
 

• Krótkie przypomnienie i wyjaśnienie zjawisk elektrycznych. 

• Parametry i jednostki elektryczne. 

• Wytwarzanie energii elektrycznej. 

• Źródła odnawialne. 

• Elementy składowe systemu elektroenergetycznego. 

• Funkcjonowanie sieci elektrycznych. 

• Zarządzanie systemem elektroenergetycznym. 

• Europejski system elektroenergetyczny. 

• Rynek energii elektrycznej. 

Pełny harmonogram szkolenia znajduje się na stronie trzeciej. 
 

Najważniejsze punkty: Kto powinien wziąć udział: 

5 czerwca 2014    
Warszawa,  

Centrum Szkoleniowe ul. Kasprzaka 25 

System elektroenergetyczny dla prawników i 
ekonomistów 

Wiedza niezbędna do pracy w sektorze energetycznym. 
Interaktywne warsztaty, teoria i ćwiczenia. 

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 

 

 
• Prezesi oraz członkowie zarządów, 

dyrektorzy, kadra kierownicza 
przedsiębiorstw z sektora energetycznego 
o wykształceniu nie-elektrycznym. 

• Prawnicy i pracownicy kancelarii 
prawnych świadczący usługi dla sektora 
energetycznego. 

• Ekonomiści zatrudnieni w sektorze energii 
elektrycznej. 

• Specjaliści nie-elektrycy z działów 
inwestycji, projektów, rozwoju. 

• Informatycy realizujący zadania dla 
energetyki. 

• Pracownicy Urzędów miast i gmin, 
zaangażowani w projekty energetyczne. 

• Reprezentanci, wybrani w wyborach, 
zajmujący się polityką energetyczną. 

 
 
 
 

 

WARSZTATY SZKOLENIOWE: 

Patroni medialni: 

http://www.inzynieria.com/
http://www.cire.pl/
http://www.rynekelektryczny.pl/
http://www.energiamax.pl/
http://www.ioze.pl/


O organizatorach: 

  
  

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  

  
  
Serdecznie zapraszamy do udziału w ważnym szkoleniu wyjaśniającym w uporządkowany sposób funkcjonowanie 
systemu elektroenergetycznego.  
Wykłady przeznaczone są dla nie-elektryków, dla osób bez wystarczającej, a nawet bez żadnej wiedzy na tematy 
elektryczne, które pracują w sektorze elektroenergetycznym. Zagadnienia z elektrotechniki i elektroenergetyki będą 
wyjaśniane językiem potocznym, w prostej i przyswajalnej formie, jak również poprzez interaktywne ćwiczenia, 
pozwalające uczestnikom kursu na dogłębne zrozumienie i zapamiętanie wykładanego materiału. 
Po szkoleniu kursant lepiej zrozumie działanie przedsiębiorstwa w którym pracuje, co pozwoli na efektywniejszą pracę 
własną, jak i w zespole oraz możliwości podejmowania nowych działań i wyzwań. 
Szkolenie odbędzie się 5 czerwca 2014, w Warszawie.  
 
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia na następnej stronie. 
  

POLSKA I EUROPEJSKA ENERGETYKA ZAWODOWA. ORGANIZACJA, REGULACJE, 

FUNKCJONOWANIE, AKTUALNE PROBLEMY. 

System elektroenergetyczny dla prawników i 
ekonomistów. 

Wiedza niezbędna do pracy w sektorze energetycznym. 

O szkoleniu: 

O MS Consulting: 

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i 
sektorów około energetycznych. Naszymi klientami są wszystkie wielkie krajowe spółki energetyczne oraz setki średnich i 
małych podmiotów (m.in. spółki grupy TAURON, ENEA, ENERGA, PGE, PKN ORLEN, KGHM Polska Miedź,  
PKP Energetyka, Dalkia Polska, LOTOS, AZOTY, GAZ-SYSTEM, Investgas, IBM Polska, i wiele innych). 
Przy organizacji szkoleń i usług doradczych współpracowaliśmy również z takimi podmiotami jak: 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  

O prelegencie: 

