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PATRONATY HONOROWE:

Krzysztof Tchórzewski
Minister Energii

Jadwiga Emilewicz
Minister Przedsiêbiorczoci
i Technologii

Jerzy Kwieciñski
Minister Inwestycji i Rozwoju

Mariusz Orion Jêdrysek
Sekretarz Stanu w Ministerstwie rodowiska
G³ówny Geolog Kraju

Andrzej Adamczyk
Minister Infrastruktury

PATRONATY BRAN¯OWE:

Ambasada Polski w Tokio

PATRONATY NAUKOWE:

PATRONATY MEDIALNE:

PROGRAM

Konferencja Nafta-Gaz-Chemia 2018 *stan na 31.07.2018

*) Szkic programu konferencji - wersja przeznaczona wy³¹cznie dla zilustrowania ca³okszta³tu konferencji,
organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo zmian w programie.

9.00 - 9.30

Otwarcie Konferencji:
Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii

9.30 - 11.30

SESJA PLENARNA

I CZÊÆ

Wyst¹pienia otwieraj¹ce:
Moderator: Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny portalu BiznesAlert.pl
Wp³yw polityki surowcowej pañstwa na strategiê energetyczn¹
Dyplomacja energetyczna Polski - jak Polska realizuje swoj¹ politykê energetyczn¹ za granic¹,
partnerstwo energetyczne z USA, Norwegi¹, Ukrain¹. Walka z zagro¿eniami: Nord Stream 2,
niekorzystne regulacje, itp.
l Transformacja energetyczna w Polsce - pakiet zimowy, rozwój polityki klimatycznej, efektywnoæ
energetyczna, innowacje, cyfryzacja
l Korytarz gazowy pó³noc-po³udnie i jego znaczenie dla pañstw Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy
Trójmorza
l W jaki sposób restrukturyzowaæ sektor naftowy? Strategia dalszego rozwoju sektora
l Dywersyfikacja kierunków dostaw gazu
l
l

l

Dyskusja panelowa z udzia³em zaproszonych goci.

11.30 - 11.45

przerwa kawowa

11.45 - 13.00

SESJA PLENARNA II CZÊÆ
Czy rewolucja energetyczna pomo¿e w walce o czyste powietrze?
Moderator: Micha³ Niewiadomski, Rzeczpospolita
Wyst¹pienie wprowadzaj¹ce: Projekt klimatyczno-energetyczny w przeddzieñ Konferencji COP24
Morskie farmy wiatrowe - nowe rozdanie w OZE, czy inwestycje tylko dla najwiêkszych kosztem
mniejszych?
l Magazyny energii - jak efektywnie magazynowaæ energie i w inteligentny
sposób zarz¹dzaæ poda¿¹ i popytem
l Duñskie dowiadczenia w rozwoju OZE i walce ze smogiem
l Jak efektywnie walczyæ ze smogiem - w jaki sposób zaimplementowaæ tu OZE w tym instalacje pv
i pompy ciep³a?
l Na drodze do bezemisyjnego transportu - jak skutecznie omijaæ rafy, od infrastruktury do innowacji
l
l

l

13.00 - 13.30

Dyskusja panelowa z udzia³em prezenterów oraz zaproszonych goci

przerwa kawowa
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13.30 - 15.00 SESJE RÓWNOLEG£E
INNOWACJE, TECHNOLOGIA, INFRASTRUKTURA
SESJA I B: GAZ (sesja równoleg³a)
Gazownictwo polskie na nowym etapie rozwoju wyzwania technologiczne

SESJA I A: RYNEK PALIWOWY
Nowe technologie i innowacyjne rozwi¹zania na rynku
paliwowym
Moderator: Mariusz Przybylik
Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce liderów rynku:
Strategie rozwojowe i ich kierunki:
Przyk³adowe tematy:
l

l
l

l

l
l

Wyst¹pienia wprowadzaj¹ce liderów rynku:
·Rozbudowa infrastruktury, wyzwania spo³eczne
i rodowiskowe

l

Zarz¹dzanie innowacjami i polityka promocji innowacji,
definiowanie struktury paliw przysz³oci, stacja paliw przysz³oci,
wykorzystanie BIG Data w sektorze paliwowym

l

Innowacje w wydobyciu

l

Inteligentna infrastruktura, dostosowanie infrastruktury do
zmian w strukturze paliw, nowoczesne zarz¹dzanie aktywami

l

Sektor naftowy w Przemyle 4.0, gospodarce w obiegu
zamkniêtym jako elementy rozwoju tego sektora
Wizja paliw w transporcie w roku 2050
Przysz³oæ sektora paliwowego w kontekcie rozwoju
elektromobilnoci w Polsce

l

Sztuczna inteligencja w sektorze paliwowym

l

Data Science w zarz¹dzaniu infrastruktur¹ energetyczn¹

l

Nowe produkty w sektorze paliwowym

l

Moderator: Agnieszka £akoma, Centrum Idei GospodarczoEkonomicznych

Debata panelowa z udzia³em wszystkich prezenterów
oraz zaproszonych goci.

·Polityka promocji innowacji
·Program Innowacyjne Gazownictwo INGA, prezentacja
najciekawszych wniosków
·Prze³om technologiczny czyli nowatorskie metody
poszukiwania z³ó¿ ropy i gazu w Polsce
·Nowe mo¿liwoci wykorzystania CNG i LNG w Polsce nie tylko transport publiczny

l

·Rozbudowa sieci gazowniczych - wyzwania i bariery

l

·Dowiadczenia w realizacji inwestycji na rzecz poprawy
bezpieczeñstwa energetycznego kraju - wspó³praca
i oczekiwania spo³ecznoci lokalnych

l

·Dyskusja wokó³ tych wyst¹pieñ z ocen¹ szans na
realizacjê inwestycji, znaczenia "czynnika lokalnego",
róde³ finansowania, stanu technologicznego
w przemyle wydobywczym w Polsce - versus zagranica,
oczekiwañ wynikaj¹cych z INGA. Przemys³ gazowniczy
z ukierunkowaniem na nowe technologie i prezentacjê
innowacyjnych rozwi¹zañ.

l

15.00 - 15.15

przerwa kawowa

15.15 - 16.30

SESJA BEZPIECZEÑSTWO
Infrastruktura i bezpieczeñstwo przed rynkiem
Moderator: £ukasz Kister - Instytut Jagielloñski
l
l

l

Ryzyka morskiego transportu surowców energetycznych - dowiadczenia w ochronie tankowców
Ruroci¹gi i magazyny surowców energetycznych jako cel ataku terrorystycznego lub sabota¿u
(studium przypadku)
Zak³ady chemiczne - zagro¿enie samo w sobie

Debata podsumowuj¹ca z udzia³em prezenterów oraz zaproszonych goci
16.30 - 20.00

Nafta Gaz Chemia networking barbecue
W programie m.in.:
l

Powitanie goci

l

Wyst¹pienia goci honorowych

l

Barbecue

