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Wzrost rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce – z obecnych ok. 14 mld m3 do 20,2 mld m3 
w 2030 r. – okazać się może niedoszacowany. Potencjalnymi powodami mogą być: dynamiczny 
rozwój sektora gazu na światowych rynkach, towarzysząca temu zjawisku nadpodaż gazu, 
a także dążenie poszczególnych krajów do osiągnięcia konkurencyjności gospodarczej, dzięki 
tańszej energii m.in. poprzez rozwój energetyki gazowej. Rozwojowi rynku gazu w  Europie 
sprzyjać będzie także polityka UE, która zmierza do stworzenia jednolitego rynku gazu ziem-
nego z rozbudowanymi i zintegrowanymi ze sobą systemami krajowymi. Oznacza to, że przed 
sektorem gazowym w Polsce stać mogą dużo poważniejsze wyzwania związane z konieczno-
ścią transportu, zmagazynowania i dystrybucji większych ilości surowca niż te założone przez 
strategie rządu i spółek Skarbu Państwa. Właściwe planowanie i dynamiczny rozwój infrastruk-
tury gazowej będą zatem kluczowe dla rynku gazu ziemnego zarówno w wymiarze krajowym, 
jak i unijnym. 

Z  punktu widzenia Polski, najistotniejsze wydaje się zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 
gazu, stworzenie sprawnie funkcjonującego zliberalizowanego rynku, na którym o  cenie 
decydowałaby gra popytu i  podaży oraz zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowanie na 
gaz poprzez sprawne włączenie do systemu nowych źródeł pochodzenia gazu (konwencjo-
nalnego, z łupków oraz LNG). Aby osiągnąć wszystkie wymienione cele, konieczny jest rozwój 
infrastruktury gazowej.

Zaprezentowane w  niniejszym raporcie wyniki opracowanego przez Instytut Kościuszki 
Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 dla sektora gazu ziemnego w Polsce, potwier-
dzają, że niewystarczająca infrastruktura gazowa obniża poziom bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. W związku z tym, należy raz jeszcze przemyśleć plany jej rozwoju na okres najbliż-
szej dekady. Bezpieczeństwo energetyczne Polski w  sektorze gazu zmniejszyło się w  ciągu 
ostatnich dwóch lat o 8,3% właśnie dlatego, że zapotrzebowanie na gaz ziemny rosło szybciej 
niż realizowane były inwestycje infrastrukturalne. Znaczenie infrastruktury gazowej wzrośnie 
dodatkowo w  perspektywie długoterminowej, gdy gaz ziemny będzie miał dużo większy 
udział w miksie energetycznym Polski. 

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki

Wstęp

Nie wszystkie opinie wyrażone w niniejszej publikacji 
przez jej autorów odzwierciedlają oficjalne stanowisko 
programowe Instytutu Kościuszki oraz partnerów 
publikacji. Stanowią one wkład w debatę publiczną. 
Tezy zawarte w publikacji odzwierciedlają 
stanowiska poszczególnych autorów, 
niekoniecznie stanowiąc opinie pozostałych. 



 6 Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki

W najbliższym czasie planowane jest ukończenie kilku ważnych inwestycji infrastrukturalnych. 
Otwarcie terminalu LNG w Świnoujściu, rozwój sieci przesyłowej, podziemnych magazynów 
gazu i  interkonektorów, doprowadzą do znacznego zwiększenia bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski. Jednak już w  perspektywie średniookresowej może okazać się, że wzrost 
konsumpcji gazu warunkowany różnymi czynnikami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (jak 
chociażby zwiększeniem podaży w  efekcie oczekiwanego sukcesu gazu niekonwencjonal-
nego), może mieć znacznie większą dynamikę niż rozwój połączeń gazowych. Pomimo że 
trudno obecnie oszacować skalę rozbudowy infrastruktury konieczną do pełnego wykorzy-
stania polskich złóż niekonwencjonalnych, to pewnym jest, że sukces nie będzie możliwy bez 
dodatkowych gazociągów przesyłowych, dystrybucyjnych i  kopalnianych, a  także nowych 
podziemnych magazynów gazu. 

Już teraz należy zatem przewidzieć rozwiązania na wypadek różnych strategicznych scena-
riuszy rozwoju sytuacji na rynku gazu w Polsce i Europie, tak aby sprostać potrzebie infrastruk-
turalnego zabezpieczenia rynku. Plany te powinny obejmować uwarunkowania światowe, 
unijne oraz krajowe, a  ponadto przedstawiać rozwiązania dla tych problemów – prawnych, 
finansowych i administracyjnych, które już dziś, negatywnie wpływając na tempo inwestycji, 
stanowią istotne bariery dla rozwoju i modernizacji infrastruktury. Nowe projekty infrastruktu-
ralne muszą zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale także źródła zaopatrzenia w gaz ziemny. 
Jednocześnie polski rząd powinien sprostać rosnącemu popytowi na gaz ziemny i  intensyfi-
kować działania w kierunku zwiększenia wydobycia gazu z krajowych źródeł. W szczególności 
potrzebny jest dziś nowy, silny impuls do znacznego zwiększenia wydobycia gazu konwencjo-
nalnego oraz zapewnienie dogodnych i atrakcyjnych warunków dla firm z branży łupkowej. 
Działania te powinny przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku, odpolitycznienia dostaw 
gazu ziemnego oraz ich urynkowienia. Liberalizacja sprzyjać będzie z  kolei spadkowi cen 
surowca, co przyniesie korzyści zarówno dla polskiej gospodarki, jak i konsumentów indywi-
dualnych. Przygotowując strategię rozwoju rynku gazu w Polsce, warto sięgnąć do doświad-
czeń amerykańskich czy europejskich. 

Powodzenie tej strategii powinno znacząco zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i ekono-
miczne Polski. Obserwując dynamiczny proces reindustrializacji USA, który rozpoczął się na 
skutek spadku cen energii, wywołanej głównie sukcesem gazu z łupków, musimy wyciągnąć 
właściwe wnioski i  wykorzystać szansę, jaka rysuje się przed Polską. Mamy możliwość jako 
gospodarka powrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, pod warunkiem wykorzystania 
tańszej energii z polskiego gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego. Nowa infrastruk-
tura gazowa jest koniecznym elementem tego sukcesu!

Dziękując autorom i partnerom publikacji za współpracę, zapraszam Państwa do lektury.



