
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, XX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000222426.

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJI: 

 

1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na numer faksu:(22) 894 40 24 lub adres email: 

 adventure@adventure.pl oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 18 maja 2012 roku.

2. W przypadku nie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa z powodu wyczerpania miejsc cała kwota wpłacona na konto organizatorów 

 zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.

3. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe w formie pisemnej do dnia 18 maja 2012 roku. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa 

 po tym terminie organizator nie zwraca wpłaconej kwoty. 

4. Nieodwołanie uczestnictwa w powyższym terminie i nieobecność na konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

5. W przypadku odwołania konferencji z winy organizatora, Zgłaszającemu się zostanie zwrócona pełna kwota.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności, zakresu przedmiotowego oraz osoby prowadzącej 

 poszczególne prelekcje.

7. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch.
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SZANOWNI PAŃSTWO,

Zapraszam Państwa do udziału w konferencji poświęconej omówieniu naj-
ważniejszych umów zawieranych w sektorze gazowniczym.

Szczegółowo omówiona zostanie problematyka następujących umów: 
• Umowa o przyłączenie do sieci gazowniczej;
• Umowa o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych;
• Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego;
• Umowa sprzedaży gazu ziemnego i procedura zmiany sprzedawcy;
• Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego;
• Umowa o świadczenie usług przesyłu paliw gazowych;
• Umowa o świadczenie usług skraplania gazu ziemnego oraz umowa 
 o regazyfikacji.

Eksperci omówią warunki poprawnego zawarcia umowy, obowiązki stron 
umowy, konsekwencje odmowy zawarcia umowy, skutki prawne niedopeł-
nienia obowiązków wynikających z umowy oraz uwarunkowania rozwiązania 
umowy. Przedstawiony zostanie również przegląd decyzji Prezesa URE oraz 
orzecznictwo sądowe dotyczące sporów na gruncie stosowania poszczegól-
nych umów.

Umowy omawiane będą na gruncie obecnego stanu prawnego z uwzględnie-
niem zmian, jakie wprowadza projekt ustawy Prawo Gazowe.

Omówiona zostanie również problematyka wstrzymania dostaw paliwa gazo-
wego, rozwiązania umowy z klientem zalegającym z płatnościami, procedur 
reklamacyjnych i rozstrzygania sporów przez Prezesa URE.

Prelekcje wygłoszą i odpowiedzą na Państwa pytania prawnicy z renomowa-
nych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych:
• Chadbourne&Parke Sp.k. • Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
• GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k.
• K&L Gates Jamka Sp.k. • White&Case Sp.k.

Zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.
Michał Putkiewicz, Prezes Zarządu 
Adventure Consulting Sp. z o.o.

 PRELEGENCI:  
Mec. Przemysław Kałek — radca prawny, Partner Międzynarodo-
wy w kancelarii prawnej Chadbourne&Parke. Specjalizuje się w obsłu- 
dze prawnej przedsiębiorstw z sektora energetycznego oraz gazowniczego. 
Wcześniej kierował departamentem energetycznym w kancelarii Sołtysiński, 
Kawecki, Szlęzak Sp.k. oraz kierował obsługą prawną Grupy RWE w Polsce. 
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami 
energetycznymi i gazowniczymi. Uczestniczył w szeregu postępowań dotyczą-
cych uzyskiwania koncesji, zatwierdzania taryf, warunków dostępu do sieci,  
w tym przed Sądem Najwyższym w precedensowych sprawach dotyczących 
prawa do korzystania z nieruchomości zajętych pod infrastrukturę energetycz-
ną i gazowniczą.

Mec. Adam Wawrzynowicz — radca prawny, Partner Zarządzający w kance-
larii GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k. Świadczy pomoc prawną 
przedsiębiorstwom gazowniczym, energetycznym i ciepłowniczym. Współau-
tor założeń do projektu ustawy Prawo gazowe przygotowywanego na zlecenie 
Izby Gospodarczej Gazownictwa. Uczestniczył w pracach związanych z wyzna-
czeniem PGNiG S.A. na Operatora Systemu Magazynowania. 

Mec. Wojciech Bigaj — radca prawny w kancelarii GWJ Gramza, Wawrzyno-
wicz, Jenerowicz Sp.k. Świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorstw gazow-
niczych oraz energetycznych, w tym m.in. dla spółek z grupy kapitałowej 
PGNIG S.A. Był zaangażowany w prace nad projektem ustawy Prawo gazowe 
przygotowywanym na zlecenie IGG. Doradzał przy wydzielaniu oraz wyznacza-
niu OSM. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji 
projektów taryf dla przedsiębiorstw energetycznych (taryfy magazynowe, ta-
ryfy spółek dystrybucyjnych), jak również w doradztwie na rzecz podmiotów 
uczestniczących w procedurach open season.

