RYNEK GAZU 2013
zmiany i nowości

Warszawa, 19-20 lutego 2013r.
KLUCZOWE TEMATY SPOTKANIA:

• Trójpak energetyczny – terminy i konsekwencje dla firm
• Liberalizacja rynku gazu – uwarunkowania, zagrożenia, doświadczenia europejskie
• Giełda gazu – praktyka i strategie
• Prognoza cen gazu na najbliższe lata
• Gaz łupkowy, perspektywy, wpływ gazu łupkowego na cenę gazu ziemnego

W GRONIE PRELEGENTÓW ZNAJDĄ SIĘ M.IN. PRZEDSTAWICIELE:
•

Towarowej Giełdy Energii

•

Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

•

Instytutu Studiów Energetycznych

•

GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska

•

Legal Partner

•

DUON SA

•

PGNiG

•

Deloitte

•

Noble Securities

•

WS Atkins Polska

PATRONAT HONOROWY
AGENCJA RYNKU ENERGII

Patroni medialni:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY –
POLSKA IZBA
PAŃSTWOWY INSTYTU BADAWCZY
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
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Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wyjątkową konferencję pt.: „Rynek gazu 2013 – zmiany i nowości”, która odbędzie się
w dniach 19-20 lutego 2013r. w Warszawie.
Rynek gazu ziemnego w Polsce przeżywa okres dynamicznych zmian. Już niedługo wejdą w życie nowe przepisy, znane jako Trójpak
energetyczny. Ciągle jednak trwają nad nimi prace, ważą się decyzje odnośnie zakresu wprowadzanych w pierwszym rzędzie zmian
– czy obowiązywać zacznie tzw. duży czy mały trójpak energetyczny? Od kiedy i w jakim zakresie?
Jak kształtować się będzie rynek po liberalizacji, jak w praktyce będzie funkcjonować giełda gazu? Jak w wyniku wszystkich tych
zmian ukształtują się ceny gazu?
Jak na rynek gazu ziemnego wpłynie gaz łupkowy? Czy w ślad za rozwiązaniami politycznymi i decyzjami strategicznymi idą
biznesowe możliwości jego eksploatacji?
Grono wybitnych prelegentów – przedstawicieli instytucji regulujących rynek energetyczny, uznanych ekspertów, przedstawicieli
wiodących firm doradczych i kancelarii prawnych gwarantuje, że wiedza przedstawiona w trakcie konferencji pochodzić będzie ze
źródeł, a jej praktyczne ujęcie zagwarantuje wysoką wartość informacyjną i biznesową przedstawianych informacji, opinii i wyników
badań rynku.
Wyjątkową wartość merytoryczną programu tego wydarzenia doceniły – obejmując ją patronatami honorowymi: Agencja
Rynku Energii, Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Państwowy Instytut Geologiczny.
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 85 lub adresem poczty:
mkrawczynska@movida.com.pl
Serdecznie zapraszamy,

Marta Krawczyńska

Izabella Kiriczok

Project Manager

Prezes

Prelegenci dobrze przygotowani
merytorycznie w zakresie przekazywanych informacji.
Pełnomocnik Zarządu, ZAK SA,
„RYNEK GAZU W POLSCE” 2012

Przekazane informacje są merytoryczne, których nie można
od ręki znaleźć w publikacjach.
Główny Energetyk, Amica WRONKI SA
„RYNEK GAZU W POLSCE” 2012
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POWODY, DLA KTÓRYCH NIE MOŻE PAŃSTWA ZABRAKNĄĆ NA KONFERENCJI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zostaną szczegółowo omówione nowe przepisy prawne regulujące rynek energii i gazu oraz przewidywane terminy ich wprowadzenia
– zaprezentuje je współautor trójpaku energetycznego.
podczas konferencji przedstawiciele Urzędów i Instytucji wiodących dla branży gazu ziemnego podzielą sie swoją wiedzą
uznani analitycy rynku przedstawią perspektywy jego rozwoju oraz wpływ nowych uwarunkowań (nowy ład prawny, liberalizacja, gaz
łupkowy) na jego kształtowanie się w najbliższych latach
uzyskają Państwo odpowiedzi na pytania dotyczące nowych zasad obowiązujących na rynku gazu po jego liberalizacji
przedstawiciel Towarowej Giełdy Energii zaprezentuje pierwsze doświadczenia giełdy oraz spodziewany dalszy jej rozwój
były Główny Geolog Kraju przybliży Państwu zagadnienia związane z perspektywami i biznesowymi uwarunkowaniami eksploatacji
polskiego gazu łupkowego oraz jego wpływem na rynek gazu ziemnego
grono wybitnych ekspertów omówi szerokie spektrum tematów budzących wiele wątpliwości wśród managementu firm
prócz niezbędnej wiedzy prawnej, otrzymają Państwo bardzo praktyczne informacje na temat funkcjonowania w nowych realiach

