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Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce
i mo¿liwoœci jego zaspokojenia

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono popyt na gaz ziemny w ostatnich latach w Polsce oraz
strukturê poda¿y gazu ze szczególnym uwzglêdnieniem wydobycia tego surowca z rodzimych
z³ó¿. Porównano stan dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski na tle wybranych
pañstw UE w 2008 r. Nastêpnie przybli¿ono wp³yw kryzysu gazowego z pocz¹tku 2009 r. na
krajowy rynek gazu oraz podjêto próbê okreœlenia struktury dostaw tego surowca do Polski
w perspektywie do 2022 r. Przewidywane wielkoœci dostaw z uwzglêdnieniem odbioru LNG
odniesiono do prognozy zapotrzebowania na gaz z projektu Polityki energetycznej Polski do
2030 r.
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Wprowadzenie
W ostatnich dziesiêcioleciach daje siê zauwa¿yæ wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny
na œwiecie. Surowiec ten znajduje liczne zastosowanie w wielu ga³êziach gospodarki –
zarówno dla potrzeb przemys³u, sektora us³ug, jak i w gospodarstwach domowych. W wielu
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krajach gaz ziemny jest tak¿e szeroko wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej
[4, 9]. W Polsce wykorzystanie gazu do tego celu jest ograniczone z uwagi na znacz¹ce
zasoby wêgla, jednak nale¿y siê spodziewaæ, ¿e rosn¹ce zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹, zaawansowany wiek znacznej czêœci elektrowni oraz za³o¿enia europejskiej i krajowej polityki energetycznej w dziedzinie ograniczenia oddzia³ywania sektora energetycznego na œrodowisko, bêdzie sprzyjaæ inwestycjom w wysokosprawne jednostki wytwarzania
energii elektrycznej w Polsce, tak¿e te oparte na paliwach gazowych. Prognozuje siê, ¿e
zarówno w kraju, jak i w UE, czy te¿ na œwiecie zapotrzebowanie na gaz ziemny bêdzie
systematycznie wzrastaæ.