Zespół redakcyjny

Podsumowanie i wnioski dla Polski

Charakterystyka oraz analiza istniejącej oraz planowanej 
infrastruktury gazowej w Polsce na tle porównawczym

W  okresie transformacji zapotrzebowanie na gaz ziemny w  Polsce wzrosło o  połowę, 
choć kilkukrotnie mniej od śmiałych prognoz z początku lat 90. XX wieku. Aktualne ostrożne 
prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny pokazują wzrost jego zużycia o 12,2% do 2020 r. 
i o 32,5% do 2030 r. Zatem prawdopodobne jest, że zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2030 r. 
wyniesie 20,2 mld m3. Jeśli jednak zostaną zrealizowane ambitne plany budowy 12 bloków 
energetycznych opalanych gazem, to tylko z  tego tytułu zużycie gazu dodatkowo wzrośnie 
blisko o  połowę do 2018 r. Tak duże zmiany wymagają odpowiednich dostosowań po 
stronie infrastruktury gazowej.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w sektorze gazu zmniejszyło się w ciągu dwóch lat 
głównie z uwagi na to, że zapotrzebowanie na gaz ziemny rosło szybciej niż realizowane były 
inwestycje infrastrukturalne. Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 dla sektora gazu 
ziemnego w Polsce, opracowany przez Instytut Kościuszki, wyniósł 0,2689 wobec 0,2931 
w  2010 r. Oznacza to spadek o  0,0242 punktu (8,3%) względem IBE 2010. Pełne wyniki 
IBE 2012 znajdują się w rozdziale 2. Trzeba jednak pamiętać, że Indeks nie bierze pod uwagę 
postępów w pracach inwestycyjnych, a jedynie oddanie ich do użytkowania (np. terminal LNG, 
gazociągi przesyłowe etc.). Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski odnoto-
wano jedynie w zakresie wzrostu udziału gazu importowanego w oparciu o kontrakty krótko-
terminowe w całości importu oraz w stosunku pojemności czynnej podziemnych magazynów 
gazu do średniego kwartalnego zużycia.

Aby sprostać rosnącemu popytowi na gaz ziemny, infrastruktura gazowa wymaga dyna-
micznego rozwoju równolegle w  wielu obszarach, w  tym m.in.: gazociągów przesy-
łowych i  dystrybucyjnych, terminalu LNG, podziemnych magazynów gazu i  połączeń 
międzysystemowych.

W  2011 r. 52,5% populacji Polski korzystała z  sieci gazowych. Bardzo duże dysproporcje 
utrzymują się w gazyfikacji terenów zurbanizowanych (72,7%) i wiejskich (21,2%). Mieszkańcy 
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Długoterminowa perspektywa inwestycji w  zakresie infrastruktury gazowej wiąże się 
z kosztami na poziomie minimum 1,85% PKB Polski z 2012 r. (28,88-30,13 mld PLN). Kwota 
ta nie uwzględnia części wydatków niezbędnych do budowy interkonektorów czy chociażby 
sieci gazociągów dystrybucyjnych średniego i niskiego ciśnienia z uwagi na początkowy etap 
planowania tych inwestycji. Świadczy to jednak o skali wyzwań stojących przed polską infra-
strukturą gazową.

Trudno jest także oszacować koszt budowy infrastruktury gazowej niezbędnej do rozwoju 
sektora gazu z łupków (o czym szerzej traktuje rozdział 14). Największa ilość nowych gazo-
ciągów powstanie jednak prawdopodobnie w  północno-zachodniej oraz środkowej części 
kraju, gdzie znajdują się najbardziej perspektywiczne koncesje poszukiwawcze gazu z łupków. 
Konieczna będzie rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych, dystrybucyjnych, a  także 
podziemnych magazynów gazu. Jednocześnie niektóre gazociągi przesyłowe zostaną zmoder-
nizowane oraz zwiększona będzie ich przepustowość. W wielu miejscach gazociągi przesyłowe 
i dystrybucyjne nie będą dochodziły do miejsc odwiertów gazu z  łupków, zatem niezbędne 
będzie zbudowanie gazociągów kopalnianych.

Doświadczenia amerykańskie i europejskie (omówione szerzej w rozdziałach 6, 7, 8, 9) poka-
zują, że w zakresie infrastruktury gazowej nie ma rozwiązań sprawdzających się wszędzie. 

Wielka Brytania posiada bardzo elastyczną infrastrukturą oraz doświadczenia w handlu surow-
cami w londyńskim City. W przypadku lokalnego rozwoju produkcji gazu z  łupków, może ją 
uczynić centrum handlu gazem ziemnym na rynkach europejskich. Realizacja tego scenariusza 
uzależniona jest także od dalszej liberalizacji na rynkach UE oraz od rozwoju globalnego rynku 
gazu skroplonego LNG.

Niemiecki rynek gazu został zliberalizowany już pod koniec lat 90. XX wieku, jednak charak-
teryzuje się wysokim stopniem integracji poziomej i pionowej, a przy tym jest zdominowany 
przez kilka dużych firm. Pomimo doskonale rozwiniętej infrastruktury, niemieccy klienci płacą 
za gaz jedne z najwyższych stawek w Europie. Przyczyną takiego stanu jest brak dostępu do 
alternatywnych źródeł pozyskania gazu oraz istnienie długoterminowych umów na dostawy 
surowca.

Amerykański rynek gazu ziemnego jest rynkiem wysoce konkurencyjnym, w porównaniu do 
europejskich standardów mamy tutaj do czynienia z ogromną ilością podmiotów zaangażo-
wanych w proces wydobycia, transportu, magazynowania i dostarczania gazu konsumentom. 
Ceny gazu są kształtowane na rynkach spot  i ustalane na podstawie swobodnej gry popytu 
i podaży. Kontrakty długoterminowe w zasadzie nie występują. Infrastruktura gazowa (sieci 
przesyłowe, podziemne magazyny gazu, terminale LNG) jest bardzo dobrze rozwinięta, co 
w połączeniu z rewolucją łupkową w ostatnich latach przyczyniło się do największego spadku 
cen gazu.

