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Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych z siedzibą we Wrocławiu jest fundacją skupiającą praktyków 
gospodarczych, menadżerów, przedstawicieli świata nauki, zajmujących się problemami bezpieczeństwa 
energetycznego, liberalizacji rynku gazu, zarządzania finansami przedsiębiorstw energetycznych oraz 
zagadnieniami efektywności i innowacyjności przedsięwzięć infrastrukturalnych. Nasz zespół przygotowuje 
analizy, opinie oraz ekspertyzy gospodarcze, prawne, geopolityczne i techniczne w zakresie energetyki 
i polityki paliwowej.

DISE prowadzi działalność doradczą, naukowo - badawczą oraz oświatową mającą głównie na celu:

 • rozwój polskiej energetyki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie efektywnej
polityki paliwowej Polski,

 • ekspansję przedsiębiorczości oraz innowacyjności w szczególności w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw,

 • zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny Polski,

 • wsparcie merytoryczne polskich parlamentarzystów, eurodeputowanych, przedstawicieli samorządów, 
partii politycznych, organizacji społecznych i instytucji życia publicznego rozwiązujących problemy 
sektora energetycznego.
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II Dolnośląski Kongres Energetyczny - Nowa 
strategia paliwowo-energetyczna Polski po-
święcony jest zagadnieniom infrastruktu-
ralnych i organizacyjnych narzędzi bezpie-
czeństwa  energetycznego,  innowacyjności 
gospodarki polskiej, uwarunkowań realizacji 
inwestycji strategicznych. 

Głównym celem referatów oraz prowa-
dzonych dyskusji będzie sformułowa-
nie konkretnych propozycji dla nowej 
polityki paliwowo-energetycznej, a także zary-
sowanie nowych koncepcji i rozwiązań sprzy-
jających rozwojowi rynków energetycznych 
w Polsce i Europie Środkowej.

9.30 
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
›  Przywitanie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka
›  Przemówienie Prezesa DISE Marcina Sienkiewicza

10.00 
OTWARCIE KONGRESU

10.10 - 11.30
BLOK STRATEGICZNY - DOKTRYNA 
PALIWOWO-ENERGETYCZNA POLSKI

Dlaczego gospodarce polskiej potrzebna jest niezależna 
od zmian w koniunkturze doktryna paliwowo-energetyczna?
 • priorytety polityki w zakresie bezpieczeństwa dostaw gazu 

ziemnego i ropy
 • plany zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju 
 • założenia racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami 

energetycznymi
 • rola spółek Skarbu Państwa w tworzeniu i realizacji strategii 

energetycznej
 • priorytetowe inwestycje (Baltic Pipe, rozbudowa bazy LNG, 

nowe moce wytwórcze w elektroenergetyce) jako filary 
polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski

 • główne kierunki ochrony środowiska w energetyce

11.30 - 12.00 
PRZERWA KAWOWA

12.00 - 13.30 
BLOK MANAGERSKI - STRATEGICZNE 
PRZEDSIĘWZIĘCIA I INWESTYCJE

Czy w polskiej energetyce panują optymalne warunki 
prowadzenia projektów rozwojowych? 
Jakie zmiany rynkowe, regulacyjne i organizacyjne 
wpłynąć mogą na poprawę klimatu inwestycyjnego?
 • modele angażowania się głównych graczy rynkowych 

w strategiczne przedsięwzięcia oraz programy rozwojowe 
kraju takie jak poprawa innowacyjności, elektromobilność, 
paliwa nowych generacji, redukcja oddziaływania na środowisko

 • kwestia organizacji rynków paliw i energii umożliwiająca 
długoterminowe finansowanie inwestycji

 • nowe inwestycje w sferze wydobycia i przesyłu 
 • koordynacja projektów inwestycyjnych i redukcja ryzyka 

przeinwestowania

13.30 - 14.30 
LUNCH

Termin
13 października 2016 roku

Miejsce
 • Hotel Mercure Wrocław Centrum 
- sala Millenium

 • Plac Dominikański 1, Wrocław

Organizator
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Koszt uczestnictwa w Kongresie
Podstawowa opłata konferencyjna wynosi 
900 zł netto.
Opłata obniżona (obowiązująca do 30.08.2016 r.) 
700 zł netto.
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania.

PROGRAM 13 PAŹDZIERNIKA 2016 r.i

14.30 - 16.00 
PANEL DYSKUSYJNY - BEZPIECZEŃSTWO 
I UNIA ENERGETYCZNA

Czy zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego można 
opierać na instytucjach europejskich?
 • kierunki dalszej integracji i liberalizacji rynków gazu i energii 

w Polsce i Europie
 • wiarygodność zasady solidarności energetycznej 

w kontekście egoistycznych interesów poszczególnych 
państw i przypadków kontestowania wspólnych polityk Unii

 • logika dotychczasowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, 
jej trwałość i perspektywy

 • wspólna polityka w zakresie bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście priorytetów bezpieczeństwa Polski

16.00 - 16.15
WYSTĄPIENIE SPONSORA KONGRESU

16.15 - 16.30 
PRZERWA KAWOWA

16.30 - 18.00 
PANEL DYSKUSYJNY - INNOWACYJNOŚĆ 
JAKO DŹWIGNIA ROZWOJU

Czy przedsiębiorstwa energetyczne mogą być ośrodkami 
i akceleratorami innowacji? 
W jaki sposób wpierać i rozwijać kulturę innowacji 
w firmach i ich otoczeniu?
 • sposoby zarządzania procesem innowacyjnym
 • instytucjonalne i organizacyjne sposoby tworzenia 

pozyskiwania i rozwoju innowacji
 • bariery wzrostu innowacji w energetyce
 • nowe kierunki rozwoju technologicznego w sektorze 

paliwowo-energetycznym
 • mechanizmy wsparcia rozwoju innowacyjności

18.00 - 18.15
ZAKOŃCZENIE KONGRESU
›  Podsumowanie i konkluzje

19.30
UROCZYSTA KOLACJA
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