
Najważniejsze punkty: 
 
• Zaktualizowane zasady funkcjonowania przedsiębiorstw 

na rynku paliw gazowych  – rola i zadania regulator 
• Uwolnienia rynku gazu z punktu widzenia dużych 

odbiorców przemysłowych 
• Kontrakty gazowe - obrót i rozliczenie 
• Dom maklerski w giełdowym  obrocie gazem 
• Perspektywy rozwoju  rynku gazu w Unii Europejskiej – 

implikacje dla Polski 
• Światowe rynki gazu - stan obecny, zagrożenia, 

prognozy 
 

 

Kto powinien wziąć udział: 
 
• Prezesi, wiceprezesi , kadra zarządzająca 

przedsiębiorstw zajmujących się 
przetwarzaniem, obrotem i handlem gazem 

• Prezesi, wiceprezesi, dyrektorzy oraz 
specjaliści spółek zużywających duże ilości 
gazu 

• Dyrektorzy, kadra zarządzająca i specjaliści 
ds. handlu, obrotu gazem oraz surowcami 

• Pracownicy działów regulacji 
• Pracownicy IT 
 
 

29 listopada 2012, Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25, Warszawa    

MS Consulting ul. Geodetów 23C/38, 05-500 Piaseczno - Józefosław 

NIP: 522-105-3902, Tel: 22 250 15 92/93, Fax: 22 378 36 44, Mobile: +48 508 154 626 

www.msconsulting.net.pl, e-mail: kontakt@msconsulting.net.pl 

Szkolenie prowadzą eksperci pracujący dla: Urzędu Regulacji Energetyki, Towarowej Giełdy Energii, Noble 
Securities, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii    

Partner strategiczny: 

Udział w szkoleniu 
jest BEZPŁATNY. 

Liczba miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizator: 

AKTUALNY STAN PRAWNY I ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE 
 

Bezpłatne szkolenie: 

OBRÓT GAZEM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI 

Opis szkolenia, dokładny harmonogram, sylwetki prelegentów i formularz zgłoszeniowy znajdują się na następnych stronach. 



Maciej Ciszewski - Specjalista w Departamencie Taryf Urzędu Regulacji Energetyki 
W latach 2004-2007 pracownik Ministerstwa Gospodarki w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego, później Departamencie Ropy i 
Gazu. Od 2008 pracownik URE w Departamencie Promowania Konkurencji. Absolwent Politechniki Warszawskiej, programu studiów MBA im. L 
Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego w Collegium Varsoviense. Przedstawiciel Prezesa 
URE w grupach roboczych ds. gazu w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulator`s Group for Electricity and Gas – 
ERGEG), obecnie Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Agency for the Cooperation of Energy Regulators - ACER). Autor 
opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu funkcjonowania rynku gazu ziemnego w Polsce i Unii Europejskiej. Od września 2012 r. 
ekspert w Departamencie Taryf URE. 
  

  
Pragniemy zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie omawiające nowe regulacje dotyczące zasad obrotu gazem. Wiedza, którą 
zobowiązujemy się Państwu przekazać, będzie niezbędna dla każdej firmy zainteresowanej rynkiem gazu. Dlaczego?  
 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System i Towarowa Giełda Energii podpisały w ostatnich tygodniach umowę, która implikuje 
wprowadzenie nowych zasad zawierania transakcji dotyczących handlu gazem. Stało się tak w następstwie działań Urzędu Regulacji 
Energetyki (zatwierdzenie przez Prezesa URE nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej) oraz Komisji Nadzoru Finansowego 
(zatwierdzenie zmian w Regulaminie Obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii). 
 

Umowa pomiędzy Gaz-Systemem, a Towarową Giełdą Energii określa warunki na jakich strony obracające gazem mogą zawierać 
umowy kupna i sprzedaży. Najważniejsza z jej zasad głosi, że transakcje zawarte na giełdzie gazu są ważne, skuteczne między stronami i 
podlegają realizacji przez Gaz-System. Oznacza to, że użytkownicy giełdy będą mogli fizycznie realizować transakcje zawarte na giełdzie 
pod warunkiem zawarcia umowy przesyłowej z Gaz-Systemem.  
 

Nowo zawarta umowa ma połączyć ze sobą działania podejmowane w ramach giełdy gazu oraz fizyczną realizację tych transakcji. To 
połączenie jest ważnym krokiem na drodze do liberalizacji obrotu gazem ziemnym. Nowe podmioty będą bowiem mogły wchodzić na 
rynek hurtowy za pomocą giełdy, a to, w dłuższej perspektywie, doprowadzi do uwolnienia rynku gazu od obecnie istniejącego 
monopolu. Kolejnym korzystnym efektem wprowadzenia nowych zasad, będzie obiektywizacja cen gazu.  
 

