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FUNKCJONOWANIE RYNKU GAZU 
SZKOLENIE  

 

 26 LISTOPADA 2021  

ONLINE 
Funkcjonowanie rynku gazu| ZAPROSZENIE  
 

Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy na szkolenie z funkcjonowania rynku gazu z uwzględnieniem ostatnich zmian. 

 

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 

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| PROGRAM  
 
piątek, 26 listopada 2021    
czas rozpoczęcia: 9.30     czas zakończenia: 17.30 
(w trakcie zajęć przerwy: 2 x 15 minut i  1 x 45 minut). 
 

I. Gaz ziemny - paliwem czy substratem. 
1. Paliwo gazowe jako nośnik energetyczny i jego substytuty. 
2. Globalizm w ekologii - wpływ na użytkowanie gazu ziemnego. 
3. Ogólna charakterystyka światowego rynku gazu. 
4. Uwarunkowania polskiej polityki energetycznej w świetle zmian polityki unijnej. 
5. Pokłosie pandemii. 
 
II. Charakterystyka i zmiany struktury rynku w Polsce w ostatnim czasie. 
1. Wpływ otoczenia instytucjonalnego sektora na uczestników rynku. 
2. Poszukiwanie równowagi pomiędzy podażą a popytem - wydobycie i magazynowanie. 
3. Walka z ograniczeniami systemowymi - stan tranzytu, przesyłu oraz dystrybucji. 
4. Jak nieobecność wielkich graczy dokonała zmian w obrocie hurtowym i detalicznym. 
5. Dokąd będzie zmierzał rynek gazu po całkowitym uwolnieniu. 
 
III. Wybrane aspekty dostawy paliwa gazowego w świetle ostatnich zmian. 
1. Przedmiot obrotu. 
2. Wzrosty zapotrzebowania i sposoby jego pokrycia. 
3. Kto silniejszy – dostawca czy odbiorca? 
4. Zmiany w strukturze rynkowej podaży. 
5. Jak wodór zmieni polski sektor gazowy? 
 
IV. Podsumowanie i zakończenie zajęć  
(certyfikaty w formie elektronicznej prześlemy Uczestnikom mailem po zajęciach). 
 

 
 
 
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 
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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. 

 

Funkcjonowanie rynku gazu| FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

26 listopada 2021, ONLINE   

 

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

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

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

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

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

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

 TERMIN ZGŁOSZEŃ 
 UPŁYWA W DNIU 12.11.2021  
  
Termin bezkosztowej anulacji 
 zgłoszenia przez uczestników 
 upływa 12.11.2021.  
 Rezygnacja z udziału po 
 12.11.2021r. 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 

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

E-mail 

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

Koszt  

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

Imię i Nazwisko 

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

E-mail 

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

Koszt  

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

Imię i Nazwisko 

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

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: 

690 zł netto 

 

Niniejszy formularz jest podstawą do 

wystawienia faktury. Warunkiem udziału w 

szkoleniu jest przedpłata 100%  kosztu 

udziału w szkoleniu zgłoszonych osób. 

Faktura zostanie przekazana mailem.  

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                       

 

………………………………………………………. 

 

 

mailto:biuro@idwe.pl

