Szkolenie
kompleksowe:
prowadzą czołowi
eksperci zajmujący się
inteligentnymi sieciami
w Polsce.

SZKOLENIE

12 lutego 2014, Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25, Warszawa

Szkolenie poprowadzą eksperci pracujący dla: Urzędu Regulacji Energetyki, Politechniki Opolskiej, Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najważniejsze punkty:

Kto powinien wziąć udział:

• Europejska strategia na rzecz zrównoważonej,
konkurencyjnej i bezpiecznej energii.
• Cele i priorytety polityki energetycznej.
• Aktualne problemy sektora energii.
• Prosument, operator i agregator.
• Rola i funkcje operatora informacji pomiarowej.
• Interoperacyjność i e-mobility.
• Usługi systemowe oferowane z poziomu generacji
rozproszonej.
• Pozyskiwanie środków finansowych na inteligentne
sieci
• Aktualne i planowane regulacje prawne w zakresie
zdalnego odczytu danych pomiarowych.

• Prezesi, wiceprezesi, kadra zarządzająca
przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem,
IT oraz inwestycjami.
• Dyrektorzy, kadra zarządzająca i specjaliści
działów IT, inwestycji, operatorskich,
organizacji.
• Pracownicy działów regulacji i działów
prawnych.
• Specjaliści od baz danych i pomiarów.

Opis szkolenia, dokładny harmonogram, sylwetki prelegentów i formularz zgłoszeniowy znajdują się na następnych stronach.
Organizatorzy:

Patron główny:

Patron medialny:

Partner prawny:

DGZ
Leszek Juchniewicz
MS Consulting
ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626
www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

Doradztwo Gospodarcze, Zarządzanie Leszek Juchniewicz
ul. Kadrowa 65 B, 04-426 Warszawa
Tel: 22 612 99 90, Mobile: +48 601 25 26 85
e-mail: leszek.juchniewicz@gmail.com

Inteligentne sieci 2014
12.02.2014, Warszawa
O szkoleniu:
Inteligentne sieci 2014. Nowe regulacje, wyzwania i źródła finansowania oraz priorytety i konsekwencje polityki energetycznej.
Wprowadzenie inteligentnych sieci w energetyce jest wyzwaniem cywilizacyjnym, przed którym stoi Europa i cały świat. Komisja Europejska
zakłada, że do 2020 roku inteligentne sieci będą równie dostępne jak obecnie szerokopasmowy internet. Realizacja tych planów będzie wymagała
od polskiej energetyki wielu zmian i gigantycznych nakładów. Celem niniejszego szkolenia jest zwięzłe przedstawienie najważniejszych zadań,
jakie w zakresie inteligentnych sieci staną przed energetyką. Najwybitniejsi polscy eksperci przedstawią m.in. następujące tematy:
• Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii.
• Cele i priorytety polityki energetycznej; Aktualne problemy sektora energii; Uczestnicy nowego ładu na rynkach energii.
• Prosument, operator i agregator.
• Rola i funkcje operatora informacji pomiarowej.
• Interoperacyjność i e-mobility.
• Usługi systemowe oferowane z poziomu generacji rozproszonej.
• Pozyskiwanie środków finansowych na inteligentne sieci.
• Aktualne i planowane regulacje prawne w zakresie zdalnego odczytu danych pomiarowych.
W naszym szkoleniu przedstawimy wiele nowych elementów funkcjonowania systemu inteligentnych sieci, będzie ono również miało zwięzły, ale
kompleksowy charakter.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia na następnej stronie.

Sylwetki prelegentów:
Dr Leszek Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997r. –
2007r.
W latach 1994r. – 1997r. - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń
Własnościowych oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
odpowiedzialny za prywatyzację kapitałową, restrukturyzację przedsiębiorstw i
spółek Skarbu Państwa, wykorzystanie środków pomocowych, nadzór nad
spółkami z udziałem kapitału zagranicznego oraz za pion analiz ekonomicznych
w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa.
Współpracował z inwestorami i doradcami prywatyzacyjnymi, Komisją
Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.
Aktualnie prowadzi działalność ekspercką i doradczą, będąc m.in.
konsultantem w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych
Wydziału Zarządzania UW oraz doradcą Prezydenta Pracodawców RP.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek
naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w
energetyce, a także o prywatyzacji.

Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji Rozwoju
Inteligentnych Sieci, Urząd Regulacji Energetyki.
W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą Prawo
energetyczne, w szczególności w ramach zespołów przygotowujących projekty
aktów wykonawczych.
Od 1998 do 2013 r. w Departamencie Taryf URE: od 2000 r. kierował
departamentem (do 2006 r. jako p.o. dyrektora, od 2006 r. – dyrektor
departamentu), aktualnie radca Prezesa URE w Biurze - Centrum Koordynacji
Rozwoju Inteligentnych Sieci.
Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych
przedsiębiorstw sieciowych na gruncie ustawy Prawo energetyczne.
Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart
Metering/Smart Grid, zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz poprawę
wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych. Autor ponad
100 publikacji dotyczących sektora energetycznego.

Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Skomudek - Katedra Zarządzania Projektami
Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika Opolska.
Posiada ponad 25-letni staż pracy w energetyce zawodowej.
W latach 2001 – 2008 pełnił funkcje zarządcze w spółkach
elektroenergetycznych województw opolskiego i dolnośląskiego (stanowiska:
Prezesa ZE Opole SA i Wiceprezesa EenergaPro KE S.A.) oraz w latach 2008 –
2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce Polskie Sieci ektroenergetyczne
Operator S.A. w Konstancinie-Jeziornej. Brał udział w tworzeniu grup
kapitałowych EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. i wydzieleniu Operatora
Systemu Dystrybucyjnego. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie
funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, problematyką stabilności pracy
krajowego systemu elektroenergetycznego, problematyką inwestycyjną
i eksploatacyjną sieci elektroenergetycznych, zarządzaniem podmiotami
podsektora elektroenergetycznego w warunkach konkurencji, problematyką
oceny stopnia zagrożenia i skuteczności ochrony przed oddziaływaniem zjawisk
o charakterze falowym (elektromagnetycznym), które towarzyszą
wyładowaniom atmosferycznym i stanom zakłóceniowym w sieciach
elektroenergetycznych.
Wojciech Stawiany - ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Ekspert w zakresie ochrony powietrza i ocen oddziaływania na środowisko
(uprawnienia Wojewody Śląskiego oraz Polskiej Izby Ekologii).
W okresie 1989 – 2003 był Dyrektorem Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska
w Katowicach. Jako Dyrektor Departamentu Projektów Strukturalnych
NFOŚiGW w latach 2003 – 2005 uczestniczył w dofinansowaniu projektów
w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz
Sektorowego
Programu
Operacyjnego
„Wzrost
Konkurencyjności
Przedsiębiorstw”. W latach 2005 – 2007 pracował w Głównym Inspektoracie
Ochrony Środowiska jako Główny Inspektor i Zastępca Głównego Inspektora.
Aktualnie jest doradcą w NFOŚiGW podejmując w swojej aktywności
zawodowej zagadnienia poprawy efektywności energetycznej, inteligentnych
sieci energetycznych oraz czystych technologii węglowych.

Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii
i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor
kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań
zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu
postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego
oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną,
kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem
i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz
autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa.
Prawo dla ekonomistów (2005).
Organizatorzy:

Patron główny:

Patron medialny:

Partner prawny:

DGZ
Leszek Juchniewicz
Firma consultingowo-szkoleniowa
świadcząca usługi dla sektora
energetycznego.
www.msconsulting.net.pl

Doradztwo gospodarcze i zarządzanie
w energetyce, bankowości
i inwestycjach.
leszek.juchniewicz@gmail.com

Pierwszy, wiodący i największy
polski portal rynku energii.
www.cire.pl

Wiodący portal internetowy
oraz kwartalnik o inteligentnych
sieciach
www.smart-grids.pl

Kancelaria wyspecjalizowana w
usługach dla sektora
energetycznego
www.zajdler.eu

Inteligentne sieci 2014
9.00

12.02.2014, Warszawa
•

Rejestracja, kawa powitalna.

