Relacja: Polska energetyka jutra

Zapraszamy do obejrzenia relacji z debaty „Polska energetyka jutra – czy możemy
powtórzyć „łupkowy” sukces Ameryki?”. Spotkanie odbyło się 4 marca 2014 w siedzibie
Instytutu Sobieskiego przy ul. Nowy Świat 27 w Warszawie.
– Czy nowa ustawa Prawo geologiczne i górnicze chroni interes państwa, środowisko
naturalne i uwzględnia oczekiwania przemysłu węglowodorowego?
– Czy zmiany regulacji Unii Europejskiej mogą zagrozić rozwojowi poszukiwań i
wydobywania ropy i gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce?
– Jak będzie wyglądać polska energetyka za 25 lat i jaka będzie w niej rola gazu z formacji
łupkowych?
Na te i inne pytania odpowiadali zaproszeni goście:
dr Piotr Naimski – biochemik, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego, poseł PiS na Sejm
RP z Sądecczyzny i Podhala. Jako wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu ds.
zaopatrzenia w gaz i ropę naftową w rządzie Jarosława Kaczyńskiego był autorem idei
budowy gazoportu w Świnoujściu. Doradca ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds.
bezpieczeństwa energetycznego w latach 2008-2010. W latach 1996 -2009 był adiunktem w
Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Organizator i uczestnik opozycji
niepodległościowej od Grudnia 1970 do 1989 roku, współzałożyciel Komitetu Obrony
Robotników w 1976 roku. Szef Urzędu Ochrony Państwa w rządzie Jana Olszewskiego.
Piotr Woźniak — geolog, od 2009 roku Przewodniczący Rady w unijnej Agencji ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki. W latach 2005–2007 minister gospodarki w
rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Od grudnia 2011 do grudnia
2013 wiceminister środowiska i główny geolog kraju. Od 1980 do 1989 pracownik
Państwowego Instytutu Geologicznego. Od 1989 do 1990 doradca ministra rolnictwa i
gospodarki żywnościowej. W latach 1990–1991 doradca ministra przemysłu. Od 1992 do
1996 radca handlowy w Montrealu przy Ambasadzie RP w Ottawie. W latach 1997-2000
doradca ds. infrastruktury w rządzie Jerzego Buzka. W latach 2000-2002 wiceprezes PGNiG
S.A odpowiedzialny za zawarcie umów na dostawy gazu ziemnego z Norwegii i Danii.
Dyskusję moderował Paweł Nierada (ekspert IS w obszarze energetyki)
Zapraszamy do oglądania!
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PRZECZYTAJ TEŻ Jak nie walczyć ze smogiem?
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