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RYNEK BILANSUJ¥CY

Najwa¿niejsze punkty:
§Funkcje i struktura rynku bilansuj¹cego

§Rynek bilansuj¹cy w ustawie – Prawo energetyczne

§Rynek bilansuj¹cy w rozporz¹dzeniu „systemowym”

§Rola i funkcje regulatora rynku energii

§Ujêcie miêdzynarodowe rynku bilansuj¹cego

§Planowanie i prowadzenie ruchu jednostek wytwórczych

§Rozliczenia na rynku bilansuj¹cym

§Kierunki rozwoju 

Kto powinien wzi¹æ udzia³:
§Prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy, zw³aszcza dzia³ów technicznych i 

operatorskich

§Kadra kierownicza oraz specjaliœci od dystrybucji i handlu energi¹

§Kadra kierownicza, techniczna i specjaliœci z zakresu prawa oraz 
informatyki

§Kadra kierownicza, techniczna i specjaliœci odpowiedzialni za 
rynek bilansuj¹cy w ujêciu wewn¹trz pañstwowym oraz 
miêdzynarodowym 

§Zapraszamy równie¿ nowych pracowników energetyki do 
unikalnej okazji kompleksowego zapoznania siê z tematyk¹ rynku 
bilansuj¹cego

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefos³aw
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

Partnerzy

Aspekty techniczne, ekonomiczne i regulacyjno – prawne.
Stan obecny i perspektywy rozwoju.

Szkolenie kompleksowe

Warszawa, 
Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25



Sylwetki prelegentów:

Dr in¿. Rafa³ Gawin – dr nauk technicznych z zakresu elektroenergetyki i gospodarki energetycznej, obecnie naczelnik Wydzia³u ds. 
Operatorów Systemu Elektroenergetycznego w Departamencie Promowania Konkurencji Urzêdu Regulacji Energetyki
Autor publikacji z zakresu funkcjonowania rynków energii elektrycznej, w tym rynków regionalnych. Wspó³autor m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.). Ekspert 
Komisji Europejskiej w ramach programów TAIEX oraz projektu bliŸniaczego na Ukrainie, zwi¹zanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej, bezpieczeñstwa dostaw 
energii, rynku bilansuj¹cego i zarz¹dzania ograniczeniami. Ekspert Florenckiej Szko³y Regulacji w zakresie rozwoju i funkcjonowania regionalnych rynków energii elektrycznej.

Prof. nzw. dr hab. in¿. Waldemar Skomudek  Katedra Zarz¹dzania Projektami Wydzia³u In¿ynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika 
Opolska
Problematyka stopni zagro¿enia i skutecznoœci ochrony przed oddzia³ywaniem zjawisk o charakterze elektromagnetycznym, towarzysz¹cym wy³adowaniom atmosferycznym i 
stanom zak³óceniowym w sieciach elektroenergetycznych. Funkcjonowanie w kraju rynku energii elektrycznej oraz problematyka stabilnoœci pracy KSE i zarz¹dzania podmiotami 
podsektora elektroenergetyki w warunkach konkurencji. Normalizacja i certyfikacja w elektroenergetyce. Rybek bilansuj¹cy. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane. Funkcje 
zarz¹dcze w spó³kach elektroenergetycznych i w krajowym Operatorze Sieci Przesy³owych w Konstancinie. Kierownik Katedry Zarz¹dzania Projektami (WIPiL PO).

–

Dr in¿. Grzegorz B³ajszczak – PSE Operator  SA
W latach 1984-1994 pracownik naukowy kolejno na Politechnice Warszawskie (84-86), na Politechnice w Budapeszcie (86-90) i na Uniwersytecie Rand Afrikaans w Johannesburgu, 
gdzie zajmowa³ siê uk³adami poprawy jakoœci energii i zarz¹dzaniem moc¹ czynn¹ i biern¹. W latach 1994-1995 specjalista ds. wspó³pracy z zagranic¹ w Energoprojekt-Warszawa 
S.A., 1995-1996 manager ds. napadów i rezerwowego zasilania w francuskiej firmie Schneider Electric, a w latach 1996-1999 zastêpca dyrektora ds. szkoleñ i wdro¿eñ w Europejskim 
Oddziale Sterowania Procesami firmy Westinghouse Electric (sterownie prac¹ elektrowni i innych du¿ych obiektów przemys³owych). Od 1999 zatrudniony w Polskich Sieciach 
Elektroenergetycznych (obecnie PSE Operator S.A.), gdzie zajmowa³ siê us³ugami systemowymi, nastêpnie rozliczeniami miêdzynarodowej wymiany energii, a obecnie zajmuje siê 
wdra¿aniem nowych technologii oraz jakoœci energii i zarz¹dzaniem moc¹ biern¹. Jest cz³onkiem m. in.: SEP, IEEE, CIGRE, KT w PKN, jest rzeczoznawc¹ w dziedzinie jakoœci energii 
elektrycznej, a tak¿e autorem ponad 100 publikacji naukowych i technicznych.

