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Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkową konferencję pt.: „Rynek gazu w Polsce. Inwestycje w elektroenergetyce
gazowej”, która odbędzie się w dniach 1–3 lutego 2012r. w Warszawie.
Spotkanie rozpocznie się dniem specjalnym – 1 lutego 2012r.– w całości poświęconym omówieniu aspektów prawnych,
finansowych, technicznych i praktycznych projektów inwestycyjnych w elektroenergetyce gazowej.
Gaz jest jednym z głównych surowców strategicznych, z którym związana jest zdecydowana większość gospodarki. Stoją Państwo
przed trudnym, ale koniecznym zadaniem dostosowania strategii biznesowych i podjęcia istotnych decyzji w sytuacji, kiedy rynek
gazowy znajduje się w trakcie kluczowych zmian, przy jednoczesnym braku precyzyjnych terminów uwolnienia handlu gazem
w Polsce. Bezspornym faktem jest, iż mamy najdroższe bezpieczeństwo energetyczne w regionie.
Wybór tematów konferencji – prelekcji oraz dyskusji panelowych – pozwala spojrzeć przekrojowo na niepewności i problemy,
które Państwa dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a ich analiza w kontekście zmian europejskich ułatwi Państwu podjęcie decyzji
adekwatnie do możliwości.
Proszę zwrócić szczególną uwagę na wyjątkowe grono wybitnych prelegentów, których wiedza i udział w dyskusjach, a także
reprezentatywność branż, instytucji i urzędów, pozwoli Państwu spojrzeć na te same niepewności i problemy newralgiczne
z różnych punktów widzenia.
Wyjątkową wartość merytoryczną programu tego wydarzenia doceniły – obejmując Patronatem honorowym – Agencja Rynku
Energii, Państwowy Instytut Geologiczny, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Partnerem merytorycznym spotkania jest
Instytut Studiów Energetycznych, natomiast Partnerem merytorycznym dyskusji panelowych w ramach tematyki Inwestycji
w elektroenergetyce gazowej - PwC.
Zachęcam do zapoznania się z programem konferencji przedstawionym w dalszej części broszury. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek
pytania związane z programem, jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu (22) 402 64 66 lub adresem poczty:
mniedzielska@movida.com.pl.
Serdecznie

zapraszamy,

Magdalena Niedzielska

Izabella Kiriczok

Project Manager

Prezes

OPINIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:
Konferencja przygotowana przez MOVIDĘ pozwoliła nie tylko zapoznać się z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi handlu emisjami CO2, ale przede wszystkim przybliżyła planowane zmiany w prawodawstwie UE i PL w tym zakresie.
Knauff Bełchatów Sp. z o.o., Emisje Gazów Cieplarnianych i innych substancji, 2011r.
Konferencję oceniam bardzo pozytywnie. Zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.
Szef Biura Zarządzania Świadectwami Pochodzenia i Limitem Emisji, TAURON Polska Energia SA, Emisje
gazów cieplarnianych. Regulacje prawne, perspektywy, rozwiązania, 2010r.
Merytoryczne, spełniające oczekiwania. Zdobyte wiadomości przełożą się bezpośrednio na negocjacje
z dostawcą energii i dadzą konkretne, duże wyniki finansowe!!!
Pratt&Whitney Kalisz Sp. z o.o., Zmiana Sprzedawcy Energii Elektrycznej, 2010r.
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INWESTYCJE W ELEKTROENERGETYCE GAZOWEJ
• strategiczne aspekty inwestycji opartych o gaz ziemny
• czy gaz ziemny jako źródło energii jest ekonomicznie konkurencyjny dla węgla?
• przyszłość kogeneracji w elektroenergetyce gazowej
• co w zamian za system żółtych certyfikatów? Stanowisko rządu i regulatora w sprawie projektów inwestycyjnych
w energetyce gazowej
• kalkulacja modelu finansowego inwestycji
• warunki do uzyskania wsparcia finansowego

