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Ostatnie lata przynoszą szereg dyskusji i koncepcji związanych  
z dywersyfikacją dostaw surowców i alternatywnych źródeł paliw dostarczanych do 
Polski. Wiązały się one głównie z planowanymi i projektowanymi gazociągami. Wiele 
poświęcono rozważaniom nad kontraktem gazowym z Federacją Rosyjską. Ostatnie 
miesiące to także działania związane z przedsięwzięciem polegającym na budowie na 
brzegu Bałtyku terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego - terminala LNG  
w Świnoujściu.  

Zważywszy, że rola LNG na świecie wzrasta, projekt ten wydaje się być 
jednym z kluczowych rozwiązań w zakresie dywersyfikacji dostaw do naszego kraju. 
Stanowi ponadto ciekawy element rozbudowy infrastruktury technologicznej.  
Po spełnieniu kilku warunków koniecznych, jak choćby zakontraktowania dostaw 
gazu przed końcem budowy terminala, zabezpieczenia harmonogramu realizacji 
projektu oraz dostosowania go do realiów rynkowych – inwestycja stać się może 
jedną z najbardziej uzasadnionych w tym obszarze gospodarki.  

Ocenę przedsięwzięcia przeprowadził Arkadiusz Toś, który w kolejnym 
Raporcie Pułaskiego przedstawia obecny stan dostaw gazu do Polski 
oraz oddziaływanie inwestycji w Świnoujściu na dywersyfikację źródeł tego surowca.  

 

Zapraszam serdecznie do zapoznania się z Raportem.  

 

 

Koordynator Raportu Pułaskiego 

Łukasz Polinceusz 
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Od Autora 

Niniejszy Raport stanowi syntetyczną próbę oceny budowy terminala 

skroplonego gazu ziemnego (liquefied natural gas – LNG) w Polsce w kontekście 

dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Analizie poddana zostanie przede wszystkim 

sama koncepcja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez 

wykorzystanie terminala LNG, zaś lokalizacja terminala w Świnoujściu, będzie mieć  

w omawianiu problemu znaczenie drugorzędne. 

W pierwszej części pracy zdefiniowane zostanie pojęcie dywersyfikacji dostaw 

gazu ziemnego. Prezentacja tego pojęcia pozwoli spojrzeć w sposób całościowy na 

problem walorów i niedostatków dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski 

poprzez terminal LNG. W drugiej części prezentowanego materiału 

scharakteryzowany zostanie obecny system zaopatrzenia Polski w gaz ziemny pod 

względem źródeł zaopatrzenia i dróg transportu surowca. W trzeciej części 

dokumentu dokonana zostanie ocena obecnego systemu zaopatrzenia Polski w gaz 

ziemny.  

Kolejne trzy części analizy poświęcone zostaną budowie terminala LNG  

w Polsce i jego walorom / niedostatkom w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu 

ziemnego do naszego kraju. Czwarta część zawiera krótką charakterystykę aspektów 

technicznych budowy terminala LNG. Następnie (piąta część) syntetycznej analizie 

poddane zostaną alternatywne koncepcje dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego  

do Polski, z uwzględnieniem ich podstawowych zalet i wad w tej materii. W kolejnej, 

szóstej części Raportu przedstawiona zostanie argumentacja z zakresu walorów  

i niedostatków dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z wykorzystaniem terminala 

LNG, zaś całość zostanie zwieńczona płynącymi z Raportu konkluzjami  

i rekomendacjami.  

*** 
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Gaz ziemny, obok ropy naftowej i węgla kamiennego, stanowi jeden z trzech 

najważniejszych surowców energetycznych na świecie. Rola i znaczenie tego surowca 

w bilansach energetycznych państw, w tym także Polski, systematycznie wzrasta. 

Składa się na ten stan wiele czynników, zwłaszcza najniższa szkodliwość gazu 

ziemnego dla środowiska naturalnego ze wszystkich wymienionych wyżej nośników 

energii1. 

W chwili obecnej gaz ziemny odgrywa relatywnie niewielką rolę w bilansie 

energetycznym Polski (w 2008 r. 11,64% energii finalnej w bilansie energetycznym 

państwa2), ale w nadchodzących latach surowiec ten zyskiwał będzie na znaczeniu. 

Składa się na to szereg przyczyn. Po pierwsze, konieczność wycofania z użycia 

bloków energetycznych niespełniających norm Unii Europejskiej (UE). Wycofywanie 

starych źródeł wytwarzania energii, pracujących w oparciu o spalanie węgla, 

odbywać się będzie przez zastępowanie ich nowoczesnymi rozwiązaniami, wśród 

których oprócz odnawialnych źródeł energii i elektrowni jądrowych, znajdą się także 

elektrociepłownie gazowe3. Po drugie, mamy do czynienia z rosnącą ze strony 

społeczeństwa presją na produkcję energii ze źródeł uznawanych za nieszkodliwe lub 

mało szkodliwe dla środowiska, w tym gazu ziemnego. Presja ta w znaczący sposób 

wzmacniana będzie przez przyjęte przez Polskę w ramach UE zobowiązania prawne. 

Po trzecie, obserwujemy wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny zarówno w sektorze 

komunalno - bytowym, jak i w przemyśle4. W tym ostatnim kontekście nadmienić 

należy, iż w latach 2002 – 20065 konsumpcja gazu ziemnego na rynku 

krajowym wzrosła z 11,7 mld m3 do 13,7 mld m3. Przytoczone w dalszej 

                                                           
1 Zob. szerzej na ten temat: W. Duliński, C. Rybicki, R. Zachwieja, Transport gazu, Kraków 2007, 
 s. 13. 
2 Polska 2008 – Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008, s. 132. 
3 Polska 2009 – Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 135. 
4 E. Kochanek, Terminale skroplonego gazu ziemnego – krok w stronę mniejszego uzależnienia od 
dostaw tego surowca do Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2007, nr 3-4, s. 322. 
5 M. Kaliski, A. Szurlej, Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego, „Wiertnictwo, 
Nafta, Gaz” 2008, tom 25, zeszyt 2, s. 350. 
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części dane (14,2 mld m3 krajowego zużycia gazu ziemnego w 2008 r.) wskazują  

na umacniającą się tendencję wzrostową w popycie na gaz ziemny w Polsce6. 

