
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 10 lutego 2012 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 10 lutego 2012 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 no-
wemu Prawu Gazowemu.

Regulacje poświęcone sektorowi gazowniczemu zostały wyodręb-
nione z ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw i zebrane  
w jednym akcie prawnym – projekcie ustawy Prawo Gazowe.
 
nowe Prawo Gazowe zmienia reguły rządzące sektorem, dosto-
sowuje polskie regulacje do wymagań Trzeciego Pakietu energe-
tycznego i rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw oraz tworzy 
ramy prawne dla liberalizacji rynku gazu.
  
Główne tematy konferencji:
• Zmiany w systemie koncesyjnym rynku gazu;
• Zmiany w kształcie głównych umów zawieranych na rynku 
 gazu;
• ochrona odbiorcy wrażliwego na rynku gazu;
• wirtualny handel gazem ziemnym;
• nowe zasady kształtowania taryf dla gazu ziemnego;
• nowe obowiązki i uprawnienia operatorów systemowych;
• nowy podział uprawnień nadzorczych i regulacyjnych nad 
 rynkiem gazu;
• nowe regulacje w zakresie zapasów obowiązkowych 
 i bezpieczeństwa dostaw.
 
zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Michał Putkiewicz, Prezes zarządu 
Adventure Consulting Sp. z o.o.

 PRElEgENCi:  

Mec. tomasz minkiewicz – radca prawny i Partner w Departamencie energetyki 
i Projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS Cameron McKenna.  Specjalizuje się 
w regulacjach sektora paliwowego i gazowniczego. Przez kilkanaście lat doradzał 
brytyjskim i amerykańskim spółkom w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej 
oraz w zakresie wspólnych projektów z PGniG S.A. dot. produkcji gazu. Reprezento-
wał również jeden z największych koncernów paliwowych w Polsce w negocjacjach 
umów ePC związanych z rozbudową instalacji produkcyjnych.

Mec. rafał Przystański – adwokat, doradca w kancelarii WKB Wierciński, Kwie-
ciński, Baehr Sp.k. Specjalizuje się w prawie energetycznym, prawie gazowym 
oraz prawie handlowym i cywilnym. Doradzał m.in. PGniG S.A. w zakresie wy-
znaczenia Operatora Systemu Przesyłowego, pięciu spółkom dystrybucji gazu 
ziemnego, brał udział w restrukturyzacji grupy kapitałowej Gze S.A., konsolidacji 
Grupy BOT, doradzał w zakresie konsolidacji spółek z sektora dystrybucji energii  
i prywatyzacji spółek z sektora wytwarzania energii elektrycznej.
 
Mec. adam wawrzynowicz – radca prawny, wspólnik w kancelarii BWWS, kierują-
cy praktyką energetyczną kancelarii. uczestniczył w pracach nad projektem ustawy 
Prawo Gazowe. zajmował się m.in. regulacjami dot. magazynów gazu ziemnego,  
w tym w zakresie taryfy na magazynowanie.
 
Mec. katarzyna radzewicz – radca prawny, senior associate w kancelarii prawnej 
Domański, zakrzewski, Palinka Sp.k. Specjalizuje się w prawie gazowym, prawie 
energetycznym i prawie zamówień publicznych. uczestniczyła w procesach konso-
lidacyjnych i prywatyzacyjnych oraz zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym dla 
przedsiębiorstw energetycznych i gazowniczych.
 
Mec. wojciech Bigaj – radca prawny, współpracuje z kancelarią BWWS. Specjalizu-
je się w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży gazowniczej, w tym m.in. dla 
spółek z grupy kapitałowej PGniG S.A. uczestniczył w pracach nad projektem usta-
wy Prawo Gazowe. Doradzał w procesie wydzielenia i wyznaczenia Operatora Sieci 
Magazynowej, brał udział w wielu postępowaniach przed Prezesem uRe, posiada 
bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz konsultacji projektów taryf dla przed-
siębiorstw energetycznych i gazowniczych.
 
Dr Grzegorz wąsiewski – radca prawny w  kancelarii White&Case. Specjalizuje się 
w prawie gazowym, prawie energetycznym oraz prawie geologicznym i górniczym.

Mec. janusz ogłaza – prawnik w Departamencie energetyki i Projektów infrastruk-
turalnych kancelarii CMS Cameron McKenna. Specjalizuje się regulacjach sektora 
gazowego i elektroenergetycznego oraz projektach budowy i rozbudowy mocy wy-
twórczych. uczestniczył w negocjowaniu kontraktów z wykonawcami bloków i insta-
lacji energetycznych i rafineryjnych.

