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SZKOLENIE   
  

 4 grudnia 2019,  
HOTEL BEST WESTERN FELIX, WARSZAWA 

 

  

 

 
Szanowni Państwo, 
 

zapraszamy na szkolenie „Funkcjonowanie rynku gazu” – jednodniowe, esencjonalne przedstawienie 
aktualnych informacji o rynku gazowniczym w Polsce. Szkoleniu nadaliśmy bardzo przystępną formę, 
której towarzyszą starannie przygotowane materiały pozwalające na dalsze samodzielne poszerzanie 
wiedzy. Zajęcia prowadzi wieloletni praktyk, sprawdzony wykładowca Instytutu.  

Szkolenie powstało z myślą o osobach zainteresowanych nabyciem wiedzy o działaniu rynku gazu  
w Polsce, w tym poszerzeniu jej o najnowsze informacje. Rynek gazowy w Polsce jest rynkiem dość 
specyficznym, ale za to o ogromnym potencjale i nasze zajęcia uwzględniają także ten aspekt.  

W toku dnia szkoleniowego zdobędą Państwo wiedzę na temat łańcucha wartości gazu i jego drogi  
w europejskim i polskim systemie transportowym, aktualne informacje na temat kierunków importu 
oraz stosowanych cen. Wyjaśnimy, dlaczego niektóre działania na tym rynku wyglądają w taki, a nie 
inny sposób. Skąd się biorą określone zachowania i po co wykonuje się czynności, których celowość 
wydaje się co najmniej chybiona. 

Prezentowane na zajęciach materiały pozwalają na szybkie przyswojenie tej bogatej dziedziny oraz 
ułatwiają orientację w gąszczu zależności. 

Przygotowany materiał obejmuje całość zagadnień związanych z gazem, począwszy od wydobycia, 
przez transport, aż po jego konsumpcję; celowo zatrzymujemy się na poszczególnych etapach,  
by przyjrzeć się im bliżej lub skupić na podmiotach działających w danym zakresie. 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu w dniu 4 grudnia 2019 roku w hotelu BEST 
WESTERN FELIX w Warszawie. 
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Funkcjowanie rynku gazu | PROGRAM  
 

środa, 04.12.2019:  

9.00 -17.15 9.00 – 9.30 rejestracja/kawa powitalna 
 
9.30 – 11.00  1. Paliwa gazowe 

1.1. Klasyfikacja 
1.1.1. Gaz ziemny i pochodne (E, Lx, LNG, CNG) 

1.2. Charakterystyka paliwa gazowego jako nośnika energetycznego 
1.2.1. Parametry techniczne i jakościowe gazu w obrocie 

1.3. Porównanie surowców energetycznych 
 
2. Funkcjonowanie polskiego rynku gazu na tle Europy i świata 

2.1. Charakterystyka europejskiego rynku gazu 
2.2. Infrastruktura transportowa i magazynowa 
2.3. Obrót gazem ziemnym 

 
11.00 – 11.15 przerwa na kawę 
 
3. 11.15 – 13.00  3. Dostawa paliwa gazowego 

3.1. Określania zapotrzebowania na paliwo gazowe i moc dostawy 
3.2. Podstawy metrologii 
3.3. Zasady bilansowania 

3.3.1. Przypadki wstrzymania i ograniczenia dostarczania paliw 
3.4. Obowiązki sprzedawcy/dostawcy 
3.5. Obowiązki kupującego 
3.6. Fakturowanie i rozliczanie dostaw 
 

4. Charakterystyka i struktura rynku w Polsce 
4.1. Polityka Energetyczna Państwa 
4.2. Podstawy działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi 

4.2.1. Podstawy prawne 
4.2.2. Koncesje i zezwolenia 
4.2.3. Program zgodności, plany rozwoju i ograniczeń 
4.2.4. Taryfy 
4.2.5. Zapasy obowiązkowe 
4.2.6. Kodeksy sieciowe 
4.2.7. Uprawnienia organów administracji rządowej 

4.3. Poszukiwanie i wydobycie 
4.4. Tranzyt i przesył 

4.4.1. EuRoPol GAZ S.A. 
4.4.2. Operator Systemu  Przesyłowego GAZ-SYSTEM S.A. 
4.4.3. Polskie LNG S.A. 

4.5. Dystrybucja gazu ziemnego 
4.5.1. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
4.5.2. Pozostałe przedsiębiorstwa 

