
Najważniejsze punkty: 
• Nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku energii 

elektrycznej w Polsce. 
• Konkurencyjny rynek energii  2014 - jaki i dla kogo? 
• Inteligentne sieci a handel energią - perspektywy na rok 2014. 
• Zmiany i uwarunkowania regulacyjne funkcjonowania rynku 

energii elektrycznej w roku 2014. 
• Zasady funkcjonowania rynku gazu ziemnego w 2014 r. -

uwarunkowania unijne i krajowe. 
• Programy poprawy efektywności energetycznej a możliwość 

systemowej redukcji kosztów energii. 
• Zakres i zasady  dostępu sprzedawcy  do informacji  pomiarowej z 

systemu AMI. 
• Rola TGE w rozwoju rynków energii w roku 2014. 
• Zakres uprawnień i oddziaływania niezależnego regulatora rynku.  

 
  

 
 

Kto powinien wziąć udział: 
 

• Prezesi, wiceprezesi, kadra zarządzająca, 
szczególnie ds. rozwoju, finansowych i 
prawnych. 

• Dyrektorzy, kadra zarządzająca i specjaliści 
działów handlu, rozwoju, inwestycji, 
operatorskich i organizacji. 

• Pracownicy działów handlu, prawnych i 
marketingu. 

• Specjaliści od IT i finansów. 
 
 

Szkolenie poprowadzą eksperci pracujący dla: Urzędu Regulacji Energetyki, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców 
Energii, Forum Odbiorców EE i Gazu, Towarowej Giełdy Energii, oraz kancelarii Legal Partners. 

 

Szkolenie z czołowymi 
ekspertami i 

uczestnikami procesu 
ewolucji rynku energii 

w Polsce! 

Opis szkolenia, dokładny harmonogram, sylwetki prelegentów i formularz zgłoszeniowy znajdują się na następnych stronach. 

MS Consulting 

 ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław 

Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626 

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

 

Doradztwo Gospodarcze, Zarządzanie Leszek Juchniewicz 

ul. Kadrowa 65 B, 04-426 Warszawa 

Tel: 22 612 99 90, Mobile: +48 601 25 26 85 

e-mail: leszek.juchniewicz@gmail.com 

12 grudnia 2013, JM Apart Hotel, ul. Grzybowska 45, Warszawa    

SZKOLENIE 

 

Organizatorzy: Partner prawny: Patron główny: 

DGZ 

Leszek Juchniewicz 

Patron medialny: 



Zmiany, jakie w legislacyjnym otoczeniu rynków energii wprowadziły modyfikacje w systemie regulacyjnym polskiej 
energetyki stanowią wielkie wyzwanie dla przedsiębiorstw tego sektora. Najwięcej zmian będzie konsekwencją 
wprowadzania inteligentnych sieci, wymuszających szybszy i bardziej precyzyjny obieg informacji, a także dalsze zmiany idące 
w kierunku zwiększenia stopnia urynkowienia handlu energią i gazem. W szkoleniu wezmą udział najwybitniejsi eksperci 
reprezentujący różne instytucje i interesariuszy na rynkach energii (URE, Giełdę Energii, Forum Odbiorców Energii, brokerów, 
a także przedstawicieli sektora). W sposób zwięzły, ale zarazem kompleksowy przedstawimy najważniejsze i mające 
największy wpływ na jego uczestników, aspekty funkcjonowania rynków energii w 2014 r. 
 
 
                  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia na następnej stronie. 

Daniel Borkowski - Radca Prawny, LEGAL PARTNER 
Daniel Borkowski w swojej dotychczasowej praktyce miał możliwość 
doradzać dla przedsiębiorstw z sektora gazowego, energetycznego  
i chemicznego. Od 2000r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young, 
a obecnie jako radca prawny w kancelarii prawnej LEGAL PARTNER. 
Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i 
Downstream począwszy od wydobycia, przesyłu, magazynowania i 
importu/sprzedaży gazu ziemnego oraz w wybranych obszarach 
elektroenergetyki w szczególności ryneki energii, odnawialne źródłach 
energii (OZE) i kogeneracja (CHP). Swoje doświadczenia poszerzył o 
spojrzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych 
szkoleniach lub uczelniach (w trakcie: Master of Gas Business 
Management – Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, 
Holandia). Od kilku lat prowadzi szkolenia i uczestniczy jako prelegent w 
konferencjach dedykowanych dla szeroko rozumianego sektora 
energetycznego.  
 