W perspektywie doświadczeń wybranych rynków gazu, wydaje się jednak, że najważniejszymi 
wyzwaniami, przed jakimi stoi Polska, będą: stworzenie sprawnie funkcjonującego rynku, na 

województwa podkarpackiego mają nieporównywalnie lepszy dostęp do sieci gazowych 
niż mieszkańcy pozostałej części Polski zarówno w miastach, jak i na wsiach. Najgorsza sytu-
acja pod tym względem występuje w  województwie podlaskim i  kujawsko-pomorskim. 
Województwo małopolskie charakteryzuje się najlepiej rozwiniętą siecią gazociągów dystry-
bucyjnych w Polsce (137 km na każde 100 km2). Także tam występuje najgęstsza sieć na tere-
nach wiejskich (116 km na każde 100 km2), natomiast na terenach miejskich w województwie 
wielkopolskim (338 km na każde 100 km2). Regionalne zróżnicowanie gazyfikacji w Polsce jest 
rezultatem uwarunkowań historycznych, obecności dużych skupisk ludności (aglomeracje), 
obecności dużych zakładów przemysłowych (głównie sektor chemiczny i  petrochemiczny) 
oraz intensywnością działalności wydobywczej na danym terenie. Udział poszczególnych 
województw w  krajowej liczbie odbiorców gazu oraz udział w  jego zużyciu w  poszczegól-
nych grupach klientów jest bardzo mocno zróżnicowany. W sposób znaczący determinuje to 
gęstość sieci gazowych w regionach, ale jednocześnie ma wpływ na kierunki rozwoju infra-
struktury gazowej (zależność dwukierunkowa).

Polska sieć przesyłu gazu po latach stagnacji i zaniechań inwestycyjnych wymaga prac moder-
nizacyjnych. Aż 62% długości gazociągów przesyłowych ma więcej niż 26 lat. Jedynie 3% to 
gazociągi mające mniej niż 5 lat.

Budowa 1 367 km nowych gazociągów przesyłowych – w części na podstawie specustawy 
terminalowej – wiązać się będzie z wydatkiem ponad 5,1 mld PLN. Jednocześnie konieczne 
jest rozwijanie sieci dystrybucyjnej. Najważniejsze odcinki dystrybucyjne wysokiego ciśnienia 
o długości ok. 1 500-2 000 km pociągną za sobą szacunkowe koszty rzędu 3,75-5 mld PLN. 

Koszty wymiany najstarszych odcinków gazociągów przesyłowych osiągną poziom 14 mld 
PLN w perspektywie do 2025 r.

Rozbudowa podziemnych magazynów gazu z obecnych 2 mld m3 do docelowo 3,5 mld m3 

pojemności czynnej zabezpieczy 20% zużycia gazu ziemnego w 2020 r. Łączny koszt inwestycji 
szacuje się na 3,25 mld PLN.

Finalizacja budowy pierwszego etapu terminalu LNG o  pojemności 5 mld m3 powinna 
nastąpić – zgodnie ze specustawą terminalową – w połowie 2014 r. Koszt terminalu to 2,78 
mld PLN. Mówi się jednak o konieczności zwiększenia jego pojemności o połowę w perspek-
tywie do 2020 r.

Budowa i rozbudowa systemu interkonektorów ze: Słowacją, Litwą, Danią, Czechami oraz 
Korytarz Północ-Południe są obecnie na etapie planowania, stąd trudno określić łączne 
koszty tych inwestycji. Mają one kluczowe znaczenie dla budowy europejskiego rynku gazu 
ziemnego i realnego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie kontynentu.

Planowane inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce omówione zostały 
szerzej w rozdziale 3.
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Konieczna jest także rozbudowa połączeń infrastrukturalnych z  sąsiadami, w  sytuacjach 
kryzysowych (nagłe odcięcie gazu przez zagranicznego dostawcę) zwiększa się prawdopodo-
bieństwo zastąpienia niepewnego źródła. Szczególnie istotna jest budowa Korytarza Północ-
Południe, który zwiększy bezpieczeństwo energetyczne UE. Nowe połączenia infrastruktu-
ralne, będą w niedalekiej przyszłości potrzebne również do eksportu polskiego gazu z łupków.

Ważnym czynnikiem dla zmiany zasad energetycznej gry będzie terminal LNG w Świnoujściu: 
nawet jeśli zwiększymy udział gazu z importu w strukturze zużycia, nie będzie nim gaz rosyjski. 
W  takiej sytuacji wzrośnie pozycja negocjacyjna Polski w  jej relacjach gazowych z  Rosją. 
Rosjanie będą bardziej skłonni obniżać ceny swojego surowca (co zresztą już powoli robią), 
ponadto terminal w Świnoujściu to doskonała okazja do modernizacji starej i budowy nowej 
infrastruktury gazowej.

Należy zwiększać także pojemność podziemnych magazynów gazu, aż do pojemności 
odpowiadającej ok. 25-30% rocznego zużycia gazu ziemnego, pozwoli to zmniejszyć praw-
dopodobieństwo przerw w dostawach gazu w przypadku nagłego zatrzymania dostaw gazu 
z importu.

Konieczne jest także kontynuowanie procesu liberalizacji rynku gazu, nie tylko na rynku 
importerów, ale głównie krajowym rynku sprzedaży detalicznej i hurtowej (Towarowa Giełda 
Energii), czyli realna liberalizacja handlu gazem. Oczywiście ideałem byłby wysoce konkuren-
cyjny rynek amerykański (z dziesiątkami podmiotów, którzy wydobywają i sprzedają gaz).

Rozbudowa kluczowej infrastruktury gazowej jest jednym z  priorytetów europejskiej 
polityki energetycznej na nadchodzące lata. Główną korzyścią z tego płynącą jest budowa 
obok wewnętrznego rynku gazu, także silnych struktur rynkowych na poziomie krajowym, jak 
i regionalnym. Polska staje zatem przed szansą zniesienia barier dzielących ją od rynków euro-
pejskich oraz zniwelowania historycznych uwarunkowań, które wciąż mają istotny wpływ na 
kształt polskiego rynku gazu. Dla realizacji tego celu konieczna jest kontynuacja zintensyfiko-
wanej współpracy regionalnej w kierunku realizacji kluczowej infrastruktury gazowej w tej 
części Europy oraz, równolegle, kontynuacja procesu wdrażania unijnego acquis w obszarze 
energii w sposób zgodny ze specyfiką polskiego rynku.

Zagadnienia te zostały omówione szerzej w rozdziałach 10, 11, 12, 13, 14. 

