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VIII Europejski Kongres Gospodarczy z udziałem
URE
W dniach 18 - 20 maja br. w Katowicach odbywa się ósma edycja Europejskiego
Kongresu Gospodarczego - jednego z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w
Europie Centralnej. W wybranych sesjach poświęconych energetyce bierze udział
Prezes URE, Maciej Bando oraz Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia.

Wśród głównych nurtów tematycznych tegorocznej imprezy znajdują się:

Energia, przemysł, klimat - horyzont 2030. Scenariusze dla świata i Europy

Digitalizacja gospodarki. Szanse, wyzwania, zagrożenia cyfrowej rewolucji

Geopolityka, bezpieczeństwo, gospodarka. Czy to globalny kryzys?

Młodzi przedsiębiorcy. Nowy biznes nośnikiem innowacji

W debatach: Energia 2.0 - dziś i jutro oraz Bezpieczeństwo energetyczne - państwo,
gospodarka, system orgaznizowanych drugiego dnia Kongresu, 19 maja, uczestniczył polski
regulator paliw i energii.

W pierwszej z nich, oprócz Prezesa URE, udział wzięli także: Łukasz Kroplewski - Wiceprezes
Zarządu ds. Rozwoju, PGNiG SA; Mariusz Mielczarek - Dyrektor ds. Sektora Publicznego,
Europa Środkowa, GE; Krzysztof Noga - Wiceprezes Zarządu, Grupa Duon S.A., Dariusz
Piotrowski - Członek Zarządu Microsoft; Marcin Wasilewski - Dyrektor Biura Energetyki, PKN
Orlen S.A.; Kamil Kamiński - Wiceprezes Zarządu ds. Zarządu Korporacyjnego, TAURON
Polska Energia S.A. Uczestnicy spotkania rozmawiali, między innymi, o inwestycjach w
kontekście bezpieczeństwa energetycznego, a także o rozwoju infrastruktury oraz o
rozwijaniu i korzystaniu z nowych technologii. Wiele miejsca w dyskusji zajęły kwestie
dotyczące szeroko pojętej innowacji i związanych z nimi działań inwestycyjnych, przy czym
- jak podkreślił Prezes URE - innowacja to coś więcej niż wnioski racjonalizatorskie, z
którymi innowacja bywa mylona. Zebrani podczas debaty goście jednoznacznie przyznali,
że głównym podmiotem działań dla każdego przedsiębiorstwa jest i powinien zostać klient.

Z kolei w debacie Bezpieczeństwo energetyczne - państwo, gospodarka, system
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uczestniczyli: Maciej Bando - Prezes, Urząd Regulacji Energetyki; Kamil Kamiński -
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Korporacyjnego, TAURON Polska Energia; Małgorzata
Mika - Bryska, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii; Mirosław Skowron -
Prezes Zarządu, Polimex Energetyka; Daivis Virbickas - Prezes Zarządu, Litgrid. Wśród
przedmiotów dyskusji znalazły się tematy związane m.in. z bezpieczeństwem
energetycznym i czynnikami zagrażającymi stabilności systemów elektroenergetycznych
oraz inwestowaniem w sieci i w moce.

Ponadto, drugiego dnia Kongresu odbyła się sesja poświęcona odnawialnym źródłom
energii, pt.: Perspektywy rozwoju OZE w Polsce, w której o aukcyjnym systemie wsparcia
mówiła m.in. Katarzyna Szwed-Lipińska - Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia URE.
Przedmiotem rozmów były kwestie związane z rozwojem OZE  także w kontekście Pakietu
klimatyczno-energetycznego 2030 oraz w planach polskiego rządu. Poza tym wiele uwagi
poświęcono roli  poszczególnych źródeł odnawialnych w polskim miksie energii, a także
energetyce rozproszonej i prosumenckiej.

Więcej informacji na temat VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego na stronie:
www.eecpoland.eu/pl/.
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