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Platynowy Partner:

Szanowni PańStwo,
    
zapraszamy Państwa do udziału w jubileuszowej X edycji konferencji „Gaz 
dla Polski 2016”. 
 
„Gaz dla Polski” jest cykliczną, odbywającą się od 2006 roku, konferencją 
poświęconą najważniejszym zagadnieniom dotyczącym rynku gazu w Pol-
sce i regionie Europy Centralnej.
 
•	BEZPIECZEŃSTWO	ENERGETYCZNE	POLSKI	
A	POLITYKA	ENERGETYCZNA	UE.
w wystąpieniu otwierającym konferencję Pełnomocnik Rządu ds. infrastruk-
tury Energetycznej Pan Minister Piotr naimski przedstawi główne założenia 
strategii nowego rządu w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa energetycz-
nego i nowych inwestycji dywersyfikacyjnych. omówi również znaczenie 
rozbudowy strategicznej infrastruktury przesyłowej dla bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski.
 
Przedstawiciel Ministerstwa Energii, które od kwietnia i lipca br. przejmie 
nadzór nad spółkami energetycznymi i gazowniczymi, omówi rolę sektora 
gazowniczego w strategii energetycznej Polski oraz projektowane zmiany  
w nadzorze właścicielskim nad spółkami branżowymi.
 
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw zagranicznych Pan Dyrektor adam 
Janczak omówi kwestie relacji energetycznych Polski z UE, w szczególno-
ści stanowisko Polski wobec projektu Pakietu Bezpieczeństwa UE (Pakietu 
zimowego UE), Unii Energetycznej oraz projektu budowy gazociągu nord 
Stream 2.
 
•	NOWA	ARCHITEKTURA	BEZPIECZEŃSTWA	I	ZMIANY	NA	GLOBALNYM	
RYNKU	GAZU	A	STRATEGIE	LIDERÓW	RYNKU.
wiceprezes zarządu PGniG S.a. Pan Janusz Kowalski przedstawi nową stra-
tegię rozwoju PGniG S.a. w zakresie nowych projektów dywersyfikacyjnych 
(gazociąg norweski, import LnG), udziału w regionalnym rynku LnG,  inwe-
stycji w złoża gazu ziemnego oraz rozwoju na rynku krajowym w kontekście 
obliga giełdowego i liberalizacji rynku gazu.
 
Przedstawiciel oGP Gaz-System S.a. przedstawi plany rozbudowy krajowej 
infrastruktury przesyłowej oraz regionalnej integracji systemów przesyło-
wych na osi Północ-Południe.

zastanowimy się, w jaki sposób Polska powinna wykorzystać fakt otwarcia 
latem 2016 terminalu LnG w Świnoujściu? Czy jest szansa na stworzenie 
regionalnego hubu gazowego? Czy projekt budowy osi Północ-Południe 
(Morze Północne-adriatyk) jest uzasadniony ekonomicznie i możliwy poli-
tycznie? 

•	GŁÓWNE	TRENDY	NA	EUROPEJSKIM	I	GLOBALNYM	RYNKU	GAZU	
A	RYNEK	POLSKI.
w trzeciej części konferencji w gronie zaproszonych ekspertów zastanowimy 
się, jak aktualna sytuacja na globalnym rynku gazu (spadek cen ropy; wej-
ście na rynek LnG z USa, potencjalnie z iranu) oraz regionalnym rynku gazu 
(nadpodaż gazu, otwarcie terminalów LnG na Bałtyku) wpłynie na sytuację  
i ceny na regionalnym i krajowym rynku gazu.
 
•	PAKIET	ZIMOWY	UE	A	SYTUACJA	POLSKI	I	REGIONU.
16 lutego 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt Pakietu Bezpieczeń-
stwa Energetycznego UE (Pakiet zimowy UE). Projekt zakłada zmianę rozpo-
rządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu (Security of Supply) oraz decyzji  
o międzyrządowych umowach na dostawy energii (iGa). Projekt ma wzmac-
niać współpracę regionalną w przypadkach kryzysu, wprowadza obowiąz-
kowe plany awaryjne i współpracę w ramach grup regionalnych (Polska jest 
w grupie z Czechami, Słowacją i niemcami), a także zwiększa uprawnienia 
Komisji w zakresie kontroli umów energetycznych. Szczegółowe rozwią-
zania nowego pakietu zanalizuje mec. tomasz Chmal, Partner w kancelarii  
white&Case.
 
•	IMPORT	GAZU	DO	POLSKI.	UWARUNKOWANIA	TECHNICZNE	
I	REGULACYJNO-PRAWNE.
w ostatniej części konferencji zaproszeni eksperci omówią uwarunkowania 
techniczne i regulacyjno-prawne dostępu do interkonektorów, krajowej sieci 
przesyłowej oraz podziemnych magazynów gazu w Polsce. Szczegółowo 
omówione zostaną regulacje nowej instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Prze-
syłowej oraz obowiązki wynikające z ustawy o zapasach obowiązkowych 
oraz rozporządzenia dywersyfikacyjnego.
 
w konferencji wezmą udział przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. infra-
struktury Energetycznej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Spraw zagra-
nicznych, PGniG S.a., oGP Gaz-System S.a., alternatywnych dostawców 
gazu, głównych przemysłowych odbiorców gazu oraz przedstawiciele reno-
mowanych firm doradczych i kancelarii prawnych.