Bariery dla rozwoju infrastruktury gazowej

Na przeszkodzie optymalnej dynamiki rozbudowy liniowej infrastruktury gazowej stają 
bariery prawne (omówione szczegółowo w rozdziale 15). Podstawowe problemy generowane 
są głównie przez konieczność wypełniania przez inwestorów, w procesie przygotowania inwe-
stycji, procedur oraz obowiązków wynikających z dużej liczby aktów prawnych, które niejed-
nokrotnie są ze sobą sprzeczne. 

którym o  cenie decydowałaby gra popytu i  podaży, rozbudowa infrastruktury, która byłaby 
w stanie zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na gaz oraz sprawnie włączyć nowe źródła 
pochodzenia gazu (konwencjonalnego, z  łupów oraz LNG). Rola infrastruktury jest zatem 
kluczowa dla rozwoju rynku gazu ziemnego w najbliższej przyszłości.

UE w  chwili obecnej zmierza w  kierunku budowy jednolitego rynku gazu ziemnego, co 
sprawia, że kwestie związane z rozwojem sieci gazowych, w szczególności w aspekcie połą-
czeń międzysystemowych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, także stają 
się niezwykle istotne. Nie jest bowiem możliwe powstanie unijnego rynku gazu ziemnego bez 
funkcjonowania rozbudowanych i  zintegrowanych ze sobą krajowych systemów gazowych. 
Zasady funkcjonowania rynku energii w UE uregulowane zostały w ramach tzw. trzeciego 
pakietu energetycznego. Przepisy pakietu szczególną rolę w procesie rozwoju infrastruktury 
gazowej przyznają krajowym organom regulacyjnym. W polskich warunkach takim organem 
jest Prezes URE. Zgodnie z przepisami dyrektywy gazowej, organ regulacyjny powinien brać 
udział w konsultacjach dziesięcioletnich planów rozwoju sieci opracowywanych przez opera-
torów systemów przesyłowych, monitorować ich wdrażanie, a w razie potrzeby – zapewnić ich 
wykonanie przez operatora.

Organem odpowiedzialnym za wydawanie koncesji na wykonywanie działalności gospodar-
czej w sektorze gazu ziemnego w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji gazu, skra-
plania gazu i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz magazynowania gazu jest Prezes 
URE. Decyzją Prezesa URE, działalność gospodarczą w  zakresie przesyłania gazu ziemnego 
wykonuje Gaz-System. Zasadnicze znaczenie w ramach działalności dystrybucyjnej w Polsce 
odgrywa sześć spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG. Działalność gospo-
darczą w zakresie magazynowania wykonuje Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o., 
który także wchodzi w  skład GK PGNiG. Szerzej o  podmiotach odpowiedzialnych za rozwój 
infrastruktury gazowej w Polsce traktuje rozdział 4.

Analiza korzyści wynikających z rozbudowy infrastruktury 
gazowej
Polski rząd powinien intensyfikować działania w  kierunku zwiększenia wydobycia gazu 
z  krajowych źródeł, w  szczególności tworzyć sprzyjające warunki dla eksploatacji gazu 
z  łupków oraz dać nowy impuls do znacznego zwiększenia wydobycia gazu konwencjonal-
nego. Powinno to przyczynić się do wzrostu konkurencji na rynku gazu, odpolitycznienia 
dostaw gazu ziemnego do kraju oraz ich urynkowienia. Wolny rynek gazu powinien dopro-
wadzić do spadku cen surowca (z korzyścią dla polskiej gospodarki i konsumentów indywi-
dualnych), a  nowe projekty infrastrukturalne powinny zdywersyfikować nie tylko kierunki, 
ale także źródła zaopatrzenia w gaz. Powodzenie tej strategii powinno znacząco zwiększyć 
bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

Zwiększona eksploatacja gazu ziemnego przyczyni się do rozbudowy i modernizacji infrastruk-
tury gazowej oraz zwiększenia gazyfikacji kraju. Rozbudowa infrastruktury gazowej będzie 
skutkować wzrostem dochodów polskich regionów oraz powstaniem nowych miejsc pracy.
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•	 organ ustalający lokalizację infrastruktury liniowej powinien być właściwy do wydania 
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Niezależnie od powyższego, należy zaznaczyć, że zmiany likwidujące część wskazanych 
w  niniejszym raporcie barier prawnych mogą zostać wprowadzone także poprzez noweli-
zację przepisów poszczególnych ustaw lub rozporządzeń. W szczególności dotyczy to aktów 
prawnych regulujących kwestie ochrony środowiska, Prawa wodnego, ochrony zabytków, 
dróg publicznych czy przepisów technicznych. 

Nie zmienia to jednak faktu, że kluczowe znaczenie dla branży gazowniczej będzie miało 
uchwalenie ustawy w sposób kompleksowy regulującej wszelkie aspekty związane z realizacją 
infrastruktury liniowej. 

W  związku z  bardzo wysokimi kosztami inwestycji w  rozwój i  modernizację infrastruktury 
gazowej w  Polsce, jedną z  najistotniejszych barier jest ograniczona oferta instrumentów 
finansowania inwestycji infrastrukturalnych (temat omówiony został szerzej w rozdziale 16). 

Choć inwestycje w infrastrukturę gazową są z reguły kwalifikowane przez instytucje finansowe 
jako przedsięwzięcia obarczone względnie niedużym ryzykiem, to ze względu na trwający od 
2007 r. kryzys gospodarczy znacznie pogorszyły się warunki pozyskiwania oraz zmniejszyła się 
dostępność środków inwestycyjnych także dla tego rodzaju projektów. Ograniczona dostęp-
ność kapitału dłużnego, w sposób oczywisty przekłada się na pogorszenie warunków finan-
sowania inwestycji, co stanowi istotną barierę dla realizacji dużych projektów wymagających 
„dojrzałej” formuły długoterminowego finansowania.

Finansowanie długoterminowe, dziesięcio- lub piętnastoletnie, jest obecnie dużo trud-
niej dostępne niż miało to miejsce przed kryzysem. Tymczasem to właśnie takie warunki 
kredytowania sprzyjają podejmowaniu decyzji związanych z  realizacją inwestycji o  długim 
okresie zwrotu, w tym w szczególności projektów w zakresie rozwoju infrastruktury gazowej 
o największej skali. Oferta finansowania długoterminowego dla inwestycji infrastrukturalnych 
nie jest obecnie bogata, co nie oznacza jednak, że finansowanie tego typu nie jest dostępne.

