
Zasady działania Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu  

Izby Gospodarczej Gazownictwa 

 

Skład osobowy Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa: 

1. Marek Kossowski – Przewodniczący 

2. Adam Cymer – Sekretarz 

3. Maciej Bukowski (Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych) 

4. Tomasz Bukowski (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) 

5. Jan Chadam (GAZ-SYSTEM SA) 

6. dr Mirosław Duda (Agencja Rynku Energii SA) 

7. Jarosław Dybowski (Vattenfall Energy Trading Sp. z o.o.) 

8. Marek Kamiński (Ernst & Young) 

9. Bartłomiej Korzeniewski (PGNiG SA) 

10. Ireneusz Łazor (Towarowa Giełda Energii SA) 

11. prof. Władysław Mielczarski (Politechnika Łódzka) 

12. prof. Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszawska) 

13. prof. Stanisław Rychlicki (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) 

14. dr Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.) 

15. prof. Konrad Świrski (Politechnika Warszawska) 

16. Beata Wittmann (Towarowa Giełda Energii SA) 
 

Cel powołania Zespołu ds. Analizy Rynku Gazu: 

Celem działania Zespołu ds. Analiz Rynku Gazu jest zapewnienie Izbie Gospodarczej 

Gazownictwa, działającej w interesie i na rzecz jej członków, niezbędnych analiz , studiów, 

prognoz i projektów regulacji, które pozwolą IGG stać się wiodącym ośrodkiem 

kształtowania opinii i rozwiązań prawnych korzystnych dla rozwoju rynku, osiągania 

kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich uczestników rynku,                                   

z pełnym poszanowaniem praw konsumentów oraz podmiotów będących odbiorcami gazu 

ziemnego w Polsce. 

 

Agenda działań programowych na lata 2014/2015: 

1. Europejski rynek gazu – ocena sytuacji i prognozy rozwoju. Wprowadzenie 

do dyskusji: Peter Reitz, prezes zarządu EEX (European Energy Exchange), 

uczestnicy: przedstawiciele ministerstwa gospodarki, URE, TGE, przedstawiciele 

dostawców gazu. (gospodarz pkt. z ramienia IGG : Pan Ireneusz Łazor – Prezes 

Zarządu TGE S.A. w Warszawie) 

1.1 Ocena rynku gazu w Polsce – rekomendacje dla PEP 2050. Wprowadzenie do 

dyskusji: IGG, uczestnicy: przedstawiciele ministerstwa gospodarki, URE, TGE, 

przedstawiciele dostawców gazu i największych odbiorców gazu (gospodarz pkt z 

ramienia IGG w trakcie ustalania) 

 

posiedzenie Zespołu 25 listopada 2014 r. 



 

2. Rynek gazu ziemnego w Polsce – taryfowanie obrotu hurtowego. 

Wprowadzenie: Marek Kamiński (EY), uczestnicy: przedstawiciele Ministerstwa 

Gospodarki, URE, TGE, przedstawiciele dostawców gazu i największych 

odbiorców gazu. 

posiedzenie Zespołu styczeń 2015 r.  

(raport Zespołu zostanie wykorzystany na konferencji IGG Zakopanem )  

 
3. Bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego na jednolity rynek europejski. 

Wprowadzenie: Ministerstwo Gospodarki, uczestnicy: przedstawiciele MSZ, 

Komisji Europejskiej, dostawcy gazu z krajów UE. 

posiedzenie Zespołu: marzec 2015 r.  

(raport Zespołu zostanie wykorzystany podczas  

VII Central European Gas Congress) 

 

4. Rozwój rynku gazu ziemnego po stronie popytu – synergia energetyki 

gazowej i OZE. Wprowadzenie: IGG oraz IEO, uczestnicy: przedstawiciele 

ministerstwa gospodarki, ministerstwa środowiska, URE, organizacji                                    

i przedsiębiorstw OZE, sektora energetyki gazowej. 

4.1.Rozwój rynku gazu ziemnego po stronie popytu – kogeneracja. 

Wprowadzenie: IGG, uczestnicy: przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, 

Ministerstwa Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawiciele sektora 

energetyki gazowej, Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, 

przedstawiciele Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, Izby Energetyki 

Przemysłowej i Odbiorców Energii, firm dostarczających ciepło i e/e                                      

w skojarzeniu. 

posiedzenie zespołu: maj 2015 r. 