9.30 Krajowy System Elektroenergetyczny - Połączenia
międzysystemowe -Bezpieczeństwo.
Dr Leszek Juchniewicz
•
•
•
•

•

Krajowy System Elektroenergetyczny i Rynek Energii
Elektrycznej – uczestnicy, produkcja, usługi, towar, ceny.
Europejska strategia na rzecz zrównoważonej,
konkurencyjnej i bezpiecznej energii.
Cele i priorytety polityki energetycznej.
Aktualne problemy sektora energii:
• funkcjonowanie Rynku Energii Elektrycznej,
• mechanizmy wsparcia Odnawialnych Źródeł Energii oraz
Źródeł Konwencjonalnych,
• połączenia międzysystemowe,
• inteligentne sieci,
• polityka klimatyczno-energetyczna UE,
• bezpieczeństwo energetyczne.

13.10 Przerwa na lunch
13.50 Część III - Interoperacyjność, e-mobility oraz usługi systemowe
Dr Tomasz Kowalak
•

•

10.15 Smart Grid – wyzwanie dla energetyki 2014
Prof. Waldemar Skomudek
•
•
•
•
•
•

Zmiany zachodzące w energetyce światowej i europejskiej –
wprowadzenie Smart Grid i jego konsekwencje.
Kierunki zmian zachodzących na polskim rynku
energetycznym – ewolucja filozofii systemu.
Technologia Smart Grid - spodziewane korzyści dla
krajowego systemu elektroenergetycznego.
Konieczne zmiany w regulacji podsektora
elektroenergetycznego – punkt widzenia sektora.
Czy Smart Grid przyczyni się do gruntownej rekonstrukcji
elektroenergetyki?

Rola i funkcje Operatora Informacji Pomiarowej.
• Separacja sieci od obrotu.
• Archiwizacja danych pomiarowych.
• Zapewnienie bezpieczeństwa procesów.
Rola i funkcje agregatora.
• Agregacja sprzedaży do sieci energii prosumenckiej.
• Agregacja usług proefektywnościowych.
• Agregacja usług systemowych.

Interoperacyjność.
• Cel: przeciwdziałanie podziałowi rynku.
• Zakres: procesy i porty komunikacji.
• Efekt: wymienność elementów infrastruktury.
E-mobility: zagrożenie, szansa czy miraż?
• Możliwe formy techniczne i organizacyjne.
• Przesłanki rozwoju.
• Ryzyka rozwoju niekontrolowanego.
Potencjał usług systemowych oferowanych z poziomu
generacji rozproszonej.
• Lokalne bilansowanie mocy czynnej.
• Regulacja napięć i przepływów energii biernej.
• Ograniczanie zasięgu lokalnych wyłączeń.

15.20 Przerwa kawowa
15.35 Program priorytetowy NFOŚiGW - Inteligentne sieci
energetyczne - założenia i efekty I konkursu
Wojciech Stawiany

11.30 Przerwa kawowa
11.50 Część I - Nowy ład w polityce energetycznej państwa konsekwencje dla rynków energii
Dr Tomasz Kowalak
•

Nowe elementy polityki państwa wobec inteligentnych sieci
w odniesieniu do Polityki Energetycznej Państwa do r. 2030.
• Elementy Smart Grid obecne w PEP2030.
• Przesłanki rewizji PEP w kierunku „pro-smart”.
• Ewolucja stanowiska elit politycznych wobec procesu
wdrażania Smart Grid.
• Uczestnicy nowego ładu i perspektywy zmian na rynkach
energii.
• Potrzeba konwergencji tradycyjnych rynków
energetycznych w kierunku rynków zorientowanych na
zaspokajanie zintegrowanych potrzeb konsumentów
energii.
• Efektywność energetyczna: pozorna sprzeczność
interesów gospodarki i sektora energetycznego.
• Unbundling: potrzeba efektywnego rozdzielenia
działalności sieciowej od obrotu na rzecz
wyrównywania szans rynkowych klientów i
sprzedawców.
Część II - Prosument, operator i agregator
• Prosument w inteligentnej sieci - partner a nie petent.
• Klasyfikacja prosumentów ze względu na poziom
wyposażenia.
• Atrakcyjność prosumenta z punktu widzenia odbiorcy
końcowego (klienta).
• Atrakcyjność prosumenta z punktu widzenia systemu
(OSD/OSP).