Na szczególną uwagę zasługuje także oferta prezentowana przez działające, częściowo nieko-
mercyjnie, finansowe instytucje multilateralne – Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Nordycki Bank Inwestycyjny. Obejmuje ona bowiem finan-
sowanie długoterminowe, udzielane na warunkach korzystniejszych niż dostępne na rynku. 

Finansowanie multilateralne wymaga jednak spełnienia określonych kryteriów oraz zaak-
ceptowania przez kredytobiorcę warunków, które mają gwarantować realizację misji banku. 
Dodatkowo, niektóre spośród wymaganych przez kredytodawców multilateralnych klauzul 
umownych mogą istotnie ograniczać praktykę operacyjną beneficjentów. 

Wartą odnotowania, w tym kontekście, inicjatywą polskiego rządu jest uruchamiany program 
„Inwestycje Polskie”. Zgodnie z  założeniami, realizowane inwestycje lokowane będą 

Wydaje się, że dla dalszego rozwoju polskiej infrastruktury gazowej niezbędne jest opra-
cowanie i  przyjęcie jednego aktu prawnego, który w  sposób kompleksowy i  systemowy 
będzie regulował procedury związane z  przygotowaniem, a  następnie realizacją inwestycji 
liniowych. Taką ustawą może być w  szczególności przygotowywana przez Ministerstwo 
Gospodarki ustawa o korytarzach przesyłowych, wydaje się jednak, że nie w kształcie, który 
został opisany szerzej w rozdziale 15. Zaproponowane, w ramach przeanalizowanego projektu 
ustawy, rozwiązania są bowiem dalece niewystarczające, przez co mogą nie przyczynić się do 
znaczącego skrócenia niezbędnych procedur administracyjno-prawnych, a co za tym idzie – 
do przyspieszenia procesu inwestycyjnego.  

Najbardziej oczywistym wydaje się skorzystanie z  rozwiązań przyjętych w  ramach specu-
stawy terminalowej. Ustawa ta sprawdziła się bowiem w  praktyce, znacznie przyspieszając 
przygotowanie i  rozpoczęcie budowy samego terminalu LNG, jak również inwestycji mu 
towarzyszących. Co więcej, rozwiązania przyjęte w  specustawie terminalowej wykazują się 
znacznym podobieństwem do tzw. specustawy drogowej1, która usprawniła w dużym stopniu 
proces związany z przygotowaniem inwestycji drogowych. 

W  świetle powyższego można sformułować następujące postulaty, odnośnie oczekiwanych 
rozwiązań prawnych, które powinny znaleźć się w  ustawie regulującej kwestie związane 
z przygotowaniem inwestycji infrastrukturalnych:
•	 stworzenie jednego ośrodka decyzyjnego, który odgrywałby decydującą rolę w ramach 

procesu inwestycyjnego dotyczącego inwestycji liniowych. W przypadku inwestycji 
o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim takim ośrodkiem powinien być wojewoda, 
w przypadku inwestycji lokalnych szereg obowiązków w tym aspekcie można powierzyć 
staroście;

•	 usprawnienie procedury związanej z ustaleniem lokalizacji projektowanej infrastruktury 
liniowej. Zasadnym jest, aby przebieg całego gazociągu ustalany był jedną decyzją admi-
nistracyjną, co znacznie skróci poszczególne procedury;

•	 decyzja o ustaleniu lokalizacji infrastruktury liniowej powinna mieć charakter decyzji 
wywłaszczeniowej, tj. w chwili gdy stanie się ostateczna, powinna zatwierdzać podział 
nieruchomości, a także ustanawiać na rzecz przedsiębiorcy służebność przesyłu, a w razie 
konieczności przenosić na Skarb Państwa własność nieruchomości niezbędnych do 
realizacji inwestycji (ewentualnie można rozważyć wywłaszczanie nieruchomości bezpo-
średnio na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego). Takie rozwiązanie zapewni przedsię-
biorcy szybki dostęp do nieruchomości, co umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych;

•	 ustalenie zasad określania wysokości odszkodowań. Co ważne, proces związany 
z ustaleniem wysokości odszkodowania nie może blokować rozpoczęcia faktycznych prac 
budowlanych;

•	 uproszczenie procedur administracyjnych, w szczególności poprzez określenie krótkiego 
terminu na załatwienie sprawy przez organ administracji, a także zastąpienie konieczności 
przeprowadzenia stosownych uzgodnień jedynie obowiązkiem uzyskania opinii;

1 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 
r. Nr 193, poz. 1194).
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Konieczna będzie także zmiana systemu zapasów obowiązkowych ze względu na przepisy 
dyrektywy gazowej. Jeśli nie zmieni się sposób liczenia zapasów obowiązkowych, to w 2020 
r. zdecydowaną większość pojemności magazynowej mogą stanowić zapasy obowiązkowe2. 

Inwestycje infrastrukturalne zaplanowane w  perspektywie krótkoterminowej, jeśli zostaną 
zakończone z sukcesem i terminowo, spowodują znaczne zwiększenie bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski w sektorze gazu ziemnego. Jednak już w perspektywie średniookresowej 
może okazać się, że wzrost zapotrzebowania na gaz warunkowany różnymi czynnikami oraz 
wzrost dostępności gazu w efekcie sukcesu projektu gazu niekonwencjonalnego, mogą mieć 
znacznie większą dynamikę niż rozwój infrastruktury. Już dziś należy zatem przewidzieć 
rozwiązania na wypadek różnych strategicznych scenariuszy rozwoju sytuacji na rynku gazu 
w Polsce i Europie. 

2 Dane i prognozy Ministerstwa Środowiska zaprezentowane podczas seminarium „Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego – 
interkonektory, LNG, przesył, dystrybucja, magazynowanie, sieci i giełda”, Kancelarii Prezydenta RP, 7 marca 2013 r. 

w spółkach celowych (SPV, ang. Special Purpose Vehicle), które będą odpowiadały za przygoto-
wanie i realizację konkretnych projektów infrastrukturalnych. Zakładana formuła finansowania 
pozabilansowego niewątpliwie zwiększy dostępność środków finansowych, gdyż pozwoli na 
realizowanie inwestycji również inwestorom posiadającym niedostateczne kapitały własne. 
Z drugiej strony, formuła SPV spowoduje wzrost wymagań wobec realizowanych projektów 
– racjonalność ekonomiczna każdego z  nich będzie podlegała indywidualnej ocenie, a  fakt 
ujmowania realizowanej inwestycji jako elementu łańcucha wartości przedsiębiorstwa inwe-
stora, będzie miał znaczenie drugorzędne.

