
Szanowni PańStwo,
    
zapraszamy Państwa do udziału w Xi edycji konferencji „Gaz dla Polski 2017”.  
Konferencja  jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją po-
święconą istotnym zagadnieniom i kierunkom rozwoju rynku gazu w Polsce  
i Europie Centralnej.

	 BEZPIECZEŃSTWO	ENERGETYCZNE	POLSKI	A	POLITYKA	
	 ENERGETYCZNA	UE.	
 
w wystąpieniu otwierającym konferencję Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
infrastruktury Energetycznej Pan Minister Piotr naimski przedstawi strategię 
i działania rządu w zakresie dywersyfikacji i wzmacniania bezpieczeństwa 
energetycznego, przeciwdziałania niekorzystnym dla Polski decyzjom Komisji 
Europejskiej oraz realizacji koncepcji Bramy Północnej.

Przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Spraw zagranicznych 
mówić będą o wyzwaniach, szansach i zagrożeniach dla Polski oraz polityce 
rządu wobec zaostrzania polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej. 
zastanowimy się, jak polityka dekarbonizacji wpłynie na rynek gazu w Polsce 
i Europie Centralnej.

	 ROZWÓJ	KRAJOWEGO	I	REGIONALNEGO	RYNKU	GAZU.	BRAMA	
	 PÓŁNOCNA,	TRÓJMORZE,	NOWA	STRATEGIA	PGNIG	S.A.

Przedstawiciel PGniG S.a. przedstawi nową strategię rozwoju PGniG S.a. 
na lata 2017-2022, w tym plany PGniG S.a. związane z rynkiem krajo-
wym i ekspansją regionalną, rozwojem segmentu upstream oraz udziałem  
w globalnym rynku LnG.

Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju w Gaz-SYStEM S.a., przedstawi 
aktualny stan realizacji projektu Bramy Północnej, plany związane z rozwojem 
połączeń międzysystemowych w regionie trójmorza i perspektywy rozbudowy 
terminalu LnG.

	 GIEŁDA	GAZU	I	PLATFORMY	OTC	NA	KONKURENCYJNYM	RYNKU	GAZU.

Przedstawiciel towarowej Giełdy Energii S.a. omówi zmiany na rynku gazu, 
które wprowadzi od 01.01.2018 dyrektywa MiFiD ii. zlikwidowany zostanie 
m.in. rynek terminowy, a wprowadzone zostaną całkowicie nowe instrumenty 
handlowe.  Dyskutować będziemy, jak zmiany wpłyną na wielkość i płynność 
obrotu gazem na tGE. 

Przyjrzymy się również, jak detaryfikacja obrotu gazem na rynku giełdowym  
i pozagiełdowym (otC) wpływa na rozwój rynku.

	 TRANSGRANICZNY	HANDEL	GAZEM	I	IMPORT	GAZU	DO	POLSKI.

w gronie ekspertów, importerów i traderów dyskutować będziemy o uwarun-
kowaniach technicznych, biznesowych i regulacyjno-prawnych zakupu gazu 
zagranicą i przesyłu gazu do Polski. Dyskutować będziemy o uwarunkowa-
niach zakupu gazu na zagranicznych giełdach i platformach otC, zasadach 
korzystania z zagranicznych i krajowych sieci przesyłowych, dostępie do in-
terkonektorów, zasadach alokacji przepustowości oraz obowiązkach wynika-
jących z regulacji krajowych (m.in. rozporządzenia dywersyfikacyjnego oraz 
zmian w ustawie o zapasach).

	 OPTYMALIZACJA	I	DYWERSYFIKACJA	ZAKUPU	GAZU	PRZEZ	ODBIORCĘ	
	 PRZEMYSŁOWEGO.

Liberalizacja i detaryfikacja hurtowego rynku gazu otwierają nowe możliwości 
dla przemysłowych odbiorców gazu. zaproszeni eksperci przedstawią mode-
le optymalizacji i dywersyfikacji zakupu gazu przez odbiorcę przemysłowego, 
kryteria wyboru i uwarunkowania zmiany sprzedawcy gazu, zasady zarządza-
nia portfelem umów gazowych i zabezpieczenia się przed ryzykiem niewywią-
zania się dostawcy ze swoich zobowiązań. 

