
REGULAMIN 
 
Cel Warsztatów Rynku Energetycznego 

 
        Celem Warsztatów jest wypracowanie skutecznych metod wprowadzenia na rynek 
energii  nowoczesnych  rozwiązań  technologicznych  i  organizacyjnych,  zapewniających 
ekonomiczne  i  bezpieczne  zaopatrzenie  odbiorców  w  energię  elektryczną. 
Wprowadzenie  wzajemnego  stałego  powiązania  sieci  energetycznej  z  siecią 
informatyczną (ICT), w pełnym zrozumieniu wszystkich komponentów obu technologii, 
jest  nieodwracalną koniecznością  rozwoju  energetyki. Realizacja  tego  zadania  stwarza 
szereg  istotnych  wyzwań,  które  muszą  być  wspólnie  podjęte  a  ich  realizacja  musi 
uwzględniać wszelkie aspekty wdrożeń na działającym systemie. 
 
      Bezpieczeństwo  Krajowego  Systemu  Elektroenergetycznego  staje  się  znacznie 
obszerniejszym  zagadnieniem,  łączącym  bezpieczeństwo  systemu  i  bezpieczeństwo 
danych  osobowych  użytkowników.  Technologie  informatyczne,  stwarzając  nowe 
możliwości  operacyjne  dla  energetyki,  wnoszą  nowe  zachowania  organizacyjne 
niestosowane do tej pory szeroko w energetyce. 
 
       Warsztaty  są  adresowane  do  członków  Zarządów  i  osób 
kluczowych  dla  smart  grid  w  podmiotach  uczestniczących  w  rynku 
energetycznym. 
        
      Warsztaty  są  roboczą  platformą wymiany  i  gromadzenia wiedzy  na  temat  szeroko 
rozumianych  kluczowych  zagadnień  budowy  inteligentnych  sieci  energetycznych,  w 
szczególności wynikających z obowiązków prawnych Polski i Unii Europejskiej, a przede 
wszystkim miejscem wymiany już zdobytych doświadczeń.  

 
Zakres prac Warsztatów Rynku Energetycznego 
 
        Prace Warsztatów koncentrują się na zagadnieniach określonych w Harmonogramie 
Prac  Zespołu  Doradczego  do  spraw wprowadzenia  inteligentnych  sieci  w  Polsce  przy 
Międzyresortowym  Zespole  ds.  Realizacji  Polityki  Energetycznej  Polski  do  2030  (w 
załączeniu).  Zagadnienia  te  będą  rozpatrywane  z  uwzględnieniem  zmian  w  prawie 
energetycznym,  prac  nad  nowym  modelem  rynku  energii  i  stanowisk  Prezesa  URE 
wspierających proces budowy smart grid.  
 
     Przedmiotem  rozważań  są  kwestie  praktyczne  z  doświadczeń  projektowania, 
wdrażania  i  zarządzania  systemami  inteligentnymi  na  świecie  i  w  kraju,  a  wnioski  
stanowią wytyczne kierunkowe dla uczestników rynku. 
     Osobną  grupę  rozważań  mogą  stanowić  problemy  teoretyczne  (metodologiczne, 
normalizacyjne, organizacyjne, prawne i inne). 
     Uczestnicy  Warsztatów  powołali  stałe  Tematyczne  Zespoły  Robocze  wspierające 
skutecznie wdrożenie nowych  technologii, wzajemnie uzupełniając się  i wykorzystując 
nakłady poniesione przez poszczególne podmioty – członków Zespołu. 
 



Struktura organizacyjna Warsztatów Rynku Energetycznego 
 
            Komitet Sterujący Warsztatów stanowią: 
 

 Marek Woszczyk, Prezes URE 
 Henryk Majchrzak, Prezes PSE S.A. 

 
     Ustanowiono  Radę  Programową  w  składzie,  jak  poniżej.  Rada  Programowa  jest 
odpowiedzialna  za  organizację  Warsztatów.  Do  zadań  Rady  Programowej  należy 
zatwierdzanie wyników prac Tematycznych Zespołów Roboczych.   
 
Skład Rady Programowej  
( kolejność alfabetyczna): 

Jan Bogolubow, Prezes Zarządu Zarządca Rozliczeń S.A.  
Rafał Czyżewski, Prezes Zarządu ENERGA‐OPERATOR SA  
Krzysztof Imiełowski, doradca społeczny Prezesa URE 
Stefan Kamiński, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i  
Telekomunikacji  
Piotr Kołodziej, Prezes Zarządu TAURON Dystrybucja S.A. 
Tomasz Kowalak, Radca Prezesa URE  
Marek Kulesa, Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią 
Wojciech Lubczyński, Ekspert, PSE S.A. 
Jan Rączka, doradca społeczny Prezesa URE 
Artur Różycki, ENEA Operator Sp. z o.o. 
Małgorzata Skucha, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i  
Gospodarki Wodnej 
Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 
Mariusz Zawisza Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. 
 

       W  skład  Zespołów  będą wchodzić  specjaliści  oddelegowani  przez wszystkie 
firmy, które są reprezentowane w Radzie Programowej oraz wskazani eksperci. 

    Komitet Sterujący upoważnia Krzysztofa Imiełowskiego, doradcę społecznego Prezesa 
URE, do pełnienia funkcji koordynatora tematycznego dla członków Rady i jednocześnie 
powierza  mu  funkcję Doradcy Warsztatów.  Do  podstawowych  zadań  należy  nadzór 
nad  merytoryczną  organizacją  sesji  przy  aktywnym  udziale  Członków  Rady 
Programowej. 
 
Docelowo Warsztaty obejmą swym zakresem takie media jak: energia elektryczna, gaz, 
ciepło, woda. 
 



Sekretariat  i  zaplecze  logistyczne  zapewnia  powołane  Biuro  Obsługi  WRE  przy 
PTPiREE w zakresie: 
 

‐ logistyka spotkań; 
‐ rozsyłanie zaproszeń; 
‐ protokołowanie spotkań; 
‐ kopiowanie i wysyłanie materiałów; 
 

Dyrektor Biura PTPiREE  Andrzej Pazda  jest Sekretarzem WRE.  
Biuro działa w oparciu o budżet zatwierdzony przez Radę Programową. 
 
Oficjalne wyniki prac Warsztatów Rynku Energii są prezentowane na 
stronie : 
            www.ure.gov.pl 
 
 
Kontakt z Biurem Obsługi WRE: 
Sekretarz WRE:  
Andrzej Pazda  
tel. 61 8460200 
email: pazda@ptpiree.pl  
Biuro WRE 
Barbara Pomorska 
Tel. 61 8460214 
email: Biuro_WRE@ptpiree.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


