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GAZ DLA POLSKI 2006-2017

Gaz dla Polski 2017 jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją po-
święconą najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Polsce i regionie 
europy centralnej.

Pierwsza edycja konferencji odbyła się 19 stycznia 2006 roku kilka dni po decyzji 
rządu o budowie terminalu LnG i całościowo poświęcona była tej właśnie proble-
matyce.

od tego czasu nasze wydarzenie jest stałym elementem kalendarza sektora gazow-
niczego, a dyskusje prowadzone w jej trakcie należą do najistotniejszych i najbar-
dziej aktualnych w branży.

Zwyczajowo obrady konferencji otwiera Minister właściwy ds. sektora gazu i bezpie-
czeństwa energetycznego. Wśród prelegentów i panelistów są Pełnomocnik rzą-
du ds. Strategicznej Infrastruktury energetycznej, przedstawiciele Ministerstwa 
energii (dawniej Ministerstwa Gospodarki), Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
Urzędu regulacji energetyki, a także przedstawiciele czołowych firm gazowniczych: 
PGniG S.a., GaZ-SySTeM S.a., alternatywnych dostawców gazu z Polski i regionu, 
głównych przemysłowych odbiorców gazu w Polsce i europie centralnej, międzyna-
rodowych koncernów gazowniczych, firm energetycznych,  a także przedstawiciele 
sektora doradczego i eksperckiego.

Poprzednie edycje konferencji gromadziły od 50 do 80 menadżerów wysokiego szcze-
bla reprezentujących najważniejsze firmy gazownicze Polski i europy centralnej. 

co istotne, blisko połowę uczestników stanowią przedstawiciele kadry menadżer-
skiej (Prezesi, Wiceprezesi i członkowie Zarządów, dyrektorzy Zarządzający, dyrek-
torzy operacyjni, dyrektorzy Wykonawczy, dyrektorzy Sprzedaży etc.)
 
Gaz dla Polski  jest jedną z trzech cyklicznych konferencji gazowniczych organizo-
wanych przez adventure consulting. Pozostałe dwie to: „LnG w Polsce i europie” 
(5 edycji) oraz „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” (7 edycji).

nasze konferencje odbijają się szerokim echem w mediach ekonomicznych i bran-
żowych w kraju i zagranicą. Przykładowo: relacje i informacje z ubiegłorocznych 
konferencji „Gaz dla Polski 2016” (21.03.2016), „LnG w Polsce i europie 2016” 
(20.06.2016) oraz „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 2017” 
(12.12.2016) pojawiły się w najważniejszych serwisach agencyjnych (PaP; Bloom-
berg, reuters; ISB news), portalach branżowych (m.in. wnp.pl; cire.pl; biznesalert.
pl; energetyka24.com; gazeo.com; cnG-LnG.pl), ekonomicznych stronach gazet 
ogólnopolskich (m.in. „dziennik Gazeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”), a także ser-
wisach zagranicznych (niemcy; rosja; czechy; Słowacja; Szwecja; norwegia; Ukra-
ina; Turcja; USa).
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Wystąpienie Pana Ministra Michała kurtyki, Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie energii.

Goście z zagranicy : (od lewej) : aurimas Martisaukas 
(dyrektor, Terminal LnG w kłajpedzie, Litwa), fred H. 
Hutchison (dyrektor Zarządzający, LnG allies, USa) oraz 
Peder Bjorland (Wiceprezes, Statoil, norwegia).

Prelekcja Pana Maciej Woźniaka, Wiceprezesa Zarządu 
PGniG S.a.

Wystąpienie Pana Pawła jakubowskiego, dyrektora 
rozwoju w GaZ-SySTeM S.a.

Zdjęcia z ubiegłorocznych konferencji gazowniczych organizowanych 
przez Adventure Consulting:

Uczestnicy w trakcie konferencji „LnG w Polsce i europie 
2016”.

Wystąpienie Pana Ministra Piotra naimskiego, 
Pełnomocnika rządu ds. Strategicznej Infrastruktury 
energetycznej.
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XI eDyCjA KOnferenCjI „GAZ DLA POLSKI 2017” (30 mArCA 2017r.)

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie w prestiżowych i praktycznych wnętrzach 
pięciogwiazdkowego Hotelu Westin znajdującego się w centrum Warszawy. Główne 
obrady konferencji odbywać się będą w przestronnej sali copernicus na pierwszym 
piętrze.

