
Najważniejsze punkty: 
  

• Ramy prawne działania OSD – aktualizacja otoczenia 
legislacyjnego 

• Zasada rozdziału działalności dystrybucji  (unbundling) – 
stan obecny i projekty zmian 

• Unbundling OSD – rozdział działalności, kryteria 
niezależności, inspektor do spraw zgodności 

• Plany rozwoju OSD – aktualizacja stanu regulacyjno-
prawnego 

• Zmiana zasad taryfikacji działalności OSD zgodnie z 
nowym rozporządzeniem taryfowym 

• Zmiana zasad świadczenia usług przesyłania oraz 
potencjalny wpływ na zasad świadczenia usług 
dystrybucyjnych (zmiany IRiESP i IRiE SGT) 
 
 

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, szczególnie operatorów OSD 

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

• Pracownicy Działów Operatorskich 
• Pracownicy działów regulacji i działów 

prawnych 
 

29 października 2013, Centrum Szkoleniowe Kasprzaka 25, Warszawa    

Szkolenie prowadzą eksperci pracujący dla: Kancelarii Prawnej Legal Partner, Urzędu Regulacji Energetyki, 
Instytutu Studiów Energetycznych 

 

Szkolenie specjalne dla 
Operatorów Systemów 
Dystrybucyjnych gazu 

ziemnego. 

Organizatorzy: 

 

Szkolenie 

 OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO  
GAZU ZIEMNEGO 

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

MS Consulting 

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

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 

 

LEGAL PARTNER  

ul. Bohdanowicza 2/4, 02-127 Warszawa 

Tel. 22 412 80 07, Fax: 22 412 80 07, 
www.legalpartner.com.pl, e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl 



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. 
  

  
Szkolenie „Operator systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego. Aktualizacja stanu prawnego i rozwiązania praktyczne” 
poświęcone jest najnowszym zmianom oraz perspektywie rozwoju legislacyjno – regulacyjnych ram funkcjonowania OSD. 
Obejmuje ono takie zagadnienia jak zmiany narzucone przez „mały trójpak”, zasadę rozdziału działalności dystrybucyjnej, 
aktualizację procesu uzgadniania planów rozwoju, zmian taryfikacji OSD oraz nowe aspekty funkcjonowania IRiESD oraz 
IRiESGT. Szkolenie prowadzą eksperci URE odpowiedzialni za wyżej wymienione kwestie - Urszula Antonowicz i Maciej 
Ciszewski oraz przedstawiciele kancelarii prawnej Legal Partner, odgrywającej wiodącą rolę w prawnej obsłudze podsektora 
gazowego – Daniel Borkowski oraz Jan Winter.   
                 Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem szkolenia na następnej stronie. 

OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO GAZU ZIEMNEGO 
29.10.2013, Warszawa 

 
O szkoleniu: 

Sylwetki prelegentów: 

Urszula Antonowicz – Radca prawny, Naczelnik Wydziału ds. Koncesji i Operatorów Systemów Gazowych w Departamencie Rynków Paliw 
Gazowych i Ciekłych Urzędu Regulacji Energetyki 
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Podyplomowych Studiów Negocjacji, Mediacji i Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Sporów Uniwersytetu Warszawskiego W latach 2008-2009 pracownik Bumar sp. z o.o. oraz wykładowca w Szkole Wyższej im. Bogdana 
Jańskiego w Warszawie. Od 2009 roku pracownik Urzędu Regulacji Energetyki w Departamencie Przedsiębiorstw Energetycznych, od lutego 
2013 roku w Departamencie Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych. Specjalizuje się w zakresie zagadnień związanych z koncesjonowaniem 
przedsiębiorstw energetycznych oraz operatorami systemów (zarówno gazowych jak i elektroenergetycznych). Brała udział w pracach 
legislacyjnych nad nowelizacjami ustawy – Prawo energetyczne, w tym w zakresie „małego trójpaku” oraz „dużego trójpaku” energetycznego. 
Autorka glos do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz artykułów z zakresu prawa gospodarczego i energetycznego.. 
   
Daniel Borkowski - Radca Prawny, LEGAL PARTNER 
Daniel Borkowski w swojej dotychczasowej praktyce miał możliwość doradzać dla przedsiębiorstw z sektora gazowego, energetycznego  
i chemicznego. Od 2000r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young o obecnie jako radca prawny w kancelarii prawnej LEGAL PARTNER. 
Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream począwszy od wydobycia, przesyłu, magazynowania  
i importu/sprzedaży gazu ziemnego oraz w wybranych obszarach elektroenergetyki w szczególności ryneki energii, odnawialne źródłach 
energii (OZE) i kogeneracja (CHP). Swoje doświadczenia poszerzył o spojrzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych 
szkoleniach lub uczelniach (w trakcie: Master of Gas Business Management – Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, Holandia). 
Od kilku lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w konferencjach dedykowanych dla szeroko rozumianego sektora 
energetycznego.  

