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LNG W POLSCE I EUROPIE 2016. NOWY MODEL RYNKU GAZU.

„LnG w Polsce i europie 2016. nowy model rynku gazu”  jest cykliczną, odbywającą 
się od 2012 roku, konferencją poświęconą najważniejszym zagadnieniom dotyczą-
cym rynku LnG w Polsce, regionie Bałtyku i europie centralnej.

nawiązuje do tradycji pierwszej konferencji poświęconej budowie terminalu LnG pt. 
„Gazociąg czy terminal LnG”, którą zorganizowaliśmy 19 stycznia 2006 roku kilka 
dni po decyzji rządu o budowie terminalu LnG.  

od tego czasu nasze wydarzenia co roku towarzyszą rozwojowi rynku LnG w Polsce 
i regionie. od 2012 roku przedstawiciele branży LnG spotykają się na dedykowanej 
ich sektorowi konferencji „LnG w Polsce i europie”.

konferencja gromadzi wszystkich najważniejszych uczestników sektora LnG – za-
równo tzw. dużego LnG (importerów LnG via terminale), jak i tzw. małego LnG 
(importerów i sprzedawców LnG na terenach pozbawionych dostępu do sieci prze-
syłowych). 

konferencja ma charakter międzynarodowy – uczestniczą w niej operatorzy euro-
pejskich i bałtyckich terminali LnG, kluczowi regionalni i globalni dostawcy oraz 
sprzedawcy LnG, dostawcy innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wiodą-
ce firmy gazownicze w regionie.

Zwyczajowo obrady konferencji otwiera Minister właściwy ds. sektora gazu i bez-
pieczeństwa energetycznego. Wśród prelegentów i panelistów są przedstawiciele 
Ministerstwa Gospodarki (teraz Ministerstwa energii), Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, Urzędu regulacji energetyki, a także przedstawiciele operatorów bu-
dowanych i działających terminali LnG w regionie Bałtyku i Morza Północnego, 
czołowych krajowych firm gazowniczych zaangażowanych w sektor LnG: PGniG, 
oGP Gaz-System, Polskie LnG, alternatywnych dostawców gazu, głównych przemy-
słowych odbiorców gazu, międzynarodowych koncernów gazowniczych, wiodących 
regionalnych i globalnych traderów LnG, a także przedstawiciele sektora doradcze-
go i eksperckiego.
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Poprzednie edycje konferencji gromadziły od 50 do 70 menadżerów reprezentują-
cych najważniejsze firmy gazownicze z Polski i europy centralnej. co istotne, blisko 
połowę uczestników stanowią przedstawiciele kadry menadżerskiej (Prezesi, Wi-
ceprezesi i członkowie Zarządów, dyrektorzy Zarządzający, dyrektorzy operacyjni, 
dyrektorzy Wykonawczy, dyrektorzy Sprzedaży etc.)

„LnG w Polsce i europie 2016” jest jedną z trzech cyklicznych konferencji gazow-
niczych organizowanych przez adventure consulting. Pozostałe dwie to : „Gaz dla 
Polski” (10 edycji) oraz „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne” 
(6 edycji).

nasze konferencje odbijają się szerokim echem w mediach ekonomicznych i bran-
żowych w kraju i zagranicą. Przykładowo: relacje i informacje z ostatniej konferencji 
„Gaz dla Polski 2016” (21.03.2016) pojawiły się w najważniejszych serwisach agen-
cyjnych (PaP; Bloomberg, reuters), portalach branżowych (m.in. wnp.pl; cire.pl; 
biznesalert.pl), ekonomicznych stronach gazet ogólnopolskich (m.in. „dziennik Ga-
zeta Prawna”, „Gazeta Wyborcza”), a także serwisach zagranicznych (niemcy; ro-
sja; czechy; Słowacja; nawet w Grecji).
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ZDjęCIA Z UbIEGłOROCZNEj EDYCjI KONfERENCjI 
„LNG W POLSCE I EUROPIE 2015”:

Blisko 60 uczestników reprezentujących 25 firm 
aktywnych na rynku LnG uczestniczyło w ubiegłorocznej 
edycji konferencji. 

Model techniczny i biznesowy funkcjonowania terminalu 
LnG w Świnoujściu przedstawił Tadeusz Tański  
z Polskiego LnG.