KLUCZOWE TEMATY SPOTKANIA:
• plan deregulacji rynku gazu, nowy front liberalizacji – połączenia z rynkami otwartymi
• model funkcjonowania rynku gazu ukierunkowany na rozwiązania państw europejskich
• cena gazu w Polsce i na świecie. Relacja ropa – węgiel – gaz (węgiel a gaz – konkurencja cenowa? )
• uwolnienie rynku gazu w 2012r. – szansa czy zagrożenie?
• obraz infrastruktury przesyłowej poza Polską
• dostępność do międzynarodowego rynku gazu
• sprzedaż gazu przez giełdę
• stopień skomplikowania umów na świadczenie usług przesyłowych i procesu zakupu gazu prze giełdę
• zaawansowanie projektów zapewniających dywersyfikację dostaw paliw gazowych
• zasady alokacji przepustowości
• zmiany w zasadach dotyczących
OPINIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:
procedury przyłączeniowej
Bardzo dobry zakres tematyczny. Kompetentni prelegenci, bardzo dobra organizacja konferencji.
• taryfikacja dystrybucji i przesyłu
–zmiany wynikające z nowego
Fenice Polska Sp.zo.o., Emisje Gazów Cieplarnianych
i innych substancji, 2011r.
prawa unijnego
Seminarium zostało zorganizowane w sposób profesjonalny. Bardzo wysoki poziom prelegentów.
RUUKKI POLSKA Sp.z o.o., Media w produkcji – oszczędność. Sprężone powietrze, woda
przemysłowa, gaz, para wodna, woda lodowa, energia elektryczna, energia cieplna. Procesy
produkcyjne i technologiczne, 2011r.

WŚRÓD PRELEGENTÓW SPOTKAJĄ PAŃSTWO:
Filipa Elżanowskiego, Eksperta Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu; Pawła Grzejszczaka, Radcę prawnego, Partnera Kancelarii
prawnej Domański Zakrzewski Palinka; Marcina Lewensteina, Dyrektora Biura Planowania Strategicznego Departamentu Strategii, PGNiG
S.A.; Zdzisława Murasa, Dyrektora Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, URE; Igora Muszyńskiego, Partnera Kancelarii prawnej
Chadbourne & Parke LLP; Katarzynę Radzewicz, Senior Associate Kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka; dr inż. Andrzeja Sikorę,
Prezesa Instytutu Studiów Energetycznych; Andrzeja Szczęśniaka, Eksperta rynku paliw i gazu
W DYSKUSJACH PANELOWYCH WEZMĄ UDZIAŁ:
Jan Dziekański, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Doradztwa, Bank Gospodarstwa Krajowego; Filip Elżanowski,
Ekspert, Forum Odbiorców Rynku Energii i Gazu; Wojciech Kozak, Członek Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; dr Jacek Kwiatkowski,
przedstawiciel największego wschodnioniemieckiego dystrybutora gazu Verbundnetz Gas AG; Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania
Strategicznego, Departament Strategii, PGNiG S.A.; Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii; Bartłomiej
Pawlak, Prezes, BOŚ Eko Profit S.A.; dr inż. Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów Energetycznych; Wojciech Słowiński, Dyrektor, Zespół
doradztwa biznesowego w sektorze gazowym, PwC; dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie;
Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu.
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POWODY, DLA KTÓRYCH NIE MOŻE PAŃSTWA ZABRAKNĄĆ NA KONFERENCJI:
1. ujęcie całości tematyki gazowej w kontekście niepewności wzajemnie powiązanych ze sobą pozwoli Państwu
spojrzeć na newralgiczne problemy z różnych punktów widzenia
2. szczegółowa analiza wybranych strategicznych obszarów tematycznych ułatwi Państwu podjęcie odpowiedni
kroków i właściwych decyzji
3. wybitne grono prelegentów – przedstawicieli urzędów, instytucji, środowisk opiniotwórczych, ekspertów
z wieloletnim praktycznych doświadczeniem – to istotny argument przemawiający za Państwa udziałem
w spotkaniu
4. przygotowaliśmy dla Państwa dzień specjalny – 1 lutego – w całości poświęcony aspektom strategicznym,
prawnym, finansowym i praktycznym inwestycji w elektroenergetyce
5. uzyskają Państwo szereg praktycznych informacji, które będą mogli Państwo bezpośrednio przełożyć na swoje
działania
6. proszę zwrócić uwagę na 4 dyskusje panelowe, które nie tylko poruszą najistotniejsze zagadnienia, ale
przede wszystkim są doskonałą okazją spotkania i wysłuchania wybitnych ekspertów, doskonałych mówców,
przedstawicieli różnych branż i instytucji

OPINIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:
Profesjonalizm jest właściwym słowem odzwierciedlającym zakres wiedzy, kompetencję
oraz sposób organizacji seminarium w którym miałem przyjemność uczestniczyć.
TAURON Polska Energia S.A., Symulacja Aukcji Handlu Uprawnienia do Emisji CO2, 2010r.
Konferencja przygotowana profesjonalnie, prowadzona przez fachowców w swoich dziedzinach.
Prezes, Hanke Tissue Sp.zo.o., Emisje Gazów Cieplarnianych i innych substancji, 2011r.
Bardzo wysoki poziom prelegentów. Praktycy z dużą wiedzą.
Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu, Cersanit IV Sp. z o.o., Media w produkcji – oszczędność. Sprężone powietrze, woda przemysłowa,
gaz, para wodna, woda lodowa, energia elektryczna, energia cieplna. Procesy produkcyjne i technologiczne, 2011r.

