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W dniu 7 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyła się V edycja międzynarodowej 
konferencji „Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne”.

W konferencji wzięło udział 80 uczestników reprezentujących 31 przedsiębiorstw 
z sektora gazowniczego, paliwowego, energetycznego, chemicznego i doradczego.

Wśród uczestników i gości konferencji byli przedstawiciele przedsiębiorstw gazow-
niczych i eksperci z Republiki Czeskiej, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Głównym tematem konferencji była liberalizacja rynku gazu w Polsce na tle do-
świadczeń innych krajów Unii Europejskiej. 

Uczestnicy omawiali założenia i harmonogram Programu Uwolnienia Gazu inicjo-
wanego przez Prezesa URE, dyskutowali o wpływie liberalizacji na poziom cen gazu, 
procedury pozyskania gazu i jego dostępność na uwolnionym rynku, a także wpły-
wie deregulacji rynku gazu na dostęp do infrastruktury przesyłowej i magazynowej. 
Uczestnicy konferencji wskazywali, że wdrożenie programu liberalizacji rynku gazu 
w wariancie minimum zakładającym uwolnienie przez PGNiG S.A. niewielkiego 
procentu wolumenu gazu dla konkurencji przy jednoczesnym zachowaniu obecnej 
struktury i modelu rynku gazu niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw – regulacyjnych 
 (krytyczne stanowisko Komisji Europejskiej) oraz ekonomicznych (ucieczka uwol-
nionych wolumenów gazu zagranicę; koncentracja uwolnionych wolumenów  
w rękach kilku dużych graczy; niskie zainteresowanie shipperów). Postulowano 
wdrożenie kompleksowego programu uwalniania gazu, który wymaga całościowej  
i zsynchronizowanej przebudowy modelu rynku gazu w Polsce. Dyskutowano również  
o modelach platform obrotu gazem w Europie i znaczeniu kontraktów spotowych dla 
rynku polskiego i europejskiego.

Szczegółowo omówione zostały uwarunkowania prawne dostępu do sieci przesyło-
wych, interkonektorów i terminali LNG w Polsce i Unii Europejskiej.

Przedstawione zostały również wyniki najnowszego raportu A.T. Kearney poświęco-
nego przyszłości dostaw gazu do Europy i kształtowania się cen gazu w perspekty-
wie długoterminowej.

W części międzynarodowej konferencji zaproszeni eksperci zagraniczni  przedsta-
wili doświadczenia z uwalniania rynku gazu (gas release) w takich krajach, jak Cze-
chy, Dania, Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. Dyskutowano również o wpływie 
liberalizacji rynku gazu w Europie na relacje gazowe U.E. – Rosja.
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Dyrektor Arkadiusz Ratajczak z URE przedstawił  
założenia i harmonogram Programu Uwalniania Gazu.

Andrzej Janiszowski, Dyrektor Departamentu Regulacji 
PGNiG S.A. dokonał analizy wpływu deregulacji rynku 
gazu na głównych graczy.

 Wojciech Lubiewa-Wieleżyński, Prezes Zarządu Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego, przedstawił stanowisko 
branży chemicznej względem planów uwolnienia cen gazu 
dla odbiorców przemysłowych.

Eksperci  A.T. Kearney, Wojciech Łuczak i Mariusz 
Przybylik przedstawili  wnioski z najnowszego raportu 
„The Future of European gas supply – long term outlook 
on prices and implications on players”.

Marek Kamiński, dyrektor w Ernst&Young,  wskazywał na 
liczne zagrożenia związane z liberalizacją rynku.

Mec. Tomasz Chmal, Partner w kancelarii White&Case, 
omówił uwarunkowania prawne liberalizacji rynku gazu.
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Uczestnicy konferencji często nagradzali prelegentów 
brawami.

Mec. Robert Eccles z londyńskiego biura Bird&Bird 
omówił doświadczenia najbardziej zliberalizowanego 
rynku gazu w U.E. – rynku brytyjskiego.

Rynek hiszpański jest największym rynkiem LNG 
w Europie. O zasadach dostępu do terminali LNG 
i liberalizacji rynku mówił mec. Hermenegildo Altozano 
w madryckiego biura Bird&Bird.

Było wiele pytań o programy gas release w innych krajach 
U.E.

Pavel Docekal, Dyrektor ds. Regulacji w RWE Transgas 
A.S., przedstawił sytuację na rynku gazu w Czechach.

Obradom konferencji przewodniczyli: Michał Putkiewicz, 
Prezes Zarządu Adventure Consulting Sp. z o.o.  
oraz Przemysław Stangierski, Prezes Zarządu  
A.T. Kearney Sp. z o.o.

- 4 -



V EDYCJA KONFERENCJI „LIBERALIZACJA RYNKU GAZU A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE” — RAPORT

- 5 -

KOLEJNA EDYCJA KONFERENCJI JUŻ W GRUDNIU 2012 ROKU W WARSZAWIE. 

ZAPRASZAMY !

Adventure Consulting Sp. z o.o. 

02-815 Warszawa | ul. Żołny 49 A 

M:+48 606 786 686 | T: +48 22 894 40 23 | F: +48 22 894 40 24

e-mail: adventure@adventure.pl strona: www.adventure.pl

Lista firm i instytucji uczestniczących w V edycji konferencji:

· A.T. Kearney ·  Bank DnBNord Polska S.A. ·  Bird&Bird
·  C.E.C. Sp. z o.o. ·  Ernst&Young Business Advisory Sp. z o.o. ·  EUROPOLGAZ S.A.
·  EWE Polska Sp. z o.o. ·  FITEN S.A. ·  GAZ-SYSTEM S.A. 
·  G.EN GAZ ENERGIA S.A. ·  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
·  Handen Sp. z o.o. ·  Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.
·  KRI Marketing and Trading S.A. ·  Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
·  Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. ·  PGNiG S.A. 
·  PGNiG Energia Sp. z o.o. ·  PGNiG Technologie Sp. z o.o. 
·  PKN ORLEN S.A. ·  Polska Izba Przemysłu Chemicznego
·  PwC Polska Sp. z.o.o. ·  RWE Polska S.A. ·  RWE Transgas A.S.
·  Sienkiewicz i Wsp. · TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
·  Urząd Regulacji Energetyki ·  Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
·  White&Case ·  Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
·  Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.