Tomasz jaskólski, dyrektor oddziału PGniG w odolanowie 
mówił o stanie obecnym i perspektywach rozwoju krajowej 
produkcji LnG.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosiła Małgorzata 
Szymańska, dyrektor departamentu ropy i Gazu 
w Ministerstwie Gospodarki.

Mindaugas aleska, dyrektor w terminalu klaipedos 
naftas w kłajpedzie, przedstawił warunki i możliwości 
współpracy litewskiego terminalu z polskimi firmami.

W konferencji uczestniczyli wszyscy liczący się 
alternatywni sprzedawcy LnG w Polsce. ich postulaty 
zaprezentował Grzegorz domański, dyrektor ds. gazu 
ziemnego w Unimot S.a.



- 5 -

V edycja konferencji „LnG W PoLSce i  eUroPie 2016” — oferTa

LIStA fIRM I INStYtUCjI UCZEStNICZąCYCh W UbIEGłOROCZNEj EDYCjI 
KONfERENCjI „LNG W POLSCE I EUROPIE 2015”:

· Barter S.a. 
· cryogas M&T Poland S.a.
· domański Zakrzewski Palinka
· duon dystrybucja S.a. 
· Gazoprojekt S.a.
· Grupa azoty S.a. 
· Grupa azoty Zakłady chemiczne „Police” S.a. 
· instytut nafty i Gazu
· klaipedos nafta aB 
· LnG-Silesia Sp. z o.o. 
· Ministerstwo Gospodarki 
· novatek Gas&Power GmbH 
· novatek Polska Sp. z o.o. 
· operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o
· PGniG S.a. oddział obrotu Hurtowego
· PGniG S.a. obrót detaliczny 
· PGniG S.a. oddział w odolanowie 
· PGniG S.a. oddział w Sanoku
· PGniG S.a. oddział w Zielonej Górze
· Polskie LnG S.a. 
· Unimot S.a. 
· Wawrzynowicz&Wspólnicy 
· White&case 
· Zakłady chemiczne „chemet” S.a. 
· Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.a.
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V EDYCjA KONfERENCjI „LNG W POLSCE I EUROPIE 2016” (20 CZERWCA 2016)

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie w prestiżowych i praktycznych wnętrzach 
Hotelu Westin znajdującego się w samym centrum Warszawy. Główne obrady odby-
wać się będą w przestronnej sali copernicus na i piętrze.

W pojemnym foyer przed salą konferencyjną będzie miejsce na część wystawienni-
czo-prezentacyjną konferencji. Wystawcy będą mogli prezentować tam swoje usługi 
i rozwiązania dedykowane sektorowi gazowniczemu oraz możliwe biznesowe zasto-
sowania LnG.

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

GłóWNE tEMAtY tEGOROCZNEj KONfERENCjI:

· Znaczenie otwarcia terminalu LnG dla bezpieczeństwa energetycznego Polski;
· Terminale LnG w Polsce i na Litwie. dywersyfikacja źródeł dostaw gazu 
 w regionie Bałtyku;
· Terminal LnG w Świnoujściu : uwarunkowania techniczne i biznesowe 
 współpracy z terminalem;
· rozbudowa infrastruktury przesyłowej związana z otwarciem terminalu LnG 
 w Świnoujściu;
· koszty dywersyfikacji – możliwe modele mechanizmu wsparcia dla terminalu;
· LnG w strategii rozwoju PGniG S.a.;
· europejski i globalny rynek LnG. kontrakty, ceny, modele biznesowe, dostawy;
· Trading LnG  : jak kupować LnG na globalnym rynku?
· rynek LnG w Polsce. Produkcja, obrót, potencjał i bariery rozwoju;
· import i handel LnG w Polsce. Uwarunkowania regulacyjno-prawne, logistyczne,
 rynkowe i środowiskowe;
· Biznesowe zastosowanie LnG: istniejące i potencjalne rynki zbytu (bunkrowanie 
 statków; komunikacja; energetyka; chłodnictwo etc.)
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Przewidujemy udział ponad 70 menadżerów ze szczebla decyzyjnego reprezentu-
jących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego z Polski i europy, 
najważniejszych przemysłowych odbiorców gazu w regionie oraz dostawców roz-
wiązań 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

Przykładowe stoiska z konferencji organizowanych przez adventure consulting.