NA KONFERENCJI SPOTKAJĄ PAŃSTWO:
Przedstawicieli przedsiębiorstw z branży gazowniczej, energetycznej, chemicznej, przede wszystkim:
Prezesów Zarządów,
Dyrektorów ds. Strategii i Rozwoju, Inwestycji
Dyrektorów i Kierowników Wsparcia,
Dyrektorów Departamentów Zarządzania i Rozwoju Energetyki
Dyrektorów ds. Sprzedaży i Handlu
Dyrektorów Departamentu Energetyki
Dyrektorów Działu Energetycznego, Kierowników Zakładów Energetycznych,
Głównych Inżynierów ds. Energetycznych i Głównych Energetyków
Dyrektorów Zakupów
Dyrektorów ds. Technicznych
Kierowników Biura Sekcji Handlu Energetyki
Kierowników Wydziału Zarządzania Portfelem
Szefów Pionu Produkcji Mediów, Szefów Obszaru Produkcji
Głównych Specjalistów ds. Gazu
Przedstawicieli firm doradczych i kancelarii prawnych
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Dzień specjalny

INWESTYCJE W ELEKTROENERGETYCE GAZOWEJ

9:00 Strategiczne aspekty inwestycji opartych o gaz
ziemny
• kierunki wykorzystania gazu ziemnego
»» do energetyki
»» do chemii – nawozy sztuczne -> wytwórnie wodoru
-> gaz syntezowy
»» do petrochemii
»» technologie GAS to LIQUID (GTL) oraz GAS to
METHANOL (GTM)
• możliwości wykorzystania gazu w energetyce (brak energii
elektrycznej w dłuższym czasie, popyt = podaż, nowe
technologie związane z CO2)
• dostępność gazu ziemnego jako surowca energetycznego
• liberalny rynek gazu ziemnego w Polsce
• cena gazu
• cena energii w kontekście uwarunkowań derogacji
uprawnień do emisji CO2 (darmowy rozdział uprawnień,
alokacje CO2)
• czy gaz ziemny jako źródło energii jest ekonomicznie
konkurencyjny do węgla?
prelegent: dr inż. Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów
Energetycznych, Warszawa
10:30 przerwa kawowa
10:50 Uwarunkowania prawne inwestycji w
elektroenergetyce gazowej
• otoczenie regulacyjne dla nowych inwestycji gazowych w
elektroenergetyce
• specyfika inwestycji ko generacyjnych opartych na paliwie
gazowym
• podstawowe kategorie ryzyk prawnych towarzyszących
nowym inwestycjom gazowy, ich ocena i alokacja
• specyfika projektów finansowych według zasady project
finance
• wzorcowy schemat project finance dla inwestycji
kogeneracyjnej opartej na paliwie gazowym
• aranżowanie finansowania dla potrzeb nowej inwestycji
• najważniejsze typowe klauzule umowne w kluczowych dla
inwestycji kontraktach
prelegent: Paweł Grzejszczak, Radca prawny, Partner,
Kancelaria prawna Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa
11:50 Przyszłość kogeneracji w elektroenergetyce gazowej
prelegent: Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania
Strategicznego, Departament Strategii, PGNiG S.A., Warszawa
12:30 Lunch
13:15 Wsparcie finansowe inwestycji w elektroenergetyce
gazowej. Co w zmian za system żółtych certyfikatów?
Stanowisko rządu i regulatora w sprawie projektów
inwestycyjnych w energetyce gazowej
zaproszony prelegent: Zdzisław Muras, Dyrektor
Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, URE, Warszawa
zaproszony prelegent: Tomasz Dąbrowski, Dyrektor
Departamentu Energetycznego