Budowa i  rozbudowa infrastruktury energetycznej – kluczowej z  punktu widzenia budowy 
wewnętrznego rynku gazu oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw – nie byłaby możliwa 
bez wsparcia na poziomie europejskim (o  czym szerzej traktuje rozdział 17). Pakiet 
Infrastrukturalny jest odpowiedzią Komisji Europejskiej na oczekiwania sektora, będąc 
propozycją nowego podejścia do priorytetyzacji i  dwutorowego wsparcia (prawno-instytu-
cjonalnego oraz finansowego) rozwoju infrastruktury energetycznej w UE. Nowy instrument 
finansowania infrastruktury nie powinien jednak wpływać na zmianę ważnej roli, jaką speł-
niała do tej pory polityka spójności. W tym kontekście głównym celem dla Polski jest maksy-
malizacja wsparcia w  kolejnej unijnej perspektywie budżetowej dla budowy kluczowych 
projektów transgranicznych oraz dla rozwoju wewnętrznej infrastruktury gazowej. 

Rozważając kwestię barier dla rozwoju infrastruktury gazowej w  Polsce, należy także prze-
analizować poziom praktyk biznesowych oraz kultury zarządzania, który jest kluczowym 
elementem wyznaczającym poziom efektywności i  produktywności (omówiony szerzej 
w  rozdziale 18). Te z  kolei są bardzo istotnym elementem decydującym o  poziomie ryzyk 
powyżej gruntu – zarówno w  branży poszukiwania i  wydobycia węglowodorów, jak i  infra-
struktury – które określają przewidywany zwrot na inwestycjach będących podstawą w podej-
mowaniu decyzji inwestycyjnych.

Przedstawione w raporcie wyzwania i problemy nie są zapewne zbiorem zamkniętym. Sytuacja 
polskiego rynku gazu jest bowiem bardzo dynamiczna i warunkowana nie tylko wewnętrz-
nymi, ale także zewnętrznymi procesami. Eksperci wskazują, że zapotrzebowanie na gaz może 
rosnąć szybciej niż wskazują na to prognozy. Jednym z „niedoszacowanych” czynników może 
być chociażby dyrektywa w  sprawie emisji przemysłowych (IED), która będzie miała duże 
znaczenie dla przyszłości konsumpcji gazu w Polsce. Wiele ciepłowni bądź elektrociepłowni, 
które obejmuje dyrektywa, będzie musiało zostać przekonwertowanych na zasilanie gazowe. 
Stanowić to będzie wyzwanie dla firm zajmujących się przyłączeniami do elektrociepłowni, 
będzie trzeba doprowadzić bowiem infrastrukturę gazową i  elektroenergetyczną. Będzie to 
problem podmiotów zajmujących się budową sieci dystrybucyjnej, bo w znaczącej większości 
to do nich firmy będą składały wnioski o  przyłączenia. W  dłuższej perspektywie czasowej 
może brakować także pojemności magazynowych oraz przepust gazociągów przesyłowych. 
Eksperci wskazują także, że projektowane średnice gazociągów przesyłowych (700 mm) 
mogą być zbyt małe i konieczne będzie zastosowanie średnic, np. do 1000 mm, co znacząco 
podniesie koszt budowy gazociągów – nawet o 100% – nie uwzględniają tego obecne plany 
inwestycyjne podmiotów odpowiedzialnych za rozbudowę infrastruktury gazowej w Polsce. 
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Łukasz Pokrywka

Polska gospodarka w  okresie transformacji urosła ponad dwukrotnie. Od roku 1995 PKB 
w cenach stałych (z 1995 r.) wzrósł dwa razy, wartość dodana brutto przemysłu wzrosła o 142,8%, 
a samego przetwórstwa przemysłowego aż o 230,6%. Takie zmiany po stronie wyników gospo-
darczych wymagały adekwatnych dostosowań po stronie czynników produkcji. 

Rosnący popyt zagregowany w  gospodarce oznacza także wzrost zapotrzebowania na 
surowce naturalne i energię – w  tym gaz ziemny. Dane historyczne pokazują, że nie jest to 
zmiana w skali 1:1. Może to wynikać z faktu, że nie całe zużycie energii jest determinowane 
wolumenem produkcji – w przypadku sektora przedsiębiorstw – oraz nie całe zużycie energii 
rośnie proporcjonalnie do wzrostu dochodów – w przypadku sektora gospodarstw domowych. 
W okresie 2006-2011 wartość dodana brutto w przemyśle w cenach stałych (z 2005 r.) wzrosła 
o 39,3%, a w przetwórstwie przemysłowym o 51,1%. W tym samym czasie wzrost zużycia gazu 
przez przemysł zwiększył się o 9,1%. W 2009 r., wskutek załamania produkcji przemysłowej, 
zużycie gazu spadło do poziomów sprzed 2006  r. Okres ożywienia przyniósł jednak wzrost 
zużycia tego surowca o 11,7% przy jednoczesnym wzroście wartości dodanej brutto w cenach 
stałych z 2005 r. o 18% (przemysł ogółem) i 19,6% (przetwórstwo przemysłowe).

Od początku okresu transformacji, łączne zużycie gazu ziemnego w  Polsce wzrosło blisko 
o  połowę. Na początku lat 90. XX wieku prognozy zapotrzebowania na gaz ziemny sięgały 
30 mld m3, a nawet 40 mld m3 w 2010 r.1 Choć okazały się one mocno „przestrzelone”, to nie 
można wyciągnąć z tego wniosku, że zużycie gazu ziemnego w przyszłości będzie wzrastać 
z dotychczasową, stosunkowo niską dynamiką. Jak bowiem wskazywał J. M. Keynes, decyzje 
podjęte w  przeszłości stwarzają nowe uwarunkowania, które uniemożliwiają powrót do 
stanu pierwotnego. Nie ma takiej gospodarki, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość 
łączyłyby się w całość2. Stąd prognozy tworzone tylko w oparciu o dane z przeszłości są niepo-
prawne, ponieważ nie uwzględniają zmian strukturalnych. Potencjalne szanse, wynikające 
z wydobycia gazu z łupków i perspektywa spadku cen gazu może generować większy popyt na 
ten surowiec. Dodatkowo, gaz ziemny jako paliwo bardziej ekologiczne niż węgiel, może być 

1 Budowa i rozbudowa sieci przesyłu i dystrybucji gazu w Polsce w kontekście zapisów Pakietu Energetyczno-klimatycznego, Instytut 
im. E. Kwiatkowskiego, Warszawa 2012, s. 6.