Na potrzeby niniejszego Raportu poprzez dywersyfikację dostaw gazu 

ziemnego do Polski będziemy rozumieć gwarancję dostaw tego surowca z różnych 

kierunków geograficznych, w wolumenie pokrywającym zapotrzebowanie na rynku 

krajowym, w sposób ekonomicznie i technicznie uzasadniony, zgodnie  

z wymogami ochrony środowiska naturalnego. Pojęcie dywersyfikacji dostaw gazu 

ziemnego należy traktować jako część składową pojęcia bezpieczeństwa 

energetycznego państwa. To drugie zdefiniowane zostało w Polsce drogą ustawową. 

Art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, definiuje 

bezpieczeństwo energetyczne państwa jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie 

bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię 

w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań 

ochrony środowiska”7.  

1. Obecny system zaopatrzenia Polski w gaz ziemny. 

Obecny system zaopatrzenia Polski w gaz ziemny jest funkcją wydobycia 

krajowego oraz importu surowca z zagranicy. Podstawowe znaczenie pod względem 

ilości dostarczanego gazu ziemnego posiada import, który stanowił w 2008 roku 

10,3 mld m3 gazu. Dostawy z zagranicy realizowane są między innymi na podstawie 

kontraktów długoterminowych: 

� kontraktu długoterminowego na dostawy gazu z Rosji z 25. września 1996 r. - 

tzw. kontrakt jamalski, zawarty z OOO Gazexport (od 1. listopada 2006 r. 

Gazprom Export; kontrakt obowiązuje do końca 2022 r.); 

                                                           
6 Polska 2009…, s. 145. 
7 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 1997, nr 54, poz. 348). 
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� umowy sprzedaży gazu z 17. sierpnia 2006 r. z VNG - Verbundnetz Gas AG 

(umowa wygasa 1. października 2016 r.); 

� umowy sprzedaży gazu z 17. listopada 2006 r. z RosUkrEnergo AG (umowa 

obowiązuje do 1. stycznia 2012 r.); 

� umowy sprzedaży gazu Lasów 2008 z 29. września 2008 r. z VNG  

- Verbundnetz Gas AG (umowa obowiązuje od 1. października 2008 r.  

do 1. października 2011 r.; została zawarta w związku z wygaśnięciem  

30. września 2008 r. umowy sprzedaży gazu z 15. września 2004 r.  

z VNGVerbundnetz Gas AG / E.ON Ruhrgas AG)8. 

Krajowe wydobycie gazu wynosi (dane za 2008 r.) ok. 5 mld m3 gazu, z czego 

1,699 mld m3 przypada na gaz ziemny wysokometanowy, a 3,335 mld m3 na gaz 

ziemny zaazotowany. Gaz rozprowadzany jest za pomocą sieci przesyłowej liczącej  

9 675 km długości oraz 973 punkty wyjścia9. Pojemność sześciu podziemnych 

magazynów gazu wynosi 1,66 mld m3 gazu, co odpowiada 11,9% rocznego 

zapotrzebowania państwa na ten surowiec10. Do roku 2012 planowana pojemność 

podziemnych magazynów gazu ma ulec zwiększeniu do 2,8 mld m3 gazu11. Z kolei 

udokumentowane na 2008 r. krajowe rezerwy (zasoby) gazu ziemnego wynosiły 93,3 

mld m3 i wystarczą na najbliższych 25 lat (nie uwzględniono tu możliwości odkrycia 

nowych zasobów surowca)12. 

Rolę kluczową w krajowym rynku gazu odgrywa Polskie Górnictwo Naftowe 

i Gazownictwo S.A. (PGNiG). Podmiot ten jest jedyną zintegrowaną pionowo firmą 

                                                           
8 Raport Roczny 2008. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa 2009, s. 54. 
9 O rynku gazu -> Podstawowe dane, strona internetowa RynekGazu.pl, 
http://rynekgazu.pl/index.html?id=89 [28.V.2010 r.]. 
10 Raport Roczny 2008…, s. 54. 
11 Polska 2009…, s. 145. 
12 Raport Roczny 2008…, s. 48. Z danych przytoczonych przez D. Gralę wynika, iż zasoby gazu 
ziemnego w Szelfie Bałtyckim mogą zwierać ok. 10 mld m3 gazu, a udokumentowane geologicznie 
zasoby gazu na Podkarpaciu i na obszarze Niżu Polskiego oceniane były w 2002 r. na 318 mld m3. 
Zob.: D. Grala, Bezpieczeństwo energetyczne Polski na przełomie XX i XXI wieku w aspekcie dostaw 
surowców z obszaru postradzieckiego, „Sprawy Wschodnie” 2007, nr 1-2, s. 7.  
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sektora gazowego w Polsce. Działalność PGNiG koncentruje się w kilku zasadniczych 

obszarach. Po pierwsze, działalność w zakresie wydobycia i sprzedaży gazu ziemnego 

i ropy naftowej. Prace w tym zakresie prowadzone są zarówno w Polsce, jak i za 

granicą (m. in. Dania, Egipt, Indie, Jemen, Kazachstan, Libia, Pakistan). Po drugie, 

działalność w zakresie sprzedaży gazu ziemnego wydobywanego z krajowych złóż 

surowca, jak i pochodzącego z importu13. W tym miejscu należy zaznaczyć, że PGNiG 

jest największym importerem gazu ziemnego do Polski, a udział innych podmiotów  

w tym procesie [Grupa Kapitałowa G.EN. GAZ ENERGIA S.A., KRI S.A., Media Odra 

Warta Sp. z o.o. (MOW) oraz CP Energia S.A.] jest znikomy14. Po trzecie, działalność 

w zakresie dystrybucji i magazynowania gazu ziemnego. Z zaopatrzenia w gaz 

ziemny korzysta łącznie ok. 6,6 mln klientów indywidualnych15 oraz ok. 164 tys. 

podmiotów gospodarczych, z czego 291 stanowią duże zakłady przemysłowe, mające 

największy wpływ na średnioroczne zużycie surowca16.  