14:15 Finansowanie inwestycji w nowe moce wytwórcze
• czy można sfinansować moc bez rynku gazu w Polsce?
• kto może sfinansować inwestycje poza PGNiG?
• dostępne środki finansowe
• warunki do uzyskania wsparcia finansowego
• kalkulacja modelu finansowego inwestycji
Paneliści dyskusji:
Wojciech Deska, Head of Office, Europejski Bank Inwestycyjny,
Luksemburg (oczekujemy potwierdzenia)
Jan Dziekański, Dyrektor Departamentu Finansowania
Strukturalnego i Doradztwa, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Warszawa
Bartłomiej Pawlak, Prezes, BOŚ Eko Profit S.A., Warszawa
(oczekujemy potwierdzenia)
15:45 przerwa kawowa
16:00 Realizacja projektu inwestycyjnego
• zarządzanie projektem inwestycyjnym –
harmonogramowanie, budżetowanie i nadzór nad
prowadzeniem projektu
• wpływ wybranego modelu finansowania na realizację
inwestycji
• modele zaangażowania wykonawców inwestycji
• kontraktowanie gazu na potrzeby inwestycji i
poszukiwanie dostawców
• cykl życia elektrowni i elektrociepłowni gazowych, koszty
ich eksploatacji, przyłączanie do sieci
• oczekiwania inwestorów odnośnie wsparcia ze strony
regulatora i ustawodawcy
• oczekiwania inwestorów odnośnie stopy zwrotu z
inwestycji
• realizacja inwestycji zgodnie z zasadami dialogu
społecznego
Paneliści dyskusji:
Grzegorz Łapa, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Strategii, BSiPG
GAZOPROJEKT S.A., Wrocław (oczekujemy potwierdzenia)
Bogdan Pilch, Wiceprezes GDF Suez Energia Polska S.A,
Warszawa
Wojciech Słowiński, Dyrektor, Zespół doradztwa biznesowego
w sektorze gazowym, PwC, Warszawa (moderator dyskusji)
PARTNER MERYTORYCZNY DYSKUSJI
17:20 zakończenie konferencji
Komentarz
„Największy wzrost zużycia gazu ziemnego na świecie w latach 2010 do
2030 nastąpi w sektorze energetycznym”
(Źródło: „Prognozy energetyczne dla świata ze szczególnym uwzględnieniem
gazu ziemnego według Międzynarodowej Unii Gazowniczej”, „Rynek Energii”
– nr 12/2010)
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8:30 rejestracja i kawa powitalna
9:00 Plan deregulacji rynku gazu w Polsce
a implementacja III pakietu energetycznego
• ograniczenia blokujące dostęp do wolnego rynku
• model funkcjonowania rynku gazu ukierunkowany na
rozwiązania państw europejskich (zbliżenie do modelu
niemieckiego market enter-exit)
• aspekt nowego frontu liberalizacji – połączenia z rynkami
otwartymi
zaproszony prelegent: Maciej Kaliski, Podsekretarz Stanu,
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
10:15 Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki
gazowej
• stan istniejący
• wymagania Unii Europejskiej
• planowane zmiany
prelegent: Igor Muszyński, Mecenas, Kancelaria prawna
Chadbourne & Parke LLP, Warszawa
Komentarz:
W wydaniu z 2011 roku Chambers Europe jest wyróżniany jako „jeden
z czołowych prawników w Polsce ds. regulacyjnych w energetyce. Posiada
szeroką wiedzę i mnóstwo wyobraźni”. Wydanie Chambers Europe z 2010
roku przywołuje opinie źródłowe, które nazywają mec. Muszyńskiego
„prawdziwie wyśmienitym prawnikiem regulacyjnym, który był obecny
w prawie każdej większej sprawie”. Mec. Muszyński został uznany za
najlepszego specjalistę w dziedzinie prawa energetycznego w Polsce
w rankingach kancelarii prawniczych Rzeczpospolitej w 2008 i 2011 roku.

11:15 przerwa kawowa
11:35 Cena gazu w Polsce i na świecie. Relacja ropa –
węgiel – gaz
• modele cen gazu ziemnego i ich rozwój
• świat - ceny globalne czy regionalne
• rynek amerykański – zalany gazem
• Europa – importer w trakcie przełomu
• ceny indeksowe (ropa naftowa) a spotowe
• krajowe ceny gazu – regulacja a rynek
• koszty importu gazu a ceny europejskie
• konsumenci - ceny polskie a europejskie
• węgiel a gaz – konkurencja cenowa?
prelegent: Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu,
Warszawa

