III Regionalna Konferencja pn. „Więcej
nowych miejsc pracy w regionie”
1 lipca 2015r. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się III regionalna
konferencja pn. „Więcej nowych miejsc pracy w regionie”, której organizatorem
był Prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, b. premier i minister
gospodarki, Poseł na Sejm RP Waldemar Pawlak.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Starosta Powiatu Sierpeckiego Jan
Laskowski i Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński.
Projekt jest poświęcony w głównej mierze Odnawialnym Źródłom Energii.
Fundacja Polski Kongres Gospodarczy ma więc przed sobą wielką misję do
spełnienia, którą jest aktywna przedsiębiorczość, a wizją wielowymiarowy
dialog w obszarze OZE.
Prelegenci w swoich wystąpieniach podczas dzisiejszej konferencji podkreślali
korzyści, jakie niesie za sobą rozwój energii odnawialnej. To przede
wszystkim: ochrona środowiska naturalnego, rozwój innowacji przemysłowych,
zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie zależności od importu
surowców energetycznych oraz szansa na miejsca pracy w nowopowstających
sektorach przemysłu.
– Kiedy patrzymy na możliwości zastosowania energii odnawialnej widać
wyraźnie, że może to być sposób na pozyskiwanie nowych, dobrych miejsc pracy
w regionie, podając jako przykład firmę Opeus, która zajmuje się właśnie
instalacją systemów OZE. – Energia odnawialna może już konkurować z
tradycyjną, także pod kątem ceny. Przy energii z elektrowni cena końcowa dla
odbiorcy indywidualnego wynosi ok. 630 zł/MWh, przy energii odnawialnej,
zastosowanej dla użytku własnego, ta cena może wynosić już około 400 zł netto
– wyjaśniał były premier.
– Cieszę się, że firmy z regionu sierpeckiego podejmują już tego typu
inicjatywę, ponieważ to oznacza lepsze miejsca pracy, przy tych projektach
mogą pracować bowiem również starsze osoby – wymieniał kolejne zalety
programu Waldemar Pawlak. – Ale nie tylko starsze, bowiem praca przy
odnawialnych źródłach energii to również większa aktywacja ludzi młodych –
uzupełnił premier.
Zdecydowanie za OZE opowiadał się także Jan Brudnicki, były prezes Izby
Gospodarczej Regionu Płockiego, reprezentujący na konferencji Grupę B4. –
Dziś przewiduje się, że fotowoltaika, czyli pozyskiwanie energii z promieni
słonecznych, to przyszłość energetyczna świata – mówił prezes. – W samą
energię pozyskaną z dachów, czyli nowoczesnego budownictwa, w którym panele
słoneczne są wkomponowane w dachy budynków, w ciągu najbliższych 20 lat
zainwestuje się 2,2 biliona dolarów. W Polsce nie powinniśmy tworzyć sobie
fałszywych obrazów inwestowania dalszego w klasyczną energię. Powinniśmy brać
przykład z krajów wysoko rozwiniętych, gdzie bardzo mocno stawia się na
badania pozyskiwania energii fotowoltaicznej – zachęcał Jan Brudnicki.
Wśród panelistów oraz gości specjalnych znaleźli się m.in.: Pan Dariusz

Kapusta – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Jan Brudnicki – Grupa B4, Maciej Siwiński – Kierownik Biura
Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sierpcu,
Jakub Smólczyński – Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, Lech Stasiak – prezes
Zarządu „Melbud” w Sierpcu, Dorota Siemiatycka – Mazowiecka Wojewódzka
Komenda Ochotniczych Hufców Pracy oraz Jan Wiater – ekspert, b. Wiceprezes
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sesje Tematyczną
„Zielone Miejsca Pracy” poprowadzili Pan Marcin Wasa – Opeus oraz Jacek
Jaworski i Włodzimierz Robaszek – SolarisEnergy.