2 T. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2008, s. 31.
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Najwyższy poziom gazyfikacji w  2011  r. odnotowano w  województwie podkarpackim – 71,8% 
(wykres 1.1). Także powszechność korzystania z sieci gazowych w miastach i wsiach była największa 
w tym regionie – odpowiednio 88,8% oraz 59,8%. Ten pozornie zaskakujący fakt, wynika z wielolet-
nich tradycji wydobycia gazu ziemnego na Podkarpaciu i towarzyszącego temu procesowi rozwoju 
sieci rozdzielczych. Najniższy wskaźnik ogółem powszechności korzystania z sieci gazowych w 2011 r. 
odnotowano w województwie podlaskim (27,0%). W tym samym regionie najmniejszy był również 
odsetek korzystających z sieci gazowych w miastach (42,6%). Natomiast we wsiach województwa 
kujawsko-pomorskiego zaledwie 3,0% ludności korzystało z gazu ziemnego – to najmniejszy odsetek 
spośród wszystkich województw, choć porównywalnie niskie odnotowano także w województwach: 
podlaskim, opolskim, warmińsko-mazurskim oraz w łódzkim (nieprzekraczające 4,0%). 

W  okresie dziewięciu lat, odsetek korzystających z  sieci gazowych zwiększył się o  0,3 punktu 
procentowego (p.p.). Jednak zaledwie w  połowie województw odnotowano wzrost. Największy 
w województwach: wielkopolskim (3,5 p.p.) i zachodniopomorskim (3,4 p.p.). Zmiany w tych regio-
nach można wiązać z coraz bardziej dynamicznym rozwojem sektora wydobywczego gazu ziem-
nego. Potwierdza to wpływ wydobycia gazu ziemnego na poprawę dostępności usług komunalnych 
w regionie, co zostało wskazane jako jedna z potencjalnych korzyści, które mogą być odczuwalne 
w najbliższych latach w związku z rozwojem sektora gazu z łupków w Polsce4. Największy spadek 
odsetka korzystających z sieci gazowych odnotowano w województwie pomorskim.

4 Ł. Pokrywka, Analiza potencjalnych korzyści z wydobycia gazu niekonwencjonalnego dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w Polsce 
z uwzględnieniem doświadczeń regionów, w których działają kopalnie gazu konwencjonalnego [w:] “Wpływ wydobycia gazu łupkowego na 
rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski”, Instytut Kościuszki, Warszawa 
2012, s. 114-115.

Tabela 1.1. Korzystający z sieci gazowej w województwach w 2011 r. jako procent ludności i dynamika odsetka 
korzystających w latach 2002-2011. Źródło: GUS

Region Ogółem W miastach Na wsi Zmiana ogółem
2002-2011 (p.p.)

Polska 52,5 72,7 21,2 0,3
podkarpackie 71,8 88,8 59,8 0,1
małopolskie 63,2 77,0 49,9 -1,9
dolnośląskie 62,7 84,4 12,6 -0,5
śląskie 61,3 70,5 29,5 -1,2
zachodniopomorskie 60,8 80,5 17,2 3,4
mazowieckie 54,5 74,9 18,0 0,3
lubuskie 52,6 75,9 12,3 2,7
pomorskie 50,8 73,1 8,0 -2,4
wielkopolskie 48,1 70,2 20,2 3,5
kujawsko-pomorskie 44,4 71,6 3,0 -0,5
warmińsko-mazurskie 43,3 70,5 3,5 -1,3
opolskie 41,6 76,5 3,4 0,8
lubelskie 39,4 69,1 13,7 3,2
łódzkie 39,3 59,3 4,0 -0,7
świętokrzyskie 36,5 68,8 10,0 0,6
podlaskie 27,0 42,6 3,3 1,2

*Kolorem szarym zaznaczono województwa o wskaźniku powyżej wartości dla Polski ogółem

przedmiotem zainteresowania w kontekście konieczności spełnienia warunków narzuconych 
przez zapisy pakietu energetyczno-klimatycznego UE. 

Podsumowując te wstępne rozważania, należy stwierdzić, że rosnący popyt na gaz ziemny 
w przyszłości będzie uzależniony od wzrostu gospodarczego w Polsce, w tym szczególnie od 
sytuacji w przemyśle (np. w branży chemicznej), cen zużycia tego surowca, zmian struktural-
nych w polskim miksie energetycznym i innych czynników niemożliwych do enumeratywnego 
wskazania obecnie. Będzie miał on także niewątpliwie wpływ na rozwój infrastruktury, która 
ma kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku gazu ziemnego. 

Gazyfikacja polskich regionów

Powszechność korzystania z  gazu ziemnego w  Polsce jest mocno zróżnicowana. W  2011  r. 
odsetek ludności korzystających z sieci gazowych wyniósł 52,5%3. Na uwagę zasługuje jednak 
fakt, że na terenach wiejskich wskaźnik ten osiągnął wartość 21,2%, podczas gdy w miastach 
72,7%. Jednocześnie wojewódzkie zróżnicowanie dostępu do gazu ziemnego było znaczne 
i w 2011 r. osiągnęło wartość 25,7% (wskaźnik zmienności). Choć w miastach dostęp do sieci 
gazowych, jak również korzystanie z nich, jest równomierny w skali kraju (wskaźnik zmienności 
na poziomie 14,8%), to już na wsiach zauważyć można bardzo duże dysproporcje (wskaźnik 
zmienności 225,3%).

3 Dane dotyczące infrastruktury gazowej pochodzą – o ile nie zaznaczono inaczej – z rocznika Infrastruktura komunalna w Polsce w 2011 r., 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.