Konferencja
12:15 Uwolnienie rynku gazu w 2012 – szansa czy
zagrożenie
• wzrost cen gazu przy monopolu dostawcy. Czy realne
zagrożenie dowolnego kształtowania cen przez
monopolistę?
• jakich cen można się spodziewać?
• przewidywane dostępne wolumeny gazu
• kiedy nastąpi uwolnienie cen gazu dla dużych
odbiorców?
• pewność dostaw – faktyczne bariery (wąskie gardła,
rewers wirtualny)
Paneliści dyskusji:
dr Jacek Kwiatkowski, przedstawiciel największego
wschodnioniemieckiego dystrybutora gazu Verbundnetz Gas AG
Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura Planowania Strategicznego,
Departament Strategii, PGNiG S.A., Warszawa
Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku paliw i gazu, Warszawa
(moderator dyskusji)
Marek Woszczyk, Prezes, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa
(oczekujemy potwierdzenia)
13:30 Lunch
14:15 Rozwój konkurencji i dostęp do
międzynarodowego rynku gazu
• obraz infrastruktury przesyłowej poza Polską
• kierunki dostaw konkurencyjnego gazu
• zwiększenie popytu a dostawy?
• możliwości sprowadzania gazu na własne potrzeby
• gdzie będzie można kupić gaz?
• sprzedaż gazu przez giełdę : firmy handlujące gazem,
odbiorcy końcowi
• stopień skomplikowania umów na świadczenie usług
przesyłowych i procesu zakupu gazu prze giełdę
• handel przepustowością – instrukcja dopuszczenia do
udziału
Paneliści dyskusji:
Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A., Warszawa (oczekujemy
potwierdzenia)
Filip Elżanowski, Ekspert, Forum Odbiorców Rynku Energii
i Gazu, Warszawa
Wojciech Kozak, Członek Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy”
S.A., Puławy
Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda
Energii, Warszawa
dr inż. Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów Energetycznych,
Warszawa (moderator dyskusji)
dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie
15:40 przerwa kawowa
15:55 Koncesje na obrót międzynarodowym gazem –
wymogi prawne
prelegent: Filip Elżanowski, Ekspert, Forum Odbiorców Rynku
Energii i Gazu, Warszawa
16:45 zakończenie dnia
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9:00 Stan zaawansowania projektów ukierunkowanych
na zapewnienie dywersyfikacji dostaw paliw gazowych
w Polsce. Jak ma wyglądać struktura gazociągów
przesyłowych i dystrybucyjnych?
• kwestie techniczne infrastruktury
• czy infrastruktura jest przygotowana do uwolnienia
gazu?
• zwiększenie zdolności przepustowości
• odpowiednie zdolności techniczne systemu
przesyłowego
• rozwiązania techniczne jakie należy wdrożyć
w przedsiębiorstwach
zaproszony prelegent: Jan Chadam, Prezes Zarządu,
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A.,
Warszawa
10:40 przerwa kawowa
11:00 Zintegrowany i efektywny technicznie system
przesyłowy - nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej operatora krajowego gazowego systemu
przesyłowego GAZ SYSTEM (wrzesień 2011r.)
• zasady przydzielania mocy przez Gas- System. Jak
odbywa się rozdział mocy przesyłowych?
• zmiany w zasadach alokacji przepustowości
• bilans dostaw gazu
• zmiany w zasadach dotyczących procedury
przyłączeniowej
zaproszony prelegent: Rafał Wittmann, Dyrektor ds. Rozwoju
i Inwestycji, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM
S.A., Warszawa
13:00 Lunch
13:40 Taryfikacja dystrybucji i przesyłu –zmiany
wynikające z nowego prawa unijnego
• odejście od taryfikacji przesyłowej
• taryfikacja dla dużych klientów
zaproszony prelegent: Grzegorz Łapa, Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Strategii, BSiPG GAZOPROJEKT S.A., Wrocław
15:00 przerwa kawowa
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Konferencja
15:20 Zmiana prawodawstwa w zakresie funkcjonowania
rynku zapasów - szczegóły legislacyjne ustawy
o zapasach obowiązkowych („Ustawa o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na
rynku naftowym”)
• możliwość utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu
poza granicami RP
• nowy krąg podmiotów zobowiązanych do utrzymywania
zapasów gazu ziemnego
• miany w zakresie zwolnień z obowiązku utrzymywania
zapasów gazu ziemnego
• inne zmiany wprowadzone nowelą do Ustawy o
zapasach
• kalendarz wprowadzenia zmian
• wpływ zmian na polski rynek gazu
• wspólnotowy wymiar obowiązku magazynowego
prelegent: Katarzyna Radzewicz, Senior Associate, Kancelaria
prawna Domański Zakrzewski Palinka, Warszawa
17:00 zakończenie konferencji

OPINIE UCZESTNIKÓW KONFERENCJI:
Możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami różnych branż przemysłu zawsze przynosi wymierne
korzyści. Tego typu spotkania zawsze dają możliwość nawiązania
kontaktów, czy wymiany informacji. Myślę, że każdy uczestnik po
rozmawiał z tym, którym chciał. Moja opinia bardzo pozytywna.
Polimex-Mostostal S.A., Media w produkcji – oszczędność.
Sprężone powietrze, woda przemysłowa, gaz, para wodna, woda
lodowa, energia elektryczna, energia cieplna. Procesy produkcyjne
i technologiczne, 2011r.