PRElEgENCi:



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

zGłASzAM uDziAł W KOnFeRenCJi „nOWe PRAWO GAzOWe” ODBYWAJĄCeJ SiĘ W Dniu 15 luTeGO 2012 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  

10 lutego 2012.
  

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

ZMIANY W SYSTEMIE KONCESYJNYM  RYNKU GAZU.
10.00–10.30: wProwadZenie konceSji na SPrZedaż GaZu 
  ZiemneGo. Zmiany w ZaSadach roZPocZynania 
  i  ProwadZenia  dZiałalności w SektorZe 
  GaZownicZym.
> mec. Katarzyna radzewicz, radca prawny, kancelaria prawna 
 Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k.
10.30–11.15: Zmiany w kSZtałcie umowy PrZyłącZeniowej 
  i umowy PrZeSyłowej wProwadZone w nowym 
  Prawie GaZowym.
> dr GrzeGorz wąsiewsKi, radca prawny, kancelaria prawna 
 White&Case Sp.k.

GłÓWNE UMOWY GAZOWNICZE W ŚWIETLE REGULACJI NOWEGO 
PRAWA GAZOWEGO.
11.15–12.00: umowa SPrZedaży Paliwa GaZoweGo, umowa 
  komPlekSowa, SPrZedaż awaryjna 
  i Procedura Zmiany SPrZedawcy w nowym 
  Prawie GaZowym.
> mec. rafał PrzystańsKi, Of Councel, kancelaria prawna WKB 
 Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp.k.

12.00–12.15: przerwa na kawę

12.15-12.45:  ochrona odBiorców wrażliwych. SPoSóB 
  oBlicZania rycZałtu PomniejSZająceGo 
  rachunek Za GaZ oraZ Procedura refundacji 
  Strat dla PrZedSięBiorStw GaZownicZych.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

WIRTUALNY HANDEL GAZEM ZIEMNYM.
12.45-13.30:  uwarunkowania wirtualneGo handlu GaZem 
  w nowym Prawie GaZowym.
> mec. tomasz minKiewicz, radca prawny i Partner oraz mec. Janusz 
 oGłaza, kancelaria prawna CMS Cameron McKenna Sp.k.

13.30-14.15:   lunch 

UELASTYCZNIENIE  ZASAD KSZTAłTOWANIA TARYF DLA GAZU 
ZIEMNEGO.
14.15-15.00:  nowe ZaSady kSZtałtowania taryf oraZ  
  metodoloGii kalkulacji cen dla GaZu 
  ZiemneGo i ich wPływ na roZwój 
  konkurencyjneGo rynku GaZu. 
> mec. woJciech BiGaJ, radca prawny, kancelaria Bartkowiak, 
 Wojciechowski, Wawrzynowicz, Springer Sp.k.

WYZNACZANIE, FUNKCJONOWANIE I OBOWIĄZKI OPERATORÓW 
SYSTEMOWYCH.
15.00-15.45: oPeratorZy SyStemowi – ZaSady wyZnacZania, 
  funkcjonowanie i oBowiąZki. oPerator 
  SyStemu PrZeSyłoweGo, oPeratorZy SyStemu 
  dyStryBucji, oPerator SyStemu 
  maGaZynowania, oPerator SyStemu 
  SkraPlania, oPerator SyStemu reGaZyfikacji 
  oraZ oPerator SyStemów PołącZonych.
> mec. adam wawrzynowicz, Partner, kancelaria Bartkowiak, 
 Wojciechowski, Wawrzynowicz, Springer Sp.k.

ORGANY NADZORUJĄCE I REGULACYJĄCE RYNEK GAZU.
15.45-16.15: nowe uPrawnienia i oBowiąZki miniStra
   GoSPodarki, miniStra SkarBu PańStwa 
  i PreZeSa ure wZGlędem rynku GaZu.
> przedstawiciel renomowanej kancelarii prawnej

ZAPASY OBOWIĄZKOWE I BEZPIECZENSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO.
16.15-17.00: ZaGrożenie BeZPiecZeńStwa doStaw GaZu 
  ZiemneGo i ZaPaSy oBowiąZkowe. 
> mec. Katarzyna radzewicz, radca prawny, kancelaria prawna 
 Domański, Zakrzewski, Palinka Sp.k

            17.00: podsumowanie i zakończenie konferencji

P
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:

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie www.adventure.pl


