
Szanowni PańStwo,

zapraszamy Państwa do udziału w V edycji konferencji „Libe-
ralizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”. Kon-
ferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla sektora 
gazowniczego poświęconych kwestiom uwolnienia cen gazu 
i liberalizacji rynku.

w konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędu Regulacji 
Energetyki, Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP.

Głównym tematem tegorocznej międzynarodowej konferencji 
jest liberalizacja rynku gazu w Polsce i innych krajach Unii 
Europejskiej oraz kierunki rozwoju konkurencyjnego rynku 
gazu w Europie.

w konferencji weźmie udział ponad 60 menadżerów repre-
zentujących główne krajowe przedsiębiorstwa z sektora ga-
zowniczego, największych przemysłowych odbiorców gazu 
oraz czołowe europejskie firmy gazownicze zainteresowane 
wejściem na polski rynek.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą zagraniczni eksperci z 
austrii, Czech, niemiec, wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, któ-
rzy przedstawią doświadczenia z liberalizacji rynku i uwol-
nienia cen gazu w tych krajach. omówią obowiązujące na tych 
rynkach zasady dostępu do sieci przesyłowych, magazynów 
gazu, terminali LnG i klientów końcowych.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język an-
gielski i polski. 

 
 
Główne tematy konferencji:

•	 Strategie rządu i Prezesa Ure względem uwolnienia cen 
 i liberalizacji rynku gazu
•	 Stan przygotowania rynku gazu i jego uczestników do
 uwolnienia cen dla odbiorców przemysłowych
•	 nowe ramy prawne rynku gazu w Polsce i U.e.
•	 Zasady dostępu do sieci przesyłowych, 
 interkonektorów, Gazociągu jamalskiego i terminalu LnG
•	 kierunki rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w europie

•	 modele liberalizacji rynku gazu. wielka Brytania, czechy, 
 niemcy, Hiszpania
•	 Przyszłość dostaw gazu do europy – kształtowanie 
 się cen i ich wpływ na graczy rynkowych
•	 modele platform obrotu gazem w europie
•	 kontrakty spotowe i ich znaczenie na rynku gazowym 
 w europie
•	 Liberalizacja rynku gazu w U.e. a interesy Gazpromu.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo rów-
nież 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, 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 2	grudnia	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 2 grudnia 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	lub	emailem	adventure@adventure.pl	  

zGłaSzaM UDział w KonFEREnCJi „LiBERaLizaCJa RYnKU GazU a BEzPiECzEńStwo EnERGEtYCznE” oDBYwaJĄCEJ SiĘ  
w DniU 7 GRUDnia 2011 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  

2 grudnia 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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  9.45–10.00: rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00: otwarcie konferencji
RYNEK	GAZU	DLA	PRZEMYSłU	PRZED	PEłNYM	OTWARCIEM.	
STRATEGIE	RZĄDU,	REGULATORA,	PGNiG	S.A.	ORAZ	ODBIORCÓW	GAZU.
10.00–10.20: nowe ramy Prawne rynkU GaZU i PoLityka 
  rZądU wZGLędem UwoLnienia cen 
  i HUrtoweGo rynkU GaZU.
> zaproszony: prof. Maciej KalisKi, Podsekretarz  Stanu, 
 Ministerstwo Gospodarki
10.20–10.40: StrateGia rZądU wZGLędem PGniG S.a. 
  i LiBeraLiZacji rynkU GaZU w PoLSce 
  a wyZwania BeZPiecZeńStwa enerGetycZneGo.
> zaproszony: dr MiKołaj BudzanowsKi, Podsekretarz  Stanu, 
 Ministerstwo Skarbu Państwa
10.40–11.00: ProGram UwaLniania GaZU. StrateGia 
  i dZiałania PreZeSa Ure w ZakreSie 
  UwoLnienia cen GaZU i LiBeraLiZacji 
  HUrtoweGo rynkU GaZU w PoLSce.
> Halina BowniK-TryMucHa, Dyrektor Departamentu  Promowania 
 Konkurencji, Urząd Regulacji Energetyki
11.00–11.30: PGniG S.a. woBec wyZwań otwarcia rynkU 
  –  StrateGia na nowe cZaSy.
> przedstawiciel PGniG s.a.
11.30–11.50: jak ZLiBeraLiZować rynek GaZU w PoLSce?
> MareK KaMińsKi, Dyrektor, Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o.
11.50–12.10: UwoLnienie cen GaZU i LiBeraLiZacja 
  HUrtoweGo rynkU GaZU Z PerSPektywy 
  PrZemySłowycH odBiorców GaZU.	
> jerzy MajcHrzaK, Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego
12.10–12.20: przerwa na kawę
12.20-12.45:  UwarUnkowania tecHnicZne i Prawne doStęPU 
  do Sieci PrZeSyłowej, interkonektorów, 
  GaZociąGU jamaLSkieGo oraZ terminaLU LnG 
  dLa PGniG S.a. i oPeratorów aLternatywnycH.
> przedstawiciel oGP Gaz-system s.a.
KIERUNKI	ROZWOJU	KONKURENCYJNEGO	RYNKU	GAZU	W	EUROPIE.	
12.45-13.15:  PrZySZłość doStaw GaZU w eUroPie 
  – dłUGoterminowa wiZja kSZtałtowania Się 
  cen i wPływ na GracZy rynkowycH.
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> KurT oswald, Partner, A.T. Kearney, austria

13.15-13.45:  LiBeraLiZacja i konkUrencja na rynkU GaZU 
  w wieLkiej Brytanii. doStęP do Sieci 
  PrZeSyłowycH, maGaZynów GaZU  
  i kLienta końcoweGo. 
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> mec. MicHael rudd, Partner, kancelaria Bird&Bird, biuro w londynie
13.45-14.15:  LiBeraLiZacja rynkU GaZU w cZecHacH. 
  wnioSki dLa rynkU PoLSkieGo. 
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> Pavel doceKal, Dyrektor Departamentu Regulacyjnego,
 RWE Transgas A.S.
14.15-15.00: lunch
15.00-15.30: modeLe PLatform oBrotU GaZem w U.e.
  kontrakty SPotowe i icH ZnacZenie na 
  eUroPejSkim rynkU GaZU.
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> zaproszony: Bernhard seiBerl, Chief Operations Officer i Vice-CEO,
 Central European Gas Hub AG
15.30-16.00: rynek LnG w HiSZPanii. ZaSady doStęPU do 
  terminaLi LnG i Sieci PrZeSyłowycH, 
  kSZtałtowanie cen oraZ konkUrencja 
  na rynkU GaZU.
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> HerMeneGildo alTozano, Partner,  kancelaria prawna Bird&Bird, 
 biuro w Madrycie
16.00-16.30: UwarUnkowania Prawne LiBeraLiZacji rynkU 
  GaZU w Unii eUroPejSkiej. 
>	wystąpienie w j.angielskim tłumaczone na j. polski  
> ViT sTeHliK, Partner, kancelaria prawna White&Case, biuro w Pradze
16.30-17.00: reLacje GaZowe Unia eUroPejSka-roSja. 
  reGULacje Prawne i PoLityka 
  ProkonkUrencyjna U.e. a intereSy GaZPromU.
> Marcelina GołęBiewsKa, Szef Działu Analiz, PGNiG S.A.
17.00-17.15: podsumowanie i zakończenie konferencji
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organizator i pomysłodawca: patronat merytoryczny:

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl


