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1. T.B aszczyk (UE.Katowice), M. Horeyn (UE.Katowice), Z.Nosal
(Przedsi biorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Jaworznie)
Podejmowanie decyzji w planowaniu miejskiej komunikacji zbiorowej
W pracy zaprezentowany zostanie przegl d problemów decyzyjnych
towarzysz cych procesom planowania komunikacji zbiorowej na poziomie
lokalnym. Autorzy pracy wprowadz ponadto propozycj zastosowania metody
DEA do analizy potoków pasa erskich w oparciu o dane gromadzone w systemie
elektronicznej karty miejskiej.
2. M. losarek (Accurente sp. z o.o.)
Zarz dzanie ryzykiem w programach
i obs ugi klienta w sektorze energetycznym

i

projektach

obszaru

sprzeda y

Pocz wszy od 2007 roku, kiedy to nast pi o uwolnienie rynku dla klientów
biznesowych, w sektorze energetycznym rozpocz a si era nowych wyzwa
stawianych Spó kom energetycznym oraz rosn ce oczekiwanie produktowe
i cenowe ich klientów.
Bie ce problemy, takie jak s abo wykwalifikowani pracownicy, mnogo
i archaiczno systemów rozliczeniowo - informatycznych uniemo liwiaj cych
efektywn i sprawn obs ug Klientów, aktywn sprzeda energii elektrycznej
i produktów oko oenergetycznych, niska jako
wiadczonych us ug, zbli aj ce si
planowane uwolnienie taryfy klientów indywidualnych oraz rosn ca konkurencja
na rynku s
podstawowymi przes ankami do wdro enia w Spó kach
energetycznych szeregu innowacji i inicjatyw wp ywaj cych na poprawienie
w mo liwie najkrótszym czasie istniej cej pozycji na rynku. Z uwagi
na konieczno wdro enia du ej ilo ci wra liwych spo ecznie zmian wp ywaj cych
na podstawowe obszary dzia alno ci Spó ek energetycznych, niezb dne staje si
wprowadzenie odpowiedniej struktury projektowej, która zagwarantuje bie cy
monitoring post pów prac, pozwoli na zidentyfikowanie powi za
mi dzyprojektowych a przede wszystkim zapewni szybk decyzyjno , która
szczególnie w przedsi wzi ciach realizowanych wspólnie przez ró ne Spó ki
istniej ce w ramach Grup Kapita owych, staje si kluczowa.

We wdra aniu zmian w sektorze energetycznym w obszarze sprzeda y
i obs ugi klienta niezwykle istotne staje si zarz dzanie ryzykiem, zarówno na
poziomie programów, jak równie poszczególnych projektów. Du a liczba
interesariuszy projektów, ró ne, cz sto wykluczaj ce si
oczekiwania
beneficjentów wobec przewidzianych do osi gni cia efektów, oddzia ywanie
na bardzo wra liw sfer ludzk (obowi zuj ce umowy spo eczne), mo liwo
wej cia w konflikt ze zwi zkami zawodowymi, jak równie bezpo rednie
oddzia ywanie na otoczenie zewn trzne (klientów), powoduj konieczno
wprowadzania zmian w dynamicznie zmieniaj cym si otoczeniu. W zwi zku
z tym konieczne jest rzetelne i sta e monitorowanie ryzyka, które mo e
zmaterializowa si w ramach projektów lub programów oraz wiadome
i odpowiedzialne zarz dzanie nim.
Prezentacja ma na celu przybli enie sposobu prowadzenia projektów
i programów w sektorze energetycznym oraz zwi zanym z nimi ryzykiem oraz
metod zarz dzania nim.

