
 

 

Kraków, 23 października 2018 r. 

PKEE na PreCOP24 w Krakowie 

24. sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 

zmian klimatu COP24  w Katowicach poprzedziła konferencja PreCOP24 zorganizowana 

w Krakowie. Jest to nieformalne spotkanie ministrów środowiska z kilkudziesięciu 

krajów oraz przedstawicieli biznesu, przede wszystkim partnerów COP-u. W wydarzeniu 

wzięli udział eksperci Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 

 

Zarówno strona rządowa jak i sektor energetyczny zgodzili się, że cele klimatyczne 

powinny uwzględniać aspekty społeczne i gospodarcze. – Tylko biorąc pod uwagę 

uwarunkowania społeczne, specyfikę krajowych miksów energetycznych, ceny energii  

i dostęp do technologii będziemy mogli tworzyć modele sprawiedliwej i zrównoważonej 

transformacji dla wszystkich krajów i regionów. Co  więcej, transformacja powinna  być 

odpowiednio rozłożona w czasie, aby nie wpłynęła negatywnie na jakość życia 

mieszkańców i rozwój gospodarki. – powiedział dr Janusz Zyśk, ekspert Polskiego 

Komitetu Energii Elektrycznej. 

 
Uczestnicy konferencji podkreślili, że na realizację celów klimatycznych ma wpływ 

zwiększenie efektywności energetycznej. – Systemy energetyczne będą musiały działać 

sprawniej i efektywniej. Zoptymalizowane, inteligentne i automatyczne sieci 

wykorzystujące Internet Rzeczy (IoT) oraz Uczenie Maszynowe (ML) pozwolą uniknąć 

blackoutów, ograniczą zużycie energii i zmniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery.  

– dodał Marcin Piaskowski z Grupy Energa. 

 

W trakcie PreCOP24 w Krakowie podkreślono również jak istotna w przeprowadzaniu 

transformacji energetycznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu jest ochrona miejsc 

pracy. – Te elementy muszą być ze sobą nieodzownie związane. Jest to podstawą 

długotrwałego rozwoju. Te decyzje, które zapadną w trakcie COP24, będą 

odpowiedziami na naszą wspólną przyszłość. – powiedział Marcin Korolec, Pełnomocnik 

ds.  Prezydencji COP19, ostatniego szczytu organizowanego w Polsce. 

 

– Jestem zadowolony z naszego dzisiejszego spotkania. PreCOP24 jest doskonałym 

rozpoczęciem współpracy pomiędzy państwami. Dziękuję za tę efektywną wymianę idei. 

– podsumował Michał Kurtyka, Pełnomocnik Rządu ds. tegorocznego COP24  

w Katowicach, który odbędzie się w dniach 3-14 grudnia. W trakcie szczytu 

przedstawiciele państw z całego świata będą wypracowywali rozwiązania, które 

umożliwią implementację porozumienia paryskiego. 
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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. 

 


