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na dzień 12.03.2021

PROGRAM RAMOWY *
godz. 9.00-9.15 WYSTĄPIENIE WSTĘPNE
godz. 9.15-10.30 SESJA INAUGURACYJNA : W stronę narodowego lidera- u progu nowego rozdziału.
PKN Orlen S.A. + Grupa LOTOS S.A.+ PGNIG S.A.– czy taki podmiot zrealizuje zakładane synergie?
Moderator: prof. Robert Gwiazdowski, Centrum im. Adama Smitha
•
Konsolidacja spółek energetycznych, narodowi liderzy w Europie i Polsce,.
•
•
•
•
•
•
•
•

Nowy model polskiego rynku nafty i gazu. Czy jest tam miejsce na konkurencję po planowanych
połączeniach? Kto przejmie aktywa LOTOSU?
Czy Polska stanie się regionalnym hubem LNG?
Baltic Pipe : znaczenie gospodarcze i polityczne.
Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu. Czy istnieje potencjał dla dostaw ropy naftowej przez
Gdańsk do państw regionu?
Liberalizacja i dywersyfikacja runku paliw.
Dywersyfikacja a Rosja.
Czy dywersyfikacja opłaca się polskiemu przemysłowi ? Czy bezpieczeństwo energetyczne musi
kosztować ?
Europejski Zielony Ład- wyzwania stojące przed Polską

godz. 10.30-11.15 DEBATA PUBLICYSTÓW : Po pandemii - polskie szanse na lepszy rynek nafty i
gazu.
Moderator: Wojciech Jakóbik, BiznesAlert.pl
godz. 11.15-11.30 Przerwa
godz. 11.30- 12.30 SESJA I : Z myślą o przyszłości - perspektywy europejskiego przemysłu
rafineryjnego .
Moderator: dr Jacek Bartosiak, Strategy & Future
•
Nowa dynamika ekspansji międzynarodowej - siły i środki po konsolidacji. Zwiększanie wartości
•
•

narodowego lidera : akwizycje i innowacje.
Co oznacza 2050 dla rynku ropy i gazu?
Inwestycje w polskim przemyśle rafineryjnym : kierunki i finanse. Wydłużanie łańcucha produkcji.

•

Którędy do konkurencyjności na rynku ropy i paliw ? Czy połączenie PKN Orlen S.A. i Grupy LOTOS S.A.
wymusi konkurencję na rynku?
Perspektywy poszukiwań łupkowej ropy w USA

•

godz. 12.30- 13.30 SESJA II : Przyszły obraz rynków gazu po transformacji energetycznej.
Moderator: Wojciech Jakóbik, BiznesAlert.pl
•
Nowe strategie dla rynku gazu w dobie transformacji energetycznej .
•
•
•

Jak LNG zmieni tradycyjny model biznesu na rynku paliw?
Czy nastąpi trwałe zaostrzenie konkurencji między dostawcami gazu?
Perspektywy finansowania nowych inwestycji w gazownictwie . Wąskie gardła polskiej infrastruktury
gazowej.
Czy Polska rozwodzi się z rosyjskim gazem?
Polska a kraje Europy Środkowo - Wschodniej : pomiędzy bezpieczeństwem, technologiami i biznesem.
Gaz paliwem docelowym czy przejściowym dla polskiej gospodarki? Rola gazu jako „transition fuel” w
transformacji energetycznej.
Gospodarcze wykorzystanie gazu (surowiec i paliwo).
„Poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce procedury udzielania koncesji i perspektywy naftowe w 2021 roku”- dr Krystian Wójcik- Państwowy
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Nowe zastosowania gazu.

•
•
•
•
•

•

godz. 13.30-14.00 PRZERWA
godz. 14.00-16.00 SESJA III : W poszukiwaniu nowych technologii -GAZ i NAFTA.
Moderator: Michał Niewiadomski- Rzeczpospolita
•
•
•
•
•
•

Strategia i technologie wodorowe .
Nowe technologie pomiarowe : smart metering, gazomierze termiczne, gazomierze bezpulsacyjne.
Nowe technologie do budowy i renowacji sieci gazowych.
Cyberzagrożenia i cyberochrona sieci przesyłowej i magazynów gazu i ropy.
Biopaliwa i biochemikalia : perspektywy i technologie . Zwiększająca się zawartość biokomponentów w
paliwach – czy rynek jest na to gotowy?
Jakie inwestycje potrzebne są sektorowi nafty?

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