3. Damian Pustelnik (SAS Institute)
Zarz dzanie ryzykiem kredytowym z elementami oceny wiarygodno ci kredytowej
kontrahentów jako element polityki zarz dzania ryzykiem handlowym w grupie
energetycznej
Projektuj c modele oceny ryzyka kredytowego w obszarze handlu energi
elektryczn , Spó ki energetyczne bior pod uwag najlepsze praktyki w obszarze
zarz dzania ryzykiem kredytowym oraz zapisy zawarte w dokumencie pod nazw
Basel II i III opracowanym przez Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego
(w cz ci po wi conej ryzyku kredytowemu) wraz z zapisami Dyrektywy Unii
Europejskiej CRD opartej na dokumencie Basel II i III. Niemniej jednak,
w zakresie obrotu energi elektryczn i produktami powi zanymi, ze wzgl du
na skal dzia ania poszczególnych podmiotów oraz wysoki stopie regulacyjno ci
rynku energii, jako oraz konstrukcja wykorzystywanych do oceny wiarygodno ci
kredytowej kontrahentów modeli powinna by zbli ona do standardów bankowych.
Zgodnie ze wspomnianymi powy ej wytycznymi, ogólny model oceny klienta
powinien zawiera elementy oceny:
ilo ciowej, gdzie powinny zosta wzi te pod uwag wska niki finansowe
wyznaczone na podstawie sprawozdania finansowego (np. wska niki p ynno ci,
wska niki zad enia),
jako ciowej, gdzie analizowane powinny by elementy niemierzalne opisuj ce
klienta i jego otoczenie (np. rodzaj bran y, w jakiej funkcjonuje klient, forma
prawna, jako kadry zarz dzaj cej).

Zasad jest, e stosowane modele nie powinny stanowi w swym dzia aniu
narz dzia w pe ni zautomatyzowanego. Powinny one dopuszcza mo liwo
dokonania subiektywnej oceny ze strony osób odpowiedzialnych za analiz
kredytow w Spó kach energetycznych i zastosowania korekty istniej cych ocen
wynikaj cych z przyj tego modelu (prze amanie). Prze amanie mo e wynika
z czynników dodatkowych (np. ryzyka uzale nienia firmy od jednej osoby,
post powania s dowego, itp.).
Artyku ma na celu przybli enie sposobu definiowania i oceny wiarygodno ci
kredytowej kontrahentów Spó ek energetycznych, jak równie praktyczne
przedstawienie metodologii wyznaczania - stosowanego w energetyce jako miar
koncentracji - wska nika Herfindahla - Hirschmana, w celu okre lenia poziomu
zdywersyfikowania ekspozycji na ryzyko kredytowe.
Franciszek Szweda (Stowarzyszenie „Rytm
ska”)
ski Klaster Informatyczny – forum wspó pracy biznesu i nauki
Idea klastrów oparta jest na wykorzystaniu potencja u poszczególnych grup,
poprzez przenikanie si wiedzy, do wiadczenia i kapita u intelektualnego.
Tworzona przez klaster sie powi za obejmuje nie tylko przedsi biorstwa, ale
tak e instytucje otoczenia biznesu i o rodki naukowe.
To zakorzenienie w lokalnych strukturach sprawia, e klaster ma charakter trwa y.
Jest to korzystne dla regionu jak i dla przedsi biorstw, dla których si a powi za
lokalnych staje si elementem budowania przewagi konkurencyjnej.
Wzrost konkurencyjno ci podmiotów klastra sprawia, e sprawniej reaguj one na
lokalne warunki popytu, tworz c innowacyjne produkty coraz lepszej jako ci,
natomiast o rodki naukowe, wspó pracuj c z przedsi biorcami, rozszerzaj swoje
pole dzia
badawczych, i jednocze nie lepiej rozpoznaj potrzeby rynku dla
swoich absolwentów.
Celem funkcjonowania „ skiego Klastra Informatycznego”jest:
upowszechnienie wiedzy na temat systemów ERP ich zastosowa ,
upowszechnienie nowych metod zarz dczych oraz narz dzi wymiany
informacji w przedsi biorstwie,
zacie nienie wspó pracy z firmami i instytucjami naukowo-badawczymi
tworz cymi technologie, wspomagaj ce systemy ERP,
wspó praca przedsi biorstw, firm IT i uczelni w procesie tworzenia nowych
produktów,
wykorzystanie wyników bada naukowych w praktyce oraz wykorzystanie
informacji praktycznych dla celów badawczych.