Dr  Leszek  Juchniewicz - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 
1997r. – 2007r. 
W latach 1994r. –  1997r. - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa, odpowiedzialny za prywatyzację kapitałową, 
restrukturyzację przedsiębiorstw i spółek Skarbu Państwa, 
wykorzystanie środków pomocowych, nadzór nad spółkami z udziałem 
kapitału zagranicznego oraz za pion analiz ekonomicznych w odniesieniu 
do majątku Skarbu Państwa. 
Współpracował z inwestorami i doradcami prywatyzacyjnymi, Komisją 
Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych. 
Aktualnie prowadzi działalność ekspercką i doradczą, będąc m.in. 
konsultantem w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych 
Wydziału Zarządzania UW oraz doradcą Prezydenta Pracodawców RP.   
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek 
naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w 
energetyce, a także o prywatyzacji. 
 
Henryk Kaliś - Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, 
Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, 
Przewodniczący FORUM CO2. 
 
Dr Tomasz Kowalak - Radca Prezesa w Biurze – Centrum Koordynacji 
Rozwoju Inteligentnych Sieci, Urząd Regulacji Energetyki. 
W latach 1994-1998 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą 
Prawo energetyczne, w szczególności w ramach zespołów 
przygotowujących projekty aktów wykonawczych.  
Od 1998 do 2013 r. w Departamencie Taryf URE: od 2000 r. kierował 
departamentem, aktualnie radca Prezesa URE w Biurze - Centrum 
Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współautor metodologii zatwierdzania taryf elektroenergetycznych 
przedsiębiorstw sieciowych na gruncie ustawy Prawo energetyczne. 
Od 2006 r. zaangażowany w proces wdrażania w Polsce systemu Smart 
Metering/Smart Grid, zorientowanego na zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego, poprawę efektywności wykorzystania energii oraz 
poprawę wykorzystania krajowych (lokalnych) zasobów energetycznych. 
Autor ponad 100 publikacji dotyczących sektora energetycznego. 
 
Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole 
Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i 
współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu 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, kogeneracją, koncesjonowaniem, 
czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. 
komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem 
podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. 
Prawo dla ekonomistów (2005). 
 
Leszek Prachniak - Dyrektor Działu Notowań, Towarowa Giełda Energii 
S.A. 
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Do 2000 roku  
zatrudniony w Energa SA na stanowisku kierownika obrotu energię 
elektryczną. Od 2000r pracuje w Towarowej Giełdzie Energii SA (TGE) na 
stanowisku dyrektora działu notowań. Do zadań działu należy 
organizacja i prowadzenie notowań na rynku giełdowym. Aktywnie 
uczestniczył w procesie tworzenia dotychczas uruchomionych rynków 
na Towarowej Giełdzie Energii SA. Obecnie biorze udział w pracach nad 
stworzeniem parkietu gazu na TGE. 
 
  
Iwona Ustach - Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA  
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Makler Papierów 
Wartościowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach 
nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1997 roku związana z Domem 
Maklerskim BGK SA. Od 2004 roku jako Członek Zarządu, a następnie 
Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA zaangażowana w rozwój 
działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu 
towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez 
Towarową Giełdę Energii SA i Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA. 
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Rejestracja, kawa powitalna 
 
Konkurencyjny rynek energii AD 2014 - jaki i dla kogo? 
dr Leszek Juchniewicz 
 
• Monopol naturalny w energetyce. 
• Ewolucja rynku energii: od monopolu do konkurencji. 
• Jednolity europejski rynek energii. 
• Komu potrzebny jest konkurencyjny rynek energii w Polsce? 
• Rynek energii i rynek mocy - w obliczu rynku dwutowarowego. 
• Odbiorca na konkurencyjnym rynku energii. 
• Inteligentne sieci elektroenergetyczne wyzwaniem przyszłości. 
 
