Warszawa, 10 październik 2016 r.

Szanowni Państwo,
W najbliższych latach Polsce grożą niedobory mocy w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym (KSE) głównie z powodu koniecznych wyłączeń starych nierentownych, nie
spełniających rosnących wymagań emisyjnych bloków energetycznych w elektrowniach systemowych.
Od lat narastają również problemy energetyki systemowej wynikające z zakłóceń, jakie na rynku
energii elektrycznej powoduje dotowana energetyka odnawialna, która z uwagi na posiadane
preferencje eliminuje z rynku energię systemową.
Zdaniem rządu rozwiązaniem tego problemu będzie utworzenie, obok funkcjonującego
obecnie rynku energii (rynek jednotowarowy), kolejnego segmentu rynku energii, którego celem
byłoby zapewnienie wystarczalności mocy w KSE, tj. RYNKU MOCY. Wymaga tego konieczność
zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców w kraju.
Głównym zadaniem rynku mocy winno być stworzenie ,,zachęt ekonomicznych” do podejmowania
decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych w moce wytwórcze oraz uniezależnienie Polski od importu
energii elektrycznej z zagranicy. Działania te mają uchronić Polskę przez groźbą blackoutu.
Na Rynku Mocy będzie można kupić gwarancje dostarczenia w określonym czasie
zakontraktowanych za pośrednictwem uruchomionych mechanizmów aukcyjnych mocy, a więc
powstanie rynek dwutowarowy (rynek energii elektrycznej i rynek mocy) w odróżnieniu od obecnie
funkcjonującego jednotowarowego (rynek energii elektrycznej). Polski Rząd przygotował koncepcję
funkcjonowania takiego rynku, który ma zacząć funkcjonować już od 2017 roku, kiedy to odbędzie się
pierwsza aukcja na rynku mocy.
Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania prac zmierzających do wdrożenia RYNKU MOCY
oraz czas niezbędny uczestnikom rynku do zaznajomienia się z planowanymi do wprowadzenia już
niedługo zmianami, zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, które odbędzie się dnia 23 listopada
br. w Warszawie.
Konferencja z udziałem kluczowych osób, urzędów i instytucji, które wypracowały koncepcję
wprowadzenia Rynku Mocy w Polsce i będą ją wspólnie realizować, pomoże Państwu przygotować
swoje przedsiębiorstwa do zmieniającego się otoczenia legislacyjnego, poznać nowe procedury
i praktyki rynkowe, ocenić wpływ wprowadzanych rozwiązań na koszty energii, efektywność oraz
rentowność Waszych firm. Konferencja stwarza dla Państwa niepowtarzalną możliwość spotkania
i prowadzenia otwartej dyskusji zarówno w gronie uczestników zainteresowanych przystąpieniem do
RYNKU MOCY jak również zadawania pytań przedstawicielom Ministerstwa Energi, OSP, URE, OSD.
Organizator konferencji, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii serdecznie
zaprasza Państwa do udziału. Będzie dla nas zaszczytem móc gościć Państwa na konferencji i pomóc
w zaznajomieniu się z nowum jakie niesie ze sobą RYNEK MOCY.
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