Bezpieczeństwo dostaw gazu sieciami przesyłowymi zapewniane jest przez 

przedsiębiorstwo OGP GAZOGP GAZ-SYSTEM S.A., będące jednoosobową spółką 

Skarbu Państwa, wpisaną na listę podmiotów o znaczeniu strategicznym dla 

gospodarki Polski. Warto zaznaczyć, że spółka ta posiada pełen pakiet udziałów  

w przedsiębiorstwie Polskie LNG S.A., odpowiedzialnej za budowę i użytkowanie terminala 

LNG w Świnoujściu17. 

                                                           
13 Raport Roczny 2008…, s. 4. 
14 Polska 2009…, s. 145. 
15 Raport Roczny 2008…, s. 4. 
16 E. Kochanek, Terminale…, s. 322. 
17 Polska 2009…, s. 146. Zob. szerzej na temat bezpieczeństwa systemu przesyłu gazu w Polsce:  
E. Kochanek, Bezpieczeństwo systemu przesyłu i dystrybucji gazu w Polsce, „Bezpieczeństwo 
Narodowe” 2007, nr 5-6, s. 386-396. 
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2. Ocena obecnego systemu zaopatrzenia Polski w gaz ziemny. 

Obecny system zaopatrzenia Polski w gaz ziemny opiera się w znaczącej 

mierze na dostawach z importu, stanowiących 72,5% (10,3 mld m3 gazu) całości 

krajowego zużycia tego surowca (14,2 mld m3 w 2008 r.18). Stan ten zdaje się być 

niekorzystny z kilku zasadniczych powodów. 

Po pierwsze, Polska uzależniona jest od dostaw gazu z Rosji. Dostawy 

rosyjskie wynosiły w 2008 r. 7,056 mld m3, co oznacza, iż 49,7% krajowego 

zapotrzebowania na gaz ziemny stanowiły dostawy wyłącznie z tego państwa. Jeżeli 

uwzględnimy w naszych obliczeniach gaz importowany z państw Azji Środkowej 

(2,377 mld m3 w 2008 r.19) dodając do tego gaz importowany z Rosji, współczynnik 

ten wzrasta do 66,5% całości krajowego popytu na gaz ziemny i 91,7% gazu 

importowanego do Polski. Taka struktura importu gazu uwarunkowana jest 

położeniem geograficznym Polski, istniejącym systemem infrastruktury przesyłowej, 

zasobnością złóż rosyjskich oraz cechami technicznymi importowanego gazu20. 

Po drugie, interesy Federacji Rosyjskiej związane ze zwiększeniem uzależnienia 

państw UE od dostaw surowców rosyjskich stoją w sprzeczności z interesami Polski. 

Planowane przez Rosję uruchomienie dwóch kolejnych gazociągów do Europy 

Zachodniej (Gazociąg Północny – Nord Stream i jego odpowiednik na południu 

Europy – South Stream) spowoduje wzrost znaczenia gazu z Rosji w bilansie 

energetycznym państw UE (planowany wzrost z 41% w 2005 r. do 71% w 2025 r.)21. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, odmiennie 

kształtuje się percepcja obydwu wyżej wymienionych inwestycji przez państwa 

„starej” i „nowej” UE. Dla tej pierwszej grupy rosyjskie inwestycje stanowią element 

                                                           
18 Polska 2009…, s. 145. 
19 Raport Roczny 2008…, s. 54. 
20 M. Kaliski, A. Szurlej, s. 352. 
21 Tamże, s. 352. 
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dywersyfikacji wobec gazu z obszaru Afryki Północnej, podczas gdy dla drugiej grupy 

państw są to inwestycje zwiększające uzależnienie od źródła dotychczasowego 

pozyskania surowca. Nie bez znaczenia są w tym miejscu zaszłości natury politycznej 

i doświadczenia wzajemnego sąsiedztwa. Po drugie, powyższe inwestycje 

deprecjonują rolę Polski jako państwa tranzytowego rosyjskiego gazu ziemnego22, 

czyniąc ją bardziej podatnym na tzw. szantaż energetyczny, o skutkach którego 

mogły przekonać się: Białoruś, Litwa, Gruzja, czy Ukraina23. 

Po trzecie, istniejący typ infrastruktury przesyłowej gazu ma charakter 

sztywny, co powoduje trwałe połączenie eksportera gazu z jego finalnymi 

odbiorcami, czyniąc jednocześnie rynek gazu rynkiem mało elastycznym24. W sytuacji 

dynamicznie zmieniającego się popytu na gaz ziemny na rynku krajowym, 

koniecznym jest uzyskanie przez Polskę dostępu do surowca w sposób pozwalający 

na elastyczne sterowanie jego podażą w zależności od zapotrzebowania. Warto 

zaznaczyć w tym miejscu, iż tzw. kontrakt jamalski zawiera klauzulę (tzw. klauzula 

take-or-pay), na mocy której Polska reguluje swe należności za zakontraktowany gaz 

ziemny, a nie rzeczywiście zużywany, co jest połączone dodatkowo z zakazem 

reeksportu gazu rosyjskiego do innych państw25.  

