Informacja Prasowa

Konstancin-Jeziorna, 26 kwietnia 2017 r.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Partnerem XXII Konferencji Naukowo - Technicznej
REE’2017

Dwudziesta trzecia Konferencja "Rynek Energii Elektrycznej" (REE 2017), organizowana w dniach 25-26
kwietnia br., przy merytorycznej współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbywa się pod hasłem
"Zmiany w energetyce i wokół niej".
Podczas REE’2017, oprócz referatów naukowych, odbędą się panele dyskusyjne zgrupowane w trzech blokach
tematycznych:
1. Pakiet zimowy - propozycje legislacyjne przedstawione przez Komisję Europejską.
2. Mechanizmy mocowe na rynku energii
3. Innowacyjna energetyka
Uczestnicy konferencji dyskutować będą m.in. o wpływie ograniczeń Pakietu Zimowego, polityce energetycznej
i nowych uregulowaniach prawnych w Polsce, nowej pozycji odbiorcy na rynku energii, problematyce
innowacyjności w sektorze elektroenergetyki, zmianach w polskim i ogólnoeuropejskim zintegrowanym rynku
energii, zmianach w zasadach działania mechanizmów rynkowych - budowie rynku mocy, warunkach pracy
i rozwoju odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji, rozwoju energetyki rozproszonej oraz jej
kosztach i oddziaływaniu na rozwój innych sektorów.
Z ramienia PSE, w konferencji uczestniczyć będą m.in.:


Dr Tomasz Sikorski – wiceprezes zarządu PSE,



Prof. Leszek Jesień – dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej



Konrad Purchała – wicedyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej



Andrzej Midera – wicedyrektor Departamentu Usług Operatorskich

Przedstawiciele PSE wezmą aktywny udział we wszystkich blokach tematycznych tej jednej z prestiżowych
konferencji branżowych. Zaprezentują także referaty merytoryczne nt.:
- Wyzwań w zakresie wdrażania europejskiego rynku energii elektrycznej
- Wyzwania dla infrastruktury rynkowej w świetle innowacyjnego rozwoju elektroenergetyki
- Klastrów i spółdzielni energetycznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
- Metodyki wyznaczania parametru interconnectivity dla systemów połączonych
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka
jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie
Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu
elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także,
na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.
Nadrzędnym celem PSE jest bezpieczeństwo dostarczania energii elektrycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej elektroenergetycznej.
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