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PROGRAM FORUM
8:00 – 8:45

Rejestracja uczestników Forum

8:45 – 9:00

Oficjalne otwarcie V Forum Gospodarczego TIME
Janusz PIECHOCIŃSKI, Wicepremier i Minister Gospodarki

Polska polityka gospodarcza w dobie trzeciej rewolucji przemysłowej

9:00 – 9:15

Pan Wicepremier został poproszony o odniesienie się do poniższych tez gospodarczych KIGEiT w kontekście polskiej polityki gospodarczej.
1. Ustawa o odnawialnych źródłach energii jako narzędzie:
– pobudzania inwestycji w energetykę odnawialną i telekomunikację,
– poprawy koniunktury gospodarczej,
– wsparcia dla budowy nowych miejsc pracy w MŚP.
2. Rozwój motoryzacji elektrycznej i jej wpływ na tempo synchronicznego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego, ICT i elektroenergetycznego.
3. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez budowę specjalizacji przemysłowej opartej na nowej energetyce
i motoryzacji.
4. Rola innowacyjności w łączeniu polityki wzrostu produkcji z działaniami na rzecz wzrostu zatrudnienia.
5. Budowa przemysłu niskoemisyjnego w UE na zasadach równej odpowiedzialności za ochronę klimatu i środowiska, niezależnie
od ich lokalizacji geograficznej w świecie.
Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Rola Urzędu Regulacji Energetyki w nowym środowisku prawnym

9:15 – 9:30

W ramach swojego wystąpienia Pan Prezes został poproszony o przedstawienie:
– zadań URE wynikających ze znowelizowanego prawa energetycznego,
– zmian na rynku energii w świetle ustawy o odnawialnych źródła energii,
– możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej do budowy warstwy „inteligentnej” sieci energetycznych
następnej generacji,
– narzędzi realizacji polityki równego i pełnego dostępu wytwórców i usługodawców do sieci elektroenergetycznych,
– narzędzi stymulacji inwestycji sieciowych umożliwiających masowe przyłączanie i pełne wykorzystanie mikroinstalacji i małych
instalacji OZE,
– możliwości obniżenia kosztów przebudowy elektroenergetyki poprzez włączenie się w europejskie programy budowy energetyki
OZE,
– udziału Polski w projektach budowy linii wysokich napięć prądu stałego HVDC,
– synergii inwestycji w energetyką opartą na gazie łupkowym z energetyką opartą na odnawialnych źródłach energii.
Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu Polskie Sieci Energetyczne Operator SA

możliwości współpracy przemysłu ICT i operatorów telekomunikacyjnych
z operatorami systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej

9:30 – 9:45

W ramach wystąpienia Prezes Zarządu PSE Operator został poproszony o ocenę możliwości współpracy przemysłu ICT i operatorów
telekomunikacyjnych z operatorami systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w obszarach:
– planowania przebudowy i rozbudowy sieci transmisyjnych, dystrybucyjnych i dostępowych,
– budowy bezpiecznego systemu teleinformatycznego dla transmisji informacji pomiarowych i sieci inteligentnych,
– transformacji biznesowej i technicznej rynku energii, która umożliwi racjonalny zintegrowany rozwój motoryzacji elektrycznej
i rozproszonych odnawialnych źródeł energii,
– planowania i skalowania mechanizmów wsparcia dla inwestycji w inteligentne sieci, odnawialne źródła energii,
– wykorzystania narzędzi teleinformatycznych dla budowy systemu zarządzania popytem (DSR).
Ponadto, Prezes Majchrzak przedstawi dorobek Warsztatów Rynku Energetycznego – ciała konsultacyjnego analizującego wyzwania
techniczne i biznesowe, przed jakimi stoją podmioty działające na rynku elektroenergetycznym.
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Maciej Witucki, Prezes Orange Polska
dorobek operatorów telekomunikacyjnych w zakresie zarządzania
rozległymi sieciami teleinformatycznymi

