
DayTrader Event 2012 

W dniach 20-22 kwietnia w Białce  Tatrzańskiej  odbyła się II edycja DayTrader Event. 

 DayTrader Event to przede wszystkim okazja do spotkania się z traderami i inwestorami giełdowymi 
z całej polski. Trzy dniowe spotkanie przeplatane było szkoleniami tematycznymi prowadzonymi 
głównie przez graczy giełdowych oraz fachowców z branży. W programie znalazły się takie tematy 
szkoleń jak: 

1. BossaAPI i inne narzędzia, czyli jak zastosować strategie automatyczną na Giełdzie 
Warszawskiej". Prowadzący: Sebastian Zadora (Dyrektor Wydziału Sprzedaży Instrumentów 
Finansowych, DM BOŚ). Uczestnikom zostały przybliżone cechy i możliwości narzędzi takich jak 
BossaAPI oraz Amibrokera oraz sposób ich wykorzystania podczas zawierania transakcji. 
 

 

 

2. "Sterling Trader, platforma transakcyjna na giełdach amerykańskich w praktyce". Prowadzący: 
Steve Sierszulski (prezes oraz założyciel firmy Sterling Trader, Inc) oraz Gene Oliveri (Senior Account 
Representative). Szkolenie było częściowo anglojęzyczne. Prezes firmy Sterling Trader – Steve 
Sierszulski przedstawił  historię rozwoju  tradingu oraz zmian jakie zaszły na rynkach amerykańskich w 
ostatnich latach, co wpływało na kierunki rozwoju firmy posiadającej najbardziej popularną 
platformę tradingową wykorzystywaną na rynkach akcji giełd amerykańskich. W drugiej części, Gene 
Oliveri, pracownik Sterling Trader, zaprezentował platformę tradingową oraz możliwości jakich 
dostarcza dla inwestorów, szczególnie graczy jednosesyjnych. 

 



3. "Automatyzacja strategii tradingowej – od pomyslu do realizacji" - jak zautomatyzować Twoją 
strategię tradingową. Prowadzący: Konrad Rotuski (programista, Europrop Poland Sp. z o.o.). 
Prelegent dostarczył informacji odnośnie tworzenia automatów, czyli tego od czego należy zacząć 
przygotowując się do stworzenia automatycznej strategii tradingowej.  
 

 

 

4. "Tape reading - czytanie z taśmy (TAS) oraz kwotowań (Level II)". Prowadzący: Tomasz 
Przybycień (Trader, Day-Trader.pl). Tomasz Przybycień przedstawił  uczestnikom możliwości jakie 
daje wykorzystanie głębi rynku oraz okna zrealizowanych transakcji podczas tradingu na giełdach 
amerykańskich. Zaprezentowane zostały fragmenty video z zagraniami z sesji, które obrazowo 
pomogły odpowiedzieć na pytanie jakie informacje można wyczytać z głębi rynku oraz jak 
wykorzystać je do otwarcia/zamykania pozycji. Organizator w drugim panelu poruszył temat 
„Tworzenia Trading Planu”, dostarczając zgromadzonym, informacji oraz pytań na jakie przyszły i 
obecny inwestor powinien sobie odpowiedzieć, aby w pełni świadomie podejmować decyzje 
inwestorskie. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. "Psychologia Tradingu. Zniekształcenia racjonalności procesu decyzyjnego". Prowadzący: Paweł 
Strojny (psycholog, prywatny przedsiębiorca, współpracownik Instytutu Psychologii UJ). 
Podejmowanie racjonalnych decyzji, emocje, stres – to tylko nieliczne aspekty, które dotykają  
traderów podczas dokonywania transakcji na giełdzie. Prowadzący w bardzo ciekawej formie, która 
sprowadziła wykład do ożywionej dyskusji, poprowadził rozmowę z uczestnikami. 

 



6. "Geometria Rynku - wprowadzenie". Prowadzący: Mieczysław Siudek (prywatny inwestor; 
właściciel Geometriarynku.wordpress.com). Mieczysław Siudek przedstawił bardzo merytoryczne i 
ciekawe szkolenie, które, spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Mieczysław 
Siudek skupił się przede wszystkim na wykorzystaniu informacji jakich dostarcza  czytanie wolumenu 
na bazie Volumen Spread Analysis. Pokazał w jaki sposób analizuje ceny oraz czas mierząc związki 
zachodzące między poszczególnymi pivotami. 

 

 

Jednak wartość merytoryczna II edycji DayTrader Event to nie wszystko, dla uczestników wydarzenia 
wartością równie ważną była możliwość wymiany doświadczeń zawodowych: 

Spotkanie łączy dwa światy realnego tradingu - wykresu i taśmy. Bardzo cenne zobaczyć wyobrażenie 
teorii obserwowanych na wykresie ze spojrzeniem jak te procesy wyglądają w praktyce – podsumował 
Mieczysław Siudek, jeden z prelegentów. 

Zaproszenie na DayTrader Event przyjął Prezes kanadyjskiej firmy Sterling Trader posiadającej 
najbardziej popularną platformę tradingową wykorzystywaną na rynkach akcji giełd amerykańskich – 
Steve Sierszulski, który relacjonuje event: 

The conference was definitely a success .We were especially pleased to have an opportunity to meet 
so many fantastic people. Both Gene and I learned quite a bit about specific needs of traders who 
trade from a distant place like Poland. It turns out that it's not just the physical distance that creates 
a challenge. It is also computing environment, version of operating system and other technical issues. 
But first and foremost it is the insufficient information about the Sterling platform and its functions 
and features that seem to be the main problem. Many traders expressed concern that the 
information about the usage of the Sterling system should be more easily accessible. 



