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SZKOLENIE   
  

 13 - 14 maja 2019,  
HOTEL BEST WESTERN FELIX, WARSZAWA 

 

  

 

Rynek bilansujący (dla gazu) | PROGRAM  
 

Poniedziałek, 13.05.2019:  

10.00 -18.30 10.00- 10.30 recepcja szkolenia/kawa powitalna 

 

10.30 – 12.00     Wprowadzenie: 

 
Podstawowe informacje o rynku gazu w Polsce ze szczególnym wyjaśnieniem takich pojęć 
jak: punkty fizyczne i wirtualne, alokacje, nominacje, przydział przepustowości (PP), przydział 
zdolności (PZ), obszary bilansowania itp. 
 
12.00- 12.15 przerwa kawowa 

 
12.15- 13.45     Bilansowanie wstępne i rozliczeniowe: 

 
2.1.  zasady bilansowania 
- bilansowanie śróddzienne, za dobę poprzednią oraz rozliczeniowe,  
- limit niezbilansowania, dodatkowe koszty z tytułu przekroczenia limitu niezbilansowania, - - - -  
- kiedy fakturę wystawia OSP a kiedy ZUP,  
- mechanizm neutralności finansowej bilansowania OSP,  
- podmiot odpowiedzialny za prognozowanie 
 
2.2.  obszary bilansowania systemu przesyłowego  
- rodzaje obszarów,  
- sposób liczenia średniej ceny rynku bilansującego oraz cen krańcowych,  
- możliwe działania bilansujące,  
- raporty HRP. 
 
2.3.  bilansowanie sieci dystrybucyjnej 
- różnica między bilansowaniem w systemie przesyłowym a dystrybucyjnym,  
- przyczyny niezbilansowania w dystrybucji,  
- bilansowanie w obszarach lokalnych,  
- raporty HRB. 
 
13.45- 14.45 obiad 

 
14.45- 16.15     Opłaty za nieznominowanie: 

- z czego wynikają opłaty za nieznominowanie,  
- różnice pomiędzy kosztami za niezbilansowanie i opłatami za nieznominowanie,  
- różnice pomiędzy systemem przesyłowym oraz dystrybucyjnym,  
- punkty, których może dotyczyć nieznominowanie,  
- sposoby wyliczania opłat. 
 
  
 

 



 tel. 60 70 62 700 / fax 61 62 31 800/ www.idwe.pl 

Znaczenie kosztów bilansowania dla wyniku ekonomicznego sprzedaży gazu: 

- bilansowanie jako składnik modelu ekonomicznego sprzedaży gazu,  
- bilansowanie jako istotny element kształtowania ofert dla klientów,  
- wpływ bilansowania na finalny wynik sprzedaży gazu.   
 
16.15-16.30 przerwa na kawę 

 
16.30- 18.00  Czynniki powodujące powstawanie niezbilansowania i możliwości ograniczenia ryzyka: 
- czynniki wolumenowe, czynniki rynkowe, czynniki finansowe,  
- czynniki zewnętrzne np. geopolityczne,  
- w jaki sposób możemy ograniczać ryzyko niezbilansowania. 
 
  Tworzenie i funkcjonowanie grup bilansujących 

- wymogi formalne, zgłaszanie grupy do OSP, rozszerzanie/zmniejszanie liczebności grupy,  
- oczekiwane korzyści, modele współpracy w grupie,  
- czy grupa bilansowa może obejmować również obszar dystrybucji?  
- współpraca z innymi podmiotami nienależącymi do grupy. 
 

18.30          kolacja  

 
 
 

Wtorek, 14.05.2019:  

9.00 -14.15 
 
 

9.00- 14.00     Warsztaty (case studies): warsztaty praktyczne w oparciu o rzeczywiste przykłady    

                       (praktyczne wykorzystanie wiedzy z dnia pierwszego; w trakcie 2 przerwy kawowe  
                       po 15 minut każda) 

 

14.00-14.15 zakończenie zajęć, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa. 