1. Znaczenie gazu ziemnego w strukturze zu¿ycia energii
pierwotnej
W œwiatowej strukturze zasobów surowców energetycznych najwiêkszy udzia³ maj¹
paliwa sta³e (67%), a ³¹czny udzia³ gazu ziemnego i ropy naftowej wynosi oko³o 33%.
W krajowej strukturze zdecydowanie dominuj¹ paliwa sta³e – ich ³¹czny udzia³ to oko³o
99%. Na paliwa wêglowodorowe przypada niespe³na 1% udzia³; gaz ziemny – 0,40%, metan
z pok³adów wêgla kamiennego – 0,35%, ropa naftowa – 0,10 %. Dziêki posiadaniu znacznych zasobów paliw sta³ych, nasz kraj jest jednym z najmniej uzale¿nionych od importu
surowców energetycznych w UE [17].
Udzia³ gazu ziemnego w krajowej strukturze zu¿ycia energii pierwotnej w 2008 roku
wyniós³ 12,8% i by³ oko³o dwukrotnie ni¿szy ni¿ w UE, czy te¿ œwiata – 21%. Obserwuj¹c
udzia³ gazu w tej strukturze w poszczególnych pañstwach UE, widaæ znaczne zró¿nicowanie; w niektórych pañstwach jest on na podobnym poziomie, jak w Polsce (np.
Grecja – 8%, Portugalia – 14%), w innych zdecydowanie wy¿szy (np. Wêgry – 46%,
W³ochy – 38%, Wielka Brytania – 36%). W ostatnich latach roœnie znaczenie gazu
ziemnego na œwiecie i UE. Na przestrzeni ostatnich dziesiêciu lat roczne zu¿ycie gazu
ziemnego wzros³o na œwiecie o 28%, a w UE o 16%. W niektórych pañstwach w tym
okresie nast¹pi³ ponad dwukrotny wzrost zu¿ycia gazu ziemnego (Chiny – 330%, Hiszpania – 270%). W 2008 roku zu¿ycie gazu w skali œwiata wzros³o o 2,5% w odniesieniu do
2007 roku, przy czym w przypadku UE ten wzrost by³ na poziomie o 1,6% (w Hiszpanii
odnotowano wzrost w tym okresie na poziomie 10,7%) [1]. W perspektywie do 2030 roku
szacuje siê, ¿e zu¿ycie gazu wzroœnie do oko³o 4831 mld m3/rok, co bêdzie stanowiæ oko³o
25% globalnego zu¿ycia energii. Ze wzglêdu na udzia³, gaz ziemny stanie siê wówczas
drugim po ropie naftowej noœnikiem energii (obecnie plasuje siê na trzecim miejscu, zaraz
po wêglu) [16].
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2. Rynek gazu ziemnego w Polsce
Wydobywalne zasoby gazu ziemnego – wed³ug stanu na 31.12.2008 r. – w przeliczeniu
na gaz ziemny wysokometanowy – to 93,3 mld m3. W 2009 r. spodziewane jest udokumentowanie przyrostu zasobów wydobywalnych w iloœci 9,2 mld m3 [11, 13]. Krajowe
zasoby gazu zimnego skoncentrowane s¹ g³ównie na Ni¿u Polskim (66% udokumentowanych zasobów), na przedgórzu Karpat (29,5 %), w polskiej strefie ekonomicznej Morza
Ba³tyckiego (3,2%) (z³o¿a gazowe: B4 i B6, z³o¿a ropno-gazowe: B3 i B8), a na Karpaty
przypada tylko oko³o 0,9 %. Rozpatruj¹c krajowe zasoby gazu ziemnego nale¿y tak¿e wzi¹æ
pod uwagê zasoby metanu zwi¹zane ze z³o¿ami wêgla kamiennego Górnoœl¹skiego Zag³êbia
Wêglowego – 49 z³ó¿ o zasobach wydobywanych na poziomie 98,6 mld m3.
Wydobycie gazu z rodzimych zasobów gazu ziemnego w ostatnich latach stanowi³o
oko³o trzeciej czêœci krajowego zapotrzebowania na gaz i wynosi³o powy¿ej 4 mld m3.
W 2008 r. wydobycie kszta³towa³o siê na poziomie 4,1 mld m3 (Oddzia³ w Zielonej Górze
pozyska³ 2,3 mld m3, a pozosta³¹ czêœæ Oddzia³ w Sanoku). Prognozuje siê zwiêkszenie
wydobycia gazu ziemnego w kraju do oko³o 4,5 mld m3 w najbli¿szych latach (tak¿e od
2011 r. planuje siê pozyskanie gazu ziemnego przez PGNiG SA poza granicami kraju).
Jednym z priorytetów strategii PGNiG SA jest rozwój dzia³alnoœci poszukiwawczo-wydobywczej. Celem spó³ki w tym zakresie jest utrzymanie wspó³czynnika odnawialnoœci zasobów na minimalnym poziomie 1,1 w ci¹gu piêciu lat, co oznacza, ¿e w ci¹gu roku wierconych bêdzie oko³o 30 otworów poszukiwawczych i rozpoznawczych. Strategia przewiduje
wzrost nak³adów na prace poszukiwawcze; przyk³adowo w 2008 r. nak³ady te wynios³y
542,7 mln z³, a w 2009 r. planuje siê œrodki na ten cel na poziomie 600–650 mln z³ [11].
Dla zaspokojenia popytu na gaz, niezbêdny jest import surowca – g³ównie z kierunku
wschodniego (tab. 1). W 2008 r. wielkoœæ sprzeda¿y gazu ziemnego przez PGNiG SA
wynios³a 13,9 mld m3 gazu ziemnego i w porównaniu do 2007 r. nieznacznie siê zwiêkszy³a – o 0,2 mld m3. Struktura importu gazu w 2008 r. by³a zbli¿ona do struktury z 2007 r. –
zwiêkszy³ siê import z Federacji Rosyjskiej, który wyniós³ 7,06 mld m3. Import gazu
ziemnego z kierunku wschodniego jest realizowany przez nastêpuj¹ce punkty zdawczo-odbiorcze: Drozdowicze, Wysokoje, Tietierowka oraz gazoci¹g jamalski (Lwówek Wielkopolski i W³oc³awek). Natomiast z kierunku zachodniego przez punkt zdawczo-odbiorczy
w Lasowie, gdzie obecnie trwaj¹ prace nad zwiêkszeniem mo¿liwoœci odbioru gazu do
poziomu 1,8 mld m3 w 2011 r. (aktualnie – 1 mld m3).
W miarê zwiêkszania zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce bêdzie tak¿e wzrastaæ
znaczenie importu.
Jak wynika z tabeli 1 najwiêcej gazu w ostatnich latach dostarczane by³o przez rosyjski
Gazprom. Gaz z kierunku wschodniego – w analizowanym okresie czasu – by³ importowany
do Polski w ramach kontraktu d³ugoterminowego, który obowi¹zuje do 2022 r. (dostawy
z Gazpromu) oraz w ramach kontraktu œrednioterminowego z RosUkrEnergo obowi¹zuj¹cego do koñca 2009 r. Wydaje siê, ¿e tak¿e w przysz³oœci g³ównym eksporterem gazu do Polski
(i do wielu pañstw UE) pozostanie Rosja. Wynika to g³ównie z uwarunkowañ geograficznych, istniej¹cej infrastruktury przesy³owej oraz z jednej strony posiadania przez to pañstwo
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TABELA 1. Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w latach 2003–2008 [mln m3] [12]
TABLE 1. The structure of natural gas supplies to Poland in 2003–2008 [mln m3] [12]
ród³o/kierunek pochodzenia

