
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 emailem na adres: adventure@adventure.pl lub na numer 

 faksu:(22) 894 40 24 oraz dokonanie płatności za udział w konferencji na konto organizatora do dnia 22 maja 2015 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 22 maja 2015 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,
• zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej rynkowi LnG  
w Polsce, Europie i na świecie. Kryzys na wschodzie oraz realna groźba wstrzy-
mania dostaw i przesyłu gazu przez Ukrainę, po raz kolejny przypominają  nam 
o znaczeniu terminalu LnG w Świnoujściu dla bezpieczeństwa energetycznego 
Polski. 
• Sytuacja międzynarodowa oraz trwające negocjacje ttiP  przybliżają również 
perspektywę uwolnienia eksportu LnG z USa. Perspektywa uwolnienia eks-
portu LnG z USa zmieni znacząco sytuację na rynku gazu w Europie w naj-
bliższych latach.  Dzięki terminalowi LnG w Świnoujściu i zakupom LnG na 
rynkach europejskich polskie przedsiębiorstwa będą mogły aktywnie uczestni-
czyć w tej rewolucji gazowej. 

	TERMINALE  LNG W POLSCE I NA LITWIE. DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ 
 DOSTAW GAZU W REGIONIE BAŁTYKU.
• w pierwszej części konferencji będziemy dyskutować o roli i znaczeniu termi-
nalu LnG w Świnoujściu dla liberalizacji rynku gazu i zwiększenia bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. 
• inwestor i operator terminalu – spółka Polskie LnG przedstawi aktualny 
stan realizacji budowy terminalu i niezbędnej infrastruktury przesyłowej oraz 
magazynowej. Dyskutować będziemy o skali zapotrzebowania rynku na ko-
rzystanie z usług terminalu, konieczności zwiększenia mocy regazyfikacyjnej 
i rozbudowie terminalu, zakresie usług dodatkowych świadczonych przez ter-
minal oraz modelu biznesowym, jaki planuje przyjąć operator terminalu.
• w grudniu 2014 uruchomiony został terminal LnG w Kłajpedzie (Litwa). 
Gościem specjalnym konferencji będzie dyrektor terminalu w Kłajpedzie. 
Przedstawiony zostanie model biznesowy i techniczny terminalu, dyskutować 
będziemy o konieczności rozbudowy sieci przesyłowych i budowie interkonek-
torów umożliwiających polskim odbiorcom przemysłowym korzystanie z usług 
drugiego bałtyckiego terminalu.

	UWOLNIENIE EKSPORTU LNG Z USA I JEGO WPŁYW NA RYNEK LNG 
 W REGIONIE I NA ŚWIECIE.
• Perspektywa uwolnienia eksportu LnG z USa staje się coraz bliższa. oznacza 
to rewolucję na globalnym rynku LnG i nowe możliwości dla naszego regionu. 
amerykańskie LnG może się stać atrakcyjną konkurencją dla LnG z Rosji czy  
z Kataru w rejonie Morza Bałtyckiego. zaproszeni eksperci z międzynarodowych 
firm doradczych Deloitte i white&Case zanalizują uwarunkowania regulacyjno-
prawne i kontraktowe importu LnG z USa, ceny LnG i koszty transportu oraz 
wpływ uwolnienia eksportu LnG na regionalny i globalny rynek LnG. 

	
	EUROPEJSKI I GLOBALNY RYNEK LNG. KONTRAKTY, CENY, MODELE 

 BIZNESOWE, DOSTAWY.
• Eksperci z firm doradczych dokonają analizy wpływu otwarcia terminali 
LnG w Świnoujściu i Kłajpedzie na rynek gazu w Europie Centralnej. omówią 
aktualne trendy i uwarunkowania udziału w światowym rynku LnG. Eksperci 
przedstawią modele kształtowania cen LnG, strategie kupujących i sprzeda-
jących, sposoby zawierania kontraktów na LnG na rynku spot oraz główne 
rodzaje umów stosowanych w międzynarodowych transakcjach LnG. 

	RYNEK LNG W POLSCE. PRODUKCJA, OBRÓT, POTENCJAŁ 
 I BARIERY ROZWOJU.
• w Polsce coraz dynamiczniej rozwija się wewnętrzny rynek LnG. Już kil-
kanaście firm stara się odpowiedzieć na potrzeby klientów biznesowych. 
Przedstawiciele PGniG S.a. oraz operatorów alternatywnych omówią stan 
obecny i perspektywy rozwoju krajowej produkcji LnG, plany rozbudowy 
infrastruktury LnG na terenach pozbawionych sieci przesyłowych oraz 
uwarunkowania importu LnG z kierunku wschodniego i zachodniego. Dys-
kutować będziemy o potencjale tego rynku, głównych barierach jego rozwoju 
i korzyściach dla odbiorców przemysłowych.

	 IMPORT I HANDEL LNG W POLSCE. UWARUNKOWANIA 
 REGULACYJNO-PRAWNE I ŚRODOWISKOWE.
• Prawnicy z renomowanych kancelarii prawnych wawrzynowicz&wspólni-
cy oraz Domański zakrzewski Palinka omówią uwarunkowania regulacyjno- 
prawne oraz środowiskowe importu, transportu i handlu LnG na terenie 
Polski.
• Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli operatora i wła-
ściciela terminalu LnG, przedsiębiorstw gazowniczych, przemysłowych 
odbiorców gazu, przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw uczest-
niczących z budowie i rozbudowie infrastruktury LnG, sektora morskiego  
i transportowego,  firm prowadzących i zainteresowanych udziałem w obro-
cie LnG, sektora doradczego i kancelarii prawnych oraz ekspertów.

 
zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz
Prezes zarządu 
adventure Consulting Sp. z o.o.
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lNG w POlsCE i EuROPiE.  
NOwy MOdEl RyNKu GAzu.



