
Urząd Regulacji Energetyki
https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/6437,VIII-Forum-Gospodarcze-TIME-z-udzialem-Pre
zesa-URE.html
2023-05-18, 22:12

Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

VIII Forum Gospodarcze TIME z udziałem Prezesa
URE
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Maciej Bando, był jednym z gości VIII Forum
Gospodarczego TIME, organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i
Telekomunikacji (KIGEiT) 29 lutego br. w Warszawie.

Forum Gospodarcze to cykliczne spotkanie poświęcone transformacji technologicznej
energetyki. Tegoroczna edycja była poświęcona praktycznym aspektom innowacyjnego
kierunku rozwoju, jakim jest cyfryzacja wszystkich sektorów gospodarki. Forum jest
platformą wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju rynku i nowych technologii
w Polsce i na świecie.

Pierwszy panel pt. „Innowacyjne transformacje systemu zasilania gospodarki - spójny
program cyfrowego kierunku energetyki systemowej, obywatelskiej i budownictwa”
rozpoczął dr inż. Jarosław Tworóg - Wiceprezes Zarządu KIGEiT, który był jednocześnie
moderatorem panelu. W dyskusji ponadto uczestniczyli: Maciej Bando - Prezes Urząd
Regulacji Energetyki, dr Maciej Bukowski - Prezes Warszawskiego Instytutu Studiów
Ekonomicznych, dr inż. Henryk Majchrzak - Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej
Rady Energetycznej, Andrzej Piotrowski - Podsekretarz Stanu Ministerstwo Energii, dr hab.
inż. Roman Szwed - Prezes Zarządu Atende, Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu MCX, Marek
Woszczyk - Prezes Zarządu PGE.

Uczestnicy panelu zastanawiali się nad potencjałem nowych technologii oraz konieczności
zmian technologicznych sieci energetycznych oraz regulacji rynkowych w tym zakresie.
Dyskutowano również o barierach, ale i wspólnych płaszczyznach sektora energetyki i
telekomunikacji w świetle transformacji technologicznej i cyfryzacji przemysłu. Prezes URE
podkreślił, że „podstawą komunikacji jest przede wszystkim wola wypracowania
porozumienia i dialog, a nie konfrontacja”. Maciej Bando podał przykłady dobrej współpracy
sektora energetycznego i telekomunikacyjnego.„URE jest nastawione na komunikację i
współpracę między obydwoma sektorami, bo równoważenie interesów jest rolą regulatora,
także w tych sektorach” - zaznaczył Prezes Bando.

Głównymi tematami tegorocznego spotkania była innowacyjna transformacja systemu



zasilania gospodarki, jednolity rynek cyfrowy oraz cyfrowo zintegrowany kierunek rozwoju
infrastruktury technicznej.

Wydarzenie jak co roku zostało objęte patronatem honorowym Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki.
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