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Sprawozdanie z wyjazdu na cykl konferencji i seminariów w ramach
„Sustainable Energy Week. An initiative of the European Commission”
(Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii), zorganizowanego przez
Komisję Europejską w Brukseli w dniach 13-17.06.2016r.
W dniach 12-17.06.2016 roku uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do Brukseli,
którego celem było uczestnictwo w cyklu seminariów i konferencji w ramach
„Sustainable Energy Week. An initiative of the European Commission” („Europejskiego
Tygodnia Zrównoważonej Energii”), zorganizowanego przez Komisję Europejską i
koordynowanego przez Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli, a
także Katedrę Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej – opiekuna specjalności
Gospodarka żywnościowa i biobiznes oraz działające przy niej Studenckie Koło Naukowe
Gospodarki Żywnościowej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Pierwszego dnia pobytu w Brukseli, 13.06.2016 roku w godz. 10.30-11.30 odbyło
się seminarium z panem Michałem Bonim, Posłem do Parlamentu Europejskiego, w
trakcie którego opowiedział on o swojej pracy, podejmowanych działaniach oraz roli
Parlamentu Europejskiego w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej i ich wpływie na
kraje członkowskie. Poseł Michał Boni odpowiedział także na pytania zadawane przez
uczestników seminarium. Następnie, w godz. 12-13 odbyło się spotkanie w Biurze
Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli z udziałem pani Dyrektor
Izabeli Gorczycy oraz współpracowników. W trakcie spotkania przedstawiła ona cele,
zadania oraz funkcjonowanie Biura i zaprezentowała możliwości dalszej współpracy z
Katedrą Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej.
W dniach 14-16.06 uczestniczyłem w następujących seminariach i warsztatach w
ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii:



Shake your power,



Smart energy solutions for transport – anticipacing future challenges,



New market, new consumer, new challenges – let's explore energy consumer
needs!,



Making the EU number one in renewable heating and cooling,



Local solutions for the fight against energy poverty,



South East Europe – Business and job opportunities from EU energy goals,



Decarbonising transport – advanced renewable fuels,



Smart specialisation in energy – how Europe's regions are implementing their
priorities.
Spotkaniom i seminariom towarzyszyły wartościowe, otwarte dyskusje, których

byłem aktywnym uczestnikiem. Udział w warsztatach w pełni zrealizował planowane
cele, tj. przyczynił się do zdobycia i poszerzenia wiedzy m.in. na temat:


znaczenia sektora energetycznego w Unii Europejskiej,



funkcjonowania energetyki odnawialnej w Unii Europejskiej, w tym na poziomie
lokalnym – w różnych jej regionach,



nowych i zaawansowanych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej, w tym
w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, w transporcie i lotnictwie,



gospodarczych korzyści wynikających z rozwoju energetyki,



rozwiązań w kontekście zwalczania ubóstwa energetycznego w krajach Unii
Europejskiej.
Owocem uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii jest

propozycja dalszej współpracy z Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego
oraz przedstawicielami instytucji Unii Europejskiej w Brukseli.

