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Konwersatorium IE
Serdecznie zapraszamy na najbliższe
Konwersatorium Inteligentna energetyka.
Tematem przewodnim będzie:
KRAJOWA TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA 2020:
monizm elektryczny OZE 2050 a Prawo elektryczne
i ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej
Prof. J. Popczyk przedstawi temat: Potrzeba technicznych i ekonomicznych
analiz prawa w koncepcji ustrojowej reformy rynku energii elektrycznej –
heurystyki potrzebne do stworzenia Prawa elektrycznego. Następnie Michał
Karpiński (Uniwersytet Śląski) omówi Planowany kierunek zmian regulacyjnych
na rynku energii elektrycznej w świetle złożonego 7 lutego 2020 r. w Komisji
Europejskiej przez Polskę planu implementacyjnego wraz z harmonogramem
stosowania środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń
regulacyjnych lub niedoskonałości rynku w ramach zasady pomocniczości
państwa. Magdalena Jurkiewicz-Wójcik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
zaprezentuje temat: Koszty transakcyjne w transformacji energetyki
i kształtowaniu polskiej polityki energetycznej. Po przerwie zostaną
przedstawione następujące komunikaty: Marzena Czarnecka Techniczne
i ekonomiczne podstawy prawa elektrycznego; Krzysztof Bodzek Przesłanki
roamingu elektrycznego – krytyczne błędy poznawcze 4 i 6; Piotr Kołodziej,
Marcin Fice WSE – Komunikat z Kolegium sekcji NKTE (spotkanie
20.04.2020 r.)
Na zakończenie przewidziano roboczą dyskusję poświęconą tematowi
przewodniemu spotkania konwersatoryjnego. Do dyskusji zaprasza się wszystkich
uczestników konwersatorium.
Lista osób biorących udział w dyskusji jest otwarta.
Moderatorem spotkania będzie prof. Jan Popczyk.

Agenda i komunikat
Konwersatorium odbędzie się 25 lutego 2020 r. o godzinie 15:00 w sali 615,
ul. B. Krzywoustego 2 w Gliwicach (Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej).
Sfinansowano przez Narodowy Instytut
Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata
2018 – 2030

Udział środowiska PPTE2050 w wydarzeniach
Spotkanie założycielskie Wrocławskiego KIE odbyło się we Wrocławiu
w siedzibie Instytut Rozwoju Terytorialnego 11 lutego 2020 r. Temat
przewodni: ZASADA POMOCNICZOŚCI W TRANSFORMACJI
ENERGETYKI. Który system służy monizmowi elektrycznemu OZE 2050:
unijny, krajowy, wojewódzki, gminny (wielkie miasto, mała gmina wiejska)?
Informacje o spotkaniu można znaleźć na stronie EKO-UNII oraz platformie
PPTE2050.

Prezentacje:
Jan Popczyk: Zasada pomocniczości w transformacji polskiej energetyki –
od monopolu WEK do monizmu elektrycznego OZE 2050 r.
Maciej Zathey (Instytut Rozwoju Terytorialnego): Zasada pomocniczości w
przekształceniach energetycznych i przestrzennych – ile państwa, samorządu
i obywateli (NGO) w procesie zmian?
Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju, Dolnośląski Alarm Smogowy
Co można poprawić w stosowaniu zasady pomocniczości wobec walki ze
smogiem i ochrony klimatu z punktu widzenia organizacji społecznych i
obywateli?

