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Grupa Bilansująca na poee

Koniec symulacji – czas na rzeczywiste korzyści.

Symulacyjna GB przy poee pokazała :

realność funkcjonowania GB 

prostotę funkcjonowania GB

rzeczywisty poziom możliwych do osiągnięcia 

zysków.



Grupa Bilansująca na poee

Koniec symulacji – czas na rzeczywiste korzyści.

Poziom zysków 28 podmiotów uczestniczących w 

prowadzonych przez rok symulacjach wyniósł ponad 14 mln zł.

Wynika on ze zredukowanie odchyłek sprzedawanych i 

kupowanych przez uczestników na Rynku Bilansującym o ok. 

75%.



Grupa Bilansująca na poee

Koniec symulacji – czas na rzeczywiste korzyści.

Różne grupy proponują różne warunki uczestnictwa w GB

Sprawdź czy inni dają lepsze warunki uczestnictwa w GB!

Sprawdź czy 85% korzyści ze 100 % zysków w GB 

to nie lepszy interes niż np. 98% korzyści z 10% zysków.



Grupa Bilansująca na poee

Koniec symulacji – czas na rzeczywiste korzyści.

Dziś ELBIS Sp. z o.o. proponuje udział w 

istniejącej już, rzeczywistej, dużej GB.

Oznacza to, że przystąpienie do grupy skutkować będzie 

natychmiastowymi zyskami wynikającymi ze wspólnego 

wzajemnego bilansowania się uczestników GB.



Widok na okno „Obsługa Planów i Realizacji”



Grupa Bilansująca na poee

Kontakt

Z-ca Dyr. ds. Obrotu Energią 

Jarosław Gierula

tel. (044) 735 40 15

tel. kom. 0 607 368 686

jaroslaw.gierula@poee.pl

Grupa Bilansująca

Bartłomiej Kosiński

Marcin Rurarz

tel. (044) 735 34 10

tel. (044) 735 34 19 

bartlomiej.kosinski@poee.pl

marcin.rurarz@poee.pl

Usługa OH i OHT

Operator

tel. kom.  0 607 314 176

operator@poee.pl



Rynek uprawnień do emisji CO2

na 
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Rynek BIEŻĄCY i Rynek FORWARD na – poee

To już działa!



Filozofia rynku

Rynek poprzez swoje zasady funkcjonowania i przyjętą 
filozofię stał się częścią europejskiego  rynku EUA.

Połączenia z giełdami i platformami otwiera drogę do 
szerokiego dostępu do ofert innych giełd i do szerokiego 
zakresu produktów.

Handel odbywa się w Euro.

Zasady funkcjonowania rynku zintegrowane są 
z zasadami rynków EUA i CER naszych partnerów.



Połączenie z EEX

15.01.2008

Połączenie z EEX dotyczyło wyłącznie rynku spot.

Połączenie w najbardziej niekorzystnym momencie  
zapaści rynku EUA i obniżki cen uprawnień do poziomu 
0,01 Euro.

Zmiana okresu rozliczeń – brak uprawnień na 
rejestrach krajowych.

Zawieszenie handlu z powodu procesów integracyjnych 
EEX i wymiany aplikacji handlowej.



Połączenie z Nord Pool

01.10.2008

Znaczne rozszerzenie oferty.

Bogatsza oferta na spotach – rynek polski, oferty z EEX, 
oferty z Nord Pool, inne oferty uczestników poee
(brokerzy i spekulanci).

Rynek forward dla EUA i CER.



Dyrektor ds. Obrotu Energią 

Szymon Kosiński

tel. (044) 735 33 15

tel. kom. 0 605 071 633

fax (044) 735 33 10

szymon.kosinski@poee.pl

Rynek Uprawnień do emisji CO2
Kontakt

Z-ca Dyr. ds. Obrotu Energią 

Jarosław Gierula

tel. (044) 735 40 15

tel. kom. 0 607 368 686

jaroslaw.gierula@poee.pl

Uprawnienia do Emisji CO2

Umowy

Tomasz Lizak

tel. (044) 735 17 95 

tomasz.lizak@poee.pl