4.6. Obrót paliwami gazowymi 
4.6.1. Zasady obrotu paliwem gazowym 
4.6.2. Procedura zmiany sprzedawcy 

4.7. Obrót hurtowy 
4.7.1. Towarowa Giełda Energii S.A. 

4.8. Magazynowanie 
4.8.1. Gas Storage Poland Sp. z o.o. 

4.9. Ograniczenia systemowe 
4.9.1. Dywersyfikacja 
4.9.2. Bezpieczeństwo dostaw 

 
13.00- 14.00 przerwa na lunch 
 
5. 14.00-15.30  Rynek gazu na TGE 

5.1. Rola giełdy energii 
5.2. Zasady obrotu giełdowego 

5.2.1. Rynki 
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5.2.2. Instrumenty 
5.2.3. Notowania 

5.3. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych 
5.4. Transakcje na rynku fizycznym 

 
15.30- 15.45 przerwa na kawę 
 
6. 15.45 – 17.00 VI. Podsumowanie i zakończenie: . 

6.1. Potencjał 
6.2. Prognozowane zapotrzebowanie 
6.3. Monitorowanie cen 

 
17.15 – zakończenie, wręczenie słuchaczom certyfikatów uczestnictwa.  
 

 
 
 
 

Funkcjonowanie rynku gazu | PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

 

Grzegorz Domański 

 

 

Dziś niezależny konsultant i analityk, do 2017 roku dyrektor ds. gazu w Unimot SA, wcześniej  

w zarządzie spółek PPG Warszawa, Unimot System, Blue LNG, Blue Cold. Był jedną z pierwszych 

pięciu osób zatrudnionych przez PGNiG-Przesył Sp. z o.o., obecnie OGP Gaz-System S.A., który 

współtworzył oraz zdobywał doświadczenie w CP Energia S.A. (dziś Fortum S.A.), czyli pierwszym 

prywatnym podmiocie prowadzącym import gazu z Rosji. Zarządzał spółkami produkcyjnymi 

(wytwarzanie LNG), dystrybucyjnymi (OSD, LNG), jak i handlowymi.  

 W swoim zawodowym życiu odpowiadał m. in. za rozwój sektora gazowego, w tym za budowę 

infrastruktury gazowej, współpracę z URE, GUS, ARE, UDT, TDT, MG/ME, OSP, OSD, IGG; negocjacje 

i realizację umów EFET, MUD, GUD; prowadzenie zespołu sprzedażowego B2B w zakresie paliw 

gazowych na sieciach obcych (TPA); a także przygotowanie i wdrożenie taryf oraz procedur sprzedaży 

gazu B2C na sieciach obcych; prowadzenie inwestycji i eksploatacji, a także współpracę z instytucjami 

finansowymi w zakresie pozyskania finansowania na potrzeby tzw. dywizji gazowej. 

 Absolwent wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, studiów doktoranckich  

w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH a także Inżynierii Gazownictwa na Politechnice 

Warszawskiej. 

  

Doświadczony wykładowca łączący olbrzymią wiedzę teoretyczną z wieloletnią praktyką. 
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Funkcjonowanie rynku gazu | FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
 

4 grudnia  2019, HOTEL BEST WESTERN FELIX, WARSZAWA   
 

  

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

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

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

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

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

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

 TERMIN ZGŁOSZEŃ 
 UPŁYWA W DNIU 20.11.2019 
  
Termin bezkosztowej anulacji 
 zgłoszenia przez uczestników 
 upływa 20.11.2019.  
 Rezygnacja z udziału po 
 20.11.2019 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 45 zł netto/1 
auto/1 doba. Proszę zaznaczyć, 
jeżeli koszt ma zostać dołączony 
do faktury.  
4.12.2019, 45 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  

 

 

                    690 zł netto 

 

 

 B  z zakwaterowaniem w pok. 

2-os. 3/4.12.2019 r. *** 
 

                    840 zł netto  

                  (ze śniadaniem) 

 C  z zakwaterowaniem w pok. 

1-os. 3/4.12.2019 r. 

                    940 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 
 
 
....................................                     ............................................     ............................................ 

 


