2019-02-06

Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym
już w Sejmie
Do niższej izby parlamentu został przesłany projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w sektorze naftowym. Projekt umożliwi realizację polityki rządu w sektorze naftowym, której
celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W projekcie stworzono podstawy prawne
pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji polegających na: - budowie
rurociągu ropy naftowej Gdańsk-Płock, - budowie rurociągu produktów naftowych Boronów-Trzebinia, budowie rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra-Wielowieś, - budowie
rurociągów ropy …

2018-10-10

Duże zainteresowanie realizacją gazociągu Baltic Pipe wśród inwestorów
GAZ-SYSTEM zweryfikował listę firm, które mogą być zainteresowane udziałem w przetargu na
realizację zamówień na potrzeby podmorskiego gazociągu Baltic Pipe. W ramach Zapytania o Informację
(ang. RFI – Request For Information) skontaktowano się w sumie z 37 podmiotami. Potencjalni
wykonawcy głównych prac wyrazili gotowość do udziału w przetargu. - Przeprowadzone przez nas badanie
rynku pokazało, że potencjalni dostawcy oraz wykonawcy poszczególnych etapów prac mają możliwości
techniczne i logistyczne, by zrealizować kolejne fazy inwestycji. Dzięki procedurze RFI poznajemy też ich
punkt widzenia na kolejne etapy …

2018-10-08

Morawiecki: Chcemy zwiększać suwerenność energetyczną Polski
- Chcemy korzystać z naszych surowców i wydobywać coraz więcej gazu, bo to zwiększa naszą
suwerenność, która jest dla nas czymś absolutnie kluczowym – powiedział premier Mateusz Morawiecki
podczas konferencji Nowy rozdział w poszukiwaniach i wydobyciu gazu ziemnego na Podkarpaciu. Szef
rządu podkreślił, że zwiększenie wydobycia surowców zapisano w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju i ma to służyć gospodarce krajowej. - Chcemy zwiększać wydobycie surowców i korzystać z
nich, bo to tworzy dobrobyt, nowe miejsca pracy oraz więcej możliwości inwestycyjnych i rozwojowych –
mówił premier. Dzięki …

2018-09-19

Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o bezpieczeństwie energetycznym
Polsko-amerykańska deklaracja wytycza nowe ścieżki na przyszłość - zacieśniania współpracy militarnej,
ws. bezpieczeństwa energetycznego, w dziedzinie szeroko pojętego biznesu, także w kontekście
współpracy w ramach Trójmorza - powiedział Prezydent Andrzej Duda na konferencji z Prezydentem
USA Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Prezydent Duda wskazał, że podczas spotkania z Prezydentem
Trumpem rozmawiał również o zagrożeniach dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie i o możliwości
dywersyfikacji dostaw. - Niewątpliwie takim ogromnym, w tej chwili największym zagrożeniem jest
budowa gazociągu Nord Stream 2. Dużo …

2018-09-17

Polskie kluby zaklejają logo Nord Stream 2
Piłkarze ręczni ORLEN Wisła Płock i PGE Vive Kielce wystąpili podczas odbywających się w ostatni

weekend meczów Champions League EHF z zakrytym logo Nord Stream 2, który pod koniec sierpnia
został sponsorem tych rozgrywek. "W związku z tymi wydarzeniami Superliga sp. z o.o., której sponsorem
tytularnym jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, informuje, iż w pełni popiera działania
klubów w zakresie nieumieszczenia reklamy sponsora, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec
sponsorów klubów. Ponadto projekt ten ma wymiar polityczny i stanowi zagrożenie dla solidarności i
bezpieczeństwa …

2018-06-18

Kurtyka: Oczekujemy szybkiej decyzji w sprawie dyrektywy gazowej
Michał Kurtyka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Unii
Europejskiej dotyczącym obszaru energii. Spotkanie odbyło się 11 czerwca w Luksemburgu. Podczas
posiedzenia zaakceptowano podejście ogólne Rady UE do rewizji rozporządzenia ustanawiającego ACER.
Rozporządzenie dot. ACER (Agency for Cooperation of Energy Regulators - Agencja ds. Współpracy
Organów Regulacji Energetyki) to ostatni akt prawny, który wymagał uzyskania akceptacji stanowiska w
Radzie UE. - Cieszę się, że po długiej dyskusji udało się nam porozumieć. Polska od początku negocjacji
popierała ambitne, …