MS Consulting jest firm¹ consultingow¹ dostarczaj¹c¹ us³ugi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetyki i sektorów 
oko³oenergetycznych. Œwiadczymy us³ugi  dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citigorup, PGE S.A, PSE Operator, PZU 
Asset Management, Vattenfall, RWE Stoen Operator i wielu innych, a wspó³pracuj¹ z nami m.in. ADD Polska, Alcatel-Lucent, Hewlett-
Packard, IBM Poland, Siemens i wielu innych.

Prezesem firmy jest dr Marian Œlifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu cia³ach unijnych, wspó³pracownik OECD, 
IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów.

Wiêcej szczegó;ów o naszej firmie, spis naszych najwiêkszych klientów, partnerów oraz ekspertów na: www.msconsulting.net.pl 

O firmie 

Funkcjonowanie rynku bilansuj¹cego w Polsce budzi kontrowersje od wielu lat. W za³o¿eniu rynek ten ma byæ, tak jak w wielu krajach Unii – 
rynkiem technicznym a nie miejscem handlu energi¹ o rosn¹cym - jak to siê zdarza³o w przesz³oœci - wolumenie obrotów. Do tej pory, 
zarówno w skali krajowej jak i unijnej, nie wypracowano zadowalajacych standartów opisu modeli funkcjonowania tego istnotnego dla 
energetyki mechanizmu. 

Niniejsze szkolenie ma za zadanie przybli¿yæ s³uchaczom, w oparciu o aktualne regulacje prawne oraz techniczne aspekty funkcjonowania, 
nie tylko bie¿¹cy stan rynku bilansuj¹cego, ale przede wszystkim prognozy jego rozwoju w przysz³oœci – uwarunkowania unijne w oparciu o 
rozwój prawa wspólnotowego, a tak¿e docelowego model funkcjonowania tego segmentu rynku.

Szkolenie przeprowadz¹ trzej wybitni eksperci w tym zakresie, ³¹cz¹cy dorobek teoretyczny z wieloletni¹ praktyk¹: prof. dr in¿. Waldemar 
Skomudek z Politechniki Opolskiej, dr in¿. Rafa³ Gawin  z Urzêdu Regulacji Energetyki oraz dr in¿. Grzegorz B³ajszczak z PSE Operator SA, 
dziêki czemu uzyskaj¹ Pañstwo zarówno pogl¹d Regulatora jak i praktyków na funkcjonowanie i przysz³oœæ rynku bilansuj¹cego. 

O szkoleniu



9.00-10.20    Rynek bilansuj¹cy w ustawie – Prawo energetyczne:
1.1. Definicje i pojêcia (bilansowanie systemu, zarz¹dzanie ograniczeniami, bilansowanie handlowe, centralny 

mechanizm bilansowania handlowego, podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, inne)
1.2. Obowi¹zki operatorów systemu elektroenergetycznego

1.2.1. Bilansowanie techniczne i handlowe, rozliczenia
1.2.2. Udostêpnianie informacji
1.2.3. Bezpieczeñstwo dostaw energii

1.3. Instrukcje ruchu i eksploatacji sieci elektroenergetycznych (zakres)                                                                    

10.20-10.40  przerwa kawowa 

10.40-11.40  Rynek bilansuj¹cy w rozporz¹dzeniu „systemowym”:
2.1.  Bilansowanie systemu elektroenergetycznego

2.1.1. Bilansowanie realizowane przez operatora systemu przesy³owego
2.1.2. Rozliczenia za niezbilansowanie oraz generacjê wymuszon¹
2.1.3. Bilansowanie Ÿróde³ wiatrowych
2.1.4. Bilansowanie systemu dystrybucyjnego

2.2.  Zarz¹dzanie ograniczeniami systemowymi 
2.2.1. Identyfikacja ograniczeñ systemowych
2.2.2. Uwzglêdnianie ograniczeñ w planach wytwarzania
2.2.3. Udostêpnianie informacji o ograniczeniach systemowych
2.2.4. Pozyskiwanie us³ug systemowych

11.40-13.00  Rola i funkcje regulatora rynku energii:
3.1.  Zatwierdzanie zasad bilansowania i zarz¹dzania ograniczeniami systemowymi (IRiESP)
3.2.  Monitorowanie funkcjonowania rynku bilansuj¹cego
3.3.  Kontrolowanie obowi¹zków wynikaj¹cych z prawa wspólnotowego
3.4.  Kary, rozstrzyganie sporów 

