
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 marca 2013 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 marca 2013 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 Viii edycji konferencji poświęconej naj-
ważniejszym, aktualnym problemom rynku gazu w Polsce.

LIBERALIZACJA HURTOWEGO RYNKU GAZU. GIEŁDA GAZU, 
ZNIESIENIE TARYF, OBLIGO GIEŁDOWE. CO DALEJ?
Dyskutować będziemy o pierwszych doświadczeniach związanych z uru-
chomieniem Rynku Gazu na tGE S.a., wpływie decyzji Prezesa URE o znie-
sieniu obowiązku zatwierdzania taryf w zakresie hurtowego obrotu gazem 
na rozwój tego rynku, znaczeniu obligo giełdowego dla procesu uwalniania 
rynku, konieczności ograniczenia barier w dostępie do klienta końcowego 
i zniesienia taryf w zakresie handlu detalicznego. w gronie przedstawicieli 
PGniG S.a., Grupy DUon S.a., towarowej Giełdy Energii S.a. oraz praw-
ników z kancelarii Chadbourne&Parke zastanowimy się nad warunkami 
koniecznymi do sukcesu procesu uwalniania rynku gazu.

GAZOWNICTWO I ENERGETYKA – SYNERGIA I KONKURENCJA. 
OFERTY DUAL FUEL I ENERGETYKA GAZOWA.
Dwa wielkie sektory gospodarki zbliżają się do siebie współpracując przy 
inwestycjach i konkurując o klienta końcowego. Przyjrzymy się nowym 
strategiom produktowym przedsiębiorstw gazowniczych i energetycznych 
w zakresie ofert dual fuel (gaz&energia), omówimy prawne i techniczne 
bariery wejścia firm gazowniczych i energetycznych na konkurencyjne 
rynki oraz perspektywy rozwoju energetyki gazowej w Polsce. Strategie 
produktowe i inwestycyjne przedstawią m.in. przedstawiciele PGniG S.a. 
oraz Energa-obrót S.a. Eksperci firmy a.t. Kearney omówią modele biz-
nesowe i produkty dual fuel liderów rynku gazowniczego i energetycznego 
w Europie.

IMPORT GAZU DO POLSKI. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE, 
PRAWNE I RYNKOWE.
Eksperci z BSiPG Gazoprojekt S.a., Ernst&Young oraz kancelarii Do-
mański zakrzewski Palinka zanalizują możliwości techniczne, rynkowe 
(kontraktowe i cenowe) oraz regulacyjno-prawne importu gazu ziemne-
go z zagranicy (poza kontraktem jamalskim) przez firmy gazownicze oraz 
bezpośrednio przez przemysłowych odbiorców gazu. Przyjrzymy się rów-

nież możliwościom technicznym i prawnym dostarczenia nowego gazu 
przez polski system przesyłowy do klienta końcowego.

ZMIANY W POLITYCE KLIMATYCZNEJ U.E. ORAZ POLITYCE GAZOWEJ 
ROSJI I ICH WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PALIW GAZOWYCH.
w gronie ekspertów – przedstawicieli Parlamentu Europejskiego oraz 
czołowych firm gazowniczych – dyskutować będziemy o tym jak libera-
lizacja rynku gazu w U.E., zaostrzanie polityki klimatycznej U.E., ame-
rykańska rewolucja łupkowa oraz zmiany w polityce cenowej Gazpromu 
będą wpływały na konkurencyjność i atrakcyjność cenową błękitnego 
paliwa w najbliższych latach w Polsce i Europie.

w konferencji weźmie udział ponad 50 menadżerów reprezentujących 
główne krajowe przedsiębiorstwa z sektora gazowniczego i energety- 
cznego oraz największych przemysłowych odbiorców gazu.

PRELEGENCI:
• mec. Igor Muszyński – Partner w kancelarii prawnej 
Chadbourne&Parke. • Marcin Lewenstein – z-st Dyrektora 
Departamentu Strategii i Grupy Kapitałowej, PGniG S.a.  
• Krzysztof Hrywniak – Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, 
DUon Marketing and trading S.a. • Leszek Prachniak – Dyrektor 
Departamentu notowań, towarowa Giełda Energii S.a.
• Maciej Markowski – Pełnomocnik zarządu ds. obrotu gazem, 
Energa-obrót S.a. • Przemysław Stangierski – Prezes zarządu, 
a.t. Kearney • Grzegorz Kaczor – Menadżer, Ernst&Young Business 
advisory • Andrzej Kiełbik – Kierownik Pracowni Studiów i analiz, 
BSiPG GazoPRoJEKt S.a. • mec. Katarzyna Radzewicz – Senior 
associate w kancelarii prawnej Domański zakrzewski Palinka
• Konrad Szymański – Europoseł, Członek Komisji Przemysłu, Badań 
naukowych i Energii, Parlament Europejski • Marcelina Gołębiewska 
– Kierownik Działu Badań Gospodarczo-Politycznych, PGniG S.a.

zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz 
Prezes zarządu adventure Consulting Sp. z o.o.

KONFERENCJA • 20 MARCA 2013 • HOtEl WEstiN W WARszAWiE (Al. JAnA PAWłA ii 21)

Viii EDYCJA

> LiBERaLizaCJa RYnKU GazU. PiERwSzE DoŚwiaDCzEnia, naStĘPnE KRoKi.
> PRoDUKtY DUaL fUEL w StRatEGiaCH fiRM GazowniCzYCH i EnERGEtYCznYCH.
> KUPno i iMPoRt GazU ziEMnEGo z zaGRaniCY.
> PERSPEKtYwY RozwoJU EnERGEtYKi GazowEJ.