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Wydobycie krajowe

4 073,9

4 276,0

4 277,1

4 318,1

4 326,7

4 058,5

Import gazu, w tym:

10 264,3

9 286,5

10 028,4

9 690,6

9 304,0

8 622,7

7 056,7

6 219,2

6 839,7

6 340,3

5 757,6

6 754,9

825,4

783,6

477,5

330,6

386,2

417,6

Rosja
Niemcy
Norwegia

0,0

0,0

360,1

485,1

480,0

487,5

Czechy

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

2 346,9

2 533,1

2 679,9

962,4

3,9

1,2

0,0

0,0

Kraje Azji Œrodkowej
Ukraina

2 377,2
4,8

2 279,3
4,2

najwiêkszych na œwiecie udokumentowanych zasobów paliwa gazowego, z drugiej zaœ
rosn¹cej zale¿noœci UE od importu gazu (2005 r. – 41%, 2015 r. – 60%, 2025 r. – 2025 r. –
71%) oraz konkurencyjnych kosztów zakupu gazu [17].
W 2008 r. najwiêkszym odbiorc¹ gazu ziemnego w kraju by³ sektor przemys³owy (nawozy sztuczne, hutnictwo, energetyka) – 8 mld m3, do odbiorców domowych (ok. 6,4 mln
klientów) trafi³o 3,6 mld m3 gazu [11].

