
Szanowni PańStwo,

zapraszamy Państwa do udziału  w Vi edycji konferencji „LnG w Polsce i Eu-
ropie 2017”.

Konferencja poświęcona jest  rozwojowi rynku LnG w Polsce, regionie Bałtyku 
i Europie Centralnej. 

wydarzenie zbiega się z pierwszą dostawą LnG z USa do terminalu w Świ-
noujściu.

w konferencji wezmą udział i wygłoszą wystąpienia m.in.: Piotr Naimski 
(Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej infrastruktury Energetycznej), Frederik 
Smits van Oyen (wiceprezes zarządu, Cheniere Marketing), Anders Bjordal 
(Head of LnG trading, Statoil), przedstawiciele Ministerstwa Energii, Gaz-
System S.a., PGniG S.a., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., globalnych  
i regionalnych dostawców i traderów LnG, wiodących firm gazowniczych  
z Polski i Europy Centralnej, importerów i dystrybutorów LnG, głównych prze-
mysłowych odbiorców gazu oraz przedsiębiorstw zainteresowanych bizneso-
wym wykorzystaniem LnG.
 
GłówNe temAty kONFereNcji:
• znaczenie terminalu i infrastruktury LnG dla bezpieczeństwa energetycznego 
 Polski i konkurencji na rynku gazu;
• terminal LnG w Świnoujściu : plany rozbudowy, uwarunkowania techniczne 
 i biznesowe współpracy z terminalem;
• terminal pływający LnG (FSRU) w zatoce Gdańskiej – koncepcja, 
 uwarunkowania, znaczenie dla rynku;
• Hiszpańskie doświadczenia w eksploatacji terminali LnG – wnioski 
 dla Polski;
• infrastruktura logistyczna LnG i rozbudowa krajowych oraz transgranicznych
  sieci przesyłowych;

• import LnG z USa – zmiana reguł gry na europejskim rynku gazu;
• terminal LnG i trading LnG w strategii rozwoju PGniG S.a.;
• Dostawy LnG w region Bałtyku wobec trendów na globalnym rynku LnG
 (uwarunkowania dostaw z USa, Kataru i norwegii);
• Kontrakty długoterminowe, rynek spot, swap, determinanty 
 ceny – architektura globalnego rynku LnG;
• trading LnG na rynkach światowych - modele i trendy kształtowania cen, 
 strategie kupujących i sprzedających;
• Przyszłość LnG w regionie: hub gazowy, giełda LnG, FLnG w zatoce Puckiej,
 rosyjskie terminale na Bałtyku;
• wyzwania regulacyjno-prawne importu i obrotu LnG w Polsce i regionie;
• Rynek “small-scale” LnG : trading, import, produkcja, obrót;
• Biznesowe zastosowanie LnG (bunkrowanie statków; komunikacja; 
 energetyka; chłodnictwo etc.).

w konferencji weźmie udział ponad 70 menadżerów ze szczebla decyzyjne-
go reprezentujących najważniejsze przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego 
z Polski i Europy, kluczowych dostawców i traderów LnG, najważniejszych 
przemysłowych odbiorców gazu w regionie oraz liderów rynku obrotu LnG w 
regionie.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.
Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo również na stronie: 
www.adventure.pl 

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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09.45-10.00:	 	 rejestracja uczestników i kawa powitalna

	 							10.00:		 	 otwarcie konferencji

INFRAstRUKtURA I tRADING lNG – BAłtYCKI  HUB GAzOWY  

A BEzPIECzEŃstWO ENERGEtYCzNE REGIONU.

10.00-10.30:	 	 Terminal lnG w ŚwinoujŚciu i udział w Globalnym 
   rynku lnG – wpływ na bezpieczeńsTwo 
   enerGeTyczne polski.
> dr Piotr Naimski, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 

 Infrastruktury Energetycznej

10.30-11.00:	 	 znaczenie i rozwój rynku lnG w sTraTeGii 
   enerGeTycznej polski.
> przedstawiciel ministerstwa Energii

11.00-11.30:	 	 TradinG lnG i seGmenT lnG w sTraTeGii 
   rozwoju pGniG s.a. 
>  przedstawiciel PGNiG s.a.

11.30-12.00:	 	 Terminal(e) lnG i infrasTrukTura loGisTyczna lnG, 
   rozbudowa krajowych i TransGranicznych sieci 
   przesyłowych – jako isToTne elemenTy budowy 
   reGionalneGo bezpieczeńsTwa enerGeTyczneGo.
>  PawEł Jakubowski, Dyrektor Pionu Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A.

12.00-12.15:	 	 przerwa na kawę

12.15-12.45:	 	 znaczenie rozbudowy infrasTrukTury lnG 
   w Gazyfikacji polski – plany polskiej spółki 
   GazownicTwa.
> przedstawiciel Polskiej spółki Gazownictwa sp. z o.o.

DOstAWY lNG W REGIONIE BAłtYKU WOBEC tRENDÓW NA GlOBAlNYM 

RYNKU lNG.

12.45-13.15:	 	 eksporT lnG z usa do europy – zmiana reGuł Gry 
   na europejskim rynku Gazu.
>  Frederik smits VaN oyEN, Vice-President, Origination and Marketing, 

 Cheniere Marketing, USA

13.15-13.45:	 	 rozwój dosTaw lnG z norweGii w reGion bałTyku 
   wobec Trendów na Globalnym rynku lnG.
> anders bJordal, Head of LNG Trading, Statoil, Norwegia

1.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

2.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

3.  .........................................   .................................................   ...............................................   ..........................................................   ............................
     imię                                  nazwisko                                        stanowisko                                  kontakt e-mail                                        kontakt tel/fax

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 26 maja 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  „LNG W POLSCE I EUROPIE 2017” ODbYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 29 MAJA  2017
NAStĘPUJĄCYCH OSÓb:
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BUDOWA, ROzWÓJ I EKsPlOAtACJA tERMINAlI lNG. WYzWANIA 

EKONOMICzNE I PRAWNE.

13.45-14.15:	 	 biznesowe i reGulacyjno-prawne uwarunkowania 
   budowy, rozbudowy i eksploaTacji Terminali lnG. 
   business case Terminali lnG w hiszpanii.
> mec. Hermenegildo altozaNo, Partner, Bird&Bird, Hiszpania

14.15-14.30:	 	 dyskusja

14.30-15.30:	 	 lunch

REGUlACYJNO-PRAWNE AsPEKtY IMPORtU I OBROtU lNG.

15.30-16.00:	 	 konTrakTy dłuGoTerminowe oraz konTrakTy 
   spoT – uwarunkowania reGulacyjno-prawne 
   i modele międzynarodowych Transakcji na rynku 
   lnG.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

16.00-16.30:	 	 imporT lnG z usa – uwarunkowania reGulacyjne 
   i konTrakTowe.
> mec. tomasz CHmal, Partner, kancelaria prawna White&Case

16.30-17.00:	 	 uwarunkowania reGulacyjno-prawne imporTu 
   i obroTu lnG na rynku polskim.
> mec. adam wawrzyNowiCz, Partner Zarządzający, kancelaria prawna 

 Wawrzynowicz&Wspólnicy

17.00-17.15:		podsumowanie i zakończenie konferencji