	 GŁÓWNE	TRENDY	NA	EUROPEJSKIM	I	ŚWIATOWYM	RYNKU	GAZU	
	 –	WPŁYW	NA	RYNEK	POLSKI.

w gronie ekspertów dyskutować będziemy o głównych trendach na świato-
wym i europejskim rynku gazu, ich wpływie na ceny, formuły cenowe, modele 
transakcji oraz płynność rynku w regionie, a także �ich wpływie na sytuację na 
polskim rynku gazu.
 
w konferencji wezmą udział przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Strate-
gicznej infrastruktury Energetycznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Spraw 
zagranicznych, PGniG S.a., Gaz-SYStEMU S.a., alternatywnych dostawców  
i traderów gazu, głównych przemysłowych odbiorców gazu oraz przedstawi-
ciele renomowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.
 

zapraszam serdecznie do udziału w konferencji ! 
 
Michał Putkiewicz 
 
Prezes zarządu 
adventure Consulting Sp. z o.o.

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod nr tel: (22) 894 40 23 lub e-mail: 
adventure@adventure.pl • Organizatorem konferencji jest Dział Konferencji Adventure
Consulting Sp. z o.o., 02-815 Warszawa, ul. Żołny 49 A, tel: (22) 894 40 23, fax: (22) 894 40 24, 
www.adventure.pl • Adventure Consulting Sp. z o.o. wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców 
przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222426.
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• BRAMA PÓŁNOCNA KONTRA NORD STREAM 2, OPAL, EUGAL
• POLITYKA KLIMATYCZNO-ENERGETYCZNA UE A RYNEK GAZU
• STRATEGIA ROZWOJU PGNiG S.A. 2017-2022
• BUDOWA RYNKU GAZU W REGIONIE TRÓJMORZA
• IMPORT I TRADING GAZU 
• OPTYMALIZACJA ZAKUPU GAZU PRZEZ ODBIORCĘ PRZEMYSŁOWEGO
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09.45-10.00:	 	 rejestracja uczestników i kawa powitalna
	 							10.00:		 	 otwarcie konferencji

stRAtEGIA I BEzPIECzEŃstWO ENERGEtYCzNE POlsKI A OtOCzENIE 
zEWNĘtRzNE. POlItYKA ENERGEtYCzNA UE, NORD stREAm 2,  
OPAl I EUGAl.
10.00-10.20:	 	 Koncepcja Bramy północnej a polityKa 
   energetyczna Ue. SzanSe i zagrożenia dla projeKtU 
   i BezpieczeńStwa energetycznego polSKi.
> dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
 Infrastruktury Energetycznej
10.20-10.40:	 	 Strategia i BezpieczeńStwo energetyczne polSKi 
   woBec zaoStrzania polityKi Klimatyczno-
   -energetycznej Unii eUropejSKiej – nowa rola gazU 
   ziemnego.
> przedstawiciel Ministerstwa Energii
10.40-11.00:	 	 wyzwania polityKi energetyczno-Klimatycznej Ue 
   a intereSy polSKi : KUrS Kolizyjny czy SzanSa na 
   nowe otwarcie. 
> koNrad szymański, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
UWARUNKOWANIA ROzWOJU REGIONAlNEGO I KRAJOWEGO RYNKU 
GAzU. BRAmA PÓłNOCNA, NOWE ŹRÓDłA GAzU, NOWE POłĄCzENIA 
mIĘDzYsYstEmOWE, UPstREAm.
11.00-11.30:	 	 Strategia rozwojU pgnig S.a. na lata 2017-2022. 
   Brama północna i projeKty dywerSyfiKacyjne, 
   Udział w regionalnym rynKU gazU i gloBalnym 
   rynKU lng, UpStream i wzmocnienie pozycji na rynKU 
   Krajowym.  
>  przedstawiciel PGNiG S.A.
11.30-12.00:	 	 Koncepcja Bramy północnej – poStępy w realizacji 
   nowych projeKtów dywerSyfiKacyjnych oraz 
   regionalna integracja Sieci przeSyłowych 
   w regionie trójmorza.  
>  Paweł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.
12.00-12.15:	 	 przerwa na kawę
GIEłDA GAzU I PlAtFORmY OtC NA KONKURENCYJNYm RYNKU GAzU.
12.15-12.45:	 	 wpływ dyreKtywy mifid ii na ryneK gazU w polSce. 
   co w miejSce rynKU terminowego?
> olga dzilińska-Pietrzak, Dyrektor Biura Compliance i Ryzyka, 
Towarowa Giełda Energii S.A.
ImPORt GAzU DO POlsKI. UWARUNKOWANIA tECHNICzNE, BIzNEsOWE  
I PRAWNE.
12.45-13.15:	 	 USłUga Biletowa i SyStem podziemnych 
   magazynów gazU w polSce. możliwości 
   i ograniczenia techniczne magazynowania gazU 
   ziemnego w aSpeKcie importU i doStaw do Klienta 
   Końcowego.
>  zaproszony: ekspert rynku gazowniczego

