07.04.2021

CZWARTKOWE FORUM SGH: OFFSHORE – U PROGU
WIATROWEJ REWOLUCJI
8 kwietnia o godz. 14.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH.
W dyskusji udział wezmą Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica, oraz dr
Krzysztof M. Księżopolski, Katedra Polityki Publicznej SGH.
Polski system energetyczny jest jednym z największych w Unii Europejskiej – pod względem głównych
wskaźników makroenergetycznych należy do pierwszej dziesiątki. „Krajowy plan na rzecz energii i
klimatu na lata 2021-2030” zakłada, rozwój sektora z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii –
strategiczną rolę w miksie energetycznym Polski ma pełnić morska energetyka wiatrowa. Szczególnie
duży potencjał posiada sektor morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Wymaga on jednak
intensywnych prac nad zapewnieniem odpowiednich możliwości magazynowania oraz przesyłania
wytworzonej energii tak, aby wykorzystanie tej technologii było możliwe już od 2026 r. Plany
zakładają, że w morskich elektrowniach wiatrowych do 2030 r. będzie zainstalowane do 5,9 GW mocy,
a do 2040 r. – około 11 GW. Jakie wyzwania i szanse stawia przed PGE Baltica i Grupą PGE ten
zakrojony na szeroką skalę projekt?
Czy potrzebujemy jeszcze zmian legislacyjnych w zakresie morskiej energetyki wiatrowej?
Jak zapewnić odpowiednio duży udział polskich przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw dla
sektora?
Czy inwestycje w oﬀshore, w tym budowa infrastruktury terminalowej, pobudzą polską
gospodarkę?
W jaki sposób oﬀshore wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Polski?
Jaki będzie wpływ oﬀshore na pozycję ﬁnansową PGE?
Czy energia z morskich elektrowni wiatrowych doprowadzi w Polsce do zmiany ceny energii
elektrycznej z tradycyjnych źródeł?
W spotkaniu udział wezmą:
Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica,
dr Krzysztof M. Księżopolski, Katedra Polityki Publicznej SGH.
Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
SGH.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 8 kwietnia o godz. 14.30, na kanale SGH w serwisie YouTube (link
do spotkania). Zapraszamy do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.
Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum
Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych,
biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na

najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki
gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań
biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż,
przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. (materiały prasowe)