Po czwarte, import gazu ziemnego do Polski z kierunków innych niż wschodni 

stanowi w chwili obecnej niewielki procent całości importu (w 2008 r. ok. 0,9 mld m3, 

tj. mniej niż 10% całości importu). Innymi niż Rosja i państwa Azji Środkowej 

eksporterami gazu ziemnego do Polski są: Niemcy (4,76% całości importu gazu  

                                                           
22 Polska 2008…, s. 134. 
23 Zob. szerzej na ten temat: P. Żurawski vel Grajewski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Instrumentarium Unii Europejskiej, „Analizy Natolińskie” 2009, nr 7, s. 2. 
24 Tamże, s. 1.  
25 D. Grala, s. 8. 
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w 2006 r.), Norwegia (3,59% importu), Czechy i Ukraina, przy czym tylko gaz ze złóż 

norweskich jest jedynym surowcem nierosyjskim w tej grupie26. 

3. Koncepcja budowy terminala LNG w Polsce. 

Skroplony gaz ziemny (LNG) jest gazem naturalnym, z którego usuwa się 

zanieczyszczenia i ciężkie węglowodory, a następnie - pod wpływem niskiej temperatury 

(ok. minus 160°C) oraz ciśnienia - poddaje się go procesowi zmiany stanu skupienia. 

Po uzyskaniu postaci skroplonej otrzymuje się czyste, bezwonne i bezbarwne paliwo, 

pozbawione właściwości korozyjnych i toksycznych. W swoim składzie chemicznym 

LNG zawiera głównie metan i nieznaczne ilości innych węglowodorów27. 

Rysunek 1. Schemat poboru, skraplania, transportu i regazyfikacji gazu ziemnego. 

 

Źródło: K. Kosowski, J. Rachoń, Import LNG do Polski. Dmuchając na zimne (-163oC!), s. 1, strona 
internetowa RynekGazu.pl, http://www.rynekgazu.pl/filez/IMPORT%20LNG-02-02-07a486820248.pdf 
[29.V.2010 r.]. 

                                                           
26 Zob.: Raport Roczny 2008…, s. 54. W kontekście Ukrainy warto nadmienić, iż w 2006 r. oddano  
do użytku ukraińsko – polski gazociąg Ustiług – Zosin – Moroczyn, jednakże jego roczna 
przepustowość jest niewielka (17,5 mln m3 gazu ziemnego). Zob.: D. Grala, s. 14. 
27 LNG, strona internetowa spółki Polskie LNG S.A., http://www.polskielng.pl/nc/lng.html  
[30.V.2010 r.]. 
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Koncepcja budowy terminala skroplonego gazu ziemnego w Polsce 

rozpatrywana była jako jedna z opcji dywersyfikacji dostaw gazu. Faza kilkuletnich 

dyskusji na temat politycznego i ekonomicznego uzasadnienia inwestycji została 

pozytywnie zakończona w 2008 r., kiedy to Rada Ministrów w swojej uchwale z dnia 

19. sierpnia 2008 r. podjęła decyzję o budowie terminala LNG w Świnoujściu.  

W pierwszym etapie funkcjonowania terminal pozwoli na odbiór 5 mld m3 gazu 

ziemnego rocznie, a po wykonaniu całej inwestycji nawet 7,5 mld m3 gazu. Ponadto, 

w terminalu LNG w Świnoujściu28 wybudowane zostaną dwa zbiorniki magazynujące 

gaz, o łącznej objętości 160 tys. m3. Budowa terminala LNG w Świnoujściu zakończy 

się na przełomie 2013 - 2014 r.29. 

Terminal LNG w Świnoujściu służył będzie odbiorowi i regazyfikacji 

skroplonego gazu ziemnego. Sama inwestycja związana jest z budową rurociągów 

niezbędnych do odbioru skroplonego gazu ze statków transportowych, zbiorników 

magazynujących gaz oraz instalacji regazyfikacyjnej. Po dokonaniu procesu 

regazyfikacji, gaz w swej naturalnej postaci będzie dostarczany siecią przesyłową do 

odbiorców finalnych30. Uproszczony schemat poboru, skraplania, transportu  

i regazyfikacji gazu ziemnego z postaci skroplonej do gazowej przedstawia rysunek  

1 (patrz: poprzednia strona). 

                                                           
28 Rozpatrywano także lokalizację terminala w Gdańsku, jednakże ze względu na krótszą drogę 
transportu gazu, uregulowane prawa własności gruntu pod inwestycję oraz dobry dostęp do 
infrastruktury zdecydowano o lokalizacji inwestycji w Świnoujściu. Zob.: Terminal LNG w Polsce, 
strona internetowa spółki Polskie LNG S.A., http://www.polskielng.pl/nc/terminal-lng-w-polsce.html 
[30.V.2010 r.]. Por.: K. Kosowski, J. Rachoń, Import LNG do Polski. Dmuchając na zimne (-163oC!),  
s. 1-12, strona internetowa RynekGazu.pl, http://www.rynekgazu.pl/filez/IMPORT%20LNG-02-02-
07a486820248.pdf [29.V.2010 r.]. 
29 Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem rządu Donalda Tuska, komunikat Centrum 
Informacyjnego Rządu z dnia 13 stycznia 2009 r., 
http://www.kprm.gov.pl/centrum_prasowe/wydarzenia/id:1521/ [30.V.2010 r.]. 
30 Terminal LNG… 
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4. Terminal LNG a inne koncepcje dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do 

Polski. 

Koncepcja budowy terminala skroplonego gazu ziemnego stanowiła jedną  

z wielu możliwych opcji w materii dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. 

Tabela 1. zawiera podstawowe zalety i wady tychże koncepcji. W informacji tej nie 

uwzględniono tych projektów, do których Polska nie przystąpiła, nie zdywersyfikują 

one dostaw gazu ziemnego do Polski lub pozostają martwe (gazociągi: Amber, Baltic 

Pipe, Gazociąg Północny, Jamał II, Sarmacja). Szczegółowe zalety i wady 

dostarczania gazu ziemnego do Polski w formie skroplonej zostaną przedstawione  

w kolejnej części pracy. 