 

14.15     obiad. 
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Rynek bilansujący (gaz) | PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

 

 

       dr inż. Paweł Słomiński 

 

 wieloletni pracownik (dyrektor, a po konsolidacji główny specjalista) 

GK PGNiG S.A., posiadający doświadczenie w zarządzaniu takimi 

obszarami jak bilansowanie gazu, sprzedaż gazu, sprzedaż usług 

dystrybucyjnych, układy pomiarowe, odczyty, taryfy, rozwój oraz 

inwestycje,  

 twórca algorytmów bilansowania handlowego oraz współtwórca 

procedury zmiany sprzedawcy gazu w Polskiej Spółce 

Gazownictwa, które to rozwiązania pozwoliły zlikwidować główne 

bariery otwarcia rynku gazowego w obszarze dystrybucji, 

 praktyczne umiejętności i szerokie doświadczenie w doradztwie oraz prowadzeniu szkoleń  

i warsztatów,  

 tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektronika, w specjalności: systemy pomiarowo 

diagnostyczne, nadany przez Radę Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki 

Gdańskiej (tytuł rozprawy doktorskiej: "Analiza strat w systemach dystrybucji gazu ziemnego"), 

 dziś w Zarządzie spółki doradzającej sprzedawcom, odbiorcom, operatorom i inwestorom na rynku 

gazu, 

 wieloletni wykładowca IDWE.  
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Rynek bilansujący (gaz) | FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY  

13 - 14 maja  2019, HOTEL BEST WESTERN FELIX, WARSZAWA 
 

  

Zamawiający:....................................................................................... 

 Pełen adres instytucji: ul. ................................................................. 

 Kod........................... Miasto............................................................... 

 Telefon kontaktowy ...........................................................................  

 Adres e-mail:....................................................................................... 

 NIP.......................................................................................................................... 

 TERMIN ZGŁOSZEŃ 
 UPŁYWA W DNIU 29.04.2019  
  
Termin bezkosztowej anulacji 
 zgłoszenia przez uczestników 
 upływa 29.04.2019.  
 Rezygnacja z udziału po 
 29.04.2019 r. lub nieobecność 
 na szkoleniu wiąże się 
 z poniesieniem pełnego 
 kosztu uczestnictwa 
 w szkoleniu na podstawie 
 wcześniejszego zgłoszenia.  

 Niniejszym zgłaszam udział następujących osób: 
  

 Organizator zastrzega sobie 
 prawo do anulacji szkolenia 
 z powodu niedostatecznej 
 ilości uczestników.  
 Informacja o potwierdzeniu 
 lub anulacji zajęć zostanie 
 przekazana uczestnikom 
 przez organizatora najpóźniej 
 do 7 dnia przed planowanym 
 terminem realizacji zajęć na 
 adres e-mail podany 
 w zgłoszeniu.  

Imię i Nazwisko 

.................................................. 

Stanowisko 

.................... 

* Opcja  

............ 

** Koszt  

................. 

Imię i Nazwisko 

.................................................. 

Stanowisko 

.................... 

* Opcja  

............ 

** Koszt  

................. 

Imię i Nazwisko 

.................................................. 

Stanowisko 

.................... 

* Opcja  

............ 

** Koszt  

.................  Prosimy o przesłanie 
 formularza zgłoszeniowego 
 faksem na numer 61 62 31 800 
 lub skanu na adres email: 
 biuro@idwe.pl 

 Razem (netto) .................................. 

 
Razem +23% VAT ........................... 

 * Opcje zakwaterowania  
  (do wyboru)  

 ** Koszt uczestnictwa  jednej osoby 
w danej opcji zakwaterowania: 

 

 Możliwość skorzystania z 
parkingu w cenie 40 zł netto/1 
auto/1 doba. Proszę zaznaczyć, 
jeżeli koszt ma zostać dołączony 
do faktury.  
13-14.05.2019, 80 zł netto: 

TAK / NIE 

W cenę zakwaterowania 
 wliczone jest śniadanie.  

 *** W przypadku braku 
 współlokatora w pokoju 
 dwuosobowym koszt noclegu 
 wzrasta do kosztu pokoju 
 jednoosobowego.  

 A  bez zakwaterowania  

 

 

                    1590 zł netto 

 

 

 B  z zakwaterowaniem w pok. 

2-os. 13/14.05.2019 r. *** 
 

                    1740 zł netto  

                  (ze śniadaniem) 

 C  z zakwaterowaniem w pok. 

1-os. 13/14.05.2019 r. 

                    1840 zł netto  

                   (ze śniadaniem) 

  

  

Niniejszy formularz jest podstawą do wystawienia faktury. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedpłata 

100%  kosztu udziału w szkoleniu zgłoszonych osób. Faktura zostanie wręczona uczestnikowi podczas 

szkolenia.  

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT o nr NIP.............................................. i upoważniamy firmę 

Alternet Consulting sp. z o. o., właściciela marki IDWE, do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.  

 
DATA I MIEJSCE              PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO                 PIECZĄTKA INSTYTUCJI 
 
....................................                     ............................................     ............................................ 

 

 


