
Szkolenie: 

OBRÓT GIEŁDOWY ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ I 
GAZEM ZIEMNYM 

Najważniejsze punkty: 
 

• Rozwój giełdowego obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym 
w UE. Stan obecny i perspektywy 

• Zmiany prawne w zakresie obrotu giełdowego energią 
elektryczną 

• Techniczne aspekty obrotu giełdowego energią elektryczną 

• Rola brokera w obrocie giełdowym . 

• Kierunki rozwoju i zmiany prawne w zakresie obrotu giełdowego 
gazem ziemnym 

• Regulacyjne aspekty obrotu giełdowego energią elektryczną i 
gazem ziemnym  

 
 

Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej. 

 

Kto powinien wziąć udział: 
 

• Prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów 

• Kadra kierownicza i eksperci Działów 
Prawnych 

• Kadra kierownicza i eksperci Działów 
Handlu Energią 

• Kadra kierownicza i eksperci Działów 
Rozwoju 

• Kadra Kierownicza i eksperci Działów 
Rozliczeń 

• Kadra Kierownicza i eksperci Działów IT 
 
 

29 maja 2012    
Warszawa,  

Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25 

MS Consulting ul. Zorzy Polarnej 23/4, 05-500 Piaseczno - Józefosław 

NIP: 522-105-3902, Tel: 22 250 15 92, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626 

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

STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU 



  
  

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i 
sektorów około energetycznych.  Świadczymy usługi dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION SA, Citigorup, PGE 
S.A, PSE Operator, PKN Orlen, PZU Asset Management i wielu innych, a współpracowali z nami m.in. ADD Polska, Alcatel-
Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens Polska. 
Prezesem firmy jest dr Marian Ślifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu ciałach unijnych, 
współpracownik OECD, IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów. 
  

Więcej szczegółów o naszej firmie,  w tym spis prelegentów i ekspertów, partnerów oraz największych klientów dostępny 
jest na stronie: www.msconsulting.net.pl  

   

Wojciech Starzyński - Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Giełdowymi NOBLE Securities S.A. 
Makler papierów wartościowych i makler giełd towarowych. Na rynku kapitałowym od 1995 roku. W NOBLE Securities S.A. 
(wcześniej Dom Maklerski Polonia NET S.A.) od roku 2000.  
Od 2005 roku kieruje zespołem aktywnie uczestniczącym w giełdowym obrocie prawami majątkowymi do świadectw 
pochodzenia energii elektrycznej, a od roku 2010 także energią elektryczną. 

  
Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące obrotu rynkowego energią elektryczną oraz gazem. Niniejsze szkolenie ma na 
celu przedstawienie aktualnych zmian w otoczeniu regulacyjno-prawnym obrotu energia elektryczną i gazem, w tym 
omówienie przymusu giełdowego ( art, 49a uPE), a także kwestie dotyczące technicznych aspektów giełdowego handlu 
energią, rolę brokera w zaktualizowanym stanie prawnym, perspektywy rozwoju w odniesieniu do skali krajowej na tle 
dominujących tendencji, w tym zakresie w Unii Europejskiej.  
Szkolenie prowadzą wybitni znawcy tematu, dr Zdzisław Muras, Marek Onichimowski z Izby Rozliczeń Giełd Towarowych, dr 
Robert Zajdler z kancelarii prawnej Zajdler Energy Lawyers, a także przedstawiciele Biura Maklerskiego Noble Bank Pani 
prezes Iwona Ustach i Pan Wojciech Starzyński. 
 
Więcej szczegółów w załączonym programie na następnej stronie. 

Obrót giełdowy energią  
elektryczną i gazem ziemnym 

   

Marek Onichimowski, Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2005-2009 pracował na Towarowej Giełdzie 
Energii S.A., początkowo w Rejestrze Świadectw Pochodzenia a następnie w Departamencie Nadzoru i Rozliczeń, zajmując się 
nadzorowaniem i rozliczeniem sesji giełdowych, a także przygotowując regulacje rynku. Od roku 2009 pracuje w Izbie Rozliczeń 
Giełd Towarowych, najpierw przy tworzeniu koncepcji i regulacji Izby a następnie w Dziale Zarządzania Ryzykiem i Dziale 
Rozliczeń i Rozrachunku. Wykładowca na kursach na maklera giełd towarowych organizowanych przez Związek Maklerów i 
Doradców.  

Sylwetki prelegentów: 

O szkoleniu 

O MS Consulting 

   

Dr Robert Zajdler - Kancelaria Zajdler Energy Lawyers. Radca prawny, wykładowca na Politechnice Warszawskiej.  
Wcześniej współpracownik jednej z większych kancelarii prawnych w Warszawie, pełnomocnik Polski w postępowaniach 
arbitrażowych, w tym opartym na Traktacie Karty Energetycznej (Mercuria Energy Group Ltd. vs. Rzeczpospolita Polska). 
Zajmował się też negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa 
Unii Europejskiej. Pracował również w Komisji Europejskiej. Autor licznych publikacji w dziedzinie energetyki. 