Tabela 1. Możliwe sposoby dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski. 

Zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze źródeł krajowych 

Zalety Wady 

- niższe koszty wydobycia          w 

porównaniu do cen gazu 

importowanego z Rosji (odpowiednio 

70 i 120 $ za 1 tys. m3), a tym samym 

niższe wydatki budżetu państwa na 

gaz importowany, 

 

- eliminacja zagrożenia wykorzystania 

dostaw gazu ziemnego jako czynnika 

nacisku politycznego wobec Polski. 

 

- eksploatacja zasobów własnych,          o 

znaczeniu strategicznym, 

 

- brak ekonomicznego uzasadnienia 

zwiększenia wydobycia powyżej 6 mld m3 

gazu rocznie do czasu wygaśnięcia 

kontraktu z Gazpromem z 1996 r., 

 

- klauzula take-or-pay – brak możliwości 

sprzedaży powstałych w skutek zwiększenia 

wydobycia krajowego nadwyżek surowca z 

importu (głównie z Rosji). 
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Budowa nowych połączeń / uczestnictwo w budowie nowych gazociągów 

Nazwa połączenia / 

gazociągu 
Zalety Wady 

Połączenie 

Bernau – Szczecin 

(międzysystemowe) 

- zwiększenie liczby połączeń 

z państwami UE, 

 

- dodatkowo do 1,5 mld m3 

gazu ziemnego rocznie, 

 

- niski koszt budowy (320 mln 

zł), 

 

- rola „bezpiecznika”, 

w przypadku gdyby UE 

posiadała wspólną politykę 

energetyczną  

w pełnym tego słowa znaczeniu. 

- nie zdywersyfikuje 

dostaw gazu ziemnego 

do Polski (gaz z Niemiec 

byłby gazem rosyjskim), 

 

- wyższe koszty dostaw 

(opłaty tranzytowe 

w Niemczech). 

 

 

Gazociąg Nabucco - dostęp do gazu 

z nierosyjskiego źródła (poprzez 

budowę nitki gazociągu z 

Austrii), a tym samym 

stworzenie dodatkowego 

kierunku geograficznego źródeł 

surowca, 

 

- możliwe zmniejszenie dostaw 

rosyjskich po 2022 r.,  

- nie wydaje się możliwym, by 

- duża liczba państw 

tranzytowych (wysoki 

koszt finalny dostaw 

surowca), 

 

- znaczna długość całego 

gazociągu (3300-4000 

km), 

 

- koszt budowy całego 

gazociągu, szacowany na 
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państwa zaangażowane         w 

projekt (Austria, Bułgaria, 

Rumunia, Turcja, Węgry) , 

ze względu na stopień swojego 

uzależnienia od dostaw 

rosyjskich, zgodziły się na 

dostawy dodatkowych ilości 

gazu ziemnego 

z wykorzystaniem tego 

gazociągu, 

 

- relatywnie niewielki koszt 

uczestnictwa Polski w spółce 

zajmującej się budową 

gazociągu, szacowany 

na 1 mld €. 

7,9 mld €,  

 

- niestabilność polityczna 

regionu zaopatrzenia   w 

surowiec (region Morza 

Kaspijskiego, Azji 

Środkowej, Środkowego 

Wschodu), 

 

- brak jednoznacznego 

stanowiska Polski         w 

omawianej materii. 

Gazociąg z Norwegii 

 

- dostęp do gazu             z 

nierosyjskiego źródła, a tym 

samym stworzenie dodatkowego 

kierunku geograficznego źródeł 

surowca, 

  

- dodatkowo do 5 mld m3 gazu 

ziemnego rocznie, 

 

 

- wyższa cena gazu 

norweskiego od ceny 

gazu rosyjskiego, 

 

- techniczne problemy 

wtłoczenia gazu 

norweskiego w krajowe 

instalacje przesyłowe, 

 

- wysoki koszt budowy 

gazociągu. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Grala, Bezpieczeństwo energetyczne Polski na 
przełomie XX i XXI wieku w aspekcie dostaw surowców z obszaru postradzieckiego, „Sprawy 
Wschodnie” 2007, nr 1-2, s. 8; W. Duliński, C. Rybicki, R. Zachwieja, Transport gazu, Kraków 2007,  
s. 31; O rynku gazu -> Dywersyfikacja dostaw, strona internetowa RynekGazu.pl, 
http://rynekgazu.pl/index.html?id=88 [28.V.2010 r.]; Siedem sposobów na dywersyfikację dostaw 
gazu, strona internetowa Wirtualnego Nowego Przemysłu, http://www.wnp.pl/artykuly/siedem-
sposobow-na-dywersyfikacje-dostaw-gazu,3114.html [28.V.2010 r.]; Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2006, nr 1, s. 21-22; Facts & Figures, strona internetowa  
The Nabucco Pipeline Project, http://www.nabucco-pipeline.com/portal/page/portal/en/press/ 
Facts%20_Figures [28.V.2010 r.]; M. Onoszko, Dywersyfikacja dostaw gazu - na serio czy na pokaz?, 
Portal Spraw Zagranicznych, http://www.psz.pl/tekst-2752/Maciej-Onoszko-Dywersyfikacja-dostaw-
gazu-na-serio-czy-na-pokaz [28.V.2010 r.]. 

5. Walory i niedostatki dywersyfikacji dostaw gazu do Polski poprzez 

wykorzystanie terminala LNG. 

Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez wykorzystanie 

terminala LNG posiada szereg zalet, w porównaniu do innych koncepcji dywersyfikacji 

przedstawionych powyżej. 