3. Wp³yw kryzysu gazowego z pocz¹tku 2009 r.
na krajowy rynek gazu
Oficjaln¹ genez¹ kryzysu gazowego rosyjsko-ukraiñskiego z pocz¹tku 2009 r. by³o brak
porozumienia pomiêdzy stronami odnoœnie cen gazu (rosyjska propozycja z pocz¹tku
stycznia 2009 r. to cena 250 USD/1000 m3; strona ukraiñska by³a wstanie zaakceptowaæ
wzrost ceny do wysokoœci 201 USD/1000 m3). Kryzys obj¹³ swym zasiêgiem wiele pañstw.
Kraje które zosta³y dotkniête kryzysem gazowym mo¿na podzieliæ na trzy grupy [7]:
G kraje najbardziej dotkniête: Bu³garia, S³owacja, Serbia, Boœnia i Hercegowina, Macedonia,
G kraje powa¿nie dotkniête: Wêgry, Grecja, Austria, Czechy, S³owenia, Polska, Rumunia,
Chorwacja,
G kraje najmniej dotkniête: Niemcy, W³ochy, Francja.
Pierwsze skutki kryzysu Polska odczu³a ju¿ 2 stycznia 2009 r. Na punkcie zdawczo-odbiorczym w Drozdowiczach zanotowano spadek iloœæ gazu ziemnego przesy³anego
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z terytorium Ukrainy o oko³o 6%. W wyniku dzia³añ podjêtych przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG S.A.) nast¹pi³ wzrost iloœci gazu odbieranego z Rosji
w punkcie zdawczo-odbiorczym Wysokoje na granicy polsko-bia³oruskiej w takiej iloœci,
aby pokryæ zmniejszenie dostaw z kierunku Ukrainy. W nastêpnym dniu zanotowano
kolejny spadek iloœci gazu dostarczanego w punkcie zdawczo-odbiorczym w Drozdowiczach, spadek ten wzrós³ do oko³o 11% w stosunku do iloœci zamówionej zgodnie
z zapisami kontraktowymi. W celu zbilansowania dostaw gazu do polskiego systemu
gazowego z kierunku wschodniego nast¹pi³o dalsze zwiêkszenie odbioru gazu w punkcie
zdawczo-odbiorczym Wysokoje. W kolejnych dniach kryzysu dostawy gazu do Polski
z terytorium Ukrainy zmniejsza³y siê i 6 stycznia realizowane by³y na poziomie 15%
w stosunku do pierwotnie planowanych. Bior¹c pod uwagê panuj¹ce warunki atmosferyczne
oraz ograniczenie dostaw z kierunku Ukrainy zwiêkszono pobór gazu z podziemnych
magazynów, które w momencie rozpoczêcia kryzysu wype³nione by³y w oko³o 85% –
wielkoœæ zmagazynowanego gazu wynosi³a 1,41 mld m3. Ponadto PGNiG S.A. zwróci³o siê
do swoich najwiêkszych klientów przemys³owych o ograniczenie poboru gazu ziemnego.
Operator Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A., bior¹c pod uwagê zaostrzaj¹cy
siê konflikt pomiêdzy Rosj¹ a Ukrain¹ oraz niemo¿liwe do przewidzenia dalsze skutki
kryzysu dla Polski i termin zakoñczenia kryzysu, podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu gazowego. Na podstawie zapisów ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego
oraz zasadach postêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa
i zak³óceñ na rynku naftowym OGP GAZ-SYSTEM S.A. zg³osi³ Ministrowi Gospodarki
potrzebê wprowadzenia ograniczeñ w poborze gazu ziemnego, zgodnie z planami wprowadzania ograniczeñ, zatwierdzanymi przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki [18].
Na wniosek Ministra Gospodarki w dniu 6 stycznia Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie
w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeñ w poborze
gazu ziemnego dla niektórych odbiorców. Ograniczenia w poborze gazu ziemnego zosta³y
wprowadzone na okres od 7 stycznia do 15 lutego 2009 r., zostali nimi objêci przemys³owi
odbiorcy gazu których suma mocy umownych dla jednego punktu wyjœcia z systemu
gazowego jest równa lub wiêksza od 417 m3/godz. [14].
W dniu 7 stycznia Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. zosta³o poinformowane przez LvivTransGaz – operatora ukraiñskiego, ¿e dostawy gazu ziemnego do Polski
przez punkt zdawczo-odbiorczy Drozdowicze nie bêd¹ realizowane, po czym dostawy gazu
wstrzymano ca³kowicie. Od tego dnia dostawy gazu do Polski z kierunku wschodniego by³y
realizowane w 84% w stosunku do iloœci zaplanowanych. Bior¹c pod uwagê powy¿sze
okolicznoœci PGNiG S.A. od dnia 7 stycznia na podstawie zawartych umów wprowadzi³o
ograniczenia handlowe w dostawach gazu ziemnego, które zosta³y zniesione w dniu 19 stycznia (w przypadku PKN Orlen S.A., dostawy by³y zredukowane o 25%, a w Zak³adach
Azotowych Pu³awy S.A. – o 12,5%).
W dniu 17 stycznia 2009 r. w Moskwie odby³o siê spotkanie pomiêdzy Premierem
Ukrainy Juli¹ Tymoszenko i Premierem Federacji Rosyjskiej W³adimirem Putinem. W wyniku negocjacji osi¹gniêto ramowe porozumienie w sprawie dostaw gazu na Ukrainê i tranzytu gazu do Europy. W dniu 19 stycznia, w obecnoœci obu premierów, zosta³ podpisany