NA KONFERENCJI SPOTKAJĄ PAŃSTWO
przedstawicieli przedsiębiorstw z branży gazowniczej, energetycznej,
chemicznej, a 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

Wśród prelegentów spotkają Państwo:
Andrzeja Sikorę - Prezesa Instytutu Studiów
Energetycznych
Kamila Iwickiego – współautora trójpaku
energetycznego, GWJ Gramza Wawrzynowicz
Jenerowicz Kancelaria Radców Prawnych Spółka
partnerska
Henryka Jacka Jezierskiego - Głównego
Geologa Kraju w latach 2007-2011
Krzysztofa Nogę - Prezesa Grupy DUON
Iwonę Ustach - Wiceprezes Zarządu Noble
Securities
Daniela Borkowskiego – Radcę Prawnego
Legal Partner
Jakuba Leszczyńskiego - Menedżera w Dziale
Konsultingu, Deloitte
Leszka Prachniaka - Dyrektora Departamentu
Notowań, Towarowa Giełda Energii S.A.
Andrzeja Janiszowskiego - Dyrektora
Departamentu Regulacji / Dyrektora
Zarządzającego, PGNiG Sales&Trading
Piotra Syryczyńskiego Głównego Konsultanta,
WS Atkins Polska
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8:30 rejestracja i kawa powitalna

9:00 Liberalizacja rynku gazu w Polsce z perspektywy przemysłu
chemicznego
•

charakterystyka rynku gazu obecnie; skutki dla przemysłu
chemicznego.
•
obligo giełdowe – wielkość i wpływ na ceny gazu.
•
rozwiązania komplementarne do obliga (przesył, dostęp do
magazynów, zdolności na interkonektorach).
•
swoboda kontraktowa – procedura zmiany sprzedawcy.
•
Inne regulacje wpływające na rynek gazu.
PRELEGENT: DR INŻ. KRZYSZTOF ŁOKAJ, Polska Izba Przemysłu
Chemicznego

Dr inż. Krzysztof Łokaj – specjalista ds. spraw energetyczno-klimatycznych
w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Absolwent Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej, gdzie w 2012 uzyskał tytuł doktora nauk
chemicznych. Zakres prowadzonych przez niego badań obejmował
syntezę, charakterystykę i poszukiwanie aplikacji polimerowych materiałów
hybrydowych opartych na organicznych fosforanach glinu i cynku.
Od 2010 roku z ramienia Izby współpracuje z CEFIC (Europejskim Rada
Przemysłu Chemicznego) oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami
europejskimi i krajowymi (Bussines Europe, IFIEC, FORUM CO2, PKPP
Lewiatan) oraz przedstawicielami władz polskich i unijnych (Ministerstwo
Gospodarki i Ministerstwo Środowiska, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej) nie tylko
w sprawach klimatyczno-energetycznych, ale także w obszarze bezpieczeństwa procesowego
i nanomateriałów. W roku 2011 doprowadził do końca unijny projekt CARE+ w ramach
którego PIPC współpracowała z partnerami z Włoch i Bułgarii pod kierownictwem CEFIC
nad poprawą efektywności energetycznej w małych i średnich przedsiębiorstwach branży
chemicznej. Od 2011 roku kieruje pracami Izby w ramach projektu Nanoforce – inicjatywy
zrzeszającej partnerów z 7 państw Europy centralnej, których celem jest ułatwianie wdrażania
i wykorzystywania nanotechnologii w regionie.
„W najbliższym czasie będziemy się koncentrować na liberalizacji rynku gazu. Nasza
polityka będzie polegać nie na walce z regulatorem, nie na bitwach, ale przede wszystkim
na przygotowaniu firmy do walki o klienta. Celem jest rozwój oferty i dobra polityka cenowa.
Chcemy być przede wszystkim firmą prorynkową, bo tak rozumiemy liberalizację” - powiedziała
Piotrowska-Oliwa, prezes PGNiG
Źródło: http://biznes.onet.pl

10:30 przerwa kawowa

10:50 Trójpak energetyczny – mały czy duży?