The main focus of the Day Trader Event was placed on learning and instruction. Most of the 
presentations were full of detailed information about specific topics of interest to the traders. The 
audience had a great opportunity to learn about different subjects. The selection of topics, in my 
opinion, was excellent. The attendance during presentations was high and traders were engaged and 
genuinely interested. 

Organizator DayTrader Event planuje już trzecią edycję: 

„Druga edycja Daytrader eventu pokazuje, jak  graczom giełdowym jest potrzebne takie spotkanie. 
Cel, który przyświeca mi przy organizacji Eventu to postawienie na merytorykę oraz towarzyską część 
spotkań. Mam nadzieje, że popularność eventu wzrośnie. Szczególnie dziękuje wszystkim 
uczestnikom, prelegentom oraz Sponsorom, dzięki którym możliwa była realizacja całego projektu!” 

Sponsorami Strategicznym wydarzenia byli:  Europrop Trading Poland Sp. z o.o., Dom Maklerski 
Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Sterling Trader, Inc. 

Sponsorami wydarzenia byli: Cyborg Trading, Maklerska.pl oraz SygnalyTransakcyjne.pl  

Wydarzenie DayTrader Event odbyło się pod patronatem medialnym Gazety TREND oraz 
Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Sponsor strategiczny" DayTrader Event: 
 

 

Firma EUROPROP Poland jest prywatną spółką zajmującą się tradingiem, szkoleniami oraz 
badaniami ilościowymi. Firma została założona przez zespół traderów, który chciał stworzyć 
coś unikalnego w branży: i tak też powstała firma typu „proprietary trading”, która oferuje 
doświadczonym traderom narzędzia oraz szansę na rozwój poprzez zaoferowanie 
konkurencyjnych cen, a początkującym traderom indywidualne szkolenia prowadzone przez 
zespół oddanych profesjonalistów. 

www.europroptrading.pl 

 

Sterling Trader, Inc jest firmą dostarczającą technologii umożliwiającej dokonywanie 
transakcji giełdowych na rynkach amerykańskich zarówno dla klientów indywidualnych jak i 
instytucji finansowych. 

www.sterlingtrader.com 

 

Wieloletni lider rankingów branżowych i inwestorskich, biuro maklerskie aktywne na rynku 
od 1994 roku, operujące w obszarze rynków giełdowych i pozagiełdowych. Na 1 miejscu 
rankingu Forbes i Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za rok 2011. W 2009 roku jako 
pierwsze bankowe biuro maklerskie uruchomił platformę bossafx do obsługi transakcji na 
rynku Forex. Specjalista w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi (nagrody GPW za 
udział w obrotach i działalność animatora) i automatyzacji handlu – twórca autorskich 
rozwiązań programistycznych wspierających transakcje na GPW i OTC. Posiada sieć 20 
oddziałów na terenie kraju, zatrudnia ponad 240 osób w tym 50 maklerów papierów 
wartościowych, maklerów giełd towarowych i doradców inwestycyjnych. 
 
www.bossa.pl 

 

  

 

 



"Sponsor" DayTrader Event: 

 

Największa, specjalistyczna księgarnia z publikacjami o rynku finansowym i inwestycjach w 
Polsce. Działa w Internecie od 2006 roku. W swojej ofercie posiada ponad 800 książek o 
inwestowaniu, grze na giełdzie oraz rozwoju osobistym. Stale współpracuje z polskimi i 
zagranicznymi wydawcami. 

www.maklerska.pl 

 

Profesjonalny dostawca sygnałów transakcyjnych na rynek FOREX oraz inne rynki giełdowe 
oraz towarowe. Sygnały zawierają komplet precyzyjnych informacji potrzebnych do otwarcia 
oraz zamknięcia transakcji, zarówno w przypadku zysku, jak i starty. Statystyki, wykresy, 
opisy oraz więcej informacji o strategiach znajdziesz na stronie internetowej serwisu. 

www.sygnalytransakcyjne.pl 

 

Cyborg Trading narzędzia służących do automatyzacji tradingu na giełdach amerykańskich. 
System egzekucji zleceń jest w pełni zintegrowany z platformą Sterling Trader, jak również z 
systemami filtrów m.in. Trade Ideas. 

www.cyborgtrading.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



Patron Medialny 

 

„TREND - miesięcznik o sztuce inwestowania” wydawany jest od 2008 r. Czasopismo 
dostępne jest w wersji papierowej i elektronicznej. Misją miesięcznika jest propagowanie 
wiedzy ekonomicznej oraz finansowej. Giełda, finanse i biznes to główne tematy poruszane 
na łamach miesięcznika TREND. Poza kwestiami edukacyjnymi, Redakcja wspiera polską 
przedsiębiorczość i obejmuje patronatem inicjatywy związane z rynkami finansowymi i 
biznesem. 

www.gazetatrend.pl 

 

SATRF - Stowarzyszenie Analityków Technicznych Rynków Finansowych. „Stowarzyszenie 
skupia inwestorów, osoby znające i korzystające z Analizy Technicznej .Koncentruje swoją 
uwagę i działalność na propagowaniu tej wiedzy. Sztandarową inicjatywą SATRF jest 
organizacja AT Day w miastach Polski. 

www.satrf.org 

 

 

 