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kontrakt gazowy pomiêdzy OOO Gazprom i NAK Naftogaz Ukrainy. Zgodnie z zapisami
kontraktu bêdzie on obowi¹zywa³ do 2019 r., ponadto zawiera on formu³y na podstawie
których maj¹ byæ ustalane ceny za rosyjski gaz odebrany przez Ukrainê oraz stawka za tranzyt rosyjskiego gazu do odbiorców europejskich. Jako cenê bazow¹ na podstawie której ma
byæ obliczana cena koñcowa za odebrany przez Ukrainê gaz przyjêto 450 USD za 1000 m3,
przy jednoczesnym za³o¿eniu, ¿e w roku 2009 zostanie udzielona 20% zni¿ka. Wysokoœæ
stawki tranzytowej za gaz przesy³any do odbiorców europejskich w roku 2009 pozosta³a na
wczeœniejszym poziomie to jest 1,7 USD za 1000 m3/1000 km. Jednym z bardzo istotnych
elementów podpisanego kontraktu, maj¹cych bezpoœredni wp³yw na krajowy rynek gazu
ziemnego, jest wyeliminowanie z poœredniczenia w dostawach gazu na Ukrainê spó³ki RosUkrEnergo. W wyniku zawartego porozumienia NAK Naftogaz Ukrainy wykupi³ 11 mld m3
gazu ziemnego nale¿¹cego do RosUkrEnergo, a przechowywanego w podziemnych magazynach gazu na terenie Ukrainy.
Na podstawie podpisanego kontraktu mo¿liwe by³o wznowienie dostaw gazu do odbiorców europejskich. Do wiêkszoœci krajów dotkniêtych kryzysem dostawy gazu ziemnego
zosta³y wznowione w dniu 21 stycznia, natomiast w dniu 22 stycznia dostawy rosyjskiego
gazu do odbiorców europejskich przez terytorium Ukrainy by³y realizowane w pe³nej
wysokoœci.
Dostawy gazu do Polski przez punkt zdawczo-odbiorczy w Drozdowiczach zosta³y
przywrócone 22 stycznia, jednak z iloœæ odbieranego gazu wynika³o, ¿e dostawy s¹ realizowane tylko na podstawie kontraktu jamalskiego (brak dostaw wynikaj¹cych z kontraktu
z RosUkrEnergo). Od 26 stycznia dostawy gazu do Polski z kierunku wschodniego by³y
realizowane na poziomie 76% w stosunku do pierwotnie planowanych iloœci.
Na podstawie przeprowadzonych przez PGNiG S.A rozmów z Gazprom Eksport oraz
obowi¹zuj¹cych kontraktów w dniach od 6 lutego do 1 marca dostawy gazu ziemnego przez
punkt zdawczo-odbiorczy w Drozdowiczach zosta³y zwiêkszone, w wyniku czego dostawy
z kierunku wschodniego by³y realizowane na poziomie 93% w stosunku do iloœci planowanych. Ponadto w dniu 10 lutego Rada Ministrów na wniosek Ministra Gospodarki wyda³a
rozporz¹dzenie zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeñ w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców [15]. Na
podstawie tego rozporz¹dzenia wyd³u¿ony zosta³ okres obowi¹zywania rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeñ w poborze gazu ziemnego dla niektórych odbiorców do dnia
30 kwietnia 2009 r.
Nale¿y dodaæ, ¿e pomimo wprowadzenia przez Radê Ministrów ograniczeñ w poborze
gazu ziemnego dla niektórych odbiorców to zgodnie z komunikatami publikowanymi przez
Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych GAZ-SYSTEM S.A. w okresie od 6 stycznia do koñca
lipca obowi¹zywa³ tylko pierwszy stopieñ zasilania. Zgodnie z zapisami rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 19 wrzeœnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania
ograniczeñ w poborze gazu ziemnego pierwszy stopieñ zasilania odpowiada wielkoœci
maksymalnej mocy umownej, jak¹ mo¿e pobieraæ odbiorca w danym punkcie wyjœcia
z systemu gazowego na podstawie umowy – czyli de facto odbiorcy nie byli zmuszeni do
zmniejszenia poboru gazu ziemnego.
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Dla zbilansowania dostaw gazu ziemnego do kraju w 2009 r. 2 czerwca podpisano
w Moskwie kontrakt na dostawy dodatkowego gazu ziemnego pomiêdzy Gazprom Eksport a
PGNiG SA. W ramach tego kontraktu od czerwca do koñca wrzeœnia 2009 r. do Polski
zostanie dostarczone 1,024 mld m3 gazu wg Polskiej Normy (wg GOST – 1,1 mld m3).
Te dodatkowe iloœci gazu czêœciowo zastêpuj¹ surowiec, który mia³ byæ dostarczony w ramach kontraktu z RosUkrEnergo. Te dodatkowe dostawy s¹ przeznaczone g³ównie do
zat³oczenia (uzupe³nienia) podziemnych magazynów gazu, tak aby mo¿liwy by³ odbiór
w sezonie jesienno-zimowym 2009/2010. Obecnie (lipiec 2009 r.) prowadzone s¹ rozmowy
miêdzyrz¹dowe z Federacj¹ Rosyjsk¹, których celem jest podpisanie umowy dotycz¹cej
dostaw gazu w latach 2010–2022 r. [2].