13.00-13.40  Lunch

13.40-14.45  Rynek bilansuj¹cy w ujêciu miêdzynarodowym:
4.1.  Rynek bilansuj¹cy i mechanizm bilansowania
4.2.  Rynek bilansuj¹cy i zasady dostêpu do sieci transgranicznych
4.3.  Wytyczne dobrych praktyk w sprawie bilansowania
4.4.  Wytyczne ramowe i kodeksy sieciowe 

                    
14.45-15.00  przerwa kawowa

15.00-16.40  Kierunki rozwoju rynku bilansuj¹cego:
5.1. Prawo wspólnotowe (docelowy model rynku)

5.1.1. Wyznaczanie dostêpnych zdolnoœci przesy³owych
5.1.2. D³ugoterminowa alokacja zdolnoœci przesy³owych
5.1.3. Krótkoterminowa alokacja zdolnoœci przesy³owych (rynki dnia nastêpnego)
5.1.4. Alokacja praw przesy³owych w dniu realizacji dostaw (rynki dnia bie¿¹cego)

5.2. Projekt nowego modelu rynku krajowego 
5.2.1. Rynek dnia nastêpnego
5.2.2. Rynek dnia bie¿¹cego
5.2.3. Rynek czasu rzeczywistego
5.2.4. Finansowe prawa przesy³owe
5.2.5. Rynek zdolnoœci wytwórczych

Dr in¿. Rafa³ Gawin, Urz¹d Regulacji Energetyki

Dr in¿. Rafa³ Gawin, Urz¹d Regulacji Energetyki

Dr in¿. Rafa³ Gawin, Urz¹d Regulacji Energetyki

Dr Grzegorz B³ajszczak, PSE Operator

Dr in¿. Rafa³ Gawin, Urz¹d Regulacji Energetyki

Rynek bilansuj¹cy.
Aspekty techniczne, ekonomiczne i regulacyjno-prawne. Stan obecny i perspektywy rozwoju.
Szkolenie kompleksowe

DZIEÑ PIERWSZY, 12 grudnia 2011 r.

I. Rynek bilansuj¹cy – mechanizm bilansowania i zarz¹dzania ograniczeniami systemowymi 
    – aspekty regulacyjno-prawne 



9.00-10.00    Rynek bilansuj¹cy, jako segment rynku energii elektrycznej
1.1. Cel i zasady dzia³ania rynku energii elektrycznej
1.2. Krajowy model rynku energii elektrycznej
1.3. Ceny na rynku energii elektrycznej (ceny na rynkach zdecentralizowanym, gie³dowym, bilansuj¹cym)
1.4. Organizacja funkcjonalna rynku bilansuj¹cego 

10.00-10.20  przerwa kawowa

10.20-11.20  Funkcje rynku bilansuj¹cego
2.1. Funkcja techniczna rynku bilansuj¹cego
2.1. Funkcja bilansu popytu i poda¿y na energie elektryczn¹ 

11.20-12.20  Struktura rynku bilansuj¹cego 
3.1.  Zasady tworzenia i rodzaje obiektów na rynku bilansuj¹cym (punkt pomiarowy i miejsce dostarczania 

energii)
3.2.  Jednostka grafikowa, jako obiekt rynku bilansuj¹cego
3.3.  Uczestnik rynku bilansuj¹cego 

12.20-13.00  lunch

13.00-14.45  Planowanie i prowadzenie ruchu jednostek wytwórczych 
4.1. Zg³aszanie danych handlowych
4.2. Planowanie koordynacyjne

4.2.1.Planowanie i prowadzenie ruchu jednostek wytwórczych
4.2.2.Wstêpny plan koordynacyjny dobowy
4.2.3.Bie¿¹cy plan koordynacyjny dobowy

5.1.  Zasady rozdzia³u obci¹¿eñ 

14.45-15.00  przerwa kawowa

15.00-16.40  Rozliczenia na rynku bilansuj¹cym
6.1. Ogólne zasady rozliczeñ (oferty bilansuj¹ce, ceny rozliczeniowe, dane pomiarowe  i pomiarowo-rozliczeniowe, 

okresy rozliczeniowe i p³atnoœci, nale¿yte wykonanie umowy i in.)
6.2. Wyznaczanie pozycji kontraktowych (korekty pozycji deklarowanych, odchylenia od pozycji skorygowanych, 

wyznaczanie pozycji odchyleñ, wyznaczanie nale¿noœci i in.)
6.3. Rozliczanie jednostek grafikowych

Rynek bilansuj¹cy.
Aspekty techniczne, ekonomiczne i regulacyjno-prawne. Stan obecny i perspektywy rozwoju.
Szkolenie kompleksowe

II. Aspekty techniczne i ekonomiczne funkcjonowania rynku bilansujacego 

    Blok prowadzi prof. nzw. dr hab. in¿. Waldemar Skomudek

DZIEÑ PDRUGI,  13 grudnia 2011 r.



