
IPE Trading Sp. z o.o. 

ul. Gotarda 9 

02-683 Warszawa 

Innowacyjny Projekt Energetyczny 

 

Nowe otwarcie na rynku energii. 

Jachranka 19-20 września 2013 



 

 

Doświadczenia z rynku energii OTC  

i z rynku regulowanego 

 wynikające z: 

 

• Budowy i prowadzenia platformy obrotu energią 

elektryczną POEE. 

• Organizacji i prowadzenia systemu 

transakcyjnego rynku energii na poeeGPW. 

• Budowy aplikacji wspomagającej i prowadzenia 

usługi OH w ELBIS Sp. z o.o. i w WSEInfoengine. 

• Budowy i prowadzenia aplikacji Grupy 

Bilansującej działającej w przeszłości w ELBIS Sp. 

z o.o. 



Osoby prowadzące spółkę i działalność. 
 

Marek Kossowski – MG, rynek gazu i rynek węgla 

 

Szymon Kosiński – poee ELBIS, poeeGPW 

 

Jarek Gierula – poee ELBIS, poeeGPW 

 

Bartek Kosiński – poee ELBIS, poeeGPW, 

WSEInfoengine 

 

Jarek Rzeźnik – poee ELBIS, poeeGPW, 

WSEInfoengine 
 



 

Podstawowe cele IPE Trading Sp. z o.o. 
 

 

 Realizacja projektów związanych z    

         organizacją obrotu towarami rynkowymi  

         na rynku OTC 
 

 Świadczenie na rzecz uczestników rynku  

          pełnej gamy usług związanych z  

          prowadzoną działalnością organizacji obrotu      

          towarami rynkowymi 
    



Dla realizacji tych projektów wydzielono  

dwa obszary działalności: 
 

 

       Towarowa Platforma Handlowa 

 

 

        Platforma Usług na Rynku  

                              Towarowym 
 



 

System transakcyjny. 
 

 Odrzucono rozwiązania oparte o systemy giełdowe  

 (w tym również system  Global Vision  firmy Trayport oraz 

           rozwiązana gieldowe OMX) 

 Powody - zbyt mała elastyczność systemu  

 i długi okres wprowadzania modyfikacji. 
 

 Obrót prowadzony na aplikacji handlowej  

 doskonale znanej, sprawdzonej i zaakceptowanej  

 na polskim rynku energii. 

 System zbudowany w oparciu o system  

 stosowany wcześniej na poee w ELBIS i na poeeGPW.  

 

 Przygotowywany jest nowy, autorski system  

 w oparciu o posiadane doświadczenia i oczekiwania  

           Uczestników rynku. 
 



 

 

System dla świadczenia usług na rynku 

energii 
 

 Na bazie wieloletnich doświadczeń zbudowano 

całkowicie nową, nowoczesną i najbardziej 

funkcjonalną na rynku platformę usług NominatOR  

 

       Platforma służy zautomatyzowaniu procesów 

zgłoszeniowych obsługiwanych przez nas Uczestników 

rynku energii. 

 

       Aplikacja cały czas będzie rozbudowywana o 

kolejne możliwości świadczenia usług dla uczestników 

rynku towarowego w tym i rynku energii. 
  



 

 

Podstawowe zasady obrotu na ComTra: 
 

 Podstawowo na zasadach rynku brokerskiego 

 Stronami zawieranych transakcji są bezpośrednio  

 uczestnicy ComTra. 

 

System umożliwi zawieranie transakcji pomiędzy: 

• Uczestnikami na podstawie umów wzajemnych (np. 

EFET) 

• Uczestnikami uwiarygodnionymi finansowo 

systemem zabezpieczeń i rozliczeń 

• Podmiotami obu ww. grup uczestników rynku 
 

 
 



 

Rynek Energii Elektrycznej 

      Nowości. 
 

 Możliwość budowania przez Uczestników  

 dowolnych produktów. 

 

 Wybór zdefiniowanych wcześniej produktów,  

 najbardziej płynnych i poszukiwanych na 

          rynku. 

 

 Spot po cenach rynkowych. 
 



  

 

Dla kogo platforma obrotu? 
 

 Naszymi Uczestnikami mogą być  

 wszyscy Uczestnicy rynku.  

 

 Przygotowywanych jest szereg rozwiązań  

 z myślą o odbiorcach końcowych.  

 

 Rozwiązania standardowe powinny również  

 spełnić oczekiwania spółek obrotu i wytwórców 

         energii. 
 



 

 

Rozwój ComTra 
 

ComTra została uruchomiona 16.09.2013. 