4. Próba prognozowania dostaw gazu ziemnego do Polski
Zró¿nicowanie kierunków dostaw gazu ziemnego wzmacnia bezpieczeñstwo energetyczne kraju. Jest to widoczne szczególnie w okresie, kiedy obserwuje siê zak³ócenia w dostawach gazu ziemnego z danego kierunku. W Unii Europejskiej obserwuje siê znaczne
zró¿nicowanie rozwi¹zania problemu dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Niektóre pañstwa maj¹ wrêcz wzorcowo zró¿nicowane dostawy gazu ziemnego; realizowane s¹ dostawy
paliwa zarówno poprzez gazoci¹gi, jak te¿ w formie gazu skroplonego LNG (Hiszpania,
Francja, W³ochy), inne zaœ praktycznie pozyskuj¹ gaz ziemny wy³¹cznie z kierunku rosyjskiego (S³owacja, Litwa). Warto podkreœliæ, ¿e w perspektywie najbli¿szych lat w UE bêdzie
stopniowo obni¿aæ siê wydobycie w³asne, jednoczeœnie wzrastaæ bêdzie zapotrzebowanie na
gaz, tak wiêc udzia³ importu bêdzie rosn¹æ. Najwiêkszymi eksporterami gazu do UE bêd¹
Rosja, Norwegia oraz Algieria. Szacuje siê, ¿e w 2015 r. zdolnoœci regazyfikacyjne europejskich terminali osi¹gn¹ 225 mld m3/rok. Zatem technologia transportu gazu w formie LNG
bêdzie siê dynamicznie rozwijaæ – w 2005 r. import LNG do Europy wyniós³ 37 mld m3 [3].
W Polsce od lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku rozwa¿ano wiele projektów w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Jednak uda³o siê zrealizowaæ w³aœciwie tylko
jeden, to jest punkt zdawczo-odbiorczy w Lasowie, przez który realizuje siê odbiór gazu
ziemnego w iloœci niespe³na 1 mld m3 w ci¹gu roku z kierunku zachodniego (przez ten punkt
dostarczany by³ te¿ gaz ziemny z Norwegii, w ramach tzw. ma³ego kontraktu).
Obecnie wed³ug projektu Polityki energetycznej Polski do 2030 r. do g³ównych zadañ
w obszarze bezpieczeñstwa dostaw gazu ziemnego zalicza siê miêdzy innymi: budowê
terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz dywersyfikacjê dostaw
poprzez budowê systemu przesy³owego umo¿liwiaj¹cego dostawy gazu z kierunków pó³nocnego, zachodniego i po³udniowego. Za realizacjê tych projektów dywersyfikacyjnych
odpowiedzialnym jest OGP GAZ-SYSTEM S.A [6, 8]. Jednym z najbardziej zaawansowanych projektów w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu jest projekt budowy gazoportu w Œwinoujœciu. Zgodnie z harmonogramem planuje siê, ¿e pierwsze dostawy gazu
LNG zostan¹ odebrane przez gazoport w 2014 r. W maju 2009 r. z³o¿ony zosta³ wniosek
223

