
Ustawa o rynku mocy w Polsce  
- kierunki i perspektywy rozwoju 

 
31 stycznia 2018r., Warszawa 

Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, XXXII piętro 
 
 

 
PROMOCJA: przy zgłoszeniach do 20.01.2018 koszt uczestnictwa 890 PLN + VAT/osoba 
 
 
9:00 – 9:30 rejestracja uczestników, kawa powitalna 

9:30 – 10:00 Podstawy prawne funkcjonowania rynku mocy: dr Zdzisław Muras 

 Ustawa o rynku mocy. 

10:00 – 12:00 Struktura i podstawowe podmioty rynku: dr Zdzisław Muras 

A. Cenobiorca, cenotwórca, dostawca mocy a jednostka fizyczna. 
B. Aukcja na moc – rodzaje w ujęciu definicyjnym. 
C. Jednostka wytwarzania a jednostka redukcji.  
D. Zakres działania oraz rola organów administracji. 
E. Zadania zarządcy rozliczeń.  

 
12:00 – 12:15 przerwa ma kawę 

12:15 – 13:30 Aukcja – warunki i zasady: Marek Kulesa 

A. „Rundy aukcji”, 
B. Planowane parametry aukcji głównej i aukcji dodatkowych, 
C.    Prognozowane zapotrzebowanie na moc. 
D. Zasady rozstrzygnięcia aukcji, 
E.    Zabezpieczenia finansowe. 

 
13:30 – 14:00 lunch 

14.00 – 16:00 OSP i OSD a rynek mocy – zadania i funkcje: dr Zdzisław Muras 

A. Certyfikacja. 
B. Rejestr rynku mocy. 
C. Opłata mocowa. 
D. Regulamin rynku mocy. 

1. Umowa mocowa i wtóry obrót mocą.  

2. Wykonanie obowiązku mocowego i wynagrodzenie za jego wykonanie. 

3. Rozstrzyganie sporów i kary pieniężne. 

4. Przepisy intertemporalne.  

16:00 – 16:45 Wdrożenie rynku mocy w Polsce z perspektywy obszaru wytwarzania energii 
elektrycznej - Michał Zapaśnik - Manager w Deloitte Consulting i członek zespołu Energy & Natural 
Resources Team 



 Ryzyka i strategie na rynku mocy  

 Symulacja pierwszej aukcji na Okres Dostaw w 2022 roku 

16:45 zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów 

 

       Zdzisław Muras – doktor nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE doświadczony 
wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu 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, efektywnością energetyczną, kogeneracją, 
koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza 
do Prawa energetycznego (2016 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i 
Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005). 

 

  
INFORMACJE I REJESTRACJA: 
MASTER INSTITUTE 
tel: 22 243 90 03, mobile: 604 050 480 
biuro@master-institute.pl, www.master-institute.pl 

 