  

Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca 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). 

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. 



8.45 - 9.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna. 

  
9.00 – 10.00 Rozwój giełdowego obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym w UE. Stan obecny i 
 perspektywy   

• Rozwój globalnego obrotu energią elektryczną  
• Rozwój rynku gazu ziemnego  w tym LNG  
• Charakterystyka największych rynków europejskich   
• Rynek polski na tle rynków UE – stan obecny i perspektywy rozwoju 

 Wykładowca: dr Robert Zajdler 
  
 
10.00 – 11.00 Zmiany prawne w zakresie obrotu giełdowego energią elektryczną  

• Historia i charakterystyka rynku europejskiego – aktualizacja aspektów prawnych 
• Charakterystyka rynku polskiego   
• Zmiany prawne w zakresie obrotu giełdowego – przewidywane zmiany 
• Kompetencje organów ochrony administracji publicznej  

 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
 - Urząd Regulacji Energetyki   
 - Komisja Nadzoru Finansowego 
 Wykładowca: dr Robert Zajdler  
  
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa  
 
11.15 – 13.10 Techniczne aspekty obrotu giełdowego energią elektryczną 

•  Opis systemów notowań giełdowych  
• Charakterystyka podstawowych kontraktów terminowych  
• Charakterystyka największych europejskich rynków energii wraz ze specyfikacją oferowanych 

kontraktów  
• Specyfikacja kontraktów oferowanych na rynku polskim  
• Rozliczenie i zabezpieczanie kontraktów zawartych na rynku polskim 

 Wykładowca: Marek Onichimowski  
 
13.10 – 13.55 Przerwa obiadowa 
  
13.55 – 14.50 Rola brokera w obrocie giełdowym .Aktualizacja stanu prawnego i perspektywy rozwoju.  
 Obrót giełdowy a wypełnienie obowiązków – rola i zadania TGE i Domów Maklerskich oraz 
 Towarowych Domów Maklerskich 

• Rejestr świadectw pochodzenia i praw majątkowych 
• Uczestnictwo w TGE 
• Poziom opłaty zastępczej a faktyczne poziomy cen na zielonych 
• Certyfikatów na TGE 
• Możliwości zakupu bezpośredniego na TGE 
• Pośrednictwo DM lub TDM – podstawowe obowiązki i wymagania 
• Rozliczenie obowiązków przez DM, TDM oraz odbiorcę końcowego 

 Wykładowca: Prezes Iwona Ustach, Wojciech Starzyński,  NOBLE Securities SA 
 
14.50 – 15.45 Kierunki rozwoju i zmiany prawne w zakresie obrotu giełdowego gazem ziemnym   

• Model europejskiego obrotu gazem ziemnym  
• Kierunki rozwoju krajowego obrotu giełdowego gazem ziemnym  

 Wykładowca: dr Robert Zajdler 
  
15.45 – 16.45  Administracyjno-regulacyjne kierunki rozwoju rynku paliw i energii, w tym obrotu giełdowego w Polsce 

• Rynek hurtowy i rynek detaliczny  
• Podstawowe podmioty rynku energii i rynku gazu  
• Handel transgraniczny   
• „Przymus giełdowy (art. 49a uPe)” – administracyjna forma kreacji rynku  
• Giełdowy obrót prawami majątkowymi - zasady współpracy regulator – giełda lub inny rynek 

regulowany  
• Rozliczenie obowiązków „kolorowych”, w tym podmioty zobowiązane  
• Forma decyzji przy rozliczaniu domu maklerskiego lub towarowego domu maklerskiego z obowiązków 

„kolorowych”, „cudzymi świadectwami pochodzenia”.  
 Wykładowca: Dr Zdzisław Muras 

 

Harmonogram Obrót giełdowy energią  elektryczną i gazem ziemnym – 29.05.2012 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 378 36 44 

W ciągu 24 godzin otrzymają 

Państwo potwierdzenie 

zgłoszenia. W przypadku braku 

potwierdzenia, prosimy o 

kontakt telefoniczny. 

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 kontakt. 

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 do 
18.05.2012 r. - rezygnacja bez 
kosztów. 

8. W przypadku rezygnacji od 
19.05.2012 r. do 2105.2012 r. 
obciążymy Państwa opłatą 
administracyjną w wysokości  290 
PLN + 23% VAT.   

9. W przypadku rezygnacji po 
21.05.2012 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 7 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. 

 
MS Consulting 

 

Adres korespondencyjny: 

ul. Zorzy Polarnej 23/4 

05-500 Piaseczno - Józefosław 

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93 

Fax: 22 378 36 44 

Mobile: +48 508 154 626 

 

www.msconsulting.net.pl 

kontakt@msconsulting.net.pl 

 

NIP: 522-105-3902 

Regon: 011171664 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach 

Obrót giełdowy energią elektryczną i gazem ziemnym 
 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, 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 

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: 

Obrót giełdowy energią elektryczną i gazem ziemnym 
– 29.05.2012 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 17.05.2012 r. 
1190 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 18.05 do 29.05.2012 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 