Seminarium przygotowane bardzo dobrze. Systematyzujące
i porządkujące dane dotyczące zmiany sprzedawcy, dające wskazówki
praktyczne odnośnie postępowania w tym zakresie. Prelegenci
prowadzący zajęcia o dużej wiedzy i kompetencjach.
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Zmiana Sprzedawcy
Energii Elektrycznej, 2010r.
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Prelegenci
Jan Dziekański, Dyrektor, Departament Finansowania Strukturalnego i Doradztwa – Sektor Publiczny, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Absolwent Matematyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Rozpoczął pracę w BGK w 2008 roku. Jest odpowiedzialny za finansowanie w formule project and structured finance,
rozwój finansowania w formule PPP w ramach banku. Jego wcześniejsze doświadczenia związane są z osiemnastoletnią praktyką w bankach oraz w doradztwie. W dotychczasowej pracy
zawodowej brał udział w finansowaniu projektów na łączną kwotę ponad 5 mld Euro. Zajmował się negocjacjami i zarządzaniem złożonymi strukturami finansowymi, finansowaniem
i oceną projektów inwestycyjnych, syndykacjami, kredytami bilateralnymi i finansowaniem eksportu. Przed dołączeniem do Banku Gospodarstwa Krajowego pracował w KPMG, WestLB,
Credit Lyonnais, SG i BPH S.A. Jego doświadczenie obejmuje również strukturyzację projektów, ocenę wiarygodności kredytowej przedsięwzięć inwestycyjnych. Posiada doświadczenie
transakcyjne związane z finansowaniem projektów w sektorach: telekomunikacja, autostrady, transport, media, energetyka, przemysł ciężki w formule PPP, project finance oraz
korporacyjnej.
Paweł Grzejszczak, Radca Prawny, Partner, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Specjalizuje się w prawie energetycznym, transakcjach typu project finance oraz w projektach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Doradza głównie klientom z branży
elektroenergetycznej (również w obszarze energetyki odnawialnej i kogeneracji), sektora paliwowego i gazowego, oraz ciepłownictwa we wszystkich aspektach działalności
podmiotów gospodarczych, m.in. w kwestiach regulacyjnych i transakcyjnych, finansowania inwestycji, zamówień publicznych, prawa konkurencji, oraz ochrony środowiska. Brał udział
w szeregu transakcji prywatyzacyjnych i IPO w Polsce, głównie w sektorze energetycznym. Jest autorem wielu publikacji dotyczących prawa energetycznego, handlowego, cywilnego
i upadłościowego. W sierpniu 2009 roku Paweł Grzejszczak został zaliczony do grupy najlepszych polskich specjalistów z zakresu prawa energetycznego według Best Lawyers.
Wojciech Kozak, Członek Zarządu Zakładów Azotowych PUŁAWY SA. Odpowiedzialny w Spółce za produkcję, energetykę i zakup surowców strategicznych (w tym gaz ziemny). Absolwent
Politechniki Lubelskiej, Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Środowiska-Ciepłownictwo i Wentylacja. Z Zakładami Azotowymi «Puławy» S.A. związany od roku 1988r.
przed objęciem stanowiska członka zarządu był dyrektorem Pionu Energetycznego.
Jacek Kwiatkowski, Representative for Verbundnetz Gas AG (VNG AG) in Poland. Ph.D. in Economics, Warsaw School of Economics (SGH); Fulbright scholarship at the University
of Pennsylvania, Wharton School (Visiting Doctoral Fellow). He graduated from Warsaw School of Planning and Statistics (SGPIS), Foreign Trade Faculty with Master Degree in Economics.
Since 2005, Mr Kwiatkowski has represented of all activities of VNG AG in Poland (contacts with the Polish government, ministries, administration, and all business partners). He contacts
and co-operates also with PGNiG SA (cooperation agreement, working groups, joint venture project, know-how exchange, seminars and management board level contacts). He is
responsible for VNG AG gas sales to Poland. Before joining the Verbundnetz Gas AG, Mr Kwiatkowski was the President of the Management Board in RWE Gas Polska for five years. He
represented of all activities of RWE Gas in Poland, oversaw of all RWE Gas engagements in Poland (gas distribution companies – President of the Management Board of “GTE” in Szczecin
and Deputy President of the Management Board of “KRI” in Poznan). In his career, he worked for Tonlor Finance and Investment Sp. z o.o. Investment Banking Dutch company, Mergers
& Acquisition as also a Managing Director and for KN KN Wasserstein New England Investment Companies, managing firm for the XI National Investment Fund as a Vice President.