Mec. Katarzyna Radzewicz — radca prawny, senior associate w kancelarii 
prawnej Domański Zakrzewski Palinka Sp.k. Specjalizuje się w prawie ener-
getycznym i prawie zamówień publicznych. W ponad 10-letniej praktyce zdoby-
ła bogate doświadczenia w projektach realizowanych dla podmiotów z branży 
gazowej i paliwowej oraz w elektroenergetyce i ciepłownictwie. 

Dr Grzegorz Wąsiewski — radca prawny w kancelarii White&Case. Specjali-
zuje się w prawie energetycznym, prawie geologicznym i górniczym oraz regu-
lacjach prawnych sektora gazowniczego. Uczestniczył w prywatyzacji kopalni 
oraz doradzał m.in. w kwestiach prawnych związanych z infrastrukturą syste-
mu przesyłowego.

Mec. Karol Orzechowski — adwokat w kancelarii K&L Gates. Specjalizuje się 
w zagadnieniach infrastrukturalnych oraz energetycznych. Doradzał podmio-
tom zajmującym się budową elektrowni oraz wytwarzaniem energii ze źródeł 
alternatywnych, państwowym i prywatnym spółkom z sektora energetyczne-
go i gazowego, podmiotom zajmującym się obrotem energią elektryczną oraz 
podmiotom związanym z wytwarzaniem energii jądrowej.

PRELEGENCI:
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (22) 894 40 24 lub emailem adventure@adventure.pl  

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI „UMOWY W GAZOWNICTWIE” ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU  21  MAJA  2012 NASTĘPUJĄCYCH OSÓB:

 
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 faksem i dokonanie wpłaty za udział w konferencji do dnia  

18 maja 2012.
  

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, 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: .........................................................
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Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl

  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji

MODEL RYNKU GAZU W POLSCE. STAN OBECNY A NOWE PRAWO 
 GAZOWE.
10.00–10.30: HURTOWY I DETALICZNY RYNEK GAZU W POLSCE. 
  NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY PROJEKTOWANE 
  W USTAWIE PRAWO GAZOWE.
> mec. KATARZYNA RADZEWICZ, radca prawny, kancelaria prawna 

 Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.

 

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWNICZEJ.
10.30–11.10: UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWNICZEJ.
> mec. PRZEMYSŁAW KAŁEK oraz mec. PAULINA REITER,  kancelaria 

 prawna Chadbourne&Parke

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAGAZYNOWANIA.
11.10–11.45: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MAGAZYNOWANIA
   PALIW GAZOWYCH.
> mec. KATARZYNA RADZEWICZ, kancelaria prawna Domański, 

 Zakrzewski, Palinka Sp.k.

11.45–12.00: przerwa na kawę

UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO I  PROCEDURA ZMIANY 
SPRZEDAWCY.
12.00-12.40:  UMOWA SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO I PROCEDURA 
  ZMIANY SPRZEDAWCY.
> mec. PRZEMYSŁAW KAŁEK oraz mec. PAULINA REITER,  kancelaria 

 prawna Chadbourne&Parke

 

UMOWA DYSTRYBUCYJNA I RELACJE UMOWNE  
OSD-SPRZEDAWCA-ODBIORCA.
12.40-13.20:  UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI 
  PALIWA GAZOWEGO.
> mec. ADAM WAWRZYNOWICZ oraz mec. WOJCIECH BIGAJ, kancelaria

 prawna GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k.

UMOWA KOMPLEKSOWA.
13.20-14.00:  UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA 
  GAZOWEGO.
> mec. KAROL ORZECHOWSKI, kancelaria prawna K&L Gates Jamka Sp.k.

14.00-14.45:   lunch 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁU PALIW GAZOWYCH.
14.45-15.30:  UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁU PALIW 
  GAZOWYCH.
> mec. GRZEGORZ WĄSIEWSKI, kancelaria prawna White&Case Sp.k.

UMOWY DLA SEKTORA LNG.
15.30-16.15:  UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SKRAPLANIA 
  I UMOWA O ŚWIADCZENIA USŁUG REGAZYFIKACJI.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

WSTRZYMANIE DOSTAW, REKLAMACJE, ROZSTRZYGANIE SPORÓW.
16.15-17.00:  WSTRZYMANIE DOSTAW PALIWA GAZOWEGO, 
  PROCEDURY REKLAMACYJNE, ROZSTRZYGANIE 
  SPORÓW PRZEZ PREZESA URE.
> mec. ADAM WAWRZYNOWICZ oraz mec. WOJCIECH BIGAJ, kancelaria 

 prawna GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp.k

     
 17.00: podsumowanie i zakończenie konferencji
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