•
•
•
•
•
•

ProInteligentne sieci energetyczne w dokumentach i prawie.
Inteligentne sieci energetyczne w dokumentach i prawie.
Cele Programu.
Prace nad Programem.
Podstawowe zapisy Programu.
Podsumowanie I konkursu aplikacyjnego.

16.15 Aktualne i planowane regulacje prawne w zakresie zdalnego
odczytu danych pomiarowych
Dr Zdzisław Muras
•
•

•

Operator systemu przesyłowego i operator systemu
dystrybucyjnego - zakres zadań i obowiązków.
Planowanie rozwoju - a zdany odczyt oraz inne obecnie
obowiązujące uregulowania prawne w tym także wynikające
z noweli prawa energetycznego z 21.06.13.
Zdalny odczyt i operator informacji pomiarowych w
projekcie nowego prawa energetycznego:
• nowa struktura rynku energii po wprowadzeniu
zdalnego odczytu,
• podstawowe planowane zadania OIP-a,
• nowe zasady zmiany sprzedawcy.

17.00 Zakończenie i rozdanie zaświadczeń

W trakcie omawiania każdego tematu przewiduje się dyskusję.
www.msconsulting.net.pl

Wypełniony formularz
prosimy wysłać na email:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

zgloszenia@msconsulting.net.pl

Szkolenie: Inteligentne sieci 2014

lub faxem: (22) 250 15 98

12.02.2014, Warszawa

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa (wjazd jak do PGNiG).
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej ).

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie www.msconsulting.net.pl/szkolenia
1. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

2. Imię:

Nazwisko:

Stanowisko:

Departament:

Email:

Telefon:

Firma:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Email do osoby kontaktowej:

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT:
Pełna nazwa firmy:
Ulica:

Miasto:

Telefon:

Fax:

Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT
o numerze NIP:

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie:

Inteligentne sieci 2014
Data: 12.02.2014, Warszawa
Całkowity koszt udziału w szkoleniu:
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 2.02.2014 r.
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 3.02. do 6.02.2014 r.
1390 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 6.02.2014 r.

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy
NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie

W ciągu 24 godzin otrzymają
Państwo potwierdzenie
zgłoszenia.
W przypadku braku
potwierdzenia, prosimy o
kontakt telefoniczny.

Warunki uczestnictwa:
1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu
podany jest w formularzu po lewej
stronie.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe
oraz lunch. W przypadku potrzeby
zorganizowania lunchu
wegetariańskiego,
prosimy
o
wcześniejszą informację.
3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy
Państwu potwierdzenie udziału oraz
fakturę pro-forma.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia,
ale nie później niż przed rozpoczęciem
szkolenia.
5. Wpłaty należy dokonywać na konto:
MultiBank
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać
na
adres
e-mail:
kontakt@mscconsulting.net.pl
7. W przypadku rezygnacji na 11 lub
więcej dni przed szkoleniem. rezygnacja bez kosztów.
8. W przypadku rezygnacji na 6 do 10
dni przed szkoleniem obciążymy
Państwa opłatą administracyjną w
wysokości 290 PLN + 23% VAT.
9. W przypadku rezygnacji na 5 lub
mniej dni przed szkoleniem r.
obciążymy Państwa opłatą w wysokości
990 PLN + 23% VAT.
10.
W
przypadku
rezygnacji
uzasadnionej
udokumentowanym
działaniem siły wyższej – bez opłat.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w
szkoleniu może wziąć udział inny
pracownik firmy pod warunkiem
przesłania danych osoby zastępczej
drogą mailową w terminie do 5 dni
przed rozpoczęciem szkolenia.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo
do
uzasadnionych
lub
spowodowanych siła wyższą zmian w
programie.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do odwołania szkolenia w
wypadku działania siły wyższej,
zobowiązując się wówczas do zwrotu
wpłaconych opłat w pełnej wysokości.

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting
MS Consulting

Organizatorzy:

Patron główny:

DGZ
Leszek Juchniewicz
Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140
2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości
kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.)
MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i
marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również
zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania.

Adres korespondencyjny:
ul. Geodetów 23C/38
05-500 Piaseczno - Józefosław
Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626
www.msconsulting.net.pl
kontakt@msconsulting.net.pl
NIP: 522-105-3902
Regon: 011171664