•
trójpak „mały i duży” czy „mały albo duży”?
•
nowelizacja ustawy Prawo energetyczne – cele i główne założenia
•
projekt ustawy Prawo gazowe – najważniejsze zmiany
•
harmonogram prac nad „Trójpakiem energetycznym”
•
konsekwencje projektowanych zmian dla rynku gazu
PRELEGENT: KAMIL IWICKI, GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz
Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska, WSPÓŁAUTOR
TRÓJPAKU ENERGETYCZNEGO
Kamil Iwicki
Ekspert ds. rynku gazu i energii, Kancelaria Gramza, Wawrzynowicz,
Jenerowicz. Od czerwca 2012 r. zajmuje stanowisko Eksperta ds. Rynku
Gazu i Energii w Kancelarii Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz. W latach
2007 – 2012 pracował jako główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu
Ministerstwa Gospodarki. Przygotowywał projekty kolejnych nowelizacji
ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na
rynku naftowym. Opracowywał także szereg aktów prawnych niższej rangi,
wydawanych przez Ministra Gospodarki, m.in. rozporządzenia w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego, rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, a także rozporządzenia w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w
obrocie paliwami gazowymi. Jest współautorem tzw. trójpaku energetycznego (tj. projektów
ustaw Prawo gazowe, Prawo energetyczne oraz o odnawialnych źródłach energii). Jako
przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki brał udział w pracach Komitetu ds. gazu przy
Komisji Europejskiej, w którym zajmował się przygotowywaniem projektów aktów prawa
Unii Europejskiej (m.in. wytycznych do rozporządzenia nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009
r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1775/2005).
Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej. Aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie.
Naszym priorytetem jest zapewnienie rozwoju rynku gazu ziemnego oraz bezpieczeństwa
jego dostaw. Dlatego w projekcie umieściliśmy m.in. zasady dotyczące dostaw dla odbiorców
chronionych, możliwość wsparcia dla odbiorcy wrażliwego gazu ziemnego oraz uregulowanie
zasad rozbudowy systemu przesyłowego i dystrybucyjnego – zaznaczyła Małgorzata Szymańska
Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki
Źródło: http://www.mg.gov.pl

Konferencja
12:20 Lunch

13:00 Optymalny kształt rynku gazu w Polsce - duopol, oligopol,
rozdrobnienie
•

polityka energetyczna, która będzie niedługo aktualizowana przez
MG (do 2030? do 2050? r.), rola gazu (i węgla) jaka powinna się
znaleźć w nowej strategii.
•
liberalizacja rynku a strategie konsumentów
•
rola PGNiG S.A. na zliberalizowanym rynku - strategia/kiedy nowa?
•
jaki kształt rynku gazu zakłada UE?
•
a jaki kształt rynku w Polsce - duopol, oligopol, rozdrobnienie.
•
perspektywy energetyki gazowej – inne kierunki wykorzystania
gazu w Polsce - jakie (projekty są prawdopodobne, gaz vs węgiel)
PRELEGENT: ANDRZEJ SIKORA, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych
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 programów 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. Obecnie jest Prezesem Zarządu
Instytutu Studiów Energetycznych firmy doradczej – spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie. Wcześniej 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. Od 2012 r także adiunkt na Wydziale Wiertnictwa Ropy i Gazu AGH.
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, także dla firmy „marcusevans” czy
w czasie czerwcowego Kongresu Gazowniczego GRUPY V4 organizowanego przez Hungarian Gas
Association w Budapeszcie). Jest autorem bądź współautorem ponad 50 artykułów i publikacji
konferencyjnych.