o wydanie pozwolenia na budowê czêœci l¹dowej terminalu LNG. Rozpoczêcie prac budowlanych planowane jest na po³owê 2010 r. Szacowane koszty inwestycji wynosz¹ 600 mln euro.
Odpowiedzialnymi za realizacjê inwestycji s¹ Polskie LNG sp. z o.o., Urz¹d Morski
w Szczecinie, Zarz¹d Morskich Portów Szczecin–Œwinoujœcie oraz OGP GAZ-SYSTEM
S.A. W pocz¹tkowym etapie eksploatacji terminal LNG umo¿liwi odbiór gazu na poziomie
2,5 mld m3, w kolejnych etapach te mo¿liwoœci wzrosn¹ do 5 lub nawet do 7,5 mld m3 [10].
W dniu 29 czerwca 2009 r. zawarta zosta³a d³ugoterminowa (20-letnia) umowa na
sprzeda¿ i dostawy skroplonego gazu ziemnego z Kataru do Polski. Zgodnie z t¹ umow¹
Qatargas bêdzie dostarczaæ do PGNiG S.A. 1 mln ton LNG/rok. Warto podkreœliæ, ¿e
obecnie Katar jest najwiêkszym na œwiecie producentem LNG (w 2008 r. – 39,68 mld m3).
Pañstwo to dysponuje trzema terminalami eksportowymi, kolejne trzy zostan¹ uruchomione
do 2011 r. Inwestycje te utrzymaj¹ dominuj¹c¹ pozycjê Kataru na œwiatowym rynku LNG.
Œwiatowym liderem w imporcie LNG jest Japonia. Z pañstw europejskich najwiêcej
importuje LNG Hiszpania – w 2008 r. sprowadzi³a 28,73 mld m3 gazu, dysponuje szeœcioma
terminalami [1].
Na rysunku 1 zilustrowano popyt na gaz ziemny, w oparciu o prognozê zawart¹ w projekcie Polityki energetycznej Polski do 2030 r. oraz strukturê poda¿y do 2022 r., a wiêc do
koñca obowi¹zywania kontraktu jamalskiego. W prognozie tej uwzglêdniono dostawy gazu
ziemnego z nastêpuj¹cych kierunków:
G dostawy z rodzimych z³ó¿ (za³o¿ono stopniowy wzrost wydobycia do poziomu 6 mld
m3/rok w 2015 r. i utrzymanie tego poziomu do koñca analizowanego okresu),
G dostawy z kierunku wschodniego (w ramach kontraktu jamalskiego: 8 mld m3/rok
w latach 2010–2014 oraz 9 mld m3/rok w latach 2015–2022, w ramach dodatkowego

