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Organizator
Stowarzyszenie „Z energią o prawie” powstało w 2020 r. W swojej działalności członkowie 
kładą szczególny nacisk na propagowanie wiedzy dotyczącej energetyki i podejmowanie działań 
przybliżających odbiorcom zagadnienia związane z tą dziedziną. Dzięki współpracy z ekspertami 
związanymi z branżą energetyczną, a także prawnikami, materiały publikowane przez organizację 
zawsze są na najwyższym poziomie i trafiają zarówno do osób zainteresowanych 
branżą energetyczną, jak i osób które nie mają z nią styczności zawodowej. 

Stowarzyszenie jest organizatorem wydarzeń takich jak: konferencje, kongresy, seminaria,
szkolenia, kursy, warsztaty, webinary, a także wykłady i kampanie edukacyjne.
Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w pracach grup roboczych: Porozumienia sektorowego 
na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, Porozumienia o współpracy na rzecz
rozwoju sektora fotowoltaiki oraz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki 
wodorowej. Dzięki przystąpieniu do porozumień sektorowych ZEOP uczestniczy w pracach
legislacyjnych nad kluczowymi aktami prawnymi związanym z prawem energetycznym
i rozwojem odnawialnych źródeł energii. 

O Kongresie
Kongres Energetyki Przyszłości jest wydarzeniem o charakterze cyklicznym. Celem Kongresu 
jest stworzenie forum dla wypracowania modelowych rozwiązań dla sektora energetycznego,
a także przekazanie wypracowanych efektów jak najszerszemu gronu odbiorców zainteresowanych 
tematyką transformacji energetycznej. Kongres pełni ważną rolę popularyzowania wiedzy 
na tematy związane z sektorem energetycznym.  

W marcu 2022 roku Stowarzyszenie „Z energią o prawie” zorganizowało pierwszą edycję 
Kongresu Energetyki Przyszłości. Wydarzenie zgromadziło blisko 4 tysiące uczestników,
zarówno w formie stacjonarnej, jak i online.  

18 i 19 kwietnia 2023 roku odbędzie się kolejna, już II edycja KEP-u. Dwa dni 
Kongresu wypełnione będą panelami eksperckimi, podczas których nasi goście 
poruszą wiele tematów dotyczących kształtowania przyszłości sektora energetycznego. 
Wydarzenie będzie oparte na dwóch filarach: bezpieczeństwo  energetyczne  i  oze 
oraz zielona  energia  dla  przedsiębiorstw. 

https://zeop.pl
https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-morskiej-energetyki-wiatrowej-w-polsce
https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-porozumienie-sektorowe-na-rzecz-rozwoju-morskiej-energetyki-wiatrowej-w-polsce
https://www.gov.pl/web/klimat/podpisanie-porozumienia-o-wspolpracy-na-rzecz-rozwoju-sektora-fotowoltaiki
https://www.gov.pl/web/klimat/podpisanie-porozumienia-o-wspolpracy-na-rzecz-rozwoju-sektora-fotowoltaiki
https://www.gov.pl/web/klimat/porozumienie-sektorowe-gospodarka-wodorowa
https://www.gov.pl/web/klimat/porozumienie-sektorowe-gospodarka-wodorowa
https://zeop.pl/kep/
https://zeop.pl/kep22/
https://zeop.pl/kep22/


Zagadnienia

Spotkania towarzyszące 
Wydarzenie wprowadzające do II edycji Kongresu Energetyki Przyszłości odbędzie się w lutym 
2023 roku w formule online. Jego tematyka zostanie podyktowana wyzwaniami, jakie staną 
przed przedstawicielami branży energetycznej na początku 2023 roku. Miejsca na spotkanie
będą limitowane, a pierwszeństwo zapisu mają osoby, które zakupią dostęp do wydarzenia głównego.  

Podczas Kongresu Energetyki Przyszłości organizatorzy planują również zorganizować 
spotkania warsztatowe oraz spotkania w formule roundtables. Panele warsztatowe
będą dotyczyć dwóch filarów Kongresu. Podczas tych spotkań eksperci przybliżą problematykę 
wybranych zagadnień, zdefiniują kluczowe problemy oraz zaproponują sposoby ich rozwiązania.  
Spotkania w formule roundtables oparte zostaną o dyskusję na ściśle sprecyzowany temat,
realizowaną w wąskiej grupie ekspertów, których celem jest zaproponowanie jak najkorzystniejszego 
rozwiązania dla problemu poddanego pod debatę. 



Grupa docelowa

Kanały promocji wydarzenia

strony internetowe podmiotów 
partnerskich i Partnerów

strona internetowa Kongresu

posty na LinkedIn, Facebook i Twitter

wydarzenia na LinkedIn i Facebook

grupy tematyczne na Facebook, 
i LinkedIn

newsletter

reklamy na branżowych portalach 
oraz LinkedIn

Obserwuje nas ponad

5000 użytkowników,

a tworzone przez nas treści 

wyświetlane są średnio 

17.000 razy miesięcznie!



Pakiety Partnerskie





Kontakt

email: kep@zeop.pl

tel: +48 791 983 532

tel: +48 730 025 149

projekt i skład broszury: opanujchaos.pl

Kongres Energetyki Przyszłości stanowi płaszczyznę do dyskusji nad kluczowymi 
zagadnieniami związanymi z bezpieczną transformacją energetyczną. Jednak 
realizacja tego założenia nie spełni się bez zaangażowania Partnerów. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu uzgodnienia szczegółów współpracy. 
Z ogromną chęcią udzielimy niezbędnych informacji na temat kwestii organizacyjnych. 
Wspólnie zadbajmy o bezpieczną przyszłość polskiej energetyki!

https://opanujchaos.pl


Powyższa broszura ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w świetle prawa cywilnego. 

Poszczególne elementy mogą ulec zmianie.