Igor Muszyński, Partner kancelarii Chadbourne & Parke LLP. Jest radcą prawnym kierującym praktyką energetyczną i ds. zmian klimatycznych warszawskiego biura kancelarii. Jest
też międzynarodowym ekspertem w sprawach regulacji energetyki. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom energetycznym, samorządom i odbiorcom energii elektrycznej
i paliw. Mec. Muszyński specjalizuje się także w finansowaniu projektów energetycznych i prywatyzacjach przedsiębiorstw energetycznych doradzając zarówno Skarbowi Państwa, jak
i inwestorom. Brał udział w tworzeniu pierwszej giełdy energii w środkowej i wschodniej Europie. Był bezpośrednio zaangażowany jako doradca Ministerstwa Przemysłu i Handlu w
proces restrukturyzacji i liberalizacji polskiego sektora energetycznego, a także brał udział w dostosowywaniu polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej. Był członkiem stałego
zespołu, który opracował projekt uchwalonego w 1997 roku Prawa energetycznego. Z sukcesami reprezentował szereg przedsiębiorstw energetycznych w sprawach prowadzonych
przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (włącznie ze sprawami dotyczącymi taryf ), Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Ochrony Konkurencji i
Konsumentów oraz Sądem Najwyższym, a także w różnych sprawach spornych, procesach sądowych i mediacjach dotyczących sektora energetycznego. Reprezentuje także klientów
przed Komisją Europejską w sprawach z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej. Doradzał przy finansowaniu wielu projektów infrastrukturalnych, m. in. Zespołowi Elektrowni Pątnów-AdamówKonin S.A. w związku z finansowaniem elektrowni węgla brunatnego o mocy 460MW oraz Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu w związku z planowaną budową pierwszego w Polsce
terminalu odbiorczego gazu skroplonego (LNG). Obecnie doradza Vattenfall Sales Poland oraz RWE Polska w sprawie dotyczącej uwolnienia cen rynku energii. Mec. Muszyński jest Prezesem
Sądu Arbitrażowego przy Towarowej Giełdzie Energii S.A. Jest regularnie zapraszany do udziału w konferencjach i seminariach dotyczących tematyki gazu, paliw, energii odnawialnej oraz innych
zagadnień związanych z sektorem energetycznym. Uzyskał tytuł magistra prawa Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Warszawie. Od lat zaliczany jest przez Chambers Global oraz Chambers Europe do grona najlepszych prawników w Polsce zajmujących się prawem energetycznym.
Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii. Od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu TGE S.A. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz ukończył Podyplomowe Studium Zarządzanie Firmą w Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej. Przez całe swoje życie zawodowe
związany był z branżą informatyczną. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu, również strategicznym, dziennikarstwie oraz realizacji nowych projektów. Od 1989 r. jest związany
bezpośrednio z branżą IT. Od 1989 do 1991 pracował w Fundacji Edukacji Technicznej i firmie International Service Resources, w której był najpierw dyrektorem ds. handlowych,
a następnie Prezesem Zarządu. W latach 1991-2000 pełnił funkcję Prezesa Zarządu IPS Computer Group sp. z o.o. - pierwszej polskiej spółki zajmującej się informatyką „domową”.
W okresie styczeń 2000-czerwiec 2001 zrealizował pierwszy w branży regionalny projekt konsolidacyjny - CENEGA, a następnie kierował częścią powstałego w drodze konsolidacji
holdingu, spółką IM Group. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, jeden z autorów koncepcji „zielonych”, „czerwonych” i „białych” certyfikatów.
Katarzyna Radzewicz, Radca Prawny, Senior Associate, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka. Specjalizuje się w prawie energetycznym i prawie zamówień publicznych,
doradza także w branżowych procesach M&A związanych m.in. z restrukturyzacją, prywatyzacją, łączeniem i przekształceniami spółek. W dotychczasowej, 10-letniej praktyce, zdobyła
bogate doświadczenia w projektach realizowanych dla podmiotów z branży gazowej, paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej. Brała udział w istotnych dla sektora procesach
konsolidacyjnych, restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Posiada także bogate doświadczenie w doradztwie transakcyjnym i regulacyjnym (w tym w kwestiach związanych z pomocą
