PROGRAM
20.09.2018 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 Energettyki

11.30 - 13.00

Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 1 prezentacyjna
projekt nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,
nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmiany na rynku giełdowym, wdrożenie
rynku mocy, zmiany w obszarach operatorskich
11.30 – 12.00 Projekt nowej ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji – wybrane rozwiązania nowego modelu wsparcia kogeneracji w Polsce zaproszony gość - Tomasz Dąbrowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii
12.00 - 12:30 Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii - cel nowelizacji, kluczowe
zmiany - główne zapisy nowelizacji - zaproszony gość - Andrzej Kaźmierski, Dyrektor
Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
12.30 - 13.00 Zmiany zasad bilansowania energii elektrycznej w Polsce – karty aktualizacji
IRiESP, wdrożenie rozporządzenia 2017/2195 (GLEB), przygotowań do działania wielu
NEMO w Polsce - zaproszony gość - Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu PSE S.A.

13.00 - 13.15

Przerwa kawowa

13.15 - 14.45

Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 2 - panel
dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości - projekt nowej ustawy o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach
energii, zmiany na rynku giełdowym, wdrożenie rynku mocy, zmiany w obszarach operatorskich
zaproszeni goście - przedstawiciele: Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki,
PSE S.A., TGE, IEPiOE, TOE, eksperci
Referat wprowadzający: Wybrane uwarunkowania funkcjonowania RTT i zmiany na rynku
giełdowym w Polsce – Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE SA

14.45 - 15.30 Lunch
15.30 - 17.00

Nowe trendy w elektroenergetyce – DSR, elektromobilność, magazyny, agregatorzy,
klastry energii - panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości
zaproszeni goście - przedstawiciele: Ministerstwa Energii, PTPiREE, IEPiOE, TOE, eksperci
Referat wprowadzający: Zadania i doświadczenia świadczenie usługi DSR, w tym agregacji
popytu oraz elektromobilności, w tym carsharingu samochodów elektrycznych – przedstawiciel
Głównego Partnera Grupy ENERGA

od 17.00

Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe

19.00

Kolacja
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PROGRAM
21.09.2018 r. (piątek) Dzień 2*
10.00 - 13.00

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

10.00 - 10.30

Sytuacja polskiej elektroenergetyki 2018 – obrót detaliczny i hurtowy, klienci na
rynku energii elektrycznej
Referat wprowadzający do dyskusji – Hanna Mikołajuk, ARE S.A.

10.30 - 11.00

Konkurencyjny rynek energii elektrycznej dla odbiorcy przemysłowego
w Polsce na tle państw UE - sytuacja przemysłu w drugiej połowie 2018 roku
Referat wprowadzające do dyskusji – przedstawiciel IEPiOE

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.00

RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ w Polsce – teoria a praktyka - warsztatowy
panel dyskusyjny
- rozliczenie tzw. „kolorowych obowiązków” oraz obowiązki regulacyjne
i sprawozdawcze przedsiębiorstw energetycznych
- praktyczne aspekty rynku mocy, ryzyka wejścia i działania na tym rynku, oczekiwane
korzyści (płatności mocowe, rynek wtórny – przenoszenie obowiązku mocowego)
- nowe produkty na rynku energii elektrycznej (grupy samobilansujące, klastry,
Corporate PPA – nowe formy współpracy spółek obrotu i odbiorców ze źródłami
OZE, w tym źródłami wiatrowymi)
zaproszeni goście - przedstawiciele: Ministerstwa Energii, URE, IEPiOE, TOE,
odbiorcy, eksperci

13.00 - 14.00

ZAKOŃCZENIE XV TARGÓW ENERGII, Lunch

Warszawa, 2018.06.21.

*

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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