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Program seminarium: 

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy – analiza 

wybranych zapisów, uwarunkowania wdrożenia 

Data: 6 marzec 2018 roku 

Miejsce: Warszawa, Hotel InterContinental Warszawa 

godz. rozpoczęcia: 10.00  godz. zakończenia: 17.30 

Organizator:  Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) 

Partner merytoryczny: DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. 

Program szczegółowy*: 

9.30 – 10.00   Rejestracja, kawa powitalna 

10.00 – 10.15   OTWARCIE SEMINARIUM powitanie gości i uczestników. Wprowadzenie do tematyki  

10.15 – 10.45  Ustawa o rynku mocy - cel wdrożenia rynku mocy w Polsce - uwarunkowania unijne 

i polskie, kluczowe założenia koncepcji i ustawy, główne zapisy ustawy -   

Tomasz Dąbrowski, Ministerstwo Energii 

10.45 – 11.30  Regulamin Rynku Mocy – wybrane zagadnienia: rynek wtórny, wykonanie 

obowiązków mocowych, rozliczenia, harmonogram - przedstawiciel PSE S.A. 

11.30 – 12.00 Organizacja rynku mocy – podstawowe definicje i pojęcia ustawowe, zakres 

działania oraz rola organów administracji, zarządcy rozliczeń   

– mec. Michał Motylewski, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. 

12.00 – 12.30  PRZERWA KAWOWA 

12.30 – 13.30 Struktura i podstawowe podmioty certyfikacji – zadania i funkcje – 

certyfikacja, rejestr rynku mocy, opłata mocowa, umowa mocowa 

 – Waldemar Gochnio, TOE 

13.30 – 14.30 Aukcje mocy – warunki i zasady - prognozowane zapotrzebowanie na moc, 

parametry i atrybuty, terminy, rundy, wyznaczanie popytu, rozstrzygnięcie – 

zakończenie – Marek Kulesa, TOE  

14.30 – 15.30 LUNCH  

15.30 – 16.30  Wybrane aspekty prawne ustawy o rynku mocy – wybrane problemy prawne 

wpływające na relacje dostawców mocy z organami administracji, operatorem i innymi 

uczestnikami rynku energii – mec. Michał Motylewski, Dentons Europe Dąbrowski 

i Wspólnicy sp. k. 

16.30 – 17.30  Ustawa o rynku mocy - wpływ wybranych zagadnień (cenobiorca, cenotwórca, 

dostawca mocy a jednostka fizyczna, wywiązania się z obowiązku, rozstrzyganie sporów 

i kary pieniężne) na przedsiębiorstwa energetyczne i odbiorców końcowych   – 

Zdzisław Muras, ekspert 

17.30  ZAKOŃCZENIE 

* organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian i poprawek programu  