Po pierwsze, budowa terminala LNG pozwala na rzeczywistą dywersyfikację 

źródeł pochodzenia surowca. Polska w chwili obecnej posiada długoterminowy 

kontrakt na dostawy gazu z eksporterem z Kataru31, ale umowa ta nie zaspokaja 

pełnej zdolności odbiorczej terminala, o czym będzie jeszcze mowa. Wybór źródła 

pochodzenia surowca w przypadku terminala LNG nie jest ograniczony względami 

położenia geograficznego, ale raczej ekonomicznymi uwarunkowaniami opłacalności 

dostaw. Wśród państw eksportujących Katar odgrywa istotną rolę32,  

ale ekonomicznie uzasadnionymi byłyby również dostawy z takich państw jak: 

                                                           
31 Umowa na dostawy gazu LNG z Kataru podpisana, strona internetowa Wirtualnego Nowego 
Przemysłu, http://gazownictwo.wnp.pl/umowa-na-dostawy-gazu-lng-z-kataru-
podpisana,83596_1_0_0.html [28.V.2010 r.]. 
32 W 2006 r. Katar posiadał 27,1% udziału w światowym eksporcie LNG. Zob.: M. Kaliski, A. Szurlej, 
 s. 355. 
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Algieria, Egipt, Libia, Nigeria, czy Norwegia33. Zaznaczyć należy, iż przy konsumpcji 

gazu ziemnego na poziomie 14,2 mld m3 (2008 r. z zaznaczającą się tendencją 

wzrostową, o czym była już mowa), wykorzystanie pełnej zdolności odbiorczej 

terminala LNG (7,5 mld m3) umożliwiłoby pokrycie znacznej części krajowego 

zapotrzebowania na gaz ziemny (52,8%).  

Po drugie, wykorzystanie terminala LNG pozwala na alternatywny  

do tradycyjnego sposób transportu gazu. Z technologii transportu gazu ziemnego 

drogą morską korzysta obecnie wiele państw świata. Na całym świecie funkcjonuje 

20 terminali produkcyjnych LNG oraz ok. 50 terminali odbiorczych, z czego ponad 

połowa w Japonii. Zdecydowanymi liderami w zakresie importu LNG są: Japonia, 

której popyt na LNG odpowiada za 43,1% całości światowego importu (dane za 2005 

r.) oraz Korea Południowa (16,8%). Trzecie miejsce zajmuje Hiszpania (10,5%)34, 

która poprzez dostawy skroplonego gazu ziemnego realizuje 17,5% krajowego 

zapotrzebowania na gaz35.  

Po trzecie, wykorzystanie terminala LNG w dywersyfikacji dostaw gazu do Polski 

czyni krajowy rynek gazu bardziej elastycznym. Brak infrastruktury przesyłowej  

o sztywnym charakterze, a tym samym brak trwałości powiązań infrastruktury importera 

gazu z infrastrukturą eksportera, czyni państwo importujące gaz mniej podatnym na 

szantaż gazowy.  

Po czwarte, budowany w Polsce terminal LNG posiadał będzie modułową 

budowę. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwoli na elastyczne dostosowanie 

podaży surowca (5 - 7,5 mld m3 gazu) do występującego w danym momencie 

                                                           
33 M. Onoszko, Dywersyfikacja dostaw gazu - na serio czy na pokaz?, Portal Spraw Zagranicznych, 
http://www.psz.pl/tekst-2752/Maciej-Onoszko-Dywersyfikacja-dostaw-gazu-na-serio-czy-na-pokaz 
[28.V.2010 r.]. 
34 S. Filin, B. Zakrzewski, Światowy handel skroplonym gazem ziemnym – stan obecny i kierunki 
rozwoju, „Energetyka” 2006, listopad. 
35 M. Onoszko, Dywersyfikacja… 
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popytu. Rozwiązanie modułowe odgrywać może znaczącą rolę w sytuacji sezonowych 

wahań wzrostu zapotrzebowania na gaz36. 

Po piąte, dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego poprzez wykorzystanie 

terminala LNG jest procesem bezpiecznym. Do chwili obecnej nie zanotowano 

żadnego wypadku na szlakach morskich (kolizja, utrata ładunku, itp.) z udziałem 

statków transportujących LNG. Światowa flota metanowców (gazowców) w chwili 

obecnej liczy już ponad dwieście dużych jednostek, zaś sto kolejnych jest już 

budowanych. Transport LNG drogą morską od samego początku rozwoju tej formy 

importu gazu ziemnego, tj. od lat 60. XX wieku, odbywa się według niezwykle 

restrykcyjnych regulacji i procedur prawnych37. Ponadto skroplony gaz ziemny 

uznawany jest za paliwo ekologiczne, bardziej czyste od gazu ziemnego w postaci 

naturalnej38.  

W materii budowy terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego  

w Świnoujściu należy wymienić kilka podstawowych niedostatków. Nie odnoszą się 

one do samej koncepcji dywersyfikacji dostaw gazu z wykorzystaniem terminala, ale 

do sposobu realizacji inwestycji oraz możliwości jej późniejszego wykorzystania. 

Po pierwsze, kontrakt z eksporterem z Kataru, zawarty 29. czerwca 2009 r., 

umożliwi w latach 2014 - 2034 import do Polski jedynie 1,36 mld m3 gazu ziemnego 

rocznie39. Oznacza to, iż przy braku zawarcia dodatkowych kontraktów krótko  

i długoterminowych, wykorzystywane będzie tylko 27,2% zdolności absorpcyjnych 

terminala (w początkowej fazie jego użytkowania) lub jedynie 18,1% zdolności 

odbiorczej (pełna operacyjność terminala). Przyjęcie koncepcji zakupu pozostałego 

                                                           
36 O rynku gazu… 
37 K. Kosowski, J. Rachoń, s. 2. 
38 Zob. część czwartą niniejszej pracy. 
39 Analiza nt. oceny działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego państwa w obszarze gazu 
ziemnego realizowanych przez struktury administracji rządowej RP i spółki energetyczne, Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2009, s. 4.  
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wolumenu surowca w transakcjach typu spot40 jest zbyt ryzykowne, ponieważ 

zarówno w Europie, jak i na świecie, rynek LNG podlega dynamicznemu rozwojowi41. 