 

I Etap - funkcjonuje: 

 
  Rynek Spot Energii Elektrycznej (RSE) 

  notowania ciągłe i SCJ po cenach rynkowych  

 

  Rynek Forward Energii Elektrycznej (RFE) 

  notowania ciągłe i przetargi  

 

        W tym etapie transakcje są zawierane na podstawie 

        umów ramowych pomiędzy Uczestnikami  

        (np. umowy EFET) 
 



 

              II etap –  przewidywany na styczeń 2014 

                        System uwiarygodniania finansowego 

                        umożliwiający zawieranie transakcji  

                        pomiędzy wszystkimi Uczestnikami, 

                        czyli pełen dostęp odbiorców końcowych 

                        do rynku hurtowego 

             III etap - Sukcesywna implementacja nowego  

                         systemu transakcyjnego dla kolejnych  

                         rynków: węgiel, biomasa, gaz ziemny     

                         skroplony, paliwa płynne (w tym LPG) 

                         oraz chemia. 
 

Rozwój ComTra (2) 



     

 

Korzyści dla Uczestników  

 
• Brak barier wejścia – niskie koszty 

• Brak pośrednictwa DM 

• Niskie koszty – transakcje brokerskie 

• Możliwość definiowania produktów  

wg. własnych potrzeb 

• Transakcje dedykowane oraz transakcje  

pozasesyjne 

• Bezpieczeństwo realizacji transakcji system  

zabezpieczeń i rozliczeń 

• Możliwość udziału odbiorców w rynku hurtowym 

poprzez system uwiarygodnienia finansowego 

• Wsparcie i obsługa potransakcyjna. 

 



    

 

Platforma Usług NominatOR 
 

Usługi w zakresie: 

 

 pełnienia funkcji Operatora Rynku  

     typu Operator Handlowy (OH)na rynku energii 

 

 pełnienia funkcji Operatora Rynku typu 

Operator Pomiarów (OP) na rynku energii 

 

 pełnienia funkcji Podmiotu Odpowiedzialnego  

    za Bilansowanie Handlowe (POB) na rynku 

            energii 



 

PLATFORMA USŁUG NOMINATOR  

JUŻ PROWADZI  

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ 

 

świadcząc usługi dla uczestników rynku.  

 



Oferta IPE to także: 
 

 audyty podmiotów obejmujące zagadnienia 

techniczne i handlowe związane z rynkiem 

 

 szeroka gama usług mających na celu: 

     •  eliminację potrzeby tworzenia u uczestników 

        rynku rozbudowanych i wyspecjalizowanych 

        służb 

• eliminację potrzeb tworzenia u uczestników   

rozbudowanej i drogiej  infrastruktury 

teleinformatycznej 

• eliminację konieczności użytkowania      

rozbudowanych i specjalistycznych aplikacji 

komputerowych 



 

Szkolenia. 

Już dziś zapraszamy i zachęcamy do 

szkoleń. 
 

Szkolenia z funkcjonowania systemu i zasad 

funkcjonowania rynku odbywają się w Warszawie i 

w Bełchatowie.  

Możliwe są również szkolenia w siedzibie 

podmiotów zainteresowanych. 

 

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu. 

Terminy i miejsca szkoleń ustalane będą 

bezpośrednio z zainteresowanymi. 
 

Jednodniowe szkolenia w tym roku są bezpłatne 



 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI  
 

i korzystaj z szerokiego dostępu  

do rynku energii  

i z profesjonalnych usług. 
 

 

 

 

 

www.ipe.pl 



Kontakt 
 IPE Trading Sp. z o.o. 

Ul Gotarda 9 

02-683 Warszawa 

Tel. 22 5484812 

Fax 22 5484840 

ipe@ipe.pl 

www.ipe.pl 

 

Zarząd: 

Marek Kossowski - Prezes Zarządu 

Tel. 22 548 4824 

Kom. 661 614 959 

marek.kossowski@ipe.pl 

 

Szymon Kosiński – Wiceprezes Zarządu 

Tel. 22 5484866 

Kom. 691 611 342 

szymon.kosinski@ipe.pl 

 

Jarosław Gierula - Dyrektor ds. Obrotu Towarami 

Tel. 44 739 49 22 

Kom. 691 612 383 

jaroslaw.gierula@ipe.pl 

 

Bartłomiej Kosiński – Dyrektor ds. Usług 

Tel. 44 739 49 23 

Kom. 691 611 209 

bartlomiej.kosinski@ipe.pl 

 