> LiBERaLizaCJa RYnKU GazU. PiERwSzE DoŚwiaDCzEnia, naStĘPnE KRoKi.
> PRoDUKtY DUaL fUEL w StRatEGiaCH fiRM GazowniCzYCH i EnERGEtYCznYCH.
> KUPno i iMPoRt GazU ziEMnEGo z zaGRaniCY.
> PERSPEKtYwY RozwoJU EnERGEtYKi GazowEJ.



FORMUlARz zGłOszENiOWY
prosimy o przesłanie faksem pod nr (22) 894 40 24 lub emailem adventure@adventure.pl  

zGłASzAM uDziAł W KOnFeRenCJi „GAz DlA POlSKi 2013” ODBYWAJĄCeJ SiĘ W Dniu 20 MARCA 2013 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 marca 2013.
  
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
liBERAlizACJA RYNKU GAzU. PiERWszE DOŚWiADCzENiA, 
KOlEJNE EtAPY.
10.00–10.30: ZNieSieNie tAryf w ZAkreSie hurtowego 
  oBrotu gAZem ZiemNym, oBligo giełdowe, 
  BAriery w doStęPie do klieNtA końCowego. 
  uwAruNkowANiA PrAwNe liBerAliZACji ryNku 
  gAZu i wAruNki BrZegowe jej SukCeSu.
> mec. Igor MuszyńskI, Partner, kancelaria prawna Chadbourne&Parke

10.30–11.00: liBerAliZACjA ryNku gAZu wg PgNig S.A. 
  PierwSZe doświAdCZeNiA i PoStulAty 
  oPerAtorA NArodowego.
> przedstawiciel PGNiG S.A.

11.00–11.30: wAruNki koNieCZNe do PowStANiA PłyNNego 
  hurtowego ryNku gAZu w PolSCe 
  Z PerSPektywy NowyCh uCZeStNików ryNku.
> krzysztof HrywnIak, Dyrektor Departamentu Handlu Hurtowego, 

 DUON Marketing and Trading  S.A.

11.30–12.00: ryNek gAZu NA tge. PierwSZe doświAdCZeNiA 
  i PerSPektywy roZwoju. 
> Leszek PracHnIak, Dyrektor Departamentu Notowań, Towarowa Giełda 

 Energii S.A.

12.00–12.15: przerwa na kawę
NOWE stRAtEGiE PRODUKtOWE PRzEDsiĘBiORstW GAzOWNiCzYCH  
i ENERGEtYCzNYCH. DUAl FUEl i iNWEstYCJE W ENERGEtYKĘ 
GAzOWĄ.
12.15–12.45: wejśCie NA ryNek elektroeNergetyki 
  i Produkty duAl-fuel w StrAtegii roZwoju 
  gruPy kAPitAłowej PgNig S.A..
> MarcIn LewensteIn, Z-st Dyrektora Departamentu Strategii i Grupy 

 Kapitałowej, PGNiG S.A.

12.45-13.15:  BAriery wejśCiA NA ryNek gAZu dlA 
  PrZedSięBiorStwA eNergetyCZNego orAZ 
  StrAtegie Produktowe duAl fuel.
> MacIej MarkowskI, Pełnomocnik Zarządu ds. obrotu gazem, 

 Energa-Obrót S.A.

13.15-13.45:  Produkty duAl fuel w StrAtegiACh 
  SPrZedAżowyCh liderów ryNku gAZowNiCZego
   i eNergetyCZNego w euroPie.
> PrzeMysław stangIerskI, Prezes Zarządu, A.T. Kearney

13.45-14.30:   lunch 
JAK KUPOWAĆ i sPROWADzAĆ GAz ziEMNY z zAGRANiCY.
UWARUNKOWANiA tECHNiCzNE, PRAWNE i RYNKOWE iMPORtU GAzU 
DO POlsKi.
14.30-15.00:  CeNy gAZu ZiemNego w trANSAkCjACh 
  giełdowyCh i otC NA ryNkACh euroPy. 
  główNe teNdeNCje i CZyNNiki ZmiAN.
> grzegorz kaczor, menadżer, Ernst&Young Business Advisory

15.00-15.30:  roZwój SieCi PrZeSyłowej w PolSCe. 
  możliwośCi i ogrANiCZeNiA teChNiCZNe 
  trANSPortu gAZu ZiemNego Z ZAgrANiCy do 
  PolSkiego SyStemu PrZeSyłowego orAZ do 
  klieNtA końCowego.
> andrzej kIełbIk, Kierownik Pracowni Studiów i Analiz, BSiPG 

 Gazoprojekt S.A.

15.30-16.00:  uwAruNkowANiA regulACyjNo-PrAwNe 
  wProwAdZeNiA NA PolSki ryNek Nowego gAZu 
  i roZPoCZęCiA dZiAłAlNośCi PrZeZ NowyCh 
  doStAwCów gAZu.
> mec. katarzyna radzewIcz, Senior Associate, kancelaria prawna 

 Domański Zakrzewski Palinka

zMiANY W POlitYCE KliMAtYCzNEJ U.E. ORAz POlitYCE GAzOWEJ 
ROsJi i iCH WPłYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PAliW GAzOWYCH NA 
RYNKU EUROPEJsKiM.
16.00-16.30:  ZmiANy w PolityCe klimAtyCZNej u.e. 
  i jej Skutki dlA koNkureNCyjNośCi PAliw 
  gAZowyCh.
> konrad szyMańskI, Europoseł, Członek Komisji Przemysłu, Badań 

 Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego

16.30-17.00:  gAZowe relACje uNiA euroPejSkA-roSjA
   A liBerAliZACjA ryNku gAZu w u.e. i PolSCe.
> MarceLIna gołębIewska, Kierownik Działu Badań 

 Gospodarczo-Politycznych, PGNiG S.A.

17.00-17.15: podsumowanie i zakończenie konferencji
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