FORMulARz zGłOszENiOwy
prosimy o przesłanie emailem pod adres: adventure@adventure.pl lub faksem pod nr 22 894 40 24

zGłASzAM uDziAł W KOnFeRenCJi „lnG W POlSCe i euROPie. nOWy MODel RynKu GAzu.” ODByWAJĄCeJ SiĘ 
W Dniu 26 MAJA 2015 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 22 maja 2015.
  
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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  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji
tERMiNAlE i RyNEK lNG w POlsCE i REGiONiE bAłtyKu .  

iNstRuMENty  dywERsyFiKACJi ŹRÓdEł dOstAw GAzu w REGiONiE.

10.00–10.30: ZNACZeNie termiNAlu lNG i roZwoju ryNku lNG 
  dlA BeZPieCZeńStwA eNerGetyCZNeGo 
  i liBerAliZACji ryNku GAZu w PolSCe.
> Małgorzata SzyMańSka, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, 

 Ministerstwo Gospodarki

10.30–11.00: termiNAl lNG w ŚwiNoujŚCiu. ZNACZeNie 
  termiNAlu dlA PolSki, wPływ NA ryNek GAZu 
  i BeZPieCZeńStwo eNerGetyCZNe w reGioNie.
> BartłoMiej FijałkowSki, Dyrektor Biura Strategii i Analiz, 

 Polskie LNG S.A.

11.00–11.30: termiNAl lNG w kłAjPedZie A BeZPieCZeńStwo 
  eNerGetyCZNe reGioNu.  model teChNiCZNy 
  i BiZNeSowy termiNAlu – PerSPektywy 
  wSPółPrACy Z PolSkimi PArtNerAmi.
> tadaS MatulioniS, Dyrektor Terminalu LNG, Klaipedos Nafta AB

11.30–12.00: lNG A BeZPieCZeńStwo eNerGetyCZNe euroPy 
  CeNtrAlNej. ZNACZeNie otwArCiA termiNAli 
  lNG NAd BAłtykiem dlA SytuACji 
  GeoeNerGetyCZNej w reGioNie. 
> zaproszony: dr Piotr naiMSki, Poseł na Sejm RP, były Wiceminister

  Gospodarki

12.00–12.15: przerwa na kawę
12.15–12.45: termiNAl lNG i iNfrAStrukturA loGiStyCZNA 
  lNG, roZBudowA krAjowyCh 
  i trANSGrANiCZNyCh SieCi PrZeSyłowyCh 
  – jAko iStotNe elemeNty Budowy 
  reGioNAlNeGo BeZPieCZeńStwA 
  eNerGetyCZNeGo.
> andrzej kiełBik, Kierownik Biura Studiów i Analiz, 

 BSiPG Gazoprojekt S.A.

REGiONAlNy i GlObAlNy RyNEK lNG w PERsPEKtywiE uwOlNiENiA 

EKsPORtu lNG z usA.

12.45-13.15:  wPływ ekSPortu lNG Z uSA NA GloBAlNy ryNek 
  lNG. wNioSki dlA NASZeGo reGioNu
> przedstawiciel deloitte 

13.15-13.45:  ekSPort lNG Z uSA. AmerykAńSkie i euroPejSkie 
  reGulACje orAZ uwAruNkowANiA 
  reGulACyjNo-PrAwNe i koNtrAktowe imPortu 
  lNG Z uSA do euroPy.
> mec. toMaSz ChMal, Partner, kancelaria prawna White&Case

13.45-14.30:   lunch 
RyNEK lNG w POlsCE. PROduKCJA,  ObRÓt, POtENCJAł i bARiERy 

ROzwOJu.

14.30-15.00:  StAN oBeCNy i PerSPektywy roZwoju 
  krAjowej ProdukCji lNG.
> toMaSz jaSkólSki, Dyrektor Oddziału w Odolanowie, PGNiG S.A.

15.00-15.30:  ProdukCjA i oBrót lNG w krAju. wyZwANiA 
  teChNoloGiCZNe i model BiZNeSowy.
> grzegorz doMańSki, Dyrektor ds. Gazu Ziemnego, Unimot S.A.

iMPORt lNG dO POlsKi i ObRÓt lNG w POlsCE. uwARuNKOwANiA 

REGulACyJNO-PRAwNE i ŚROdOwisKOwE.

15.30-16.00:  wyZwANiA reGulACyjNo-PrAwNe ZwiąZANe 
  Z imPortem GAZu do termiNAlA lNG w PolSCe.
> mec. adaM wawrzynowiCz oraz mec. toMaSz BrzezińSki, 

 kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy

16.00-16.30:  koNCeSje, tAryfy i iNNe ASPekty 
  reGulACyjNo-PrAwNe oBrotu lNG NA ryNku 
  PolSkim.
> mec. kaMil iwiCki, kancelaria prawna Wawrzynowicz&Wspólnicy

16.30-17.00:  uwAruNkowANiA i oBowiąZki ŚrodowiSkowe 
  ZwiąZANe Z trANSPortem, reGAZyfikACją 
  i oBrotem lNG.
> mec. daniel ChojnaCki, Counsel, kancelaria prawna Domański 

 Zakrzewski Palinka

17.00-17.15: podsumowanie i zakończenie konferencji

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl

lNG w POlsCE i EuROPiE. NOwy MOdEl RyNKu GAzu.
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