9:45 –10:00

Prezes Orange Polska został poproszony o przestawienie dorobku operatorów telekomunikacyjnych w zakresie zarządzania rozległymi sieciami teleinformatycznymi, który może być wykorzystany do budowy holistycznego modelu rozwoju systemów teleinformatycznych i elektroenergetycznych. W ramach wystąpienia przedstawi propozycję obszarów współpracy operatorów systemów
energetycznych i telekomunikacyjnych.
Przykładowe obszary współpracy to:
– wykorzystanie telekomunikacyjnego okablowania budynkowego do świadczenia wszystkich usług korzystających z sieci transmisji danych,
– budowa wielofunkcyjnego okablowania budynkowego (przewody elektryczne ze światłowodami),
– modernizacja prawa, niezbędna dla inwestycji w nowe linie przesyłowe i dystrybucyjne,
– opracowanie spójnych zasad współfinansowania i współużytkowania linii,
– budowa rynku usług M2M z wykorzystaniem adresacji IPv6,
– budowa elektronicznego systemu rozliczeniowo-billingowego do obsługi płatności dla mobilnych użytkowników za usługi sprzedaży i dystrybucji energii, usługi M2M itp.
Współpraca w przedstawionych powyżej punktach powinna przynieść pobudzenie inwestycji w modernizację i rozbudowę infrastruktury niezbędnej do elektronizacji i informatyzacji gospodarki. Szczególną uwagę poświęci możliwościom podniesienia opłacalności i otworzenia technicznych możliwości dla inwestycji w energetykę rozproszoną opartą na odnawialnych źródłach energii
stabilizowanych źródłami gazowymi i magazynami energii znajdującymi się w samochodach.
Jarosław Tworóg, Wiceprezes KIGEiT

STYMULACJA KONIUNKTURY I WZROSTU ZATRUDNIENIA POPRZEZ WSPARCIE INWESTYCJI
W ENERGETYKĘ, TELEKOMUNIKACJĘ I PRODUKCJĘ SPRZĘTU DLA INSTALACJI OZE
10:00 – 10:30

W wystąpieniu programowym, Wiceprezes KIGEiT przedstawi koncepcję wsparcia budowy polskiej specjalizacji przemysłowej poprzez stymulację inwestycji w modernizację systemu energetycznego, ułatwiającą pełne wykorzystanie potencjału ekonomicznego
tkwiącego w telekomunikacji, odnawialnych źródłach energii i elektryfikacji transportu/motoryzacji.
Pokazana zostanie prognoza możliwości znacznego wzrostu opłacalności odnawialnych źródeł energii, którą można osiągnąć poprzez zwiększenie skali produkcji wszystkich elementów składowych. Zaprezentowana zostanie wizja synergii inwestycji w rozwoju
wydobycia gazu łupkowego, sieci energetyczno-komunikacyjnych i odnawialnych źródeł energii.

10:30 – 10:55

Przerwa kawowa
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PANEL 1
Modele biznesowe energetyki rozproszonej
oparte na znowelizowanych ustawach
energetycznych

10:55 – 12:20

Prezentacja wprowadzająca – Marek Kulesa, Dyrektor
Towarzystwa Obrotu Energią
Pakiet nowych ustaw energetycznych zmieni zasadniczo
zachowania biznesowe podmiotów koncesjonowanych już
działających na rynku energii i otworzy rynek dla podmiotów
niekoncesjonowanych, w szczególności dla dużej liczby MŚP.
Wielką niewiadomą jest tempo wzrostu i modele funkcjonowania
rynku prosumentów. Prelegent przedstawi swoje przewidywania,
do których ustosunkują się przedstawiciele zainteresowanych
podmiotów.
Do dyskusji zaproszono przedstawicieli następujących firm
i instytucji:
– Krzysztof Kilian, Prezes Zarządu PGE
– Piotr Kołodziej, Prezes Zarządu TAURON
Dystrybucja
– Ireneusz Kulka, Wiceprezes Zarządu ENERGA Obrót
– 	Tomasz Podgajniak, Wiceprezes Zarządu PIGEO
– Hubert Rozpędek, Wiceprezes Zarządu ENEA SA
– 	Zygmunt Solorz–ŻAK, Prezes Zarządu POLKOMTEL
– Marek Woszczyk, Prezes URE
Moderator dyskusji – Jarosław Tworóg, Wiceprezes
Zarządu KIGEiT

12:20 – 13:35

pANEL 2
Teleinformatyczna platforma
monitorowania i ewidencji instalacji
odnawialnych źródeł energii dla rejestru
rynku energii
Prezentacja wprowadzająca – Piotr Muszyński,
Wiceprezes Zarządu Orange Polska
Branża ICT proponuje wprowadzenie do ustawy o odnawialnych
źródłach energii zapisów, które będą dawały możliwość:
– monitorowania on-line całej produkcji z odnawialnych źródeł energii,
– informatyzacji czynności, sprawozdawczych i ewidencyjnych,
– zintegrowanego wyliczania pełnych efektów ekonomicznych
wynikających ze wsparcia dla rozwoju OZE i efektywności
energetycznej,
– świadczenia usług M2M w oparciu o komplet danych źródłowych.
Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– Simon Boyd, Prezes Zarządu UPC Polska
– Janusz Niedźwiecki, Prezes Zarządu APATOR
– Bogdan Pilch, Prezes Zarządu PGE Energia
Odnawialna
– 	Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu MULTIMEDIA
– 	Anna Sieńko, Dyrektor Generalny IBM
– Rafał Szczap, Dyrektor Zarządzający SAGEMCOM
Moderator dyskusji – Eugeniusz Gaca

