PROGRAM
28.09.2017 r. (czwartek). Dzień 1*
10.00 - 11.00

Rejestracja gości, kawa powitalna

11.00 - 11.10

POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW PRZEZ ORGANIZATORÓW
Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE; Piotr Adamczak, Prezes Rady Zarządzającej TOE

11.10 - 11.30

OTWARCIE TARGÓW. WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE ZAPROSZONYCH GOŚCI**
Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii,
Maciej Bando, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

11.30 – 12.30 Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 1 prezentacyjna - rynek mocy, zmiany systemów wsparcia OZE i kogeneracji, pakiet zimowy a
polska elektroenergetyka, przetarg DSR
11.30 - 12.00 Nowa ustawa o rynku mocy – proponowane rozwiązania, stan prac, wpływ przyjętych
rozwiązań na odbiorców końcowych i przedsiębiorstwa energetyczne - zaproszony
gość - Tomasz Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii
12.00 - 12:30 Zmiany systemów wsparcia OZE i kogeneracji – proponowane zmiany ustawy
o OZE, nowe rozwiązania wsparcia kogeneracji, terminy zmian - zaproszony gość Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii
12.30 - 12.45

Przerwa kawowa

12.45 - 14.45

Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 2 prezentacyjno - dyskusyjna (panel z udziałem gości) - rynek mocy, zmiany systemów wsparcia
OZE i kogeneracji, pakiet zimowy a polska elektroenergetyka, przetarg DSR
zaproszeni goście - przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki,
PSE S.A., IEPiOE, TOE, eksperci
Referaty wprowadzające:
1) Doświadczenia z organizacji i wyniki przetargu na usługi DSR, dalsze plany i rola OSP
w rozwoju DSR - zaproszony gość: Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu PSE S.A.
2) Wpływ pakietu zimowego na polską elektroenergetykę – wybrane zagadnienia partnerzy Targów (IEPiOE, TOE)

14.45 - 15.30 Lunch
15.30 - 17.00

Wybrane nowe trendy w elektroenergetyce – energetyka przemysłowa, elektromobilność,
magazyny, agregatorzy (koncentratorzy) - panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości
zaproszeni goście - przedstawiciele: Ministerstwa Energii, PTPiREE, IEPiOE, TOE, eksperci
Referaty wprowadzające:
1) Nowa ustawa o elektromobilności – wybrane zagadnienia - zaproszony gość: przedstawiciel
Ministerstwa Energii
2) Nowe trendy w elektroenergetyce – wybrane doświadczenia praktyczne - partner Targów

od 17.00
19.00

Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe
Kolacja
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PROGRAM
29.09.2017 r. (piątek) Dzień 2*
10.00 - 12.15

Obrót hurtowy i detaliczny, klienci – wybrane zagadnienia – sesja warsztatowa
(prezentacyjno – dyskusyjna)

10.00 - 10.45

Sytuacja polskiej elektroenergetyki 2017 – obrót detaliczny i hurtowy, klienci na
rynku energii elektrycznej
Referat wprowadzający do dyskusji – zaproszony gość – przedstawiciel ARE S.A.

10.45 - 11.30

MiFID II – zmiany czekające sektor elektroenergetyczny po wdrożeniu dyrektywy do
polskiego ustawodawstwa
Referat wprowadzający do dyskusji – zaproszony gość – przedstawiciel Ministerstwa
Finansów, przedstawiciel TGE

11.30 - 12.15

Podatek akcyzowy– wybrane aspekty praktyczne, możliwe zmiany
Referat wprowadzający do dyskusji – zaproszony gość – przedstawiciel Ministerstwa
Finansów

12.15 - 13.00

ZAKOŃCZENIE XIV TARGÓW ENERGII, Lunch

Warszawa, 2017.06.19.

*

program ma charakter wstępny, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu w zależności od
uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce
** uzależnione od obecności przedstawicieli Ministerstwa Energii i Prezesa URE
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