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FUNKCJONOWANIE RYNKU GAZU. PERSPEKTYWY 
SZKOLENIE  

 

 9 GRUDNIA 2020  

ONLINE 
Funkcjonowanie rynku gazu. Perspektywy | ZAPROSZENIE  
 

Szanowni Państwo, 
 
rok 2020 był rokiem pandemii i wdrożenia mechanizmów Europejskiego Zielonego Ładu oraz działań 
polskich władz w kierunku konsolidacji oraz zmian na polskim rynku energii. Działania Unii Europejskiej 
mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej przy przejściu na czystą gospodarkę o obiegu 
zamkniętym, a więc o zmniejszającym się udziale paliw kopalnych. Jaki wobec tego będzie 
długoterminowy scenariusz dla gazu ziemnego i jego pochodnych?  
 
W czasie lockdownu przesył gazu w polskim systemie spadł o jedną trzecią, Niemcy deklarują wycofanie 
się z Nord Stream 2, Białoruś trzeszczy w szwach, Ukraina szuka aktywnie gazu poza Federacją – czy 
wobec tego polskie plany powstania hubu gazowego mają jakikolwiek sens? 
 
Jednocześnie zmiany własnościowe, zarówno te dokonane, jak i te planowane, np. w postaci włączenia 
PGNiG S.A. w struktury holdingu ORLEN S.A., realizowane w postaci już zawartej w lipcu stosownej 
umowy o integracji, będą miały wpływ na sposób realizacji dostaw paliwa gazowego do klientów (o czym 
świadczy program budowy kilkuset biogazowi i włączenia ich w system gazowy). Czy to ma prawo się 
powieść? Jakie będą konsekwencje? 
 
Czy paliwo gazowe jest paliwem schyłkowym, czy paliwem przejściowym, a może jednak jego udział  
w miksie energetycznym nadal będzie utrzymywał się na niezmienionym poziomie? Jak to wpłynie  
na dystrybucję i ceny? Co z magazynami? 
 
W trakcie szkolenia 9 grudnia spróbujemy odpowiedzieć na wszystkie te pytania – i wiele innych.  

 

Jednocześnie zapewniamy: 

a) przedstawiony program jest aktualny na dzień dzisiejszy. Wiedza przekazywana na zajęciach będzie 

uaktualniona do stanu znanego i dostępnego w przeddzień szkolenia.  

b) zajęcia odbędą się online, na platformie Zoom. Link do szkolenia wraz z hasłem prześlemy do 

uczestników po potwierdzeniu realizacji zajęć.  

Szkolenie poprowadzi pan Grzegorz Domański – wieloletni i cieszący się uznaniem wykładowca Instytutu, 

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. W swoim zawodowym życiu odpowiadał m. 

in. za rozwój sektora gazowego, w tym za budowę infrastruktury gazowej, negocjacje i realizację umów 

EFET, MUD, GUD; prowadzenie zespołu sprzedażowego B2B w zakresie paliw gazowych na sieciach 
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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. Szczegółową informację o wykładowcy 

znajdziecie Państwo poniżej. 

 

                                                                                      Serdecznie zapraszamy! 

 

                                                                                    Zespół IDWE 
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9.30 – 

17.30 
Funkcjonowanie rynku gazu. Perspektywy| PROGRAM  
 
środa, 9 grudnia 2020    
czas rozpoczęcia: 9.30     czas zakończenia: 17.30 
(w trakcie przerwy: 2 x 15 minut i  1 x 45 minut). 
 