Koncepcja zintegrowanego rozwoju
infrastruktury sieciowej dla odnawialnych
źródEŁ energii

Warunki konieczne DO pełnego
wykorzystania wielousługowych sieci
teleinformatycznych

Prezentacja wprowadzająca – Tomasz Kowalak,
Dyrektor Departamentu Taryf URE

Prezentacja wprowadzająca – Miroslav Rakowski, Prezes
Zarządu PTC

Konwergencja sieci energetycznych i teletransmisyjnych (NGN),
stabilizacja sieci elektroenergetycznej o dużym nasyceniu OZE
z wykorzystaniem teleinformatyki, linie transmisyjne napięcia
stałego dla potrzeb OZE, przetwarzanie gazu łupkowego w miejscu
wydobycia na energię elektryczną to tylko niektóre możliwości
techniczne, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu
inwestycji w nowe linii przesyłu energii. Prelegent omówi zalety
zintegrowanego podejścia do inwestycji.

Opłacalność budowy sieci NGN wymaga zapewnienia im warunków prawnych umożliwiających świadczenie usług dla wszystkich
sektorów gospodarki. Realizacja koncepcji powszechnych usług
M2M wymaga jednolitego podejścia do sieci energetycznych
i telekomunikacyjnych, gdyż każde urządzenie zasilane energią
elektryczną może być elementem sieci telematycznej. O potrzebie dostosowania prawa do nowych możliwości techniki
dyskutować będą zaproszeni goście.

Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu ENERGA Operator
– Wojciech Dziomdziora, Dyrektor projektów kluczowych ORANGE Polska
– Marek Gondzio, Prezes Zarządu GLOBEMA
–	Artur Kowalczyk, Wiceprezes Zarządu ENEA
Operator
– Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE Operator
– Bogusława Matuszewska, Wiceprezes Zarządu PGE
– Wojciech Pomykała, Prezes Zarządu EXATEL

Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– Krzysztof Ducal, Wiceprezes Zarządu SYGNITY
–	Andrzej Dulka, Prezes Zarządu ALCATEL-LUCENT
Polska
– Jerzy KARNEY, Prezes Zarządu HAWE
– Marcin Ratkiewicz, Dyrektor ORANGE LABS Polska
– Bogdan Rogala, Prezes Zarządu Philips Lighting
Polska
– Roman Szwed, Prezes Zarządu ATM
–	Andrzej Szymański, Prezes Zarządu Landis+Gyr

Moderator dyskusji – Jarosław Tworóg, Wiceprezes
Zarządu KIGEiT

Moderator dyskusji – Eugeniusz Gaca, Przewodniczący
Sekcji Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT
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13:35 – 14:35

Lunch
Zarządzanie elektrownią wirtualną
za pośrednictwem sieci HAN i systemów
sterowania małymi instalacjami
z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych
Prezentacja wprowadzająca – Krzysztof Kozłowski,
Dyrektor Orange Labs Polska

14:35 – 15:50

Wraz z wejściem ustawy o OZE pojawia się konieczność sprawnego zarządzania mikroźródłami energii. Efektywność wykorzystania możliwości OZE powinna być wsparta mechanizmami
stabilizacji sieci. Wymaga to budowy informatycznej platformy
współpracy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych dla
wykorzystania usług M2M. Pozwoli to na wykorzystanie potencjału tkwiącego w mikrozródłach gazowych i dynamicznie
rozwijających się magazynach energii dla motoryzacji i lokalnych systemów energetycznych. Pełne wykorzystanie techniki
wymaga nowych regulacji prawnych.
Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– Cezary Albrecht, Dyrektor Biura ds. Strategii PTC
– Jacek Kajut, Prezes Zarządu VECTOR
–	Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf URE
– Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu 		
Energetyki Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki
–	Zygmunt Strubiński, Prezes Zarządu PGNiG Energia
– Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu GASPOL

WDROŻENIE Agendy Cyfrowej.
Realizacja vs. inwestycje.
Fakty i mity
Agenda Cyfrowa określiła państwom europejskim ramy rozwoju przemysłu ICT i świadczenia usług dostępu do Internetu.
W obecnej sytuacji ekonomicznej na kontynencie europejskim
zasadne są pytania dotyczące jej realizacji. Hasła dotyczące dostępności usługi oraz przepływności kryją za sobą konieczność
budowy sieci, stosownych inwestycji oraz przede wszystkim
umiejętności zarządzania na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Na etapie projektowania inwestycji, konieczna
jest analiza funkcjonalności na poziomie ogólnokrajowym,
a nie jednej gminy czy województwa. Powstaje też pytanie
czy można o telekomunikacji rozmawiać bez operatorów, czy
dostawców treści.
Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– Magdalena Gaj, Prezes UKE
– Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu NETIA
– Paweł Karłowski, Dyrektor British Telecom
– Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska
– Jacek Niewęgłowski, Członek Zarządu ds. Strategii
P4
– Miroslav Rakowski, Prezes Zarządu PTC
Moderator dyskusji – Eugeniusz Gaca