 

5. Rozwój rynku gazu ziemnego w ocenie konsumentów. Wprowadzenie: 

UOKiK, uczestnicy: Ministerstwo Gospodarki, URE, przedstawiciele spółek 

rynku gazowego i organizacji konsumenckich. 

posiedzenie Zespołu: lipiec 2015 r. 

 

6. Rynek regulowany vs rynek OTC. Wprowadzenie: IGG i TGE, uczestnicy: 

przedstawiciele rynku europejskiego, TGE, URE, uczestnicy rynku krajowego 

posiedzenie Zespołu: wrzesień 2015 r. 

 

 



Zasady organizacyjne i komunikacyjne funkcjonowania Zespołu 

1. Zasadą jest,  aby stałe posiedzenia Zespołu odbywały się co dwa miesiące, począwszy 

od pierwszego posiedzenia,  w terminach ustalanych każdorazowo na posiedzeniu 

poprzedzającym następne posiedzenie. 

 

2. W przypadkach szczególnych, wynikających np. z konieczności sformułowania opinii 

IGG w sprawach rynku gazu, możliwe jest zwołanie posiedzenia Zespołu w  okresach 

innych niż w/w. 

 

3.  Z kolejnych posiedzeń Zespołu sporządzane będą raporty zawierające krótkie 

omówienie przebiegu obrad, a w szczególności opinie, wnioski i ustalenia. Raporty 

przedkładane będą kierownictwu Izby wraz z propozycjami dystrybuowania oraz 

kierowania do właściwych instytucji i organów władzy wykonawczej i ustawodawczej 

oraz do wiadomości opinii publicznej za pośrednictwem mediów i/lub bezpośrednio 

do sieci.   

 

4. Zespół sugeruje, aby IGG rozważyło pozyskanie partnerów do systematycznego 

analizowania sytuacji na rynku gazu w Polsce i w Europie w następujących obszarach: 

• monitoring stricte handlowy na rynkach Europy i Polski (przy udziale partnerskich 

firm handlowych), 

• monitoring prawnej sytuacji rynku gazu w Unii i Polsce (przy udziale partnerskich 

kancelarii), 

• monitoring technologiczny w zakresie użytecznym dla rynku gazu (przy udziale 

partnerskich firm wytwórczych). 

 

5. Posiedzenia Zespołu zasadniczo odbywać się będą w siedzibie IGG ale możliwe jest 

również ich zwoływanie w innych miejscach (np. na uczelniach, w siedzibach 

członków IGG, lub innych). W siedzibie IGG przechowywane będą dokumenty oraz 

materiały Zespołu z kolejnych posiedzeń i rocznych okresów działania. 

 

6. Na zakończenie każdego, 12-miesięcznego, okresu działalności Zespołu, jedno 

posiedzenie poświęcone będzie podsumowaniu okresu minionego oraz omówieniu 

projektu programu działań na kolejne 12 miesięcy. 

 

7. Rozważone będzie odrębne uruchomienie „kanału” informacyjnego, do którego 

przekazywane byłyby materiały z kolejnych posiedzeń Zespołu, bieżące raporty, 

komunikaty i zawiadomienia – dostępne dla wszystkich członków Zespołu oraz 

wszystkich członków Izby. Przedstawienie propozycji w tym zakresie zaoferował Pan 

prof. Konrad Świrski. 

 

8. Prace Zespołu powinny być upowszechniane poprzez stosowne materiały prasowe, 

adresowane do mediów. W przypadku szczególnie istotnych opracowań i raportów 

Zespołu, zwoływane będą konferencje prasowe i spotkania z ich autorami, a także 



zarządem IGG. Synteza opracowań Zespołu powinna być również na bieżąco 

przekazywana do wszystkich firm członkowskich IGG oraz ważnych dla branży 

gazowniczej instytucji, ośrodków naukowych, organizacji i stowarzyszeń, a także firm 

doradczych, i kancelarii prawniczych. 

 

 

Przyjęto na posiedzeniu Zarządu IGG 

w dn. 14 października 2014 roku 

 