publiczną i prawem wolnej konkurencji w energetyce), projektowaniu i opiniowaniu umów handlowych oraz w doradztwie dla spółek energetycznych w postępowaniach regulacyjnych
(postępowania koncesyjne, taryfowe, spory, itp.).
Dr inż. Andrzej Paweł Sikora, Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych. Jest absolwentem Wydziału EAiE AGH w Krakowie na kierunku Elektronika. Przewód doktorski na
Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Uczestnik licznych kursów i programach naukowych w tym w Wiedeńskiej Szkole Bankowej w Austrii w latach 1992-1994, University of Southern
California Jackson, Mississippi, USA (stypendium USID) oraz we Francji w INSEAD (Program STOREWARS) Fontainbleau pod Paryżem. W latach 2005-2007 był doradcą w firmie AKJ
CAPITAL S.A. W latach 2002-2005 pracował w PKN ORLEN S.A. na stanowisku dyrektora Biura Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych zajmując się między innymi zakupami (obrotem)
energią elektryczną i gazem ziemnym. Był Szefem Projektu zakupu dla PKN ORLEN czeskiego UNIPETROLU. W czasie swojej kariery zawodowej uczestniczył także w wielu innych
projektach akwizycyjnych, optymalizacyjnych i zarządczych w tym w projektach z zakresu „upstream” poczynając od Kazachstanu i Rosji, na Maroku i Sudanie kończąc. Uczestniczy
jako speaker lub moderator w licznych konferencjach krajowych (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polska Izba Przemysłu
Chemicznego) i zagranicznych (wystąpienia dla IEA, EFMA, IFIEC, ostatnio w Paryżu, Wiedniu i Berlinie, Kongres Gazowniczy GRUPY V4 organizowany przez Hungarian Gas Association
w Budapeszcie, także dla firmy „marcusevans ). Jest autorem bądź współautorem ponad 50 artykułów i publikacji.
Wojciech Słowiński, Dyrektor, Dział doradztwa biznesowego PwC. Kieruje działalnością Grupy Naftowo-Gazowej PwC w Polsce oraz wspiera działania w tym sektorze w innych
biurach PwC w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa biznesowego. Specjalizuje się w kwestiach finansowych
i strategicznych, studiach wykonalności a także w transakcjach fuzji i przejęć oraz ofertach publicznych. Prowadził projekty m. in. dla następujących klientów z sektora naftowo-gazowego
i energetycznego i chemicznego: PKN ORLEN, PERN „Przyjaźń”, OLPP, Grupa LOTOS, PGNiG, OGP Gaz-System, Anwil, CIECH, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Elektrownia Kozienice i in.
Dr Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów
doktoranckich na Uniwersytecie Panthéon - Assas - Paris II. Doktor nauk prawnych, radca prawny, egzaminowany aplikant sędziowski. Ludwik Sobolewski rozpoczął karierę zawodową na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1992 -1993 r. pracował w Urzędzie Rady Ministrów; od kwietnia do maja 1993 r. był doradcą Ministra w Gabinecie
Ministra, a następnie, od maja do grudnia 1993r., dyrektorem Zespołu Organizacyjnego URM. W 1994 został doradcą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz szefem
zespołu ds. organizacyjnego wydzielenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) ze struktur GPW. W latach 1994-2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu KDPW. Od
2006 do 2008 r. był Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej instytucji, a od czerwca 2008 r. Wiceprzewodniczącym. W czerwcu 2011 r. ponownie został wybrany Przewodniczącym Rady
Nadzorczej KDPW. Od 28 czerwca 2006 r. dr Sobolewski pełni funkcję Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a od czerwca 2009 r. jest również Przewodniczącym
Rady Nadzorczej BondSpot.
Andrzej Szczęśniak, Ekspert rynku ropy naftowej i paliw, gazu i energii oraz bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi ekspercki portal branżowy NaftaGaz.pl (www.NaftaGaz.
pl) poświęcony sprawom sektora Oil&gas oraz bezpieczeństwa energetycznego. Kulturoznawca z wykształcenia, przedsiębiorca, menedżer, ekspert branży nafty i gazu. Od 1991r. w
sektorze naftowym, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych w latach 1995 – 2001. Jako prezes zarządu Konsorcjum Gdańskiego SA 1999 – 2002 brał udział w prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej.
W latach 2002 - 2006 w Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Następnie prezes zarządu Lotos Partner w Grupie Lotos S.A. (2006-2007) Obecnie analityk sektora naftowego i gazowego.
Często komentujący bieżące wydarzenia w mediach. Prowadzi również blog www.szczesniak.pl „Paliwa, Energia, Polityka”.
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