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30.09.2021 r. (czwartek). Dzień 1* 

10.00 - 11.00 Rejestracja gości, kawa powitalna  

11.00 - 11.30 POWITANIE GOŚCI I UCZESTNIKÓW. SŁOWA WSTĘPNE. OTWARCIE TARGÓW 

 Rafał Gawin, Prezes URE 

 Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE 

 Tomasz Lender, Prezes Rady Zarządzającej TOE 

11.30 - 13.00 Zmiany uwarunkowań formalno - prawnych rynku energii w Polsce - część 1 - 
prezentacyjna -  nowelizacje ustawy – Prawo energetyczne, PEP 2040 a rynek energii 
elektrycznej, regulacja w energetyce w nowych uwarunkowaniach unijnych  i polskich, nowy 
model pomiarowo – rozliczeniowy – CSiRE, OIRE, SWI   

11.30 – 12.00  PEP 2040 oraz nowelizacje ustawy - Prawo energetyczne podstawą zmian na 
rynku energii elektrycznej w Polsce w roku 2021 i latach następnych  –  
Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska (MKiŚ) 

12.00 - 12:30 Regulacja w energetyce w nowych uwarunkowaniach unijnych  i polskich  - pakiet 
wdrażanych dyrektyw, nowelizacje Prawa energetycznego – Zdzisław Muras, Dyrektor 
Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów, URE  

12.30 - 13.00 Rola i zadania OSP w nowym modelu pomiarowo – rozliczeniowym – CSiRE, 
OIRE, SWI  - Witold Timofiejuk, Dyrektor Biura Pomiarów Energii, 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 -  nowelizacje ustawy – Prawo 
energetyczne, PEP 2040 a rynek energii elektrycznej, doświadczenia rynku mocy, NABE 
a rynek hurtowy, „pakiet dla przemysłu”, rynek giełdowy – stan bieżący i przewidywane zmiany, 
regulacja w energetyce w nowych uwarunkowaniach unijnych  i polskich, rola i zadania OSP 
w nowym modelu pomiarowo – rozliczeniowym – CSiRE, OIRE, SWI   

 zaproszeni goście - przedstawiciele: MKiŚ, URE, PSE S.A., TGE, IEPiOE, TOE, eksperci 

Referat wprowadzający: „Pakiet dla przemysłu”, reparametryzacja rynku mocy, NABE inne 
wybrane zagadnienia ze strony odbiorców – Henryk Kaliś, Prezes Zarządu IEPiOE 

14.45 - 15.30  Lunch 

15.30 - 17.00 Nowe trendy w elektroenergetyce – małe i mikroinstalacje OZE, prosumenci, agregatorzy 
i DSR, OIRE/CSIRE, technologie wodorowe, offshore, obywatelskie społeczności energetyczne 
a klastry i spółdzielnie energetyczne, kolorowe certyfikaty – stan obecny, wybrane zmiany  - 
panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości 

 zaproszeni goście - MKiŚ, URE, PSE S.A, IEPiOE, TOE, eksperci 

 Referat wprowadzający: Offshore a wodór – Grzegorz Józwiak, Dyrektora Biura Wdrażania 
Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.  

od 17.00  Zwiedzanie stoisk, rozmowy handlowe, spotkania biznesowe  

19.00  Kolacja   
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01.10.2021 r. (piątek) Dzień 2* 
 

 

 

10.00 - 13.00  Obrót hurtowy i detaliczny, klienci – wybrane zagadnienia – sesja warsztatowa 
(prezentacyjno – dyskusyjna) 

10.00 - 10.25 Sytuacja polskiej elektroenergetyki 2021 – obrót detaliczny i hurtowy, klienci na 
rynku energii elektrycznej. Referat wprowadzający do dyskusji  
- Jakub Jaworski, ARE S.A. 

10.25 - 10.50 Możliwości finansowania nowych inwestycji w elektroenergetyce – 
- Artur Michalski, NFOŚiGW  

10.50 - 11.15 Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE – Grzegorz Żarski, TGE  

11.15 - 11.30  Przerwa kawowa 

11.30 - 13.00 RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ w Polsce – wybrane zagadnienia 
- warsztatowy panel dyskusyjny  

- wykorzystanie polskich i zagranicznych środków pomocowych  

- możliwości finansowania nowych inwestycji w elektroenergetyce, w tym u  odbiorców 
końcowych 

- cPPA - nowe formy współpracy odbiorców, wytwórców OZE oraz sprzedawców  

- rola i znaczenie izb rozliczeniowych na giełdowym rynku energii elektrycznej 

- kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE 

- nowoczesne rozwiązania jako wsparcie sprzedaży energii elektrycznej i zakupu 
energii przez odbiorców końcowych 

- magazynowanie – teraźniejszość i przyszłość, teoria vs. praktyka  

zaproszeni goście - przedstawiciele: BGK, NFOŚiGW, IRGiT, TGE, IEPiOE, TOE, 
odbiorcy, eksperci  

Referat wprowadzający: Nowoczesne rozwiązania Asseco Poland w chmurze IBM 
jako wsparcie sprzedaży energii – Arkadiusz Stacherski, Asseco Poland S.A.; Piotr 
Pietrzak, IBM Polska Sp. z o.o. 

13.00 - 14.00 ZAKOŃCZENIE XVII TARGÓW ENERGII, Lunch 

 

 

Warszawa, 2021.09.28. 

 

*  program ma charakter wstępny, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu w zależności od 
uwarunkowań i zmian rynku energii elektrycznej w Polsce 


