 
przetwórstwem tworzyw sztucznych. Jest to pierwszy w Polsce zakład produkujący sprzęt 
medyczny w technologii zeroemisyjnej. W 2017 roku właściciel firmy, Andrzej Jeżewski, zainicjował 
powstanie centrum badawczo-rozwojowego, które prowadzi działania mające na celu 
wykorzystanie lokalnie wytwarzanej zielonej energii na potrzeby procesów produkcyjnych.  

Stół tematyczny 6: Wejście na rynek w Polsce, Justyna Młynarz, Polsko-Niemiecka Izba 

Przemysłowo-Handlowa 

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) od ponad 26 lat reprezentuje 
interesy polskich i niemieckich przedsiębiorstw w krajach sąsiadujących. W Polsce reprezentują 
one około 5 500 niemieckich spółek zależnych o wartości inwestycji 35 mld euro, które utworzyły 
ponad 400 000 miejsc pracy. Firmy członkowskie mogą korzystać z istniejącej wiedzy 
specjalistycznej i kompleksowych usług, między innymi w zakresie wchodzenia na rynek  
i ekspansji.  

 

Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt mailowy: rafal.wojtowicz@dolnyslask.pl 

http://www.sunfarming.de/
https://sauletech.com/
https://enertrag.com/windstrom-wasserstoff-speicherloesungen-und-sektorkopplung
https://kghm.com/en/
https://promet-plast.pl/
https://ahk.pl/
https://ahk.pl/
mailto:rafal.wojtowicz@dolnyslask.pl

