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Jagielloński Pax Energetica
Wiceprezes URE na konferencji „Wymiary bezpieczeństwa energetycznego” w
Collegium Civitas

Marek Woszczyk, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki, przedstawił pogląd regulatora
rynku energii dotyczący infrastrukturalnego kontekstu bezpieczeństwa energetycznego
podczas konferencji eksperckiej poświęconej różnym wymiarom bezpieczeństwa
energetycznego, zorganizowanej 19 listopada 2010 roku w Collegium Civitas.

Wiceszef URE uczestniczył w I panelu zatytułowanym: „Bezpieczeństwo energetyczne: stan
i rozwój infrastruktury energetycznej”, z udziałem m.in. posła Antoniego Mężydło - posła na
Sejm RP, Andrzeja Janiszowskiego - dyrektora Departamentu Regulacji PGNiG, Jana
Chadama - Prezesa Zarządu Gaz-System, Andrzeja Szczęśniaka - eksperta rynku paliw,
Łukasza Kistera - Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Panel prowadził dr
Dominik Smyrgała z Instytutu Jagiellońskiego.

Marek Woszczyk mówił m.in. o kluczowej dla bezpieczeństwa dostaw gazu kwestii
konkurencji i równego dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej, odwołując się
do wyznaczenia przez Prezesa URE Operatora gazowego systemu przesyłowego na polskim
odcinku Systemu Gazociągów Tranzytowych (SGT) Jamał - Europa Zachodnia.
Wyznaczenie operatora gazociągu może przyczynić się do intensyfikacji inwestycji w
gazową infrastrukturę przesyłową w Polsce oraz stanowić bodziec dla innych
przedsiębiorstw energetycznych do budowy i uruchamiania podziemnych magazynów gazu
ziemnego, odgrywających ważną rolę z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw -
powiedział m.in. Wiceprezes URE.

Celem konferencji było poszerzenie debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego
Polski z uwzględnieniem takich aspektów jak: negocjacje długoterminowej umowy gazowej
z Federacją Rosyjską; wpływ regulacji unijnych w zakresie ochrony środowiska i liberalizacji
sektora energetyki na bilans energetyczny państw członkowskich UE; znaczenie nowych
źródeł pozyskiwania ropy i gazu na dywersyfikację dostaw tych surowców oraz stan
infrastruktury energetycznej, jej zabezpieczenie i powstające nowe szlaki przesyłowe.

W kolejnych panelach poświęconych: „Unii Europejskiej jako gwarantce interesów



energetycznych państw członkowskich. Zabezpieczenie interesów energetycznych Polski w
oparciu o prawo unijne i członkostwo Rzeczypospolitej w UE” oraz „Globalnej rywalizacji o
dostęp do surowców energetycznych” udział wzięli m.in. prof. dr hab. Wojciech Roszkowski
z Collegium Civitas i prof. dr hab. Henryk Szlajfer z Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Organizatorami spotkania było Collegium Civitas oraz Instytut Jagielloński.
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