
 

Biogaz jako paliwo do wytwarzania energii  
w odnawialnych źródłach energii (OZE)  

i kogeneracji (CHP) 

  

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego 
Grodziec Śląski Sp. z o.o  

oraz TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. 
 

mają zaszczyt zaprosić na warsztaty Biogaz jako paliwo do wytwarzania energii w odnawialnych 

źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP), które odbędą się w dniu 25 października 2017 r. 

Cel warsztatów: 

Uczestnik warsztatów nabędzie wiedzę prawną i techniczną w zakresie systemów wsparcia 
dla produkcji i wykorzystania biogazu, określania granicy bilansowej jednostki i rozliczenia energii 
w odnawialnym źródle energii oraz w kogeneracji. 

Profil uczestnika: 

Szkolenie jest przeznaczone dla producentów biogazu oraz właścicieli, użytkowników, inwestorów, 
producentów i projektantów jednostek zasilanych biogazem rolniczym, oczyszczalnianym lub 
wysypiskowym, a także dla urzędników i pracowników instytucji samorządowych oraz zakładów 
energetycznych i przemysłowych (elektrowni, elektrociepłowni, biogazowi, oczyszczalni ścieków, 
wysypisk odpadów komunalnych itp.), w których powstały lub mają powstać tego typu jednostki. 

Tematy poruszane podczas warsztatów:  

1) Produkcja energii elektrycznej z biogazu rolniczego w biogazowni w Kostkowicach 

2) Prawne aspekty wytwarzania energii z biogazu w OZE i CHP 

3) Techniczne podejście do wytwarzania energii z biogazu w OZE i CHP 

4) Wnioskowanie o świadectwa pochodzenia z kogeneracji dla energii z biogazu 

5) Zwiedzanie biogazowni oraz Gospodarstwa Ekologicznego 

Metodyka warsztatów: 
Warsztaty mają charakter wykładowo-dyskusyjny. Szkolenie prowadzi certyfikowany trener TÜV SÜD 

Zakończenie warsztatów: 

Szkolenie kończy się uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach wydanym przez TÜV 
SÜD Polska. 

Cena szkolenia: 

650 zł netto + 23% VAT 

Cena obejmuje:  

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie, przerwy kawowe, obiad, zwiedzanie 

Zakładu (biogazownia rolnicza o mocy 600 kW w Kostkowicach, Gospodarstwo Ekologiczne w 

Jaworzu). 

Termin i miejsce szkolenia: 

25 października 2017 r., w godzinach od 8:30 do 16:00 
Zakład Doświadczalny  Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski Sp. 
z o.o. (Kostkowice, Jaworze) 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres e-mail: 

sekretariat@zdgrodziec.edu.pl   
(karta zgłoszenia do pobrania na stronie www.zdgrodziec.edu.pl w zakładce Aktualności) 