Dlatego też pragniemy zaoferować Państwu szkolenie dotyczące wyżej wymienionych zmian. Wiedza na temat nowych zasad obrotu 
gazem, przekazana przez pracujących dla nas najlepszych ekspertów, będzie niezbędna dla każdego przedsiębiorstwa, którego obszar 
zainteresowań obejmuje rynek tego surowca. Wykładowcy, to specjaliści pracujący zarówno dla URE czy TGE, przedstawiciele 
największych odbiorców gazu oraz kluczowe osoby w firmach, które gazem handlują. Jednocześnie, chcemy Państwu przedstawić 
sytuację na światowych rynkach gazu, perspektywy rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej oraz wpływ tego rozwoju na sytuację w 
naszym kraju.  

BEZPŁATNE SZKOLENIE: 

OBRÓT GAZEM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI 
29.11.2012, Warszawa 

 
O szkoleniu: 

   

Dr Marian Ślifierz - Prezes MS Consulting 
były wieloletni doradca Prezesa URE, jego przedstawiciel w wielu organach Unii Europejskiej (Council of European Energy Regulators, 
ERGEG, DG TREN), Energy Regulator's Regional Association, współpracownik i konsultant International Energy Agency oraz OECD, 
prowadzący szkolenia dla instytucji regulacyjnych i sektora elektroenergetycznego z ponad 30 krajów świata.  

Sylwetki prelegentów: 

Andrzej Kalinowski - Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. 
Absolwent SGPiS  (SGH).   Z rynkiem kapitałowym  związany od 1990 jeszcze jako pracownik Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w 
Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Współtworzył system rozliczeń i rozrachunku dla GPW S.A., a także WGT S.A. W latach 1995 – 
1997  pracował w Polskiej Giełdzie Finansowej S.A. (obecnie  Bond Spot S.A.).  Od 2006 związany z Grupą Kapitałową TGE S.A. Brał udział w 
pracach koncepcyjnych i organizacyjnych przy tworzeniu  Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. 

   

Dr Zdzisław Muras – dr nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i 
współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i 
artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z 
energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do 
Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów 
(2005). 

   

Iwona Ustach - Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA  
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Makler Papierów Wartościowych. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych 
Spółek Skarbu Państwa. Od 1997 roku związana z Domem Maklerskim BGK SA. Od 2004 roku jako Członek Zarządu, a następnie 
Wiceprezes Zarządu NOBLE Securities SA zaangażowana w rozwój działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu 
towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii SA i Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie SA. 

   

Henryk Kaliś - Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, Pełnomocnik Zarządu ds. Zarządzania Energią Elektryczną, 
Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu oraz Forum CO2. 

www.msconsulting.net.pl 



9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna. 
  
10.00– 10.35 Światowe rynki gazu - stan obecny, zagrożenia, prognozy. 

• Zróżnicowanie rynków gazu i ich wzajemne interakcje w zależności od rozwoju gospodarczego. 
• Tendencje cenowe w rozbiciu na poszczególne rynki, w tym rynek euroazjatycki. 
• Analiza sytuacji na rynku Ameryki Północnej - wnioski wypływające z rozwoju wydobycia gazu łupkowego. 
• Zwalczanie syndromu NIMB w USA i w Kanadzie i wnioski dla Polski 

 Dr Marian Ślifierz, MS Consulting 
 

10.35 – 11.20 Perspektywy rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej – implikacje dla Polski 
• Polityka energetyczna UE – ramy regulacyjne    
• Prognozy zapotrzebowania i zużycia gazu we Wspólnocie  
• Uwarunkowania liberalizacji  rynku gazu      
• Bariery i zagrożenia  
• Perspektywy rozwoju rynku gazu   
Maciej Ciszewski, - Specjalista w Departamencie Taryf URE 

  
11.20 – 11.40 Przerwa kawowa 
 
11.40 – 12.50 Uwolnienia rynku gazu z punktu widzenia dużych odbiorców przemysłowych 

• Przedstawienie stanu obecnego (rodzaje funkcjonujących umów, bariery rynkowe, stan infrastruktury 
gazowej, sposoby pokrycia krajowego zapotrzebowania na gaz i ich wpływ na cenę) 

• Cechy konkurencyjnego rynku gazu 
• Program Uwalniania Gazu 
• Uczestnicy rynku gazu 
• Rola regulatora 
• Możliwości dużego odbiorcy przemysłowego na konkurencyjnym rynku gazu 
• Stanowisko FOEEiG w sprawie uwolnienia rynku gazu 
Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu  

 
12.50 – 13.50 Dom maklerski w giełdowym  obrocie gazem 

• Uwarunkowania prawne 
• Oferta Noble Securities S.A. 
• Wymagania formalne do uczestnictwa w giełdowym rynku gazu  
• Instrumenty dostępne w obrocie giełdowym 
• Obrót gazem za pośrednictwem domu maklerskiego 
• Zabezpieczenia transakcji 
• Dom maklerski jako bezpieczny pośrednik w transakcjach giełdowych 

 Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. 
  
