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109 S P R A W O Z D A N I A

Sprawozdanie	z	II	Kongresu	Energetyki	Lokalnej

W dniu 21 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie odbył się II Kongres Energetyki Lokalnej. Administracja publiczna–
NGO–Biznes. Poprzednie tego rodzaju wydarzenie odbyło się w 2016 r. i było organizowane pod 
nazwą: Tworzenie i wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym: 
szanse i zagrożenia.

W tym roku wśród współorganizatorów Kongresu znaleźli się: Związek Powiatów Polskich, 
Stowarzyszenie Młodzi Liderzy w Energetyce oraz Instytut Metropolitalny. Partnerem strategicznym 
została firma Solar Networks Sp. z o.o. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: Centrum Naukowe 
Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy, Wysokie Napięcie i Biznes Alert. 

Kongres został uroczyście otwarty przez prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora 
UKSW oraz dr hab. Irenę Lipowicz, prof. UKSW, Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego 
i Samorządu Terytorialnego. 

Wydarzenie było podzielone na dwie sesje – ekspercką oraz naukową. W panelu pierwszym 
części pierwszej, zatytułowanym Energetyka lokalna a funkcjonowanie wspólnot samorządowych 
i rola NGO z referatami wystąpili: prof. Irena Lipowicz (Ewolucja zadań rządowej i samorządowej 
administracji publicznej na przykładzie bezpieczeństwa energetycznego), Grzegorz Kubalski (Rola 
powiatów w sferze bezpieczeństwa energetycznego), Katarzyna Szwed-Lipińska (Odnawialne 
źródła energii – szansą rozwoju społeczeństw lokalnych) oraz Leszek Kuliński (Dobre praktyki 
w zakresie wytwarzania energii z OZE w gminie). 

W panelu drugim pt. Energetyka lokalna jako „biznes przyszłości” i gwarant bezpieczeństwa 
energetycznego państwa wystąpili: Tomasz Podgajniak, który próbował odpowiedzieć na pytanie: 
Czy lokalna autonomia energetyczna jest możliwa i dlaczego dziś jeszcze nie?, Radosław Rogalka 
z referatem Kontenery fotowoltaiczne – jako element lokalnego bezpieczeństwa energetycznego 
oraz Magdalena Porzeżyńska z prezentacją na temat Pomoc publiczna w zakresie energetyki. 

W drugiej części konferencji odbyła się sesja naukowa, w trakcie której z referatami wystą-
pili pracownicy naukowi, doktoranci i studenci. W tej części swoje wystąpienia zaprezentowali: 
dr Radosław Mędrzycki (Aksjologiczne uzasadnienie energetyki lokalnej), dr Magdalena Porzeżyńska 
(Analiza mechanizmu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych z perspektywy pomo-
cy publicznej), Paweł Domagała (Inteligentne sieci energetyczne, czyli remedium na niedobory 
energii elektrycznej), Karolina Chról i Mateusz Sasinowski (Projekt nowej polityki energetycznej 
Państwa a energetyka lokalna), Bartłomiej Kupiec (Klastry energii i spółdzielnie energetyczne 
jako instrumenty realizacji koncepcji demokracji energetycznej w Polsce) oraz Bartłomiej Zydel 
(Niskoemisyjny publiczny transport zbiorowy a decentralizacja). 

Wystąpienia prelegentów podsumowała bardzo owocna dyskusja. 
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