Zapraszam	serdecznie	do	udziału	w	konferencji!
 
Michał Putkiewicz

Prezes zarządu 
adventure Consulting Sp. z o.o.
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09.30-10.00:	 	 rejestracja uczestników i kawa powitalna
	 							10.00:		 	 otwarcie konferencji

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE POLSKI A POLITYKA ENERGETYCZNA UE.

10.00-10.30:	 	 ZnacZenie strategicZnych inwestycji 
   dywersyfikacyjnych i roZbudowy systemów 
   prZesyłowych dla beZpiecZeństwa energetycZnego 
   polski.
> dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury 
 Energetycznej 

10.30-11.00:	 	 rola i ZnacZenie sektora gaZu Ziemnego w polityce 
   energetycZnej rZądu.
> przedstawiciel Ministerstwa Energii

11.00-11.30:	 	 polityka energetycZna ue a interesy polski: 
   pakiet beZpiecZeństwa energetycZnego, unia 
   energetycZna, nord stream 2. 
> adam JaNczak, Dyrektor Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo 
   Spraw Zagranicznych

NOWA ARCHITEKTURA BEZPIECZEŃSTWA I ZMIANY NA GLOBALNYM RYNKU 
GAZU A STRATEGIE ROZWOJU WIODĄCYCH SPÓŁEK GAZOWNICZNYCH.

11.30-12.00:	 	 strategia roZwoju pgnig s.a. nowe projekty 
   dywersyfikacyjne, udZiał w regionalnym rynku lng, 
   upstream, obligo giełdowe i rynek krajowy.  
> JaNusz kowalski, Wiceprezes Zarządu, PGNiG S.A.

12.00-12.15:	 	 przerwa na kawę

12.15-12.45:	 	 roZbudowa krajowej infrastruktury i regionalna 
   integracja systemów prZesyłowych, jako istotne 
   cZynniki ZwięksZenia beZpiecZeństwa 
   energetycZnego.
> zaproszony: przedstawiciel OGP Gaz-System S.A.

12.45-13.15:	 	 ZnacZenie gaZociągu jamał-europa dla 
   beZpiecZeństwa energetycZnego polski i regionu. 
   uwarunkowania regulacyjno-prawne i technicZne 
   rewersu wirtualnego oraZ rewersu fiZycZnego na 
   gaZociągu jamalskim.
> zaproszony: przedstawiciel EuroPolGaz S.A.

GŁÓWNE TRENDY NA EUROPEJSKIM I GLOBALNYM RYNKU GAZU A RYNEK 
POLSKI. 

13.15-13.45:	 	 wpływ aktualnej sytuacji na globalnym rynku 
   gaZu na handel i ceny gaZu Ziemnego na rynku 
   europejskim. ZnacZenie dla polski.
> marek kamiński, Partner, EY

13.45-14.15:	 	 pakiet beZpiecZeństwa energetycZnego 
   (pakiet Zimowy ue) – sZanse i Zagrożenia 
   dla polskiego rynku gaZu.
> tomasz chmal, Partner, kancelaria prawna White&Case

14.15-15.15:	 	 lunch

IMPORT GAZU DO POLSKI, HANDEL TRANSGRANICZNY, NOWA IRIESP. 

15.15-15.45:	 	 roZwój rynku gaZu a beZpiecZeństwo energetycZne 
   – postulaty Zmian systemowych.
> mec. adam wawrzyNowicz, Partner, kancelaria prawna 
  Wawrzynowicz&Wspólnicy

15.45-16.15:	 	 prZesył gaZu Z Zagranicy. uwarunkowania 
   technicZne i biZnesowe.
> zaproszony: Piotr rzeczko, Dyrektor ds. dostaw, AOT Energy 
 Poland Sp. z o.o.

16.15-16.45:	 	 transgranicZny handel gaZem – uwarunkowania 
   regulacyjno-prawne importu gaZu do polski 
   w kontekście roZporZądZenia dywersyfikacyjnego 
   i ustawy o Zapasach obowiąZkowych.
> mec. Piotr ciołkowski, Of Counsel, kancelaria prawna CMS Cameron 
 McKenna

16.45-17.15:	 	 nowa iriesp i Zasady wprowadZania gaZu do 
   polskiego systemu prZesyłowego.
> mec. GrzeGorz wąsiewski, kancelaria prawna  White&Case

17.15-17.30:		Podsumowanie i zakończenie Forum.
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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 18 marca 2016 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 2016” ODbYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 21 MARCA 2016 ROKU NAStĘPUJĄCYCH OSÓb:

Szczegółowe informacje  
o konferencji na stronie  

www.adventure.pl


