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PRAWO ENERGETYCZNE W CODZIENNEJ PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW 
DYSTRYBUCYJNYCH (gaz, ee). JAK STOSOWAĆ, ŻEBY BYŁO DOBRZE. 
 
RADCA PRAWNY TOMASZ OGŁÓDEK, WSPÓŁAUTOR KOMENTARZA DO PE, 
RADZI. 

 
 
24 MARCA 2021, SZKOLENIE ONLINE 

Prawo energetyczne w codziennej praktyce przedsiębiorstw dystrybucyjnych (gaz i ee). Jak stosować, 
żeby było dobrze. Radca prawny Tomasz Ogłódek, współautor „Komentarza do PE”, radzi| 
ZAPROSZENIE  
 

 

Szanowni Państwo,  

 

zapraszamy na zajęcia:  

 

Prawo energetyczne w codziennej praktyce przedsiębiorstw dystrybucyjnych (gaz i ee).  

Jak stosować, żeby było dobrze.  

Radca prawny Tomasz Ogłódek, współautor „Komentarza do PE”, radzi. 

 

Szkolenie poprowadzi redaktor i współautor komentarza do ustawy prawo energetyczne (2020, 2012, 

2009), prawnik i ekonomista - pan mecenas Tomasz Ogłódek (szczegółowa informacja o wykładowcy w 

załączeniu). 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu online w dniu 24 marca 2021 roku.   

                                                                     

                                                                                                                         Zespół IDWE 
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Prawo energetyczne w codziennej praktyce przedsiębiorstw dystrybucyjnych (gaz i ee).  
Jak stosować, żeby było dobrze. Radca prawny Tomasz Ogłódek, współautor „Komentarza do PE”, 
radzi| PROWADZĄCY ZAJĘCIA 
 
 

 
radca prawny Tomasz Ogłódek, prawnik i ekonomista,  

redaktor i współautor komentarza do ustawy prawo energetyczne (2020, 2012, 2009) 

  
 

Redaktor i współautor komentarza do ustawy prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach 

energii, ustawa o rynku mocy, ustawa o inwestycjach w zakresie farm wiatrowych (wyd. C.H. Beck 2020);  

współautor komentarza do ustawy prawo energetyczne (z M. Czarnecką) wyd. Branta 2007, wyd. C.H. 

Beck 2009, 2012, współautor (z M. Boroń i M. Czarnecką) pozycji „Taryfy w ciepłownictwie aspekty 

prawne” wyd. C.H. Beck 2010. Autor artykułów z zakresu prawa energetycznego. Wieloletni wykładowca 

z zakresu prawa energetycznego i zagadnień cywilnoprawnych związanych z energetyką w Instytucie, ale 

również na studiach podyplomowych w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej czy Izbie  

Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. 

Praktyk: wspólnik zarządzający w kancelarii radców prawnych, związany zawodowo z branżą 

energetyczną od 1999 roku. 
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środa, 24 

marca 

2021 

8.00-16.00 

Prawo energetyczne dla przedsiębiorstw obrotu (gaz i ee). Teoria i praktyka ze szczególnym  
uwzględnieniem relacji umownych z klientem | PROGRAM  

8.00  rejestracja uczestników 
 
8.05- 9.45  
1. Prawo Energetyczne - wprowadzanie  
2. Podstawowe obowiązki ustawowe przedsiębiorstwa dystrybucji 
3. Programy zgodności  i ich stosowanie. 
 
9.45 – 10.15 w tym przerwa 15 minut i … 
… kazus z zakresu Prawa Energetycznego  w zakresie dystrybucji do samodzielnego 
rozwiązania  (kamery i mikrofony mogą być off) 
 
10.15-12.00 
Wspólne omówienie zadania i rozwiązanie kazusu, a także: 
 
4. Rynek detaliczny – Umowa o przyłączenie do sieci a obowiązek zawarcia umowy  
 
5. Łączność z rynkiem przedsiębiorstw dystrybucyjnych poprzez umowy. 
a. warunki przyłączenia do sieci jako wstęp do umowy przyłączeniowej 
b. umowa przyłączeniowa warunki szczegółowe  
c. odpowiedzialność za nie dotrzymanie umowy o przyłączenie do sieci. 
 
12.00 – 12.20 – przerwa na lunch   
 
12.20-13.50 
6. Umowa o świadczenie  usług dystrybucyjnych: 
a. minimalne warunki  
b. układy pomiarowe i przedpłatowe układy pomiarowe  
c. moc przyłączeniowa a moc umowna – warunki zmiany mocy.   
 
7. Kontrola i Nielegalny pobór energii elektrycznej albo paliwa gazowego 
a. szkoda  ? – czy wystąpić musi.  
b. Podstawy odpowiedzialności karnej i cywilem.     
 
13.50 – 14.00 przerwa na kawę 
 
14.00-15.50  
5. Sprawy terenowe – wprowadzenie  
6. Służebność przesyłu i jej zasiedzenie.  
7. Ustawa o  gospodarce nieruchomościami i stosowanie art. 124 b.   
 
(5 minut przerwy) 
 
8. Zadania i rola Prezesa UOKIK, URE (identyfikacja zagrożeń dla przedsiębiorstw 
energetycznych, jakich klauzul umownych absolutnie nie wolno stosować, a jakich unikać 
z uwagi na wysokie ryzyko, możliwe sankcje). 
9. Wyzwania przed przedsiębiorstwami dystrybucji, w tym elektromobilność i OZE.   
 
15.50- 16.00 
11. Sesja pytań. 
12  Zamknięcie szkolenia.   
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Prawo energetyczne w codziennej praktyce przedsiębiorstw dystrybucyjnych (gaz i ee)…| FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY  

24.03.2021, SZKOLENIE ONLINE   

  

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

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

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

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

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

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

 TERMIN ZGŁOSZEŃ 
 UPŁYWA W DNIU 10.03.2021  
  
Termin bezkosztowej anulacji 
 zgłoszenia przez uczestników 
 upływa 10.03.2021.  
 Rezygnacja z udziału po 
 10.03.2021r. 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 

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

Adres email 

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

Koszt  

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

Imię i Nazwisko 

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

Adres email 

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

Koszt  

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

Imię i Nazwisko 

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

Adres email 

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

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…............................ 

  Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 
Cena obejmuje: udział w zajęciach 
online zgodnie z programem, 
materiał szkoleniowy w formie 
elektronicznej, certyfikat 
uczestnictwa (pdf) przesłany 
mailem po zajęciach. 

 
                    549 zł netto 

 

 Niniejszy formularz jest podstawą do wystawienia faktury. Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedpłata 100%  

kosztu udziału w szkoleniu zgłoszonych osób. 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 
 

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

 

mailto:biuro@idwe.pl