   

Dr inż. Jan Winter - Ekspert ds. Gazu Instytut Studiów Energetycznych 
Doktor nauk technicznych z zakresu gospodarki energetycznej i absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Uczestniczył w 
szeregu szkoleń i kursach podyplomowych w Paryżu, Amsterdamie, Barcelonie, Budapeszcie, Londynie i Oxfordzie z zakresu sektora 
energetycznego. Członek organizacjach międzynarodowych: Statystycznej (STFC) oraz Prognostycznej (FTF), w Centrum Gazowniczym Komisji 
Ekonomicznej ONZ w Genewie, Międzynarodowej Unii Gazowniczej (IGU), EUROGAS, Grupa „Dostawa, Infrastruktura i Rynek”(SIM). 
Prowadził wiele szkoleń oraz wygłosił wiele prezentacji z zakresu gazownictwa, w tym w szczególności dotyczących rynku gazu oraz 
zagadnień taryfikacji, bilansowania, efektywności energetycznej i wielu innych. 
Brał udział w negocjacjach umów importowych gazu z Rosji, Niemiec, Norwegii i Danii, umów przesyłowych i dystrybucyjnych. W ramach 
PGNiG pełnił wiele funkcji i stanowisk kierowniczych, w tym między innymi: Dyrektor Biura Bilansowania Handlowego oraz Doradca Zarządu 
PGNiG S.A, natomiast aktualnie niezależny Ekspert Rynku Gazu w Instytucie Studiów Energetycznych SA. 

MS Consulting jest firmą consultingową dostarczającą usługi szkoleniowe i doradcze dla sektora energetycznego i sektorów około 
energetycznych.  Świadczyliśmy usługi dla takich firm jak ENEA S.A., ENERGA S.A., ENION S.A., Citigorup, PGE S.A, PSE Operator, PKN Orlen i 
wielu innych, a współpracowali z nami m.in. ADD Polska, Alcatel-Lucent, Hewlett-Packard, IBM Poland, Siemens Polska. 
Prezesem firmy jest dr Marian Ślifierz, wieloletni doradca Regulatora i jego przedstawiciel w wielu ciałach unijnych, współpracownik OECD, 
IEA, ERRA, oraz instytucji regulacyjnych z wielu krajów. 
Więcej szczegółów o naszej firmie,  w tym spis prelegentów i ekspertów, partnerów oraz największych klientów dostępny jest na stronie: 
www.msconsulting.net.pl  

Legal Partner - kancelaria prawna doskonale wyspecjalizowana w branży energetycznej. Prawnicy kancelarii mają bardzo rozległą wiedzę oraz 
doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektorów: elektroenergetycznego, gazowego, chemicznego i paliwowego. 
Świadczy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych, m.in. w procesach regulacji cen energii elektrycznej i gazu, 
postępowaniach z zakresu prawa energetycznego, antymonopolowego i zapasów obowiązkowych, przy opiniowaniu bieżących spraw 
związanych z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, a także wsparcie przy negocjacjach umów handlowych w obszarze rynku gazu 
zarówno hurtowego jak i detalicznego, jak również przy kompleksowej realizacji projektów inwestycyjnych. 
Więcej informacji o firmie, w tym pełen zakres usług można znaleźć na stronie: www.legalpartner.com.pl 

Organizatorzy: 



 
9.30  – 10.00  Rejestracja, kawa powitalna 
 
10.00 Otwarcie seminarium powitanie gości i uczestników.  
 Wprowadzenie do tematyki 
 
10.05– 11.15  Ramy prawne działania OSD – aktualizacja otoczenia legislacyjnego 

• Regulacje Unii Europejskiej - Dyrektywa 2009/73/WE i Rozporządzenie 715/2009  
• Regulacje polskie:  

• nowela „mały trójpak”  
• nowe Rozporządzenie Taryfowe 
• możliwe zmiany zgodnie z Mapą Drogowa uwolnienia cen gazu ziemnego 
 

 Daniel Borkowski, radca prawny Legal Partner 
 
11.15 – 12.30  Zasada rozdziału działalności dystrybucji  (unbundling) – stan obecny i projekty zmian 

• Obowiązek wykonywania działalności sieciowej przez OSD – aktualny stan prawny oraz w świetle noweli 
Prawa energetycznego  

• Unbundling OSD – rozdział działalności, kryteria niezależności, inspektor do spraw zgodności 
• Wyłączenia ustawowe spod obowiązku unbundlingu OSD 
• Terminy na wdrożenie nowych zasad działania i niezależności OSD 
• Sankcje za niewypełnianie obowiązków oraz nowych zasad działania i niezależności OSD 
 

 Urszula Antonowicz Naczelnik w Departamencie Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, Urząd Regulacji 
 Energetyki 

 
12. 30 – 12.45  Przerwa kawowa 
  
12.45 – 13.45   Plan rozwoju OSD 

• Cel i obligo wynikające z przepisów prawa     
• Aktualny stan prawny po nowelizacji ustawy Prawo energetyczne 
• Zakres Planu rozwoju i zasady jego wypełniania  
• Kwestionariusz projektu Planu rozwoju i jego składowe 
• Procedura składania i uzgadniania Planu rozwoju z Prezesem URE 
• Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju  
 

