
 

 

Agenda Warsztatu PIME 

Magazyny energii w Rynku Mocy – warsztat DRUGI 

Miejsce: Kancelaria SKS Legal, ul. Jasna 26, Warszawa 

Termin: 21 marca 2018 

Partnerzy: SKS Legal, SIEMENS, TRAKCJA PRKiI, ING Bank, EnMS 

9.00  

REJESTRACJA 

9.30 – 10.30   

• Opłacalność magazynu energii w Rynku Mocy na przykładzie pracy magazynu energii Tesli 

w australijskim systemie elektroenergetycznym 

– KRZYSZTOF MÜLLER 

10.30 – 11.30 

Blok Pierwszy – ramy prawne  

 Sposoby optymalizacji kosztów energii i bezpieczeństwa zasilania w oparciu o magazyny 

energii w kontekście zmian reżimu regulacyjnego po wprowadzeniu rynku mocy 

– TOMASZ MŁODAWSKI 

11.30 – 11.50 

PRZERWA 

Blok Drugi – efekty ekonomiczne 

11.50 – 12.40 

 Wybór technologii magazynowania energii (capex i opex) na potrzeby kontraktów 

mocowych  

o magazyny elektrochemiczne – KRZYSZTOF STRUKOWICZ 

12.40 – 13.40 

 Usługi DSR w oparciu o magazyny energii w ramach Rynku Mocy i ich opłacalność  

– Dr inż. MAŁGORZATA BOBROWSKA, MARIUSZ KONDRACIUK 

13.40 – 14.30  



 Finansowanie i ubezpieczenie inwestycji magazynów energii w Rynku Mocy  

o Ryzyka finansowania inwestycji w ramach Rynku Mocy – KAZIMIERZ RAJCZYK 

14.30 – 15.00 

PYTANIA/DYSKUSJA 

15.00 – 15.30  

POCZĘSTUNEK 

 

PRELEGENCI: 

Tomasz Młodawski – jest radcą prawnym specjalizującym się w doradztwie związanym z regulacjami 

sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem sektora elektroenergetycznego i gazowego. 

Reprezentował Klientów w licznych postępowaniach regulacyjnych oraz sądowych, w tym w 

postępowaniach dotyczących m.in. udzielania koncesji, zatwierdzania taryf, ustalania wysokości 

pomocy publicznej należnej wytwórcom z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT), 

nakładania kar pieniężnych na podstawie ustawy – Prawo energetyczne, przyznawania świadectw 

pochodzenia itp. Tomasz doradzał również przy wdrażaniu w przedsiębiorstwach energetycznych 

nowych regulacji, w tym REMIT, jak również przepisów o odnawialnych źródłach energii, czy też 

regulacji ułatwiających realizację i socjalizację inwestycji infrastrukturalnych. Tomasz świadczył 

również pomoc prawną przy realizacji projektów energetycznych, negocjowaniu kontraktów EPC, 

długoterminowych kontraktów na zakup i sprzedaż energii i paliw, umów w sprawie transgranicznej 

alokacji kosztów inwestycji przesyłowych, umów o wspólnych operacjach w obszarze rozpoznawania i 

eksploatacji złóż węglowodorów, jak również negocjowaniu innych typowych umów zawieranych na 

rynku energetycznym. 

Dr inż. Małgorzata Bobrowska – Główny Specjalista ds. Smart Grid w Siemens Sp. z o.o., 

odpowiedzialna za rozwój i innowacje z zakresu inteligentnych sieci, w tym mikrosieci oraz 

magazynów energii. Jest członkiem Jury Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów uczelni 

technicznych. Pracowała w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. w Departamencie 

Eksploatacji oraz w PGNiG Termika. Absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

W 2013 r. obroniła pracę doktorską z zakresu sterowania energoelektronicznymi przekształtnikami 

sieciowymi. 

Mariusz Kondraciuk – Dyrektor Branży Energy Management, Siemens Sp. z o.o. Absolwent Szkoły 

Głównej Handlowej w specjalizacji Zarządzanie oraz Politechniki Warszawskiej w specjalizacji Sieci i 

Systemy Elektroenergetyczne. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Zakładzie Energetycznym 

Warszawa – Teren. Następnie współtworzył polski oddział firmy STS (obecnie BTC). W Siemens Sp. z 

o.o. pracuje od 2000 r., gdzie początkowo odpowiadał za sprzedaż systemów automatyki dla sektora 

elektroenergetycznego. W latach 2008 – 2010 związany był z firmą Pentair/Schroff na stanowisku 

Dyrektora Handlowego na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią. Od 2010 r. pełnił w Siemens Sp. z 

o.o. funkcje Dyrektora Branż: Energy Distribution, Smart Grid, Low & Medium Voltage. Aktualnie jest 

Prokurentem i kieruje Branżą Energy Management, odpowiadając za kompleksowe rozwiązania dla 



przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej. Jest aktywnie zaangażowany w promowanie 

nowych technologii w energetyce. 

Krzysztof Müller – Dyrektor ds. Inwestycji w EnMS Polska. Absolwent Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, Université de Montpellier, SGH. Od 20 lat pracujący w branży 

energetycznej. Zaczynał w Polish Energy Partners jako project menager budując w Polsce farmy 

wiatrowe. Od 2004 r. pracował w RWE Polska. Ostatnie 4 lata pracy w RWE Polska pełnił funkcję 

wiceprezesa RWE Polska Contracting. Od 2012 r. pracował w PGE Energia Odnawialna jako dyrektor 

ds. inwestycji, a od 2015 do 2017 r. jako wiceprezes zarządu spółki.   

Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu MY-SOFT. Spółka działa na rynku od 1992 roku. Produkuje 

urządzenia sterujące i pomiarowe, urządzenia elektroniki i automatyki przemysłowej, systemy 

alarmowe, oświetlenie przeszkodowe, refraktometry dla przemysłu spożywczego. Od kilku lat spółka 

skoncentrowała swoje działania na projektowaniu, testowaniu i rozwoju nowej gałęzi działalności 

firmy jaką są magazyny energii. W ramach tej dziedziny posiadamy opracowanie patentowe pt. 

„Sposób i układ magazynowania energii elektrycznej na potrzeby trakcji prądu stałego na liniach 

kolejowych”. Spółka w konsorcjum z firmami Qumak i TRAKCJA wybudowała pierwszy w Polsce 

modułowy magazyn elektrochemiczny dla Energii Operator o mocy 0,75 MW i pojemności 1,5 MWh. 

MY-SOFT jest stałym partnerem technologicznym spółki TRAKCJA.  

Kazimierz Rajczyk - Dyrektor Zarządzający Sektorem w Departamencie Klientów Strategicznych, 

 

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty można pobrać  na stronie internetowej pime.pl 

(link:http://pime.pl/wydarzenia/1_1/57_WARSZTATY_PIME_-_Magazyny_energii_w_Rynku_Mocy) 