W pojemnym foyer przed salą konferencyjną będzie miejsce na część wysta- 
wienniczo-prezentacyjną konferencji. Wystawcy będą mogli prezentować tam swoje 
usługi i rozwiązania dedykowane sektorowi gazowniczemu.

foyer konferencyjne, restauracje hotelowe i bar kawowy zachęcają do kuluarowych 
rozmów biznesowych i towarzyskich.

Główne temAty teGOrOCZnej KOnferenCjI:

 koncepcja Bramy Północnej kontra nord Stream 2 oraz gazociągi oPaL 
 i eUGaL;

 Zaostrzanie polityki klimatyczno-energetycznej Unii europejskiej 
 a bezpieczeństwo energetyczne Polski – nowa rola gazu ziemnego w miksie 
 energetycznym Polski;

 Zgazowanie węgla – szansa czy iluzja? analiza ekonomiczna i techniczna;
 Polityka rządu w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu i zwiększania 

 bezpieczeństwa energetycznego Polski;
 regulacyjno-prawne ramy Unii energetycznej – szansa czy zagrożenie dla Polski;
 Postępy w realizacji nowych projektów dywersyfikacyjnych : gazociąg duński 

 i norweski, Brama Północna, rozwój terminala LnG;
 rozbudowa krajowych systemów przesyłowych oraz regionalna integracja

 systemów przesyłowych, jako istotne czynniki zwiększające bezpieczeństwo 
 energetyczne w rejonie Trójmorza;

 Gazociąg jamalski – znaczenie dzisiaj  i perspektywy na przyszłość;
 Strategia rozwoju Gk PGniG S.a. i jej wpływ na sytuację na krajowym rynku gazu;
 Produkty dual fuel i Multi-Utility na rynku gazu i energii;
 kolejny etap liberalizacji rynku gazu – likwidacja taryf dla odbiorców

 przemysłowych;
 obligo gazowe – stan realizacji, wpływ na uwolnienie rynku gazu, czy mechanizm

 obliga sprawdził się w praktyce rynkowej i regulacyjnej;
 Budowa płynnego hurtowego rynku gazu w Polsce w kontekście budowy

 jednolitego rynku gazu w Ue;
 rynek Gazu na Towarowej Giełdzie energii – stan obecny, nowe produkty i plany

 na przyszłość;
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 rozwój rynku oTc w Polsce i regionie : zasady kontraktowania, ceny i perspektywy
 rozwoju platform obrotu;

 nowe zasady magazynowania gazu i ich wpływ na uwalnianie rynku gazu w Polsce;
 Import gazu do Polski – uwarunkowania techniczne, prawne i rynkowe;
 Handel gazem i ceny gazu ziemnego na rynkach europejskich i światowych;
 Główne trendy na europejskim i światowym rynku gazu.

Przewidujemy udział ponad 60 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentują-
cych najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i  europy cen-
tralnej, najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie, główne firmy 
doradcze oraz dostawców rozwiązań i technologii dla sektora gazowniczego.

teGOrOCZnA eDyCjA KOnferenCjI SKłADAć SIę bęDZIe Z DwóCh CZęśCI:

 kongresowej (prezentacje, debaty i dyskusje na głównej sali konferencyjnej)
 Wystawienniczej (stoiska prezentacyjne przedsiębiorstw gazowniczych oraz 

 producentów rozwiązań dla sektora gazowniczego).

Stoiska prezentacyjne rozmieszczone będą w przestronnym foyer konferencyjnym 
usytuowanym bezpośrednio obok sali konferencyjnej, w którym odbywać się będą 
przerwy kawowe.
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KOntAKt Z OrGAnIZAtOrem

jeśli zainteresowała Państwa nasza propozycja współpracy uprzejmie prosimy  
o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.          

konTakT Z fIrMą:

adventure consulting Sp. z o.o. / 02-815 Warszawa / ul. Żołny 49 a

T: +48 22 894 40 23 / f: +48 22 894 40 24

e-mail: adventure@adventure.pl /strona: www.adventure.pl

oSoBa WłaŚcIWa do konTakTU:

michał Putkiewicz / M: +48 606 786 686 / e-mail: m.putkiewicz@adventure.pl

Stoiska w części wystawienniczej naszych konferencji 


