
 

 

Warszawa, 2 grudnia 2018 r. 

PKEE oficjalnym partnerem COP24 – dzień pierwszy 
 
Polski Komitet Energii Elektrycznej został oficjalnym partnerem COP24 w Katowicach. 
Eksperci stowarzyszenia reprezentującego polski sektor elektroenergetyczny będą 
aktywnie uczestniczyć w debatach i wydarzeniach podczas czterech dni szczytu – 3, 5, 6 
oraz 11 grudnia. Pierwszego dnia obecności na COP24 dyskusja z ich udziałem będzie 
dotyczyć sprawiedliwej transformacji energetycznej. 
 
W poniedziałek rozpoczyna się 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Tego dnia eksperci PKEE uczestniczyć będą  
w dwóch częściach debaty na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej. 
Wydarzenia będą odbywać się Pawilonie Polskim na terenie Szczytu. 
 
Dzień „Solidarna i sprawiedliwa transformacja” podzielony będzie na dwa bloki 
tematyczne: 

 12:10 – 13:45 - Blok Tematyczny I: Dowody naukowe uzasadniające potrzebę 
wdrażania polityk na rzecz solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Wnioski  
z badań. Wśród panelistów znajdzie się Krzysztof Laskowski, ekspert Eurelectric  
i PKEE.  

 14:15 – 15:55 - Blok Tematyczny II: Śląska deklaracja o solidarności  
i sprawiedliwej transformacji – środki implementacji i możliwe działania 
wdrożeniowe, w którym swój udział potwierdził Pan Kazimierz Szynol, ekspert 
PKEE, Prezes Zarządu TAURON Wytwarzanie. 

Udział w panelach dotyczących sprawiedliwej transformacji energetycznej zapowiedzieli 
także polscy i międzynarodowi eksperci ośrodków naukowych oraz organizacji 
pozarządowych. 
 
O godzinie 19:00, 3 grudnia w Pawilonie Polskim na COP24 odbędzie się uroczyste 
otwarcie stoiska PKEE. 
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O PKEE 

 

Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) jest stowarzyszeniem sektora elektroenergetycznego, którego 

działalność koncentruje się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem branży w nowoczesnej 

gospodarce rynkowej. Dzięki zaangażowaniu PKEE, zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, polski sektor 

elektroenergetyczny może lepiej odpowiadać na wyzwania związane z integracją europejską, zapewniać 

bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, konkurencyjny rynek, ochronę środowiska i rozwój 

nowoczesnych technologii. Opiniotwórcza działalność PKEE oraz współpraca z administracją publiczną, 

pozwala kształtować racjonalne i sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi branży otoczenie regulacyjne. 

Stowarzyszenie stanowi także ważne forum dyskusji o energetyce. 


