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Szanowni Państwo! 

 Na posiedzeniu Rady Programowej Konferencji Rynek Energii Elektrycznej 

(REE 2018), które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 r. w siedzibie 

Energoprojektu w Warszawie, dokonano wyboru formuły programowej 

Konferencji oraz określono jej tematykę. 

Dwudziesta czwarta Konferencja „Rynek Energii Elektrycznej” (REE 2018) 

odbędzie się pod hasłem „Aktualne wyzwania”. Tytuł ten został wybrany przez 

organizatorów spośród wielu propozycji, w których Członkowie Rady 

Programowej zaakcentowali treści związane z nową architekturą rynku energii, 

jako pochodną powstawania rynku mocy, zmianami w polskim i ogólno-

europejskim, zintegrowanym rynku energii, powstaniem nowego, niezależnego 

od energetyki konwencjonalnej systemu klastrów energii i ich integracji z SEE. 

Kolejne grupy zagadnień to problemy transformacji elektroenergetyki, 

bezpieczeństwa dostaw energii wywołanych wpływem ograniczeń pakietu 

zimowego na wystarczalność KSE, problematyką innowacyjności w sektorze 

elektroenergetyki, pozycji odbiorcy na rynku energii, warunków pracy i rozwoju 

(w tym systemów wsparcia) odnawialnych źródeł energii i skojarzonego 

wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rozwojem energetyki rozproszonej 

oraz jej kosztami i oddziaływaniem na rozwój innych sektorów. 

Rada Programowa postanowiła, aby – wzorem lat ubiegłych – większość 

czasu przeznaczyć na dyskusję w grupach tematycznych. 

Dobrym wstępem do dyskusji będzie referat prezentujący obecną sytuację 

ekonomiczno-finansową sektora elektroenergetycznego. O przygotowanie tego 

referatu zwrócimy się do Agencji Rynku Energii SA.  

W dniach 24 i 25 kwietnia odbędą się sesje plenarne oraz zintegrowane  

z nimi dyskusje panelowe dotyczące podstawowych tematów wskazanych przez 

Radę Programową. Do opracowania referatów zaprosimy przedstawicieli: 

Ministerstwa Energii, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych SA, Towarowej Giełdy Energii SA, Agencji Rynku 

Energii SA oraz wybitnych ekspertów w dziedzinie rynku energii, 

rekomendowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.  

Pierwszy blok tematyczny to zagadnienia, które mogą zostać określone 

umownym tytułem Architektura rynku energii w Polsce. W sesji tej powinniśmy 

zastanowić się, uwzględniając ograniczenia wewnętrzne i unijne, jak powinny 

kształtować się zasady koegzystencji klasycznego, scentralizowanego modelu 

rynku – wytwórca, sieć, odbiorca – z energetyką rozproszoną opartą na 

strukturze klastrowej, spółdzielni, elektrowni wirtualnych; jak powinna zmieniać 

się polityka energetyczna kraju uwzględniając transformację energetyki. To tylko 

kilka tez do referatów wprowadzających i dla uczestników dyskusji. Do 

przygotowania referatów i udział w panelach dyskusyjnych poprosimy 

przedstawicieli świata nauki, Ministerstwa Energii oraz ekspertów 

desygnowanych przez Towarzystwa Sektora Energetycznego.  

Drugą sesję i panel dyskusyjny poświęcimy problemom wystarczalności 

krajowego systemu elektroenergetycznego. W tym panelu postaramy się 

znaleźć odpowiedź na pytanie: czy i jak zmiany poziomów emisji zapisanych  

w pakiecie zimowym wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako 

wystarczalność wytwarzania. Czy aukcyjny mechanizm rynku mocy wygeneruje 

spodziewane sygnały inwestycyjne? Drugą stroną zagadnienia jest 

bezpieczeństwo dostaw energii do odbiorców – wystarczalność układów 

sieciowych. Ważne jest także pytanie: jak powinien być zbudowany mix 

energetyczny. Do przedstawienia referatów wprowadzających, podejmujących 

zasygnalizowane problemy i udziału w dyskusji zaprosimy specjalistów  

z Ministerstwa Energii, PSE SA, wytwórców energii oraz środowisk naukowych. 

Trzecim, ważnym tematem będą: systemy wsparcia w elektroenergetyce. 