W 2006 r. światowe zapotrzebowanie na gaz skroplony kształtowało się na poziomie 

211 mld m3 gazu42, a już rok później43 wyniosło 236,4 mld m3, co  

w ciągu jednego roku odpowiada dynamice wzrostu o 12%. Pozyskiwanie surowca 

w transakcjach typu spot może okazać się działaniem trudnym do realizacji, bowiem 

zdecydowana większość umów na zakup LNG realizowana jest na podstawie 

kontraktów długoterminowych44.  

Po drugie, przy wielkości dostaw gwarantowanych przez eksportera z Kataru 

terminal nie będzie spełniał podstawowego warunku, jaki obowiązuje w innych tego 

typu inwestycjach na świecie. Regułą jest bowiem, by kontrakt podstawowy 

przynajmniej w 80% odpowiadał za realizację całkowitej zdolności odbiorczej 

terminala. Jeżeli podpisane zostaną dodatkowe kontrakty na dostawy gazu do Polski 

gazociągami naziemnymi, to wówczas terminal będzie pełnił jedynie rolę awaryjnego 

źródła dostaw typu spot, a nie rzeczywistego instrumentu dywersyfikacji dostaw45. 

Tym samym brak zawarcia kolejnych kontraktów długoterminowych na dostawę 

skroplonego gazu ziemnego grozi całkowitą zmianą planowanej roli terminala LNG  

w dywersyfikacji dostaw gazu do Polski.  

Po trzecie, cena skroplonego gazu ziemnego dostarczanego droga morską jest 

o 20 - 30% wyższa od ceny gazu dostarczanego gazociągami naziemnymi, ponieważ 

koszty dostaw są dodatkowo podwyższane przez koszty skraplania gazu, a potem 

                                                           
40 Transakcje natychmiastowego zakupu surowca; najczęściej zakupu jednokrotnego. 
41 Zob. szerzej na ten temat: S. Filin, B. Zakrzewski, Światowy…; J. Bielski, Rozwój globalnego handlu 
gazem LNG. Już nie tylko Azja, „Nafta & Gaz Biznes” 2005, kwiecień – maj.  
42 M. Kaliski, A. Szurlej, s. 355. 
43 K. Kosowski, J. Rachoń, s. 2. W 1998 r. światowe zapotrzebowanie na LNG wynosiło 113 mld m3.  
Zob.: S. Filin, B. Zakrzewski, Światowy… 
44 Analiza nt. oceny…, s. 5-6. 
45 Tamże, s. 6. 
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jego regazyfikacji46. Ponadto, dostawy gazu ziemnego do Polski poprzez terminal 

LNG wymuszą na Urzędzie Regulacji Energetyki uelastycznienie taryf gazu. Należy 

bowiem zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że ceny gazu ziemnego uzależnione 

są od cen ropy naftowej. Problem polega na tym, że w odniesieniu do gazu 

rosyjskiego stosowana jest formuła dziewięciomiesięczna (gaz wolno drożeje, ale  

i wolno tanieje), natomiast w odniesieniu do gazu skroplonego stosuje się formułę 

trzymiesięczną. W rezultacie za kilka lat koszyk cenowy gazu dostępnego na rynku 

krajowym będzie bardziej zróżnicowany47. 

Po czwarte, Polska nie dysponuje własną flotą metanowców. Wynajem 

metanowców od podmiotów prywatnych może powodować rosnące koszty transportu 

gazu w sytuacji prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na gaz LNG. Koncepcja 

użytkowania metanowców z tzw. spot charter (gazowce oczekujące w portach na 

jednorazowe ładunki surowca, bez zawartych kontraktów długoterminowych  

w zakresie dostaw) jest przez ekspertów oceniana negatywnie, jako niezapewniająca 

bezpieczeństwa energetycznego państwa48. 

Po piąte, do kosztu zakupu metanowców (pięć jednostek)49, wynoszącego  

ok. 1,1 mld USD, należy doliczyć koszt budowy infrastruktury naziemnej (terminal 

importowy, sieć przesyłowa). Wartość inwestycji w infrastrukturę naziemną szacuje 

się na 1 mld €50. W związku z powyższym widać, że inwestycja jest kapitałochłonna  

i wymaga stabilnych źródeł finansowania. Wszelkie opóźnienia, które mogłyby być 
                                                           
46 E. Kochanek, Terminale…, s. 325. 
47 Prezes URE musi zmienić taryfę gazową, strona internetowa Gazety Prawnej, 
http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/332010,prezes_ure_musi_zmienic_taryfe_gazowa.html 
[30.V.2010 r.]. 
48 K. Kosowski, J. Rachoń, s. 7. 
49 Warto w tym kontekście zaznaczyć, iż Polska – przy założeniu ilości importowanego gazu ziemnego 
drogą morską na poziomie 5 mld m3, z różnych kierunków – potrzebować będzie łącznie pięciu 
statków typu 150K (pojemność 138-160 tys. m3) dla importu gazu z regionu Zatoki Perskiej, dwóch 
gazowców typu 150K, gdy surowiec importowany będzie z Afryki Północnej oraz jednego gazowca 
typu Q-flex (pojemność 220 tys. m3), gdyby źródłem zaopatrzenia w gaz ziemny była Norwegia.  
Zob.: K. Kosowski, J. Rachoń, s. 6-7. 
50 E. Kochanek, Terminale…, s. 326. 
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spowodowane brakiem kapitału, wpłynęłyby negatywnie na opłacalność dostaw gazu 

z Kataru, ponieważ zawarty kontrakt zawiera klauzulę take-or-pay51. 

