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29 Konferencja Energetyczna EuroPOWER z
udziałem Prezesa URE

“Społeczeństwo, gospodarka, energetyka” to hasło tegorocznej Konferencji Energetycznej
EuroPOWER, której 29 edycja odbyła się 24-25 kwietnia br. w Warszawie. W ramach
konferencji kluczowi przedstawiciele branży energetycznej spotykają się, aby wspólnie
przedyskutować najistotniejsze zmiany zachodzące na rynku. Tegoroczne spotkanie
otworzył wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.

Wyzwania, przed jakimi stoi polska energetyka, bezpieczeństwo energetyczne, energetyka
rozproszona oraz trendy na światowym i europejskim rynku energii to główne zagadnienia
Konferencji. Tematy debat tegorocznej edycji były związane z kluczowymi zagadnieniami
dla sektora elektroenergetycznego m.in., polityką energetyczną Polski do 2040 r., rozwojem
OZE, mixem energetycznym, energetyką jądrową oraz cenami energii.

Podczas panelu pt. „Jak ograniczyć wzrosty cen energii”, której uczestnikiem był Prezes
URE Maciej Bando, zaproszeni goście dyskutowali o przyczynach wzrostu cen energii na
giełdzie, „zamrożeniu” cen energii ustawą prądową, a przede wszystkich o konsekwencjach
społeczno-gospodarczych. Prezes URE zwrócił uwagę na sytuację małych i średnich firm,
które opierają swoją działalność na bieżących obrotach i ze względu na niepewność
regulacyjną ponoszą straty.

Jednym z tematów rozmowy były również ceny uprawnień do emisji CO2. Prezes URE
pytany o to, czy Komisja Europejska powinna zainterweniować na rynku uprawnień do
emisji CO2, zalecił jego obserwację, a nie gwałtowną interwencję. – W zasadzie obecnie nie
powinno nam zależeć na spadku cen uprawnień. Jeżeli sprzedajemy uprawnienia i chcemy
finansować osłony socjalne dla gospodarstw domowych związane z cenami energii, to
raczej powinno nam zależeć, żeby cena była jak najwyższa. Zalecałbym spokojną
obserwację. Czas na interwencję przyjdzie – podkreślił Regulator.

Wśród zaproszonych do debaty gości poza Prezesem URE, udział wzięli: Prezes Zarządu
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ‒ Marek Niechciał, Wiceprezes ds. Produkcji w
KGHM Polska Miedź ‒ Radosław Stach, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii ‒ Piotr
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Zawistowski oraz Dyrektor Towarzystwa Obrotu Energią Marek Kulesa.

Wydarzenie objął patronatem Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Więcej na stronie www.konferencjaeuropower.pl.
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