2018-05-28

Umowy o dofinansowanie Baltic Pipe oraz o połączeniu gazowym Polski i Litwy podpisane
Wiceminister energii Michał Kurtyka 24 maja 2018 r. uczestniczył w uroczystości podpisania dwóch
umów na dofinansowanie projektów infrastrukturalnych kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego i
integracji rynków gazu – gazociągów: Baltic Pipe i połączenia Polska – Litwa (GIPL). Wydarzenie odbyło
się w Kopenhadze podczas Forum Infrastruktury Energetycznej. Uroczystość podpisania umów odbyła się
w obecności Prezesów Spółek GAZ-SYSTEM, Energinet.dk oraz Amber Grid Komisję Europejską
reprezentował Komisarz UE ds. Energii Miguel A. Cańete, Dyrektor Generalny ds. Energii w Komisji
Europejskiej Dominique Ristori,. W …

2018-03-26

Rosyjski szpieg przekazywał informacje dotyczące kluczowych dla Polski projektów
energetycznych
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Marka W., urzędnika zatrudnionego w jednym z
resortów gospodarczych. Zatrzymany jest podejrzany o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi.
Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa opisanego w artykule 130 kodeksu karnego, tj.
zarzuty dotyczące działalności szpiegowskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Z materiałów ABW
wynika, że Marek W. utrzymywał kontakty z oficerami służb specjalnych Federacji Rosyjskiej i
przekazywał im informacje na temat istotnych z punktu widzenia interesów Rzeczypospolitej Polskiej
inwestycji. Marek W., urzędnik …

2018-02-21

Minister Tchórzewski: Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu to jeden z fundamentów
niezależności energetycznej Polski
Według badania „Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 – rynek gazu” w opinii zdecydowanej
większości Polaków, Polska powinna jak najszybciej zdywersyfikować źródła dostaw gazu. Zdaniem
badanych zerwanie zależności od jednego dostawcy znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo i umożliwi
obniżenie cen surowca. – Wyniki raportu potwierdzają, że realizowana przez Ministerstwo Energii polityka
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego oraz strategia budowy bezpieczeństwa energetycznego Polski
spotykają się ze zrozumieniem Polaków i odpowiadają na ich oczekiwania – komentuje minister energii
Krzysztof Tchórzewski. …

2017-12-06

O bezpieczeństwo energetyczne trzeba walczyć jak o niepodległość. Najważniejsze wnioski
konferencji Nafta/Chemia 2017
Zmiany w logistyce paliwowej, nowe trendy w sprzedaży detalicznej, również te związane z
elektromobilnością, a także strategie rozwoju firm chemicznych – to najważniejsze tematy kolejnej edycji
konferencji Nafta/Chemia, która wczoraj, tj. 5 grudnia br., odbyła się w Warszawie. O kluczowych dla
bezpieczeństwa energetycznego kwestiach dyskutowali politycy, eksperci i przedstawiciele sektora. W
trakcie sesji inauguracyjnej jednej z najważniejszych imprez branży naftowo-chemicznej w Polsce
przedstawiciele PERN, PKN Orlen i Grupy Lotos – czołowych podmiotów sektora naftowego – podzielili
się przemyśleniami na temat …

2017-11-02

Weszło w życie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu
Nowe rozporządzenie ws. bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego weszło w życie 1 listopada 2017r.
Dokument wprowadza obowiązek notyfikowania przez firmy kontraktów gazowych, istotnych dla unijnego
bezpieczeństwa energetycznego oraz wiążący prawnie mechanizm solidarności w wypadku przerwy w
dostawach gazu do jednego z krajów Unii Europejskiej. Nowe przepisy zostały przyjęte przez Parlament
Europejski i Radę 12 września 2017 r. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej 25 października 2017r. Dokument wprowadza szereg nowych rozwiązań służących
wzmocnieniu bezpieczeństwa dostaw …

2017-10-06

Konferencja „Bezpieczeństwo surowcowe Polski. Możliwości i oczekiwania”

5 października b.r. w Hotelu Tumskim w Płocku odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo surowcowe
Polski. Możliwości i oczekiwania”. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele rządu i firm branży oraz
ekspertów. Gościem specjalnym spotkania był Pełnomocnik Rządu ds. Krytycznej Infrastruktury
Energetycznej, minister Piotr Naimski. Organizatorem wydarzenia było Centrum Idei GospodarczoEkonomicznych. W sesji pt. "Rynek paliwowy w Polsce - perspektywy", którą poprowadziła Agnieszka
Łakoma, udział wzięli: - mec. Norbert Lenkiewicz - Polska Izba Paliw Płynnych - Rafał Miland wiceprezes PERN S.A. - Grzegorz Maziak …