FORMULARZ ZG£OSZENIOWY

Upowa¿niam firmê MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oœwiadczam, ¿e nale¿na kwota zostanie przelana na konto 
MS Consulting: MultiBank 70 1140 2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równoczeœnie oœwiadczamy, ¿e zapoznaliœmy siê z 
warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Zgodnie z ustaw¹ 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, ¿e jest administratorem danych 
osobowych. Wyra¿amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez MS Consunting, 
œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak¿e w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyra¿amy równie¿ zgodê na otrzymywanie 
drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyra¿aj¹cemu zgodê na przetwarzanie 
danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak¿e prawo ich poprawiania.

Wype³niony formularz 
wyœlij na e-mail:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Firma: Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Telefon: Fax:

E-mail:

Pe³na nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy: Miasto:

Dane potrzebne do wystawienia Faktury Vat

Oœwiadcza, ¿e jest p³atnikiem podatku od towarów i us³ug VAT

i posiada numer NIP:

Stanowisko: Departament:

Stanowisko: Departament:

Nazwisko:Imiê:1.

Imiê: Nazwisko:2.

PROSIMY WYPE£NIAÆ DRUKOWANYMI LITERAMI
W przypadku wiêkszej iloœci osób prosimy wysy³aæ zg³oszenia w kilku formularzach

kontakt@msconsulting.net.pl

MS Consulting

Adres korenspodencyjny:
ul. Zorzy Polarnej 23/4
05-500 Piaseczno - Józefos³aw
Tel: 22 250 15 92
       22 250 15 93
Fax: 22 378 36 44
Mobile: +48 508 154 626

E-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIP: 522-105-3902 
Regon: 011171664

1.   Koszt uczestnictwa jednej osoby 
w szkoleniu jest podany w formularzu 
po lewej stronie.

2.   Cena obejmuje prelekcje, pomocnicze 
materia³y drukowane dotycz¹ce 
szkolenia, wersje elektroniczne 
prezentacji, przerwy kawowe oraz lunch

3.   Po otrzymaniu zg³oszenia, przeœlemy
Pañstwu potwierdzenie udzia³u i fakturê
pro-forma

4.   Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie
7 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie
póŸniej ni¿ przed rozpoczêciem
Warsztatu

5.   Wp³aty nale¿y dokonaæ na konto
MultiBank 
70 1140 2017 0000 4702 0648 1461

6.   Rezygnacjê z udzia³u nale¿y przes³aæ 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl

7.  W przypadku rezygnacji do 28.11.2011 r. 
- rezygnacja bez kosztów

8.   W przypadku rezygnacji od 29.11.2011 
r. do  5.12.2011 r. obci¹¿my Pañstwa 
op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 200 
PLN + 23% VAT

9.   W przypadku rezygnacji po  5.12.2011 
r. obci¹¿ymy Pañstwa op³at¹ 
administracyjn¹ w wysokoœci 990 PLN 
+ 23% VAT

10. W przypadku rezygnacji uzasadnionej 
udokumentowanym dzia³aniem si³y 
wy¿szej – bez op³at

11. Zamiast zg³oszonej osoby 
w Warsztacie mo¿e wzi¹æ udzia³ inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przes³ania danych osoby zastêpczej 
drog¹ mailow¹ w terminie do 7 dni 
przed rozpoczêciem Warsztatu

12. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do uzasadnionych lub spowodowanych 
si³a wy¿sz¹ zmian w programie

13.Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo 
do odwo³ania szkolenia  w wypadku 
dzia³ania si³y wy¿szej, zobowi¹zuj¹c siê 
wówczas do zwrotu wp³aconych op³at 
w pe³nej wysokoœci

Warunki uczestnictwa

lub faxem: 22 378 36 44

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefos³aw
NIP: 522-105-3902, Tel: (22) 250 15 92, (22) 250 15 93, Mobile: +48 508 154 626, Fax: (22) 378 36 44,

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl

NIE, 

 

nie wezmê udzia³u w prezentowanym szkoleniu, jednak proszê o informowanie 
mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting

chcê wzi¹æ udzia³ w szkoleniu:

Rynek bilansuj¹cy

Aspekty techniczne, ekonom iczne i regulacyjno – praw ne.

Stan obecny i perspektywy rozw oju. 

 

TAK,

Koszt uczestnictwa w dwóch dniach szkolenia:
1490 PLN + VAT 23% do 28.11.2011
1690 PLN + VAT 23% od 29.11.2011 

Koszt uczestnictwa w jednym, wybranym dniu szkolenia:
990 PLN + VAT 23% do 28.11.2011
1190 PLN + VAT 23% od 29.11.2011

4% rabatu przy udziale 2 osób oraz 6% przy udziale od 3 osób z tej samej firmy.
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