
Szanowni PańStwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w VI edycji konferencji „Gaz 
dla Polski 2011” poświęconej najważniejszym wyzwaniom 
sektora gazowniczego.

Tegoroczna edycja konferencji w całości poświęcona będzie 
rozwojowi energetyki gazowej w Polsce.

Perspektywa zwiększenia podaży gazu ziemnego w najbliż-
szych latach, wynikająca ze zmian w kontrakcie jamalskim, 
otwarcia terminalu LNG i budowy interkonektorów  z jednej 
strony,  a z drugiej strony wzrastające koszty wytwarzania 
energii z węgla spowodowane kosztem zakupu uprawnień 
do emisji CO2, powodują, że inwestycje w energetykę gazową 
stają się możliwe i opłacalne.

Rok 2011 to będzie rok kluczowych decyzji inwestycyjnych  
w energetyce gazowej.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w konferencji po-
święconej uwarunkowaniom strategicznym, ekonomicznym, 
środowiskowym i regulacyjno-prawnym rozwoju energetyki 
gazowej w Polsce.

 Główne tematy konferencji:
• rozwój energetyki gazowej w polityce energetycznej 
 Polski.
• inwestycje w energetykę gazową w strategii liderów 
 rynku.

• Prognozy podaży i popytu na gaz ziemny a inwestycje 
 w energetykę gazową.
• węgiel czy gaz? analiza opłacalności inwestycji 
 w energetykę gazową.
• wpływ inwestycji gazowych na środowisko naturalne.
• otoczenie regulacyjno-prawne inwestycji w energetykę 
 gazową.

 Do uDziału w DySkuSji zaProSiliśmy 
 PrzeDStawicieli:
• Ministerstwa Gospodarki;
•  Urzędu Regulacji Energetyki;
•  przedsiębiorstw zaangażowanych w inwestycje 
 w energetykę gazową;
• ekspertów i analityków specjalizujących się w energetyce 
 gazowej.

 Do uDziału w konferencji SerDecznie 
 zaPraSzamy PrzeDStawicieli:
• przedsiębiorstw gazowniczych;
• przedsiębiorstw energetycznych;
• przedsiębiorstw paliwowych;
• przedsiębiorstw ciepłowniczych;
• przedsiębiorstw chemicznych;
• przemysłu energochłonnego.

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, 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 oraz dokonanie 

 płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 4 kwietnia 2011 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 4 kwietnia 2011 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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FORMULARZ ZGłOSZENIOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (22) 894 40 24 

ZGłASZAM  UDZIAł W KONFERENCJI „GAZ DLA POLSKI 2011” ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 7 KWIETNIA 2011r. 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  
4 kwietnia 2011.
  
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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09.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
10.00-10.10: otwarcie konferencji
ROZWÓJ ENERGETYKI GAZOWEJ W POLITYCE ENERGETYCZNEJ 
POLSKI

10.10–10.45: ENErgEtykA gAzowA A PolitykA ENErgEtyCzNA 
  PolSki.
> dr Adam Szurlej, Departament Ropy i Gazu, Ministerstwo 
 Gospodarki

10.45–11.15: rozwój ENErgEtyki gAzowEj z PErSPEktywy 
  PromowANiA koNkurENCji NA ryNku ENErgii 
                          ElEktryCzNEj.
> Halina Bownik-Trymucha, Dyrektor Departamentu Promowania 
 Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki

UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE  INWESTYCJI W ENERGETYKĘ 
GAZOWĄ

11.15–11.45: węgiEl Czy gAz? ANAlizA oPłACAlNośCi 
  EkoNomiCzNEj iNwEStyCji w ENErgEtykę 
  gAzową.
>  Andrzej Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych

11.45–12.00: przerwa na kawę

12.00–12.30: ProgNozy w zAkrESiE PoPytu i PodAży gAzu 
  ziEmNEgo w NAjBliżSzyCh lAtACh A iNwEStyCjE 
  w ENErgEtykę gAzową.
> Ryszard Gilecki, Główny Specjalista, Agencja Rynku Energii S.A.

12.30–13.00: modElE iNwEStyCji w ElEktrowNiE gAzowE 
  w EuroPiE i NA świECiE.
> Piotr Kukurba, Dyrektor Rozwoju, ESB International Polska

WYZWANIA TECHNOLOGICZNE W BUDOWIE I EKSPLOATACJI 
ELEKTROWNI I ELEKTROCIEPłOWNI GAZOWYCH

13.00–13.30: uwAruNkowANiA tEChNologiCzNE Budowy 
  ElEktrowNi gAzowEj.

13.30–14.00: kogENErACjA gAzowA. doświAdCzENiA 
  PEC SiEdlCE w EkSPloAtACji ElEktroCiEPłowNi 
  gAzowEj.
> Krzysztof Figat, Prezes Zarządu oraz Przemysław Kołodziejak, 
 Dyrektor ds. technicznych,  PEC w Siedlcach Sp. z o.o.

14.00–15.00: lunch 

 BARIERY ŚRODOWISKOWE I PRAWNE ROZWOJU ENERGETYKI 
GAZOWEJ

15.00–15.45: wPływ iNwEStyCji gAzowyCh NA środowiSko 
  NAturAlNE.
> Jadwiga Ronikier, Dyrektor Działu Środowisko i Przemysł,  
 WS-Atkins Polska Sp. z o.o.

15.45–16.30: otoCzENiE rEgulACyjNo-PrAwNE iNwEStyCji 
  w ElEktrowNiE gAzowE.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej
16.30: podsumowanie i zakończenie seminarium

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl
P R O G R A M :
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