 Maciej Ciszewski, Ekspert Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych 
  

13.45 – 14.35 Lunch 
 
14.35 – 15.50  Zmiana zasad taryfikacji działalności OSD zgodnie z nowym Rozporządzeniem taryfowym 

• Zmiany definicji, jednostek rozliczeniowych oraz punktów odbioru 
• Zmiana zasad rozliczenia usług kompleksowych i dystrybucyjnych 
• Wprowadzenie nowych rodzajów usług 
• Przepisy przejściowe 
 

 Daniel Borkowski, radca prawny Legal Partner 
 Jan Winter, Ekspert ds. Gazu Instytut Studiów Energetycznych 

 
15.50 – 16.35 Zmiana zasad świadczenia usług przesyłania oraz potencjalny wpływ na zasad świadczenia  
 usług dystrybucyjnych (zmiany IRiESP i IRiE SGT) 

• Zmiany i nowe definicje, punkty we/wy i świadczone usługi 
• Zmiany warunków przydziału przepustowości i zdolności 
• Zmiany warunków realizacji umowy, w tym nominacji i alokacji 
• Zmiany warunków bilansowania 

 
 Daniel Borkowski, radca prawny Legal Partner 

 
 
 16.35 – 16.45  Podsumowanie i zakończenie. Rozdanie zaświadczeń. 
 
 

Niezależny Operator Informacji Pomiarowej 
Harmonogram 

Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu ziemnego 
29.10.2013, Warszawa 

www.msconsulting.net.pl | www.legalpartner.com.pl 
  



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Wypełniony formularz 

prosimy wysłać na email: 

zgloszenia@msconsulting.net.pl 

lub faxem: (22) 250 15 98 

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 

 

Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu ziemnego –  
29.10.2013, Warszawa 
 

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 

Warunki uczestnictwa: 

1. Całkowity koszt udziału w szkoleniu 
podany jest w formularzu po lewej 
stronie.  

2. Cena obejmuje prelekcje, materiały 
dotyczące szkolenia, przerwy kawowe 
oraz lunch. W przypadku potrzeby 
zorganizowania lunchu  
wegetariańskiego, prosimy o 
wcześniejszą informację. 

3. Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy 
Państwu potwierdzenie udziału oraz 
fakturę pro-forma.  

4. Prosimy o dokonanie wpłaty w 
terminie 7 dni od wysłania zgłoszenia, 
ale nie później niż przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

5. Wpłaty należy dokonywać na konto: 
MultiBank  

70 1140 2017 0000 4702 0648 1461  

6. Rezygnację z udziału należy przesyłać 
na adres e-mail: 
kontakt@mscconsulting.net.pl  

7. W przypadku rezygnacji na 11 lub 
więcej dni przed szkoleniem. - 
rezygnacja bez kosztów. 

8. W przypadku rezygnacji  na 6 do 10 
dni przed szkoleniem obciążymy 
Państwa opłatą administracyjną w 
wysokości  290 PLN + 23% VAT.   

9. W przypadku rezygnacji na 5 lub 
mniej dni przed szkoleniem r. 
obciążymy Państwa opłatą w wysokości 
990 PLN + 23% VAT.  

10. W przypadku rezygnacji 
uzasadnionej udokumentowanym 
działaniem siły wyższej – bez opłat.  

11. Zamiast zgłoszonej osoby w 
szkoleniu może wziąć udział inny 
pracownik firmy pod warunkiem 
przesłania danych osoby zastępczej 
drogą mailową w terminie do 5 dni 
przed rozpoczęciem szkolenia. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do uzasadnionych lub 
spowodowanych siła wyższą zmian w 
programie.  

13. Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do odwołania szkolenia w 
wypadku działania siły wyższej, 
zobowiązując się wówczas do zwrotu 
wpłaconych opłat w pełnej wysokości. 

Upoważniam firmę MS Consulting do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MS Consulting: MultiBank 70 1140 

2017 0000 4702 0648 1461 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości 

kwot wynikających z niniejszej umowy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr 101 poz. 926 z 2002 r.)  

MS Consulting (zwana dalej MS Consulting), informuje, że jest administratorem danych osobowych. 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 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: 

    Pełna nazwa firmy:    
 

    Ulica:   Miasto: 

    Telefon:   Fax: 
 

     Firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT 

     o numerze NIP: 

Dane potrzebne do wystawienia faktury VAT: 

TAK, proszę przyjąć zgłoszenie na szkolenie: 

Operator Systemu Dystrybucyjnego gazu ziemnego  
29.10.2013, Warszawa 

Całkowity koszt udziału w szkoleniu:      
1290 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu do 15.10.2013 r. 
1490 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu od 16.10 do  29.10.2013 r. 

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

mnie o planowanych wydarzeniach organizowanych przez MS Consulting 

4% rabatu od 2 osób oraz 6% od 3 osób z tej samej firmy 