Chcielibyśmy, by poruszone zostały kwestie związane z systemami wsparcia 

energetyki odnawialnej i kogeneracji. Czy mechanizmy aukcyjne wygenerują 

spodziewane efekty? Jaki będzie wpływ systemów wsparcia na ceny energii dla 

odbiorców finalnych? O przygotowanie referatów wprowadzających, dających 

odpowiedzi na te i wiele innych pytań poprosimy przedstawicieli Ministerstwa 

Energii, PSE SA, oraz ekspertów pracujących dla środowiska energetycznego. 

Do udziału w poszczególnych panelach wstępny akces zgłosili członkowie 

Rady Programowej, a zaproszeni zostaną także przedstawiciele właściwych 

ministerstw, urzędów centralnych oraz osoby desygnowane przez Towarzystwa 

sektora energetycznego. 

Mamy nadzieję, że zaproponowane tematy staną się kanwą do otwartej 

dyskusji a ponadto zainspirują Uczestników Konferencji do zgłoszenia własnych 

propozycji referatów. Referaty te, po wstępnej akceptacji i uzyskaniu pozytywnej 

recenzji, będą prezentowane w trakcie obrad Konferencji. 

Komitet Organizacyjny REE 2018   

 

RAMOWY  PROGRAM  KONFERENCJI 

24 kwietnia 2018 r. (wtorek)  

1200–1430 - Przyjęcie i zakwaterowanie Uczestników; obiad 

1430–1900 - Obrady plenarne: prezentacja referatów zgłoszonych przez 
uczestników konferencji  

 Plenerowe imprezy towarzyszące, ognisko  

25 kwietnia 2018 r. (środa) 

900–1300, 1400–1900 - Obrady plenarne: prezentacja referatów programowych, 
dyskusje panelowe; w przerwie obiad 

1930 - Uroczysta kolacja, koncert 

26 kwietnia 2018 r. (czwartek) 

900–1300 - Obrady plenarne: prezentacja referatów zgłoszonych przez 
uczestników konferencji 

1300   Obiad; pożegnanie uczestników Konferencji 

* * * * * * * 

OPŁATY KONFERENCYJNE 
należy wnieść przelewem na konto: 

 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich 

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14 
ODDZIAŁ LUBLIN 

20-150 Lublin, ul. Rapackiego 13-15 
NIP: 526-000-09-79 

 

PEKAO O/LUBLIN 03 1240 5497 1111 0010 2159 0785 
z dopiskiem „Konferencja REE 2018 oraz nazwiskami osób delegowanych” 

mailto:biuro@ree.lublin.pl


 

INFORMACJE  DLA  AUTORÓW  REFERATÓW 

 Wzorem lat ubiegłych, oprócz referatów programowych, na REE 
2018 będą prezentowane recenzowane referaty naukowe, 
zgłoszone z własnej inicjatywy przez Uczestników Konferencji. 
Referaty zostaną przedstawione na sesjach tematycznych,  
a w przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń – także na sesji 
posterowej. O wyborze sposobu prezentacji zadecyduje Komitet 
Organizacyjny, po konsultacjach z Autorami. 

 Wśród referatów preferowane będą te, które dotyczą: prawa 
energetycznego, architektury rynku energii, rynku mocy, 
doświadczeń funkcjonowania klastrów energii, magazynów 
energii, smart grid i smart metering, przyłączania i współpracy 
rozproszonych źródeł energii z siecią energetyki zawodowej, 
efektywności energetycznej oraz gospodarowania energią. 

 Autorzy zainteresowani umieszczeniem swych artykułów  

w monografii Rynek Energii Elektrycznej – Aktualne wyzwania, 

proszeni są o przesłanie pocztą elektroniczną krótkich 

streszczeń do 1 lutego 2018 r. (maksymalnie 100 słów) na 
adres referaty@ree.lublin.pl 

 Powiadomienia o wstępnej decyzji dotyczącej przyjęcia propo-

zycji referatu oraz Wytyczne dla Autorów będą przesłane 

zainteresowanym pocztą elektroniczną do 7 lutego 2018 r. 

 Mile widziane będą także referaty prezentujące osiągnięcia firm 
sektora energetycznego. Referaty te nie będą recenzowane  
i zostaną opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Firmy, 
które chciałyby sponsorować konferencję, zamówić reklamę oraz 
wystąpić podczas konferencji z prezentacją, a także wziąć udział 
w wystawie, prosimy o skontaktowanie się z organizatorem  
w celu ustalenia warunków i planu współpracy. 

 Lista zgłoszonych referatów zostanie opublikowana na interne-
towej stronie Konferencji (www.ree.lublin.pl). 

 Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów upływa 9 marca 

2018 r. Referaty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
referaty@ree.lublin.pl. Objętość referatów powinna zajmować co 
najmniej ½ arkusza wydawniczego (tj. ok. 10 stron). 

 Referaty nadesłane przez Uczestników Konferencji będą 
recenzowane, a w Monografii zostaną opublikowane tylko te, 
które uzyskają pozytywną recenzję. W dwumiesięczniku Rynek 
Energii zostaną opublikowane referaty wybrane przez Redakcję. 

 Autorzy, którzy zechcą opublikować większą liczbę referatów lub 
nie mogą wziąć udziału w obradach Konferencji, pokrywają koszt 

druku i recenzji. Opłata za zamieszczenie referatu w Monografii 

wynosi 615 zł brutto – 500 zł netto (wpłata do 6 marca 2018 r.).  

 Referaty programowe i zamówione, opublikowane w Materiałach 

Konferencyjnych, zostaną rozesłane Uczestnikom Konferencji, 

wraz ze szczegółowym Programem, na kilka dni przed jej 
rozpoczęciem. Monografię, zawierającą referaty recenzowane, 
otrzymają Uczestnicy w Biurze Konferencji. Materiały 
Pokonferencyjne będą udostępniane na internetowej stronie 
Konferencji. 

 

 
INFORMACJE  ORGANIZACYJNE 

 Obrady Konferencji odbędą się w dniach 24 – 26 kwietnia 2018 r. 
w Hotelu Król Kazimierz.  

 Uczestnicy Konferencji zostaną zakwaterowani w Hotelu Król 
Kazimierz, Domu Dziennikarza i Spichlerzu pod Żurawiem.  

 Zainteresowani uczestnictwem w Konferencji proszeni są o na-

desłanie na adres biuro@ree.lublin.pl Kart zgłoszenia i rezer-

wacji oraz dokonanie przelewu bankowego opłaty konferencyjnej 

do 20 lutego 2018 r. Po tym terminie, ze względu na limitowaną 
liczbę miejsc, możliwość przyjęcia uczestnika należy uzgodnić 
telefonicznie w Biurze Organizacyjnym Konferencji. 

 O wszelkich zmianach w przesłanych uprzednio Kartach 

zgłoszenia i rezerwacji prosimy poinformować Biuro 

Konferencji w formie elektronicznej (biuro@ree.lublin.pl). 

 Szczegółowe informacje o Konferencji, uzupełnione pełną listą 
Autorów referatów, zamieścimy w Komunikacie Nr 2, który 
otrzymacie Państwo w pierwszych dniach lutego 2018 r. 

 Komunikat nr 1 oraz wzór Karty zgłoszenia i rezerwacji,  
a także Wytyczne dla Autorów są dostępne pod adresem 
internetowym: www.ree.lublin.pl 

OPŁATA  KONFERENCYJNA 

Opłata konferencyjna obejmuje: 

 udział w obradach Konferencji jak też komplet Materiałów Konferencyjnych, 

 możliwość opublikowania jednego referatu naukowego, 

 zakwaterowanie i wyżywienie – od obiadu 24 kwietnia do obiadu  
26 kwietnia 2018 r., 

 uczestnictwo we wszystkich imprezach towarzyszących, 

 korzystanie z kawy i herbaty podawanej w przerwach obrad, 

 transport pomiędzy hotelami w trakcie obrad konferencji, 

 

Opłaty konferencyjne 

W hotelu Król Kazimierz: 
pokój jednoosobowy – 3300 zł  
pokój dwuosobowy – 2650 zł  

W pozostałych obiektach: 
pokój jednoosobowy – 2900 zł  
pokój dwuosobowy – 2200 zł  

Uczestnictwo bez zakwaterowania – 1900 zł 
Opłata dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN – 1750 zł 

Opłata dla kierowców – 750 zł 

WCZESNA REJESTRACJA  
ceny obowiązujące do 20 lutego 2018 r. 

W hotelu Król Kazimierz: 
pokój jednoosobowy – 2800 zł  

pokój dwuosobowy – 2200 zł  

W pozostałych obiektach: 
pokój jednoosobowy – 2400 zł  

pokój dwuosobowy – 1800 zł  

Uczestnictwo bez zakwaterowania – 1600 zł 

Opłata dla pracowników wyższych uczelni i instytutów PAN – 1400 zł 

Opłata dla kierowców – 650 zł 
 

Powyższe ceny są cenami netto,  
do których należy doliczyć 23% podatek VAT 
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