13.15-13.45:	 	 przeSył gazU z zagranicy w  praKtyce. 
   UwarUnKowania zaKUpU gazU zagranicą i importU 
   gazU do polSKi.
> dr inż. Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów 
 Energetycznych Sp. z o.o.
GłÓWNE tRENDY NA EUROPEJsKIm I ŚWIAtOWYm RYNKU GAzU A RYNEK 
POlsKI.
13.45-14.15:	 	 wpływ aKtUalnej SytUacji na gloBalnym rynKU 
   gazU na handel i ceny gazU ziemnego na rynKU 
   eUropejSKim. znaczenie dla polSKi.
> Jacek sozański, Prezes Zarządu, Onico Energia Sp. z o.o.
14.15-15.00:	 	 lunch
UWARUNKOWANIA zAKUPU GAzU ORAz zmIANY sPRzEDAWCY PRzEz 
ODBIORCĘ PRzEmYsłOWEGO.
15.00-15.30:	 	 optymalizacja zaKUpU gazU przez odBiorcę 
   przemySłowego – Kryteria wyBorU  
   i UwarUnKowania zmiany Sprzedawcy gazU, 
   zarządzanie portfelem Umów gazowych, 
   dywerSyfiKacja zaKUpów gazU.
> Paweł słomiński, Członek Zarządu, ENiGAZ Sp. z o.o. oraz Maciej 
 Markowski, Członek Zarządu, ENiGAZ Sp. z o.o.
tRANsGRANICzNY HANDEl GAzEm, ROzPORzĄDzENIE 
DYWERsYFIKACYJNE I NOWE zAsADY mAGAzYNOWANIA GAzU. 
15.30-16.00:	 	 nowe zaSady magazynowania gazU. możliwe 
   warianty realizacji oBowiązKów wyniKających 
   z UStawy o zapaSach.
> mec. adam wawrzyNowicz, Partner Zarządzający, kancelaria prawna 
 Wawrzynowicz&Wspólnicy oraz mec. kamil iwicki, Partner, kancelaria 
 prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy
16.00-16.30:	 	 tranSgraniczny handel gazem – UwarUnKowania 
   importU gazU do polSKi : nowe rozporządzenie 
   dywerSyfiKacyjne oraz zaSady wSpółpracy 
   z gaz-SyStemem w zaKreSie aloKacji 
   przepUStowości.
> mec. aNdrzeJ NeNtwig, Counsel oraz mec. Andrzej Walkiewicz, Senior 
Associate, kancelaria prawna Bird&Bird
16.30-17.00:	 	 UwarUnKowania regUlacyjno-prawne zmiany 
   Sprzedawcy gazU z perSpeKtywy odBiorcy 
   przemySłowego w KonteKście zmian regUlacji.
> mec. aNdrzeJ NeNtwig, Counsel oraz mec. aNdrzeJ walkiewicz,
 Senior Associate, kancelaria prawna Bird&Bird
17.00-17.15:		podsumowanie i zakończenie konferencji
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Koszt udziału w konferencji wynosi: 1490,00 PLN + 23 % VAt/OSObA. Obejmuje on udział w konferencji, drukowaną  dokumentację, przerwy na 
kawę oraz lunch. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: adventure@adventure.pl oraz dokonanie wpłaty 
za udział w konferencji do dnia 28 marca 2017 roku.
  
Należność prosimy o przekazanie na nr konta: Adventure Consulting Sp. z o.o. Volkswagen Bank Polska 22213000042001031274380001

Oświadczamy, że nasza firma jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAt i posiada nr NIP............................... Upoważniamy firmę 
Adventure Consulting Sp. z o.o. do wystawienia faktury Vat  bez podpisu odbiorcy. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem udziału  
w konferencji dostępnym na stronie www.adventure.pl, akceptujemy zasady udziału w konferencji i zobowiązujemy się do uregulowania 
płatności. Wyrażamy zgodę na umieszczenie naszych danych osobowych w bazie adresowej Adventure Consulting Sp. z o.o. i otrzymywanie 
informacji o organizowanych imprezach. 

data: ..........................................................           pieczęć firmowa: .....................................................           podpis: .........................................................

FORmUlARz zGłOszENIOWY
prosimy o przesłanie emailem pod adres: adventure@adventure.pl 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI  „GAZ DLA POLSKI 2017” ODbYWAJĄCEJ SIĘ  
W DNIU 30 MARCA 2017 ROKU NAStĘPUJĄCYCH OSÓb:
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