14:30 Przerwa kawowa

14:50 Handel gazem na rynku hurtowym i detalicznym
•

nowy kodeks sieciowy z wirtualnym punktem handlowym, warunkiem niezbędnym do powstania rynku hurtowego
•
uruchomienie handlu gazem na TGE – jak zapewnić płynność?
•
odbiorca detaliczny potencjalnym uczestnikiem obrotu hurtowego
•
zmiana sprzedawcy a bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego
PRELEGENT: KRZYSZTOF NOGA, Prezes Zarządu DUON Marketing and
Trading S.A.
Krzysztof Noga – Prezes Zarządu DUON Marketing and Trading S.A.
Krzysztof Noga posiada osiemnastoletnie doświadczenie zawodowe, w tym
szesnastoletnie na stanowiskach kierowniczych. Był członkiem wielu rad
nadzorczych, zarówno państwowych jak i prywatnych spółek. Kierował
największymi projektami z zakresu organizacji struktur handlowych w polskich
firmach energetycznych takich jak ENERGA, PGE (organizacja handlu energią
w nowopowstałej grupie PGE), PGNIG (organizacja tradingu w PGNiG Energia).
Był współzałożycielem Towarzystwa Obrotu Energią z ramienia którego kierował
negocjacjami OSP-TGE-TOE w wyniku których spółki obrotu uzyskały dostęp do
giełdy energii. Współtworzył i zarządzał jedną z pierwszych w Polsce spółek tradingowych ELNORD.
Obecnie jest prezesem spółki DUON Marketing and Trading S.A. będącej handlowym ramieniem
giełdowej Grupy DUON S.A., działającej na europejskim rynku gazu i energii. Od września 2011
roku spółka pod marką DUON, jako pierwsza w Polsce, oferuje produkt typu dual fuel.

15:50 Liberalizacja rynku gazu na przykładzie Niemiec i Wielkiej
Brytanii

•
powody deregulacji rynków energii w Wielkiej Brytanii i Niemczech
•
strategie przyjęte przez największych graczy na tych rynkach
•
wnioski dla polskiego sektora
PRELEGENT: JAKUB LESZCZYŃSKI, Menedżer w Dziale Konsultingu,
Deloitte
Jakub Leszczyński jest Menedżerem w Dziale Konsultingu Deloitte, w zespole
doradzającym klientom z sektora energii i zasobów naturalnych. Jakub
posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji m.in. projektów strategicznych
i analiz rynkowych zwłaszcza dla sektora przemysłu gazu ziemnego,
energetycznego i chemii. W trakcie swojej dotychczasowej kariery doradzał
m.in. następującym spółkom związanym z sektorem: PKN Orlen, Anwil, PGNiG
SA, Gaz-System SA, Polskie LNG SA, Spółki Gazownictwa, Tauron Polska
Energia SA, PGE SA, Energia Pro SA., Enion SA, PSE SA, i wiele innych.
Proces liberalizacji rynku gazu w innych krajach unijnych liczony był nawet w dekadach,
każdorazowo jednak przynosił on finalnie wielorakie korzyści dla odbiorców.(…)
Źródło:wnp.pl

   
16:50 Zakończenie pierwszego dnia konferencji
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9:00 Giełda gazu - pierwszy krok do liberalizacji rynku błękitnego
paliwa w Polsce
•
uwarunkowania obrotu gazem na Towarowej Giełdzie Energii
•
zasady notowań na rynku gazu
•
warunki rozwoju rynku gazu
PRELEGENT: LESZEK PRACHNIAK,Dyrektor Departamentu Notowań,
Towarowa Giełda Energii S.A.
Leszek Prachniak – Dyrektor Działu Notowań, Towarowa Giełda Energii S.A.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. W latach 1994
- 2000 sprawował funkcję kierownika obrotu energią elektryczną w spółce
ENERGA SA. Od 2000 roku dyrektor Działu Notowań na TGE. Odpowiada między
innymi za organizację i prowadzenie notowań na rynku giełdowym. Aktywnie
uczestniczył w procesie tworzenia rynków funkcjonujących na TGE. W tym
rynku gazu, który został uruchomiony 20 grudnia 2012r.
„Bardzo się cieszę, że w Polsce, wzorem innych krajów europejskich, rozpoczęła funkcjonowanie
giełda gazu. To historyczny moment w procesie liberalizacji rynku błękitnego paliwa” – powiedział
Ireneusz Łazor, Prezes
Towarowej Giełdy Energii
Źródło: http://tge.pl

10:30 Przerwa kawowa

Warszawa, 19-20 lutego 2013r.

