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 Mam przyjemność zaprosić do wzięcia udziału w warsztacie poświęconemu 

zagadnieniom związanym  z zarządzaniem projektami w obszarach energetyki i surowców 

energetycznych. Tematyka warsztatów przygotowanych przez Instytut Studiów 

Energetycznych powstała w odpowiedzi na wielokrotne prośby kierowane zarówno do 

mnie osobiście, jak i do ekspertów Instytutu. Naszym celem jest zawsze przedstawienie 

danej problematyki w sposób profesjonalny i rzeczowy. Przyjmujemy interaktywną 

formułę warsztatową, ujmując kluczowe i praktyczne elementy omawianych zjawisk,  

z uwzględnieniem aktualnej perspektywy ekonomicznej oraz strategicznej.  

 

Eksperci Instytutu przekazują wiedzę w sposób przyjazny, atrakcyjny i zrozumiały dla 

odbiorców, czego licznymi dowodami są bardzo dobrze przyjmowane warsztaty 

realizowane dla przedstawicieli różnych szczebli zarządzania.  W wieloletniej praktyce 

współpracowaliśmy zarówno z zarządami firm, przedstawicielami rad nadzorczych,  

jak i z kierownikami liniowymi, czy specjalistami. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie 

co do modyfikacji programów, czy rozszerzenia w kierunku szczególnego ujęcia 

wybranych elementów.    

Zapraszam do współpracy 

Dr inż. Andrzej Sikora 

Prezes Instytutu Studiów Energetycznych 

Szanowni Państwo, 



PROGRAM WARSZTATU 

 

1. Podstawy zarządzania projektami 

Czym jest projekt? 

Cykle, fazy, etapy projektu 

Trójkąt bermudzki projektu: czas, koszty, wyniki 

Uczestnicy projektu i ich role 

Komunikacja i zarządzanie jakością w projektach 

 

2. Podstawowe cechy projektów energetycznych 

Nakłady inwestycyjne 

Koszty operacyjne 

Przepływy cash-flow także w projektach E&P 
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PROGRAM WARSZTATU 

 

3. Przygotowanie projektu 

4. Modelowanie projektu 

5. Ryzyko w projektach energetycznych 

6. Zarządzanie portfelowe 

7. Podejmowanie decyzji jako element planowania operacyjnego 

 Teoria decyzji 

 Paradoks decyzji inwestycyjnych 

 Decyzja optymalna 

 

8. Ocena firm energetycznych 

9. Finansowanie projektów  

10. Polityka energetyczna Polski 
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Sylwetki Prowadzących 
19.10.2016 

dr inż. Andrzej SIKORA, Prezes Instytutu Studiów Energetycznych. Ekspert w zakresie 

surowców energetycznych, bezpieczeństwa energetycznego oraz optymalizacji 

aktywów energetycznych. Uznany moderator, wykładowca oraz członek rad 

programowych licznych konferencji branżowych. Autor ponad stu publikacji 

naukowych. Aktywny doradca Zarządów spółek i Właścicieli firm działających na rynku 

petrochemicznym i energetycznym zarówno polskich jak i międzynarodowych. Świetny 

mówca, nawiązujący bardzo dobry kontakt z uczestnikami, co sprzyja dobrej 

atmosferze do dzielenia się wiedzą.  

Przemysław GRABOWSKI, Partner Instytutu Studiów Energetycznych. Legitymuje się 

wieloletnim praktycznym doświadczeniem w projektach dotyczących wydobycia  

i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego. 

Współpracował z polskimi i międzynarodowymi firmami, wspierał merytorycznie 

krajowe agendy rządowe w projektach związanych z rynkiem energetycznym. Dobry 

mówca, bazujący na przykładach praktycznych.  

dr Marcin KRUPA, Partner Instytutu Studiów Energetycznych . Wyróżnia go 

praktyczne doświadczenie w procesach ocen perspektyw ekonomicznych, analizie 

ryzyka, modelowaniu ekonomicznym projektów związanych z rynkiem energetycznym. 

Autor licznych publikacji, w tym przekrojowych raportów analityczno - badawczych 

dotyczących sektora energetycznego. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca. 



FORMULARZ  ZGŁOSZENIA  UCZESTNICTWA 
#Executive workshop 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OBSZARZE ENERGETYKA 

I SUROWCE ENERGETYCZNE  

19 października 2016 r., Klub Bankowca, ul. Smolna 6, Warszawa 

Zgłaszam uczestnictwo następujących osób:  

Imię i Nazwisko Stanowisko E-mail Telefon 

Nazwa Firmy  

Adres  

NIP  

 
 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 
 

Dane Organizatora:  

Instytut Studiów Energetycznych Spółka z o.o. 
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa 

KRS: 0000283647, REGON: 020554065, NIP: 5020058100 

 

1. Koszt uczestnictwa 1 osoby w 1-dniowym warsztacie eksperckim wynosi: 1299 zł + 
23% VAT (tj. 1597,77 zł brutto) 

2. Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w zajęciach, drukowane materiały 
warsztatowe, imienny certyfikat potwierdzający udział, przerwy kawowe, lunch. 

3. Przy zgłoszeniu udziału 3 lub więcej reprezentantów jednej firmy Organizator 
zapewnia możliwość uzyskania zniżki, w wysokości ustalanej indywidualnie między 
stronami. Więcej informacji: office@ise.com.pl 

4. Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest poprawne wypełnienie  formularza na 
stronie www poświęconej warsztatowi i wpłata pełnej kwoty należności na konto 
Organizatora. 

5. Po wypełnieniu formularza, Organizator prześle potwierdzenie udziału w warsztacie 
na podane adresy email. 

6. Należność za udział w warsztacie należy w całości uiścić przed warsztatem, nie 
później niż w dniu bezpośrednio go poprzedzającym, na numer konta Organizatora: 
Deutsche Bank PBC S.A. 60 1910 1048 2406 9949 6889 0001 podając w tytule przelewu 
nazwę warsztatu oraz datę. 

7. W przypadku, gdy  zgłoszenie nie zostanie przyjęte z powodu braku miejsc, 
wpłacone środki zostaną zwrócone przez Organizatora w ciągu 7 dni roboczych. 

8. Wycofanie zgłoszenia jest możliwe wyłącznie w formie pisemnej (e-mail lub faks) 
najpóźniej do dnia 17 października 2016 r. 

9. W przypadku, gdy rezygnacja nastąpi dnia 18 października 2016 r., Organizator ma 
prawo zatrzymać całość wpłaconej kwoty za uczestnictwo. 

10. Nieodwołanie udziału bądź nieobecność zgłoszonej osoby podczas warsztatu 
skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami uczestnictwa. 

11. Niedokonanie wpłaty przed warsztatem nie jest jednoznaczne z rezygnacją z 
udziału. 

12. W przypadku, gdy zgłaszająca firma dokona opłaty za uczestnictwo po terminie 
warsztatu koszt zostanie zwiększony o 20%.  

13. W przypadku odwołania warsztatu z winy Organizatora, zgłaszającemu zostanie 
zwrócona pełna kwota wpłacona za udział. 

14. W miejsce zgłoszonej wcześniej osoby może pojawić się inny reprezentant firmy, 
po uprzednim powiadomieniu i uzyskaniu zgody Organizatora. 

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub przełożenia terminu 
warsztatu.  

liczba uczestników kwota za 1 uczestnika netto suma 

1299 zł 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Zasadami Uczestnictwa i je akceptuję. 

Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej Szczegółowe informacje 
   

www.szkolenia.ise.com.pl 

office@ise.com.pl 

 

Tel. bezpośredni 

+48 502 680 789  