Moderator dyskusji – Marek Maniecki, Członek zespołu
ds. rozwoju produktów i usług sieci inteligentnych działającego w ramach Warsztatów Rynku Energetycznego
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Program współpracy nauki i przemysłu
w ramach platformy
naukowo-technologicznej IUSER

15:50 – 17:00

Prezentacja wprowadzająca – prof. dr hab. inż.
Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. rozwoju PW
Z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Politechniki Warszawskiej powołano do życia
platformę współpracy przemysłu i nauki. Jej zadaniem jest wypracowywanie podstaw technologicznych budowy specjalizacji
przemysłowej krajowego przemysłu ICT. Opracowane zostały
podstawowe założenia programowe, które powinny przyspieszyć
rozwój technologiczny. Zaproszeni do dyskusji będą omawiać:
– zmiany w zasadach współpracy z NCBiR,
– zasady zapraszania przedsiębiorstw do uczestnictwa w projektach realizowanych w ramach IUSER,
– założenia wspólnego programu rozwoju techniki i technologii dla potrzeb energetyki obywatelskiej.
Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– prof. Marek Amanowicz, Instytut Telekomunikacji
WAT
–	Armand Andruszkiewicz, Prezes SPS Klima
– prof. Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Generalny
NCBiR
– prof. Józef Modelski, Dyrektor Instytutu Radioelektroniki PW
– Jadwiga Nowotnik, Dyrektor Zarządzający Pionu
Organizacji Międzynarodowych i Służb Mundurowych
Asseco Poland
– Marcin Ratkiewicz, Dyrektor Zakładu Dostępu
Przewodowego Orange Labs Polska
– Roman Szwed, Prezes Zarządu ATM Systemy
Informatyczne

Rynki właściwe – nowe rozdanie
Nowelizacja Prawa Telekomunikacyjnego uprawnia Prezesa UKE
do ingerencji w sferę działalności telekomunikacyjnej, która
zawsze była tematem dyskusji i licznych sporów. Infrastruktura czy posiadane zasoby częstotliwości są dla operatorów
najcenniejszym aktywem. W obecnej sytuacji ekonomicznej
i infrastrukturalnej powstają pytania o konieczność budowy
bądź duplikowania sieci – w celu zapewnienia lub stworzenia
możliwości wyboru usługi przez Klienta końcowego czyli de
facto zapewnić realną konkurencje na rzecz Klientów. W ramach dyskusji będziemy się zastanawiać się, czy dostęp do
infrastruktury telekomunikacyjnej musi nastąpić poprzez
decyzje Prezesa Urzędu i czy rynek telekomunikacyjny jest już
na tyle dojrzały, by udostępnienie infrastruktury było usługą
telekomunikacyjną?
Eksperci zaproszeni do dyskusji:
– Simon BOYD, Prezes Zarządu UPC
– Magdalena Gaj, Prezes UKE
– Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu NETIA
– Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu Orange Polska
– Jacek Niewęgłowski, Członek Zarządu ds. Strategii
P4
– Miroslav Rakowski, Prezes Zarządu T-Mobile
– Andrzej Rogowski, Prezes Zarządu Multimedia
Moderator dyskusji – Eugeniusz Gaca

Moderator dyskusji – Wojciech Hałka, Dyrektor
Instytutu Łączności

Gala V Forum Gospodarczego TIME „XX lecie działalności KIGEiT”

20:00

W trakcie uroczystej Gali towarzyszącej V Forum Gospodarczego TIME, tradycyjnie już wręczymy statuetkę „Złoty Spychacz”.
To prestiżowe wyróżnienie otrzyma osoba, która swoją postawą i pracą, w sposób wyjątkowy przyczyniła się do rozwoju rynku
medialnego, energetycznego i elektronicznego w Polsce.
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Twój partner w biznesie

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) powstała w 1992 roku
i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. nr 84 z 2009 r.,
poz. 710).
Izba jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000200670. Izba jest organizacją typu not-for-profit zrzeszającą grupę podmiotów gospodarczych zajmujących
się produkcją, handlem, usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie lub na
rzecz elektroniki i telekomunikacji, a także w zakresie usług radiofonii i telewizji.
Izba jest członkiem DigitalEurope i Krajowej Izby Gospodarczej oraz członkiem-obserwatorem ORGALIME jako członek federacji „Federation of the Economic Chambers of the
Electromechanical Industries”.