Konferencja
13:30 Prognoza ceny gazu na najbliższe lata

PRELEGENT: Andrzej Janiszowski, Dyrektor Departamentu Regulacji /
Dyrektor Zarządzający PGNiG Sales&Trading
Andrzej Janiszowski - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
(kierunek Finanse i Bankowość) – ekonomista specjalizujący się w obszarze
krajowych i wspólnotowych regulacji sektora energetycznego ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów obrotu hurtowego i detalicznego, wydobycia
węglowodorów oraz infrastruktury (magazynowanie oraz przesył i
dystrybucja). Od 2008 roku związany z GK PGNiG, gdzie był odpowiedzialny za
zorganizowanie obszaru zarządzania regulacjami oraz taryfikacji. Współautor i
menedżer odpowiedzialny za realizację funkcjonalnego i prawnego wydzielenia
Operatora Systemu Magazynowania ze struktur PGNiG SA.
Od 2010 roku Dyrektor Zarządzający PGNiG Sales&Trading GmbH z siedzibą w Monachium –
spółki celowej założonej w celu rozwoju działalności tradingu gazu i energii elektrycznej na
zliberalizowanych rynkach energii w UE oraz sprzedaży detalicznej w Niemczech.
W latach 2004 – 2008 związany z branżą consultingową - doradzał w obszarach Energy i
Oil&Gas, zatrudniony w firmach Andresen Business Consulting i Deloitte.
Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, nowa taryfa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2013
r., oznacza dla odbiorców gazu z grup taryfowych gospodarstw domowych spadek płatności o ok.
10 proc. Dla pozostałych grup odbiorców spadek płatności kompleksowych będzie kształtował się
na poziomie od 2 do 4 proc. Taryfa została zatwierdzona na trzy kwartały, do 30 września 2013 r.
Źródło: www.wnp.pl

14:15 Porównanie podejścia do złóż : Gazprom a PGNiG 20112012
PRELEGENT: Piotr Syryczyński, Główny Konsultant, WS Atkins Poland

10:50 Nowa instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej
(IRiESP) – nowe zasady funkcjonowania rynku gazu
•

polski hub gazu ziemnego – giełda i wirtualny punkt obrotu gazem
ziemnym
•
nowe zasady bilansowania i rezerwacji/przydziału mocy/zdolności
•
nowe umowy przesyłowe
•
zmiany na rynku, nowe możliwości i ryzyka regulacyjne
PRELEGENT: DANIEL BORKOWSKI, Radca Prawny Legal Partner
Daniel Borkowski – radca prawny, partner zarządzający
Daniel w swojej dotychczasowej praktyce miał możliwość doradzać dla
przedsiębiorstw z sektora gazowego, energetycznego i chemicznego. Od
2000r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young i obecnie jako radca
prawny w ramach kancelarii prawnej LEGAL PARTNER. Specjalizuje się w
obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream począwszy od
wydobycia, przesyłu, magazynowania i importu/sprzedaży gazu ziemnego
oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych
źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP). Swoje doświadczenia poszerzył o
spojrzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych szkoleniach lub uczelniach
(w trakcie: Master of Gas Business Management – Delta Energy Institute i Uniwersytet w
Groningen, Holandia). Od kilku lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w
konferencjach dedykowanych dla szeroko rozumianego sektora energetycznego.