„Inteligentne sieci a handel energią – perspektywy na rok 2014.” 
dr Tomasz Kowalak 
 
• Zakres i zasady  dostępu Sprzedawcy  do informacji  

pomiarowej z systemu AMI. 
• OIP symetryzatorem pozycji Sprzedawców względem źródła 

informacji pomiarowej. 
• Wykorzystanie informacji pomiarowej do rozliczenia odbiorcy 

na rynku energii. 
• Wykorzystanie informacji pomiarowej w rozliczeniu 

Sprzedawcy na Rynku Bilansującym. 
• Rozliczanie przedpłatowe na życzenie odbiorcy jakościowo 

nowym elementem rynku energii. 
• Zasady budowy ofert na podstawie informacji pomiarowej.  
• Zakres i zasady dostępu  do informacji pomiarowej z 

Infrastruktury Sieci Domowej. 
• Sprzedawca agregatorem usług wsparcia 

proefektywnościowego odbiorcy. 
• Sprzedawca agregatorem usług systemowych świadczonych 

przez prosumentów na rzecz operatorów sieci. 
• Sprzedawca energii elektrycznej w procesie konwergencji 

rynków  energii elektrycznej, paliw gazowych,  ciepła oraz 
materiałów pędnych. 

• Podsumowanie wpływu infrastruktury Smart Grid na pozycję 
Sprzedawców na rynku energii. 
 

 
Przerwa kawowa 
 
 
Ciąg dalszy: „Inteligentne sieci a handel energią – perspektywy na 
rok 2014.” 
dr Tomasz Kowalak 
 
 
Zasady funkcjonowania rynku gazu ziemnego w 2014 r. – 
uwarunkowania unijne i krajowe. 
mec. Daniel Borkowski 
 
• Docelowy model rynku gazu ziemnego (Gas Target Model ) oraz 

podstawowe regulacje unijne kształtujące rynek 
• Dyrektywa 2009/72 
• Rozporządzenie 715/2009 wraz z wytycznymi 

ramowymi i kodeksami sieci 
• Rozporządzenie 994/2010 
• REMIT 

• Regulacje krajowe – wybrane zagadnienia w obszarze celów i 
zmian na rynku gazu ziemnego: 

• Mały trójpak - nowelizacja Prawa energetycznego 
• nowe Rozporządzenie taryfowe 
• Mapa drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego 

• Komentarz do krajowej perspektywy i możliwości wdrożenia 
unijnego modelu rynku. 

• Konieczność synergii działań uczestników rynku w dobie 
rozwoju inteligentnych sieci. 

• Nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku energii 
elektrycznej w Polsce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rola TGE w rozwoju rynków energii w roku 2014. 
Leszek Prachniak 
 
• Kontynuacja prac dotyczących dopracowania z uczestnikami 

rynku optymalnego harmonogramu notowań na Rynku Dnia 
Następnego. 

• Rozwój Rynku Terminowego Towarowego – optymalizacja 
notowanych instrumentów. 

• Prowadzenie przez TGE rejestru świadectw efektywności 
energetycznej i rejestru gwarancji pochodzenia energii 
elektrycznej. 

• Rozpoczęcie notowań świadectwami efektywności 
energetycznej. 

• Organizacja obrotu gwarancjami pochodzenia energii 
elektrycznej na TGE. 

• Analiza zmienności cen na rynku spot i rynku forward. 
 
 
Przerwa na lunch 
 
 
Rola brokera w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej i gazu 
w roku 2014. 
Iwona Ustach 
 
• Obligo giełdowe dla rynku gazu ziemnego. 
• Zasady uczestnictwa podmiotów w obrocie na giełdowym 

rynku gazu. 
• Zasady wykonywania obowiązków wynikających z prawa 

akcyzowego. 
• Rynek zielonych certyfikatów - zasady wykonywania 

obowiązków przez energochłonnych odbiorców. 
• Oferta domów maklerskich w obrocie na rynkach 

organizowanych przez Towarową Giełdę Energii. 
 

 
 
Węzłowe zagadnienia dotyczące rynków energii w 2014 w ocenie 
odbiorców energii. 
Henryk Kaliś  
 
• Praktyczne aspekty europejskiego systemu handlu emisjami 

(ETS). Historia, stan obecny i przyszłość (spór o backloading). 
• Mix energetyczny dla Polski a potencja wysokosprawnej 

kogeneracji. 
• Potencjał poprawy efektywności energetycznej w polskim 

przemyśle, Audyt energetyczny. 
• Dyrektywa 2012/27/UE o efektywności energetycznej a 

możliwość systemowej redukcji kosztów energii. 
 

