
	  

	  

Konferencja Nafta-Chemia 
5 grudnia 2017 r. 

Warszawa, hotel Sheraton, ul. B.Prusa 2 
_____________ 

 
NAFTA 

_____________ 
 
9.00-10.30 
Architektura bezpieczeństwa paliwowego kraju: dywersyfikacja, logistyka, upstream 
• Import paliw do Polski. Czy możemy czuć się bezpieczni?  
• Morzem lub rurociągiem. Polityczno-gospodarcze, rynkowe i technologiczne uwarunkowania 

zmian w logistyce paliw w Polsce i Europie 
• Logistyka w służbie dywersyfikacji dostaw. Jak rozwijać infrastrukturę, by służyła podniesieniu 

bezpieczeństwa? 
• Rozbudowa Terminala Naftowego PERN w Gdańsku – czy to wystarczy? Założenia i ich 

modyfikacje 
• System rurociągów naftowych i paliwowych w Polsce – jego użyteczność i rozwój 
• Pojemności magazynowe – stopień wykorzystania i plany rozbudowy 
• Polskie aktywa wydobywcze na świecie i ich znaczenie dla gospodarki 
Wystąpienie:  
Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej 
Do udziału w debacie zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Adam Czyżewski, główny ekonomista, PKN ORLEN SA  
Marcin Jastrzębski, prezes zarządu, Grupa Lotos SA       
Piotr Naimski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika Rządu do 
spraw strategicznej infrastruktury energetycznej 

Igor Wasilewski, prezes zarządu, PERN SA 
Moderacja: Jacek Ziarno, redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 
 
11.00-12.30 
Dystrybucja paliw. Nowe trendy na rynku 
• Zmiany na rynku jako odpowiedź na wymagania klientów (nowe koncepty stacji paliw, 

współpraca z handlem i gastronomią) 
• Rozwój elektromobilności – infrastruktura ładowania pojazdów, popyt na paliwa. Odbicie  

trendu w strategiach i aktualnych działaniach firm sektora naftowego 
• Jak rozpoznać rynek elektromobilności – pilotaże i testy. Już działać, czy jeszcze zaczekać?  
• Pakiet paliwowy. Walka z szarą strefą. Jak ograniczenie patologii wpłynęło na rynek i kondycję 

firm? 
Do udziału w debacie zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Maksymilian Graś, Polska Izba Paliw Płynnych      
Krzysztof Łagowski, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej, PKN ORLEN SA 
Adam Pawłowicz, wiceprezes zarządu, LOTOS Paliwa Sp. z o.o. 
Krzysztof Starzec, starszy dyrektor ds. paliw, Circle K Polska  
Leszek Wieciech, prezes, dyrektor generalny, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 
Moderacja: Piotr Apanowicz, dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 

_____________ 
 

CHEMIA 
_____________ 

 
13.00-14.30 
Polska chemia – strategie inwestycyjne i dylematy rozwojowe 
• Realizowane i planowane inwestycje w polskiej chemii. Potencjał, zaawansowanie, plany 
• Konkurencja na europejskim i światowym rynku. Główne trendy rozwojowe. Dyktat potentatów 
• Możliwości inwestycyjne polskich firm chemicznych: dostęp do zasobów, technologie i wiedza, 

kadry, źródła finansowania 
• Wielki tonaż i śmiałe wyzwanie rzucone największym, czy specjalizacja w wybranych niszach? 



	  

	  

Atuty i ryzyka obu opcji 
Do udziału w debacie zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Grzegorz Czul, prezes zarządu, Fluor SA 
Jacek Podgórski, prezes zarządu, Anwil SA 
Zbigniew Warmuz, prezes zarządu, Synthos SA  
Marek Wilmanowicz, dyrektor pionu bezpieczeństwa technicznego, Urząd Dozoru Technicznego 
Janusz Wiśniewski, wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza     
Tomasz Zieliński, prezes zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego  
Moderacja: Olaf Osica, dyrektor projektu rynki zagraniczne, Grupa PTWP 
 
14.45-16.00 
Konkurencyjny produkt polskiej chemii 
• W jakie segmenty produktów powinna się angażować polska branża chemiczna? 
• Potencjał sektora nawozowego i możliwe kierunki jego rozwoju (powiązanie z produkcją 

środków ochrony roślin, nawozy specjalistyczne, innowacje produktowe) 
• Nawozy i rynek – prognozy popytu, nowe wymagania odbiorców. Czy polska chemia wychodzi 

naprzeciw nowym trendom w produkcji rolnej? 
• Dystrybucja po nowemu? Elastyczna logistyka. Modele sprzedaży. Relacje z klientem 
• Tworzywa – jak się rozwijać (wydłużanie łańcuchów produktowych współpraca z odbiorcą i 

tworzywa “dedykowane”). 
• Chemia a elektromobilność i magazynowanie energii – przegląd biznesowych możliwości 
Do udziału w debacie zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Bartosz Bańkowski, dyrektor ds. nowych technologii, PCC Rokita SA 
Paweł Bielski, dyrektor, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego 
Tomasz Zieliński, prezes zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 
Piotr Żmijewski, dyrektor ds. handlowych, Procam Polska 
Moderacja: Dariusz Malinowski, dziennikarz, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł 
 
 