           

Dr Piotr Syryczyński - Główny Konsultant w WS Atkins Polska. Posiada 32 lata
doświadczenia zawodowego w tym w kwestiach udostępniania nowych złóż,
energetyce, środowisku oraz infrastrukturze przesyłu paliw i energii. Ukończył
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w kombinacie
Police k/Szczecina oraz w Instytucie Przemysłu Organicznego. Po uzyskaniu
stopnia doktora nauk technicznych pracował jako doradca techniczny w
Rafinerii w Baiji (środkowy Irak). W latach 1993-2001 kierował Zespołem ds.
Analiz Ekologicznych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i MSP,
prowadził odbiór analiz ekologicznych i geologicznych (w tym KGHM w roku 1997). W latach
1994-2001 współuczestniczył w procesie prywatyzacji wielu przedsiębiorstw wydobywczych
w tym: WKSM we Wrocławiu, KGHM, Inowrocławskie Kopalnie Soli, Sjenit Piława, kopalnie w
Strzegomiu, zakłady wapiennicze (na Dolnym Śląsku i na Kieleczczyznie) Inowrocławskich
Kopalń Soli (w tym kawerny na magazyny paliw).
W 1999 roku koordynował i był członkiem Komisji ds. Odbioru raportu wykonywanego na
zlecenie Banku Światowego dot. polskiego sektora węgla kamiennego. W okresie 2002-2012
doradzał przy projektach dotyczących finansowania (lub prywatyzacji) 10 przedsiębiorstw
w Serbii, Kazachstanie, Rosji, na Litwie, w Czechach i innych krajach. W latach 2005 – 2012
kilkukrotnie koordynował analizy techniczne i złożowe przedsiębiorstw wydobycia ropy i
gazu w kilku krajach europejskich, analiz kawern w kopalni soli we wschodnich Niemczech,
zasobów glin ceramicznych w Serbii. Ponadto pomagał inwestorowi, który nabył na przetargu
jedno z największych przedsiębiorstw wydobycia kwarcytu w Polsce. Doradzał w zakresie
technicznym i złożowym przy sfinalizowanych negocjacjach związanych z nabyciem kopalń
węgla brunatnego, analizował kilka projektów wydobywczych na Dolnym Śląsku, uczestniczył
w zespole analizującym kopalnię węgla Ekibastuz w Kazachstanie. Był współkoordynatorem
projektu dot. analizy wystąpień mineralizacji uranowej na terenie RP (rok 2010), organizował
system sprzedaży praw do informacji geologicznej (1999-2001).

11:50 Dom maklerski w giełdowym obrocie gazem
•
•
•
•
•
•

uwarunkowania prawne
wymagania formalne do uczestnictwa w giełdowym rynku gazu
instrumenty dostępne w obrocie giełdowym
obrót gazem za pośrednictwem domu maklerskiego
zabezpieczenia transakcji
dom maklerski jako bezpieczny pośrednik w transakcjach giełdowych
PRELEGENT: IWONA USTACH, Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A.
       

Iwona Ustach – Wiceprezes Zarządu
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie. Makler Papierów Wartościowych. Posiada uprawnienia do
zasiadania w radach nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1997 roku
związana z Domem Maklerskim BGK S.A. Od 2004 roku jako Członek Zarządu,
a następnie Wiceprezes Zarządu Noble Securities S.A. zaangażowana
w rozwój działalności domu maklerskiego, szczególnie w zakresie obrotu
towarami giełdowymi na wszystkich rynkach organizowanych przez
Towarową Giełdę Energii S.A. i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
                                     

12:50 Lunch

15:00 Przerwa kawowa

15:20 Polski gaz z łupków - czy wpłynie na rynek gazu w 2013?
•
•
•
•

jaka jest obecna wiedza o możliwości eksploatacji gazu z łupków?
na czym polega amerykański sukces gazu z łupków?
polskie oczekiwania i perspektywy odkrycia gazu
uwarunkowania i zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne czyli Kto nie
lubi naszej nadziei?
•
czy wiemy ile będzie kosztował gaz z polskich łupków?
PRELEGENT: HENRYK JACEK JEZIERSKI, były Główny Geolog Kraju (20072011)
dr Henryk Jacek Jezierski
były Główny Geolog Kraju (2007-2011) - jako Wiceminister Środowiska
podpisał ponad 100 koncesji na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego
w Polsce, popularyzator wykorzystania gazu z łupków, Konsultant Banku
Światowego, Dyrektor w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie SA,
Doradca Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Dyrektor Departamentu
Geologii i Koncesji Geologicznych - Ministerstwo Środowiska, Pracownik
naukowy Państwowego Instytutu Geologicznego, Absolwent Wydziału
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

16:50 Zakończenie konferencji