13.50 – 14.35 Lunch 
 
14.35 – 15.50 Kontrakty gazowe - obrót i rozliczenie 

• Rodzaje kontraktów, 
• Zasady i uczestnicy obrotu  
• Rozliczenie i rozrachunek 
• Zasady i uczestnicy procesu rozliczania. 

 Andrzej Kalinowski, Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych 
 
 15.50 – 16.10 Przerwa kawowa 
 
16.10 – 17.20 Zaktualizowane zasady funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku paliw gazowych  – rola i zadania 
 regulator 

• Podstawowe krajowe dokumenty prawne określające kształt rynku gazu. 
• Dyrektywa 2009/73/WE - podstawowe założenia i jej wpływ na rynek gazu. 
• Idea i podstawowe zasady funkcjonowania rynku gazu. 
• Zasady koncesjonowania na rynku gazu  

a) możliwości finansowe,   
b) możliwości techniczne, 
c) pojemności magazynowe. 

• Taryfowanie – podstawowe założenia w odniesieniu do rynku gazu 
• Zakres i możliwości rozstrzygania sporów przez Prezesa URE  
• Kompetencje Prezes URE w zakresie ochrony konkurencji 
• Dyskusja 
Dr Zdzisław Muras 

 
 

 

Niezależny Operator Informacji Pomiarowej 
Harmonogram 

BEZPŁATNE SZKOLENIE: 

OBRÓT GAZEM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI 
29.11.2012, Warszawa 

www.msconsulting.net.pl 



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 378 36 44 

W ciągu 24 godzin 

otrzymają Państwo 

potwierdzenie zgłoszenia.  

W przypadku braku 

potwierdzenia, prosimy o 

kontakt telefoniczny. 

MS Consulting 

 

Adres korespondencyjny: 

ul. Geodetów 23C/38 

05-500 Piaseczno - Józefosław 

Tel: 22 250 15 92, 22 250 15 93 

Fax: 22 378 36 44 

Mobile: +48 508 154 626 

 

www.msconsulting.net.pl 

kontakt@msconsulting.net.pl 

 

NIP: 522-105-3902 

Regon: 011171664 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
W przypadku większej ilości osób prosimy wysłać zgłoszenia w kilku formularzach 

 

OBRÓT GAZEM W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI 
 

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne ul. Kasprzaka 25, Warszawa (wjazd jak do PGNiG). 
Dla uczestników znajduje się na miejscu bezpłatny strzeżony parking (wjazd na nazwisko osoby zgłoszonej). 
 

Istnieje również możliwość zgłoszenia online na stronie www.msconsulting.net.pl/szkolenia 

MS Consulting informuje, że jest administratorem danych osobowych. Oświadczenie zgłoszeniodawcy: Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MS Consunting, 

świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów MS Consulting. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących MS Consulting oraz 

klientów i partnerów MS Consulting. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania i usuwania. 

    Firma:   Ulica: 
 

    Kod pocztowy:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

    Email do osoby kontaktowej:    

1. Imię:   Nazwisko: 
 

    Stanowisko:   Departament: 

    Email:   Telefon: 
 

2. Imię:    Nazwisko: 

    Stanowisko:   Departament: 
 

    Email:   Telefon: 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na bezpłatne szkolenie: 

Obrót gazem w świetle nowych regulacji – 29.11.2012 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
Po zgłoszeniu prosimy czekać na potwierdzenie rejestracji, które udzielamy w przeciągu 24 godzin. 
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu uprzejmie prosimy o informację telefoniczną lub mailową. 

NIE, nie wezmę udziału w prezentowanym szkoleniu, jednak proszę o informowanie 

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting 

Udział w szkoleniu 
jest 

CAŁKOWICIE 
BEZPŁATNY. 

Zapewniamy lunch, 
przerwy kawowe 

oraz materiały 
prezentowane na 

szkoleniu.  

Z powodu 
ograniczonej liczby 

miejsc liczy się 
kolejność zgłoszeń. 

Każde zgłoszenie 
potwierdzimy 

Państwu w 
przeciągu 24 godzin. 

Partner strategiczny: Organizator: 

www.msconsulting.net.pl www.noblesecurities.pl 

    
 

3. Imię:    Nazwisko: 

    Stanowisko:   Departament: 
 

    Email:   Telefon: 