Dr inż. Grzegorz Błajszczak - w latach 1984–1994 pracownik naukowy kolejno na Politechnice Warszawskiej, politechnice 
w Budapeszcie i na Uniwersytecie Rand Afrikaans w Johannesburgu. Specjalista ds. Współpracy z zagranicą w 
Energoprojekcie-Warszawa SA (1994–1995), menedżer ds. napędów i rezerwowego zasilania we francuskiej firmie 
Schneider Electric (1995–1996), zastępca dyrektora ds. Szkoleń i wdrożeń w Europejskim Oddziale Sterowania Procesami 
firmy Westinghouse Electric (1996–1999). W latach 1999 - 2012 zatrudniony w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych, 
gdzie zajmował się usługami systemowymi, następnie rozliczeniami międzynarodowej wymiany energii, a w ostatnich 
latach wdrażaniem nowych technologii oraz jakością energii i zarządzaniem mocą bierną, w 2013 roku pracował w 
Towarowej Giełdzie Energii jako główny specjalista w Biurze Rozwoju Biznesu i latach 2013-2014 zatrudniony w Urzędzie 
Regulacji Energetyki jako główny specjalista w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich. Jest członkiem 
m.in.: SEP, IEEE, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Komitetu NOT ds. Gospodarki Energetycznej, Polskiego Komitetu 
Jakości i Efektywnego Użytkowania Energii Elektrycznej. Jest rzeczoznawcą w dziedzinie jakości energii elektrycznej, a 
także autorem ponad 130 publikacji naukowych i technicznych. 
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Dyskusja przewidywana przy każdym bloku tematycznym. Przerwy 10 minutowe występują po każdym bloku tematycznym. 

Harmonogram: System elektroenergetyczny dla prawników i ekonomistów. 5 czerwca 2014  
www.msconsulting.net.pl 

8.45 - 9.30 Rejestracja i kawa powitalna 
 
9.30 - 10.20  Krótki wstęp z fizyki - elektrotechnika 

• Obwody prądu stałego 
• Obwody prądu zmiennego 
• Technika wysokich napięć 
• Ochrona przeciwporażeniowa i BHP 

 
 
10.30 - 11.20  Aparaty i urządzenia 

• Transformatory 
• Silniki 
• Generatory 
• Falowniki 

 
  
11.30 - 12.20 Wytwarzanie energii elektrycznej  

• Elektrownie węglowe 
• Elektrociepłownie 
• Elektrownie atomowe 
• Źródła odnawialne (wodne, wiatrowe, słoneczne, biomasowe) 

  
 
12.30 – 13.20 Przesył i dystrybucja energii elektrycznej 

• Rodzaje sieci elektrycznych (włączając kable) 
• Parametry energii elektrycznej 
• Sterowanie pracą sieci 
• Krajowe przedsiębiorstwa zarządzające sieciami 

 
 
 13.20 - 14.00  Przerwa na lunch 
 
 
14.00 - 14.50 Zarządzanie krajowym systemem elektroenergetycznym 

• Zadania operatora systemu przesyłowego (OSP) 
• Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) 
• Bilansowanie 
• Przyłączanie do sieci 

  
 
15.00 - 15.50 Krajowy rynek energii elektrycznej 

• Handel energią elektryczną 
• Certyfikaty (7 kolorów) 
• Zadania Urzędu Regulacji Energetyki 
• Działalność Towarowej Giełdy Energii 

  
 
16.00 - 16.50 Europejskie systemy elektroenergetyczne 

• Energetyczna polityka Unii Europejskiej, akty prawne 
• Europejskie organizacje ENTSO-E i ACER 
• Elektroenergetyczny („sieciowy”) podział Europy 
• Rynkowy podział Europy 

 
 16.50 - 17.15   Zakończenie, dodatkowe pytania i rozdanie zaświadczeń 



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. 

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 3 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. Geodetów 23C/38 

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: 522-105-39-02 

Regon: 011171664 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach 

Szkolenie:  System elektroenergetyczny dla prawników  

                    i ekonomistów - 5.06.2014, Warszawa. 
Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa. 
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej). 

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.  

Wyrażamy zgodę na umieszczenie nazwy firmy na liście klientów MS Consulting.  

    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: 

System elektroenergetyczny dla prawników i ekonomistów. 
5.06.2014, Warszawa  

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
790 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 19.05.2014 r. –  CENA PROMOCYJNA 
990 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 20.05 do 26.05.2014 r. 
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu po 26.05.2014 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. 

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

    Zgoda na umieszczenie logo firmy na stronie internetowej MS Consulting w liście klientów: 
            

Tak Nie 

Patroni medialni: 
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