Rys. 1. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce w perspektywie do 2022 r.
Fig. 1. The prognosis of natural gas demand in Poland until 2022
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kontraktu z Gazpromem za³o¿ono poziom dostaw gazu 2,5 mld m3/rok w latach 2010–
–2014 oraz 1,5 mld m3/rok w latach 2015–2022),
G dostawy LNG od 2014 r. (2014 r. – 1 mld, w latach 2015–2022 za³o¿ono dostawy na
poziomi 2 mld m3/rok).
Jak widaæ z rysunku 1 w prognozie nie uwzglêdniono dostaw gazu z Norweskiego Szelfu
Kontynentalnego przy wykorzystaniu gazoci¹gów Skanled i Baltic Pipe, z powodu zawieszenia realizacji projektu Skanled.

Podsumowanie
W ostatnich latach obserwuje siê wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, zarówno w UE
jak i na œwiecie. Tak¿e dostêpne prognozy przewiduj¹ zwiêkszone zapotrzebowanie na gaz
ziemny. Polityka energetyczna UE i Polski promuj¹ technologie wytwarzania energii elektrycznej charakteryzuj¹ce siê niskim stopniem szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko
przyrodnicze oraz wysok¹ sprawnoœci¹ (nowoczesne bloki gazowo-parowe osi¹gaj¹ 60%
sprawnoœæ wytwarzania energii elektrycznej) [5].
Znaczny wp³yw na wielkoœæ zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce bêdzie mieæ
rozwój inwestycji w energetykê gazow¹. Obecne zapotrzebowanie sektora elektroenergetycznego to oko³o 900 mln m3/rok. Jednak, je¿eli wzi¹æ pod uwagê realizacjê inwestycji,
które obecnie siê planuje (np. budowê bloków gazowo-parowych w Stalowej Woli,
Skawinie, Tarnowie i Gdañsku) to w perspektywie najbli¿szych piêciu lat w wariancie
optymistycznym do wytwarzania energii elektrycznej potrzebne bêdzie oko³o 3 mld m3/rok.
Kryzys gazowy z pocz¹tku 2009 r. ukaza³ w przypadku niektórych pañstw brak dostatecznego przygotowania na wypadek zak³óceñ w dostawach gazu. W zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski priorytetami jest inwestycja w gazoport w Œwinoujœciu, rozbudowa krajowej bazy PMG oraz wzrost wydobycia gazu z rodzimych z³ó¿.
W celu zbilansowania dostaw gazu do Polski w perspektywie najbli¿szych lat najbardziej
racjonalnym rozwi¹zaniem jest zakup surowca z kierunku wschodniego, poniewa¿ obecna
infrastruktura systemu gazowego umo¿liwia takie rozwi¹zanie. Dodatkowo stan udokumentowanych zasobów gazu ziemnego Federacji Rosyjskiej i uwarunkowania geograficzne
sprawiaj¹, ¿e dostawy gazu z tego kierunku bêd¹ odgrywaæ wa¿n¹ zarówno dla Polski, jak
dla wielu pañstw UE.
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Natural gas demand in Poland and possibilities
of its fulfillment
Abstract
The article explains the meaning of natural gas in the structure of primary energy consumption in
Poland compared to some EU states. Natural gas demand in the last years in Poland and the structure of
natural gas supplies considering its extraction from domestic sources were also presented in the article.
Furthermore, the article shows the influence of the gas crisis, from the beginning of the year of 2009,
on the home market of gas (the origin of the crisis, the course, actions of energy enterprises and the
government civil service aiming at the minimization of its effects). Actions taken within the scope of
the diversification of natural gas supplies with special focus on building of LNG gas port in
Œwinoujœcie were characterised. Next, an attempt to determine the structure of natural gas supplies to
Poland in the perspective until 2022 was made. Predicted natural gas supply scale, considering the
receipt of this natural resource as LNG from 2014, was related to the forecast of natural gas demand
taken from the project of the Poland’s Energy Policy until 2030. The increase in the magnitude of the
demand for natural gas in the perspective of the next few years will considerably depend on dynamics
of the development of investments in the gas power industry.
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