6. Konkluzje i rekomendacje 

W świetle zaprezentowanych w Raporcie walorów i niedostatków 

dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez terminal LNG, należy 

pozytywnie ocenić wspomnianą wcześniej uchwałę Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 

2008 r. Budowa terminala LNG w Polsce w znacznym stopniu przyczyni się do 

zdywersyfikowania dostaw gazu ziemnego. Przemawia za tym stwierdzeniem kilka 

zasadniczych argumentów. 

Po pierwsze, budowa terminala LNG w Świnoujściu umożliwia rzeczywiste 

różnicowanie dostaw gazu ziemnego, zarówno pod względem źródeł jego 

pochodzenia, jak i dróg transportu. Po drugie, pozwala na dostosowanie podaży gazu 

ziemnego na rynku krajowym do występującego nań popytu ze strony odbiorców. 

Następnie, skroplony gaz ziemny uznawany jest za bezpieczne i ekologiczne paliwo. 

Po czwarte, rola terminala LNG jest nieoceniona w przypadku wyczerpania się 

krajowych złóż surowca.  

 

 

 

 

                                                           
51 M. Ruszel, Dostawy LNG wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa energetycznego, „Biuletyn 
Opinie” 2009, nr 2, s. 5. 
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W materii sposobu realizacji inwestycji oraz możliwości jej późniejszego 

wykorzystania dostrzec można kilka podstawowych niedostatków. W związku  

z powyższym wystosować należy wobec Rady Ministrów sześć rekomendacji działań 

niezbędnych do podjęcia, w celu usprawnienia inwestycji, jej prawidłowego 

funkcjonowania i użytkowania w przyszłości.  

1. Rada Ministrów powinna dołożyć wszelkich starań, aby inwestycja związana 

z budową terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

realizowana był zgodnie z harmonogramem prac.  

2. Rada Ministrów powinna podjąć kroki na rzecz zawarcia długoterminowych 

kontraktów na dostawy gazu LNG do terminala w Świnoujściu. Pozwoli to  

na zapewnienie dywersyfikacji dostaw gazu do Polski w perspektywie 

długoterminowej. 

3. Rada Ministrów powinna podjąć kroki mające na celu zakontraktowanie 

dostaw LNG w ilości zapewniającej wykorzystanie pełnej zdolności odbiorczej 

terminala w Świnoujściu (nawet 7,5 mld m3).  

4. Właściwym działaniem byłoby uzyskanie własnych zasobów gazu ziemnego, 

ulokowanych za granicą. Inwestycja ta, związana z wysokimi nakładami 

kapitałowymi, byłaby korzystna – jeżeli takowe złoża zostałyby pozyskane, w dłuższej 

perspektywie czasowej.  

5. Celem pełnego zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw gazu drogą morską, 

konieczny jest zakup przez Polskę własnej floty metanowców. Inwestycja ta może być 

realizowana w pespektywie długoterminowej (15 - 20 lat), pozwalającej na pełne 

wykorzystanie mocy przeładunkowej metanowców po wygaśnięciu kontraktu  

z Gazpromem Export w 2022 r. 
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6. Rada Ministrów nie może zaniechać działań w zakresie dywersyfikacji dostaw 

gazu ziemnego do Polski z wykorzystaniem alternatywnych koncepcji (zwiększenie 

wydobycia krajowego, budowa / przyłączenie się do nowych gazociągów). Pełne 

wykorzystanie zdolności terminala LNG w przyszłości, z jednoczesnym zaniechaniem 

tradycyjnych sposobów dostaw gazu ziemnego, mogłoby mieć katastrofalne skutki dla 

bezpieczeństwa energetycznego państwa, w sytuacji aktu sabotażu / długotrwałej awarii 

instalacji terminala LNG w Świnoujściu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższa praca powstała w ramach kształcenia autora w Krajowej Szkole Administracji Publicznej 
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Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest czołowym polskim think tankiem, zajmującym 

się problematyką polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz sprawami międzynarodowymi. 

Fundacja jest instytucją niezależną i apolityczną, której misją jest propagowanie wolności, 

sprawiedliwości i demokracji oraz wspieranie działań mających na celu umacnianie 

społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja prowadzi swoją działalność zarówno w Polsce, jak i 

za granicą ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej  

i Wschodniej jak i Ameryki Północnej. 

 

Fundacja mogła powstać dzięki przemianom politycznym, które nastąpiły w Polsce po 

1989 roku. Ideały generała Kazimierza Pułaskiego (wolność, sprawiedliwość i demokracja) 

stanowią inspirację dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundację. Działania 

Fundacji obejmują m.in.: prowadzenie badań naukowych, opracowywanie publikacji i analiz 

(„Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”, „Stanowisko Pułaskiego”, „Raport 

Pułaskiego”), przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie 

liderów poprzez Instytut Przywództwa (www.instytutprzywodztwa.pl).  

 

Fundacja jest organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu 

Organizacji Pozarządowych www.warsawcongress.pl, Akademii Młodych 

Dyplomatów www.akademia.diplomacy.pl oraz wydawcą Platformy Komunikacyjnej 

dla Organizacji Pozarządowych www.non-gov.org  
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Fundacja przyznaje Nagrodę im. Kazimierza Pułaskiego „Rycerz Wolności” dla 

wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Nagrodę dotychczas otrzymał 

profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar 

Milinkiewicz, lider demokratycznej opozycji na Białorusi, prezydenci Lech Wałęsa, 

Aleksander Kwaśniewski, Valdas Adamkus oraz wysoki przedstawiciel ds. wspólnej 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Javier Solana. 

 

Fundacja Pułaskiego jest jedną z dwóch polskich organizacji pozarządowych 

posiadających status organizacji partnerskiej Rady Europy. Więcej o Fundacji na 

www.pulaski.pl 
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