2017-10-03

Konferencja NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017
20 września 2017 r. w warszawskim hotelu Novotel odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja i
Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017, podczas której omawiano kluczowe zagadnienia dotyczące
polskiego przemysłu chemicznego i energetycznego. Konferencję otworzył Grzegorz Tobiszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Minister powiedział, że Polska stale umacnia swoje
bezpieczeństwo energetyczne poprzez prowadzenie skutecznej polityki w ramach restrukturyzacji sektora
węgla kamiennego, modernizacji polskiej energetyki, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz
uniezależnienia się od importu …

2017-09-15

Jerzy Buzek: Nord Stream 2 zagraża Europie Środkowo-Wschodniej
- Nord Stream 2 nie jest zgodny ani z duchem, ani z literą, ani z zasadami unii energetycznej. Nie
prowadzi ani do dywersyfikacji dostawców, ani do dywersyfikacji źródeł, ani dywersyfikacji tras dostaw
energii do UE (...) Zagraża nie tylko Ukrainie, ale również państwom w Europie Środkowo-Wschodniej powiedział dziennikarzom Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań i Energii w
Parlamencie Europejskim. Były premier podkreślił, że Nord Stream 2 nie ma poparcia władz Unii
Europejskiej oraz państw członkowskich. Nawet Niemcy są przeciwni jego budowie, choć tam sytuacja
może …

2017-07-06

Posłowie debatowali nad zapasami gazu
W środę posłowie debatowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw. Celem
projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców przy jednoczesnym wprowadzeniu
uproszczeń i ułatwień w procedurach dla dostawców tego surowca. Zmiany dotyczą między innymi
procedury weryfikowania przez operatora systemu przesyłowego możliwości dostarczania zapasów do
systemu. Projekt tworzy ponadto korzystniejsze …

2017-06-19

Powstała Polska Platforma LNG
Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i
przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG Na początku czerwca
w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Platformy LNG. Inicjatywę Fundacji Motus z
Gdyni wsparło 11podmiotów- firm, instytucji i uczelni, związanych z branżą skroplonego gazu ziemnego
LNG, które stały się członkami – założycielami nowego związku pracodawców. - Jako Fundacja
współpracujemy z Organizacją Portów Bałtyckich i mamy doświadczenie przy tworzeniu tego typu
platform w innych krajach bałtyckich i w …

2017-04-28

Amerykańskie LNG zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski
Konsekwentnie realizujemy strategię dywersyfikacji dostaw do Polski. W ten sposób budujemy

bezpieczny i konkurencyjny rynek gazu - powiedział prezes PGNiG SA Piotr Woźniak, odnosząc się do
podpisanej ostatnio umowy pomiędzy PGNiG a Cheniere Energy na dostawę LNG do terminalu w
Świnoujściu. – Przykład współpracy z Cheniere Energy dowodzi, że Polska jest dla amerykańskiego LNG
bramą na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Ta transakcja to duży sukces otwartego w lutym 2017 r.
Biura PGNiG w Londynie – dodał Piotr Woźniak. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo sprowadzi
do …

2017-03-03

Zmiany w prawie UE: wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne
Parlament Europejski głosował nad przyjęciem decyzji IGA wzmacniającej bezpieczeństwo dostaw
surowców energetycznych do UE. "Nowelizacja decyzji IGA jest jednym z głównych priorytetów Unii
Energetycznej, a wypracowane rozwiązania w zakresie wstępnej kontroli zgodności zawieranych umów
międzyrządowych w dziedzinie energii z prawem UE są dużym sukcesem" – komentuje wiceminister
Michał Kurtyka. Polska od samego początku negocjacji ws. decyzji IGA, opowiadała się za jej
rewizją. "Właśnie dzięki naszej ambitnej postawie oraz wsparciu innych partnerów w UE, udało się
wprowadzić do treści decyzji możliwość …

2016-11-03

Minister Tchórzewski: intensyfikujemy nasze działania na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego krajom naszego regionu
- Decyzja KE w sprawie Gazociągu Opal spowoduje, że będziemy musieli zintensyfikować działania w
zakresie realizacji Korytarza Norweskiego. Naszym celem jest bowiem zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego krajom naszego regionu – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas V
Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego, 22 października 2016 r. Minister Tchórzewski zwrócił
uwagę, że Europa Środkowo-Wschodnia musi dokonać wyboru modelu zaopatrzenia rynku gazu ziemnego.
– Obserwujemy ścieranie się dwóch idei dotyczących przyszłej metody zapewnienia funkcjonowania tego
rynku, które …

2015-09-23

Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!
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