1. Gaz paliwem przyszłości? 
1.1. Przewidywania co do roli gazu ziemnego i jego przyszłego zapotrzebowania 

1.1.1. Skutki lockdownu  
1.1.2. Uwarunkowania polityczne (Niemcy, kraje WNP) 

1.2. Ogólna charakterystyka europejskiego rynku gazu 
1.2.1. Nowy Ład Energetyczny – gaz paliwem przejściowym; perspektywy 

1.3. Uwarunkowania i zasady Polityki Energetycznej Państwa w świetle polityki unijnej 
1.3.1. PEP 40 – czy gaz zajmie miejsce węgla 

1.4. Charakterystyka paliwa gazowego jako nośnika energetycznego 
1.4.1. LNG 
1.4.2. Biogazownie 

1.5. Substytuty 
 
2. Charakterystyka i struktura rynku w Polsce 

2.1. Prawne podstawy działalności w zakresie obrotu paliwami gazowymi 
2.1.1. Koncesje i taryfy 
2.1.2. Programowanie rozwoju 
2.1.3. Istotne regulacje unijne 
2.1.4. Uprawnienia organów administracji rządowej 
2.1.5. Kodeksy sieciowe jako samoregulacja branżowa 

2.2. Poszukiwanie, wydobycie i wytwarzanie 
2.2.1. Zgazowanie złóż węgla – perspektywy, zagrożenia i szanse 

2.3. Tranzyt i przesył 
2.3.1. Połączenia transgraniczne 
2.3.2. Zadania i funkcje GAZ-SYSTEM S.A. 
2.3.3. Zmiany kierunków importu i eksportu w przewidywanej przyszłości 

2.4. Dystrybucja gazu ziemnego 
2.4.1. Obszary, punkty fizyczne i wirtualne 

2.5. Obrót paliwami gazowymi 
2.5.1. Procedura zmiany sprzedawcy 

2.6. Obrót hurtowy 
2.6.1. Czy powstanie polski europejski hub gazowy i jaka będzie jego rola w 

przyszłości 
2.6.2. Rola Towarowej Giełdy Energii 

2.6.2.1. Uczestnictwo w rynku gazu na TGE 
2.6.2.2. Zasady obrotu gazem 

2.6.3. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych 
2.6.4. Transakcje na rynku fizycznym 

2.7. Magazynowanie 
2.7.1. Zapasy obowiązkowe  

2.8. Ograniczenia systemowe 
 
3. Wybrane aspekty dostawy paliwa gazowego w świetle ostatnich zmian 

3.1. Określenie zapotrzebowania na gaz 
3.2. Wskazanie mocy i sposobów jej określania 
3.3. Obowiązki sprzedawcy/dostawcy 
3.4. Obowiązki kupującego 
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3.5. Zasady współpracy ze sprzedawcą/dostawcą 
3.6. Rozliczanie dostaw 

3.6.1. Rozliczanie dostaw fizycznych 
3.6.2. Przekroczenia mocy umownej 
3.6.3. Nominacje i denominacje 
3.6.4. Zasady bilansowania 

3.7. Fakturowanie i rozliczanie płatności 
3.7.1. Koszt końcowy dostawy paliwa gazowego 
3.7.2. Kary umowne 
3.7.3. Bonifikaty 
3.7.4. Odpowiedzialność za szkody 
3.7.5. Nieodebrany gaz  

 
4. Podsumowanie i zakończenie zajęć  

(certyfikaty prześlemy Uczestnikom mailem po zajęciach w formie elektronicznej). 
 

 
 
 
Funkcjonowanie rynku gazu. Perspektywy | 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. Perspektywy| FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

 
9 grudnia 2020, ONLINE   

 

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

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

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

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

 E-mail zamawiającego:............................................................................. 

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

 TERMIN ZGŁOSZEŃ 
 UPŁYWA W DNIU 24.11.2020  
  
Termin bezkosztowej anulacji 
 zgłoszenia przez uczestników 
 upływa 24.11.2020.  
 Rezygnacja z udziału po 
 24.11.2020r. 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 

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

E-mail 

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

Koszt  

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

Imię i Nazwisko 

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

Stanowisko 

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

E-mail 

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

Koszt  

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

Imię i Nazwisko 

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

Stanowisko 

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

E-mail 

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

Koszt  

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

 

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

  Koszt uczestnictwa  jednej osoby  

 
 

 

590 zł netto 

 

 

 

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 „Ariadna. 

Karolina Filipiak”, właściciela marki IDWE, do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.  

           DATA I MIEJSCE                     PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO                      PIECZĄTKA INSTYTUCJI 
 

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