„Odnawialne źródła energii w Polsce – szanse i wyzwania”
Konferencja organizowana we współpracy z Sejmem
Konferencja online
6 października 2020 r.
9.30 – 13.00
Języki robocze: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne)

SESJA 1
9.30 – 9.45: Przywitanie
Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.
Energii Odnawialnej
9.45 – 10.00: Wprowadzenie
Jan Geiss, sekretarz generalny EUFORES

SESJA 2
10.00 – 11.00: Wyznaczanie celów dla odnawialnych źródeł energii w Polsce
Sesja podejmie temat aktualnej sytuacji energii odnawialnej w Polsce i krajowych planów w
zakresie energii i klimatu, z uwzględnieniem unijnego pakietu „Czysta energia” i Europejskiego
Zielonego Ładu. Celem sesji jest nakreślenie obecnego stanu rzeczy i omówienie strategii
dalszego rozwoju energii odnawialnych w Polsce.
Moderator: Jan Geiss, sekterarz generalny EUFORES
•

10.00 – 10.10: Energia odnawialna w Polsce – obecny stan rzeczy
Michał Kurtyka, Minister Klimatu

•

10.10 – 10.20: Wpływ unijnego pakietu „Czysta energia” i „Europejskiego Zielonego Ładu”
na transformację energetyczną w Polsce
Hans van Steen, Dyrekcja Generalna ds. Energii, Komisja Europejska
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10.20 – 10.30: Dyskusja z udziałem posłów i posłanek na Sejm
Pytania ze strony uczestników i uczestniczek
10.30 – 10.40: Dlaczego i w jaki sposób Polska powinna wspierać energię odnawialną?
Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds.
Energii Odnawialnej
10.40 – 11.00: Dyskusja z udziałem posłów i posłanek na Sejm
Pytania ze strony uczestników i uczestniczek
SESJA 3
11.00 – 12.00: Ku odnawialnym źródłom energii i rynkowi energii odnawialnej
Celem sesji jest omówienie trendów nowego systemu energetycznego i rynku energii w Polsce.
Przedstawione zostaną nowatorskie inicjatywy i nowe modele biznesowe z różnych sektorów,
które mają zobrazować, w jaki sposób różne podmioty wdrażają rozwiązania pozwalające
uporać się z problemami tradycyjnego systemu energetycznego, kształtując tym samym
przyszłość energetyki i rynku energii w Polsce.
Moderator: Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu
ds. Energii Odnawialnej
•

11.00 – 11.10: Jak zastąpić węgiel odnawialnymi źródłami energii – perspektywa do 2030
roku
Joanna Pandera, prezeska Forum Energii

•

11.10 – 11.20: Możliwości energii odnawialnej w Polsce – sektor morskiej energetyki
wiatrowej
Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
PSEW*
Zbigniew Gryglas, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej,
laureat nagrody „Bursztyn Polskiej Energetyki 2020”

•

11.20 – 11.30: Wschodzący rynek fotowoltaiczny w Polsce
Konrad Wiśniewski i Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej
11.30 – 11.50: Wypowiedzi posłów i posłanek na Sejm
o 11.30 – 11.40: Gabriela Lenartowicz, członkini Parlamentarnego Zespołu ds.
Środowiska, Energii i Klimatu
o 11.40 – 11.50: Tomasz Nowak, poseł na Sejm, przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej
11.50 – 12.15: Pytania od uczestników i uczestniczek
Supported by

SESJA 4
12.15 - 13.00: Dyskusja panelowa „Kształtowanie i finansowanie transformacji energetycznej ku
odnawialnym źródłom energii w Polsce w kontekście obecnego kryzysu wywołanego przez
pandemię COVID-19”
Celem sesji jest omówienie możliwości finansowych transformacji energetycznej i
odnawialnych źródeł energii w Polsce oraz wpływu kryzysu wywołanego przez COVID-19 na
aktualne i przyszłe projekty z zakresu energii odnawialnej oraz dostępne obecnie i w
przyszłości środki na wspieranie ich rozwoju.
Moderator: Jan Geiss, sekretarz generalny EUFORES
12.15 – 12.25: Jaka powinna być nasza odpowiedź na nakładające się kryzysy klimatyczny,
zdrowotny i gospodarczy?
Izabela Kielichowska, managing consultant w Guidehouse (partner Renewables
Networking Platform)
Panel ekspercki
• Anita Sowińska, posłanka na Sejm, Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu
• Andrzej Grzyb, AG - Poseł na Sejm, były eurodeputowany
• Sylwia Koch, Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu
• Zbigniew Karaczun, Koalicja Klimatyczna
• Grzegorz Onichimowski, senior consultant w NODESmarket
12.50 – 13.00: Wymiana poglądów i dyskusja z udziałem wszystkich uczestników i uczestniczek

Supported by