 
 
Przerwa kawowa 
 
 
Zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej w roku 2014 – 
uwarunkowania regulacyjne. 
dr Zdzisław Muras 

 
• Podstawowe uregulowania prawne kształtujące rynek: 

• operatorzy elektroenergetyczni – zadania i 
obowiązki,  

• sprzedawcy – nowe wyzwania i obowiązki, 
• odbiorcy - podstawowe uprawnienia. 

• Zakres uprawnień i oddziaływania niezależnego regulatora 
rynku.  

 
Zakończenie i rozdanie zaświadczeń 

 
 

9.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.50 
 
 
 
 

12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9.00 

11.30 

Rynki energii 2014                                                             12 grudnia 2013, Warszawa 

 
13.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.00 
 
 

14.00 

16.05 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 250 15 98 

W ciągu 24 godzin otrzymają 

Państwo potwierdzenie 

zgłoszenia.  

W przypadku braku 

potwierdzenia, prosimy o 

kontakt telefoniczny. 

MS Consulting 

 

Adres korespondencyjny: 

ul. Geodetów 23C/38 

05-500 Piaseczno - Józefosław 

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93 

Fax: 22 250 15 98 

Mobile: +48 508 154 626 

 

www.msconsulting.net.pl 

kontakt@msconsulting.net.pl 

 

NIP: 522-105-3902 

Regon: 011171664 

 

Szkolenie: Rynki energii 2014 
12.12.2013, Warszawa 
 

Miejsce szkolenia: JM  Apart Hotel, ul. Grzybowska 45, Warszawa  
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej). 

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie www.msconsulting.net.pl/szkolenia 

Warunki uczestnictwa: 

1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu 
podany jest w formularzu po lewej 
stronie.  

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały 
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe 
oraz lunch. W przypadku potrzeby 
zorganizowania lunchu  
wegetariańskiego, prosimy o 
wcześniejszą informację. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy 
Państwu potwierdzenie udziału oraz 
fakturę pro-forma.  

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w 
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, 
ale nie później niż przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

5. Wpłaty należy dokonywać na konto: 
MultiBank  

70 1140 2017 0000 4702 0648 1461  

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl  

7. W przypadku rezygnacji na 11 lub 
więcej dni przed szkoleniem. - 
rezygnacja bez kosztów. 

8. W przypadku rezygnacji  na 6 do 10 
dni przed szkoleniem obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w 
wysokości  290 PLN + 23% VAT.   

9. W przypadku rezygnacji na 5 lub 
mniej dni przed szkoleniem r. 
obciążymy Państwa opłatą w wysokości 
990 PLN + 23% VAT.  

10. W przypadku rezygnacji 
uzasadnionej udokumentowanym 
działaniem siły wyższej – bez opłat.  

11. Zamiast zgłoszonej osoby w 
szkoleniu może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową w terminie do 5 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do uzasadnionych lub 
spowodowanych siła wyższą zmian w 
programie.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do odwołania szkolenia w 
wypadku działania siły wyższej, 
zobowiązując się wówczas do zwrotu 
wpłaconych opłat w pełnej wysokości. 

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140 

2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości 

kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą 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, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i 

marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również 

zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz klientów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania. 

    Firma:   Ulica: 
 

    Kod pocztowy:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

    Email do osoby kontaktowej:    

1. Imię:   Nazwisko: 
 

    Stanowisko:   Departament: 

    Email:   Telefon: 
 

2. Imię:    Nazwisko: 

    Stanowisko:   Departament: 
 

    Email:   Telefon: 

    Pełna nazwa firmy:    
 

    Ulica:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

     Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

     o numerze NIP: 

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT: 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie: 

Rynki energii 2014 
Data: 12.12.2013, Warszawa 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 2.12.2013 r. 
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 3.12. do  7.12.2013 r. 
1390 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 7.12.2013 r. 

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting 

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

Organizatorzy: Patron główny: 

DGZ 

Leszek Juchniewicz 


