
Biometan w Polsce
…nowe perspektywy 

dla krajowych wytwórców energii

W programie wydarzenia:
• technologie fermentacji
• oczyszczanie biogazu
• gospodarka biometanem
• biometan w transporcie
• gazowa infrastruktura sieciowa
•  wykorzystanie produktów ubocznych 

biometanowni
• magazyny gazu
• uwarunkowania środowiskowe
• aspekty prawne

Zarejestruj się już dziś 
i zyskaj rabat!

 Maciej Kosiński 

+48 792 122 038

biometan@magazynbiomasa.pl 
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Rynek biometanu  

w Polsce, Europie 

i na świecie

Biometan w polskim  

otoczeniu prawnym

Biometan  

w transporcie

Uzdatnianie biogazu  

do parametrów sieciowych 

Eksploatacja instalacji 

oraz optymalizacja procesu 

produkcji biometanu

Przegląd  

technologii  

do produkcji biometanu



Branżowe spotkanie dla:

 inwestorów planujących budowę biogazowni

 właścicieli działających instalacji biogazowych

  technologów i zarządców biogazowni odpadowych 
i oczyszczalnianych

 właścicieli dużych gospodarstw rolnych

 przetwórców rolno-spożywczych

 kierowników ubojni i ferm drobiu

 dostawców technologii i urządzeń

 doradców finansowych i ubezpieczeniowych

 polskich i europejskich stowarzyszeń

 przedstawicieli administracji rządowej i samorządów

*
Zarejestruj 

się już  

dziś!



Program konferencji

PONIEDZIAŁEK, 9 grudnia 2019 r.

9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:00
Otwarcie konferencji
Maciej Roik, prezes zarządu Biomass Media Group

10:15 – 12:00 

I sesja tematyczna: Biometan w Polsce. Regulacje prawne  
i finansowanie inwestycji
1.  Biometan a realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego

2.   System wsparcia dla biometanu w Polsce

3.  Biometanownia – optymalny model biznesowy

4.  Finansowanie instalacji biometanowej

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 14:00 

II sesja tematyczna: Biometan - biogaz spełniający wymagania 
jakościowe gazu sieciowego - zagadnienia praktyczne. Czy może być 
źródłem zysku dla inwestora?  
Prowadzenie: Marek Pituła, Paweł Filanowski,  
dr Andrzej Wrębiak – Polskie Stowarzyszenie Biometanu

1.  Wymagania jakościowe gazu sieciowego

2.  Technologie produkcji biometanu z biogazu z punktu widzenia regulacji 
systemowych oraz oczekiwań odbiorców i operatorów sieci

3.  Ekonomika projektu biometanowego w zależności od wykorzystania 
biometanu i wyboru systemu wsparcia

4.  Procedura w praktyce (na podstawie realizowanych projektów)

14:00 – 14:45 Lunch

14:45 – 16:00 

III sesja tematyczna: Biometan w Polsce i Europie – perspektywy 
rozwoju
1.  Włoski model wsparcia dla biometanu

2.  Certyfikacja biometanu i gwarancje pochodzenia biometanu

3.  Magazynowanie gazu w okresach letnich

16:00 – 16:30 Przerwa kawowa

16:30 – 17:30

IV sesja tematyczna – Biometan w transporcie
1.  Rola biometanu w dekarbonizacji transportu

2.  Biometan w transporcie miejskim – case study

3.  Biowodór jako komponent paliw ciekłych w transporcie – polskie 
doświadczenie

4.  „Zazielenianie” transportu miejskiego / lokalnego - opłacalna realizacja 
celów gospodarki niskoemisyjnej?

17:30 – 18:30 Panel dyskusyjny podsumowujący II Narodowy Kongres Biometanu

20:00 Kolacja branżowa

WTOREK, 10 grudnia 2019 r.

10:00 – 12:00 Analiza procesu fermentacji a efektywność produkcji biogazu  
– warsztaty w Laboratorium Ekotechnologii Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu

* Program Kongresu może ulec zmianie



PAKIET DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH/
WIZERUNKOWYCH

Sponsor
merytoryczny
Konferencji

Sponsor
strategiczny
Konferencji

Sponsor
Konferencji

Partner
Konferencji

Materiał redakcyjny w „Magazynie Biomasa” 1 strona

Reklama w „Magazynie Biomasa” 1 strona 1 strona ½ strony ¼ strony

Reklama w materiałach konferencyjnych dystrybuowanych 
w teczkach dla uczestników 2 strony 1 strona ½ strony

Dystrybucja ulotek Sponsora/Partnera
w teczkach konferencyjnych 

Wystąpienie z prelekcją podczas konferencji 45 min. 15 min.

Wystąpienie w roli eksperta podczas panelu dyskusyjnego

Podziękowanie dla Sponsora/Partnera podczas otwarcia 
konferencji

Zamieszczenie logo Sponsora/Partnera na sliderze 
wyświetlanym na ekranie pomiędzy sesjami tematycznymi 
i podczas przerw

Zamieszczenie logo Sponsora/Partnera we wszystkich 
drukowanych materiałach dotyczących konferencji

Zamieszczenie logo Sponsora/Partnera w materiałach 
dotyczących konferencji na stronie www.magazynbiomasa.pl

Informacja o Sponsorze/Partnerze w newsletterze 
oraz na fanpage’u „Magazynu Biomasa”

Przekazanie listy firm – uczestników oraz imiennej listy 
uczestników po wydarzeniu (pod warunkiem udzielenia zgody)

Powierzchnia wystawiennicza

Możliwość wystawienia ścianki reklamowej w sali konferencyjnej

Możliwość wystawienia roll-up’u w sali konferencyjnej

Możliwość ekspozycji maszyn, sprzętu, urządzeń itp. przed salą 
konferencyjną lub przed hotelem

UCZESTNICTWO W KONGRESIE

Bezpłatny udział w Kongresie z noclegiem dla 3 osób

Bezpłatny udział w Kongresie z noclegiem dla 2 osób

Bezpłatny udział w Kongresie z noclegiem dla 1 osoby

Bezpłatny udział w Kongresie oraz 50% rabatu na nocleg

CENA 14 900 zł
netto

10 900 zł 
netto

7 900 zł 
netto

4 900 zł 
netto

 

Zarejestruj się! 
Kontakt: Biuro organizacyjne, + 48 792 122 038, e-mail:  biometan@magazynbiomasa.pl

Formularz zgłoszeniowy: magazynbiomasa.pl



Sponsorzy i Partnerzy
I Narodowego Kongresu Biometanu

Patroni medialni:

Patronat honorowy:Patron merytoryczny:Partner Kongresu:

Sponsor Główny: 

Partnerzy: 

Sponsorzy Strategiczni:

BIOGAS

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa

/ magazine for professionals
/ magazynbiomasa.pl



Udział 
w Kongresie

W CENIE UCZESTNICTWA:
• udział w konferencji  

• wyżywienie (lunch, kolacja, przerwa kawowa) 
• materiały konferencyjne 

• wieczorny bankiet

*
Do końca  

października 

- 10% rabatu  
na udział  

w konferencji!

Koszt udziału 
w konferencji

  1 390/zł netto

Zarejestruj się! 
Kontakt: Biuro organizacyjne, +48 792 122 038, e-mail:  biometan@magazynbiomasa.pl

Formularz zgłoszeniowy: magazynbiomasa.pl



magazynbiomasa.pl

+48 792 122 038

biometan@magazynbiomasa.pl


