
SZANOWNI PAŃSTWO,
Zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji konferencji po-
święconej najważniejszym i najbardziej aktualnym proble-
mom sektora gazowniczego w Polsce.

ZMIANY W KONTRAKCIE JAMALSKIM 
I POROZUMIENIE GAZOWE POLSKA-ROSJA.
Najważniejszym wydarzeniem końca roku jest finał polsko-
-rosyjskich negocjacji gazowych. Dyskutować będziemy  
o znaczeniu porozumienia dla krajowego rynku gazu i bez-
pieczeństwa energetycznego Polski. Do dyskusji zaprosili-
śmy przedstawicieli obecnego i poprzedniego kierownictwa 
Ministerstwa Gospodarki.

GAZOCIĄG JAMALSKI A EUROPEJSKI RYNEK GAZU. 
O co naprawdę chodziło w sporze z Komisją Europejską  
o dostęp stron trzecich do gazociągu jamalskiego? Czy 
istnieją możliwości techniczne udostępniania wolnych 
przepustowości dla innych niż PGNiG i GAZPROM ope-
ratorów? Czy możliwe jest przeniesienie punktów odbio-
ru (własności) gazu zakontraktowanego przez koncerny 
zachodnioeuropejskie na wschodnią granicę Polski? Jakie 
mogłoby to mieć skutki dla krajowego rynku gazu?  
Co z rewersem na gazociągu jamalskim? Do odpowiedzi 
na te pytania i dyskusji zaprosiliśmy czołowych prawników  
i ekspertów z branży.

REGULACJE TWORZĄCE EUROPEJSKI RYNEK GAZU.
Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego oraz prawnicy 
omówią najważniejsze regulacje tworzące powstający eu-
ropejski rynek gazu – Trzecią Dyrektywę Gazową oraz roz-
porządzenie o bezpieczeństwie dostaw (SoS).

RYNEK GAZU W EUROPIE ŚRODKOWEJ 
A INTERESY POLSKI.
Przyjrzymy się mapie istniejących i projektowanych prze-
pływów gazowych i giełd gazowych w Europie Środkowej  
i będziemy dyskutować o możliwościach rozwoju współpra-
cy południkowej w naszym regionie Europy. Zanalizujemy 
również strategie gazowe naszych sąsiadów i zestawimy 
je z celami polityki energetycznej Polski. Przedstawiciele 
branży chemicznej przedstawią sytuację na europejskim 
rynku gazu z perspektywy kupującego i korzyści, jakie osią-
gnie polski przemysł z rozbudowy połączeń międzysyste-
mowych oraz otwarcia krajowego rynku na konkurencję.

NOWE REGULACJE PRAWNE 
DLA SEKTORA GAZOWNICZEGO.
W parlamencie i rządzie trwają zaawansowane prace nad 
zmianą kluczowych dla sektora gazowniczego przepisów 
prawnych. Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki oraz 
prawnicy specjalizujący się w problematyce gazowniczej 
omówią założenia ustawy Prawo Gazowe oraz zmiany  
w ustawie o zapasach obowiązkowych, która m.in. znosi 
obowiązek utrzymywania zapasów na terenie kraju. Omó-
wione zostaną również zmiany w przepisach prawnych do-
tyczących działalności poszukiwawczej i wydobywczej.

Zapraszam 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 Gospodar-
czy 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 6 grudnia 2010 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 6 grudnia 2010r. 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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LIBERALIZACJA RYNKU GAZU  
A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (022) 894 40 24 

ZGŁASZAM UDZIAŁ W KONFERENCJI „LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE” ODBYWAJĄCEJ SIĘ W DNIU 8 GRUDNIA 2010 
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 + 22% VAT/osoba. Obejmuje on udział w konferencji, dokumentację konferencyjną, przerwy na kawę oraz lunch. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego faksem i dokonanie wpłaty za udział w konferencji do dnia 6 grudnia 2010 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, 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: ...........................................................

P R O G R A M :

Szczegółowe informacje o konferencji  
na stronie www.adventure.pl
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  9.45-10.00:  rejestracja uczestników i kawa powitalna
          10.00:  otwarcie konferencji 

ZMIANY W KONTRAKCIE JAMALSKIM I POROZUMIENIE 
GAZOWE POLSKA-ROSJA A POLITYKA U.E. W ZAKRESIE 
BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW I DOSTĘPU STRON TRZECICH. 

10.00-10.30:  Znaczenie porozumienia międzyrządowego Pol-
ska-Federacja Rosyjska i zmian w kontrakcie jamalskim dla 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
• przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

10.30-11.00:  Gazociąg jamalski a prawo Unii Europejskiej. Spór  
o dostęp stron trzecich do gazociągu.
• mec. Tomasz CHMAL, Partner, kancelaria prawna White&Case

11.00-11.20:  Gazociąg jamalski i jego znaczenie dla rynku 
gazu w Polsce. Uwarunkowania techniczne i prawne dostępu 
do wolnych przepustowości dla innych podmiotów. 
• zaproszony: ekspert branży gazowniczej

11.20- 11.40:  Umowa gazowa Polska-Federacja Rosyjska a bez-
pieczeństwo energetyczne Polski. 
• zaproszony: dr Piotr NAIMSKI, b. Wiceminister Gospodarki

11.40- 12.00:  Trzeci Pakiet Liberalizacyjny i Trzecia Dyrekty-
wa Gazowa oraz ich wpływ na rynek gazu w Polsce. 
• mec. Katarzyna RADZEWICZ, kancelaria prawna Domański, 
Zakrzewski, Palinka Sp.k.

12.00-12.15:  przerwa kawowa

12.15-12.30:  Rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw (SoS)  
a bezpieczeństwo gazowe Polski.
Konrad SZYMAŃSKI, Europoseł, Członek Komisji Energii i Przemy-
słu Parlamentu Europejskiego

SYTUACJA NA RYNKU GAZU W EUROPIE ŚRODKOWEJ 
A INTERESY POLSKI.

12.30-13.00:  Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na prze-
cięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i Wschód-Zachód. 
• Andrzej SIKORA, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych

13.00-13.30:  Liberalizacja rynku gazu z perspektywy bran-
ży chemicznej na tle sytuacji w sektorze gazowym w Europie 
Środkowej. 
• Jerzy MAJCHRZAK, Dyrektor, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

13.30-14.00:  Polityka energetyczna Polski na tle strategii gazo-
wych sąsiadów- Niemiec, Litwy, Białorusi i Ukrainy. 
• Marcelina GOŁĘBIEWSKA, kierownik Działu Analiz, PGNiG S.A.

14.00-14.45:  lunch

NOWE REGULACJE PRAWNE NA KRAJOWYM RYNKU GAZU. 
OGRANICZANIE BARIER WEJŚCIA NA RYNEK.

14.45-15.15:  Ustawa Prawo Gazowe. Główne założenia projek-
tu i jego znaczenie dla rynku gazu. 
• przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki

15.15-16.00:  Nowelizacja ustawy o zapasach obowiązkowych. 
Czy otworzy krajowy rynek gazu na konkurencję.
• mec. Adam WAWRZYNOWICZ, kancelaria prawna BWWS

16.00-16.45:  Prawne uwarunkowania działalności poszu-
kiwawczej i wydobywczej. Procedury koncesyjne i zmiany  
w koncesjach (przeniesienie; cofnięcie; wygaśnięcie).
• dr Grzegorz WĄSIEWSKI, kancelaria prawna White&Case

16.45-17.00:  podsumowanie i zakończenie konferencji