Wykres 1.1. Korzystający z sieci gazowej w województwach w 2011 r. jako procent ludności. Źródło: GUS
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A – Polska, B – woj. łódzkie, C – woj. mazowieckie, D – woj. małopolskie, E – woj. śląskie, F – woj. lubelskie, G – woj. podkarpackie, 
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dolnośląskie, N – woj. opolskie, O – woj. kujawsko-pomorskie, P – woj. pomorskie, R – woj. warmińsko-mazurskie. Im bliżej 
środka wykresu radarowego przebiega linia, tym mniejsza popularność korzystania z gazu ziemnego w danym województwie. 

Dla przejrzystości prezentowanych danych wykorzystano skalę logarytmiczną.
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Najbardziej rozwinięta infrastruktura gazowa (gazociągi rozdzielcze) w  przeliczeniu na 100 
km2 występuje w  województwie małopolskim (137 km), śląskim (119 km) i  podkarpackim 
(94 km). Najgorzej pod tym względem jest w województwie podlaskim – jedynie 5 km gazo-
ciągów rozdzielczych na każdych 100 km2 województwa. Podobnie wygląda ranking rozwoju 
sieci rozdzielczej na wsiach. W miastach natomiast największe zagęszczenie gazociągów jest 
charakterystyczne dla województw: wielkopolskiego (338 km), mazowieckiego (313 km) 
i małopolskiego (305 km). W miastach województwa podlaskiego – podobnie jak i na wsiach – 
gazociągi są najsłabiej rozwinięte. Omawiany wskaźnik dla tego regionu wynosi jedynie 76 km 
na każde 100 km2.

W 2012 r. województwo mazowieckie skupiało największy odsetek odbiorców gazu ziemnego 
w  Polsce (16,0%) i  zużycia tego surowca (16,3%). Co ciekawe, Warszawa kumulowała 55,5% 
odbiorców gazu ziemnego, jednak zużywających jedynie 16,2% tego surowca w całym woje-
wództwie. W  województwie śląskim znajdowało się 14,5% odbiorców gazu w  kraju, jednak 
zużycie tego surowca wyniosło jedynie 9,1%. Także w  województwie pomorskim i  łódzkim 
odnotowano podobne dysproporcje udziału regionu w liczbie odbiorców i zużyciu gaz, odpo-
wiednio: 5,6% i 3,0% w pomorskim oraz 5,6% i 3,9% w łódzkim. Odwrotna zależność wystą-
piła w województwach lubelskim i  lubuskim. Tam udział zużycia gazu był większy niż udział 
odbiorców i wyniósł odpowiednio: 9,9% i 4,1% w województwie lubelskim oraz 7,1% i 2,7% 
w województwie lubuskim. 

Tabela 1.3. Zmiana długości sieci gazowych przesyłowych i rozdzielczych w latach 2006-2011 
(2006=100). Źródło: GUS

Jednostka terytorialna Zmiana długości czynnej 
sieci rozdzielczej

Zmiana długości czynnej 
sieci przesyłowej

Polska 108,5 105,6
pomorskie 125,2 165,1

kujawsko-pomorskie 121,1 106,6

opolskie 121,0 99,8

podkarpackie 117,3 101,4

małopolskie 115,8 103,7

mazowieckie 112,9 100,4

łódzkie 112,1 128,9

zachodniopomorskie 111,2 105,9

warmińsko-mazurskie 111,1 108,0

podlaskie 111,1 96,6

dolnośląskie 109,1 94,4

lubelskie 107,7 116,5

świętokrzyskie 107,1 111,3

śląskie 104,0 109,1

wielkopolskie 102,8 103,5

lubuskie 102,7 101,1

*Kolorem szarym zaznaczono województwa o wskaźniku powyżej wartości dla Polski ogółem

W  2011  r. łączna długość sieci gazociągowych w  Polsce wyniosła 135 121 km. Na tę liczbę 
składała się sieć przesyłowa (19 480 km) oraz rozdzielcza (115 641 km). Tytułem wyjaśnienia 
należy dodać, że GUS definiuje sieci przesyłowe jako gazociągi o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa. To 
ważne, ponieważ jedyny operator gazociągów przesyłowych Gaz-System zarządza 10 033 km 
krajowej sieci przesyłowej oraz 684 km polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, co łącznie 
daje 10 717 km. Najdłuższe fragmenty sieci przesyłowej (definicja GUS) w 2011 r. znajdowały 
się w województwie wielkopolskim (2 383 km), natomiast najmniejsze w województwie podla-
skim (392 km). W przypadku sieci rozdzielczych najdłuższe odcinki położone były w wojewódz-
twie małopolskim (20 787 km) i podkarpackim (16 693 km). Najmniejsze odcinki znajdowały 
się w województwie podlaskim (1 004 km), a w kolejnym – świętokrzyskim – ich długość była 
blisko 3,5-krotnie większa.

W latach 2006-2011 długość sieci przesyłowych5 zwiększyła się o 5,6%, a długość sieci rozdziel-
czych o  8,5%. Największy procentowy wzrost długości gazociągów rozdzielczych wystąpił 
w województwach: pomorskim (25,5%) oraz kujawsko-pomorskim (21,1%) i opolskim (21,0%). 
To regiony o bardzo niewielkim odsetku ludności korzystającej z sieci gazowych (tabela 1.2). 
Warto zaznaczyć, że w żadnym województwie długości czynnych sieci rozdzielczych nie uległy 
zmniejszeniu. W najmniejszym stopniu sieć rozdzielcza rozwinęła się w województwie lubu-
skim (2,7%). Długość sieci przesyłowych wzrosła w kraju o 5,6% w latach 2006-2011. Aż o 65% 
wzrosła długość sieci przesyłowych w  województwie pomorskim (65,1%). Jednak w  trzech 
województwach długość sieci zmniejszyła się w pięcioletnim okresie.

5 Zgodnie z definicją GUS, do sieci dystrybucyjnych zalicza się gazociągi o ciśnieniu poniżej 0,5 MPa.

Tabela 1.2. Długość sieci gazowych przesyłowych i dystrybucyjnych w 2011 r. (km). Źródło: GUS 

Region Długość czynnej 
sieci ogółem

Długość czynnej 
sieci przesyłowej

Długość czynnej 
sieci rozdzielczej

Polska 135 121 19 480 115 641
wielkopolskie 13 382 2 383 10 998

dolnośląskie 8 225 1 970 6 256

mazowieckie 14 642 1 874 12 768

podkarpackie 18 561 1 868 16 693

śląskie 16 212 1 593 14 618

małopolskie 22 228 1 441 20 787

zachodniopomorskie 6 449 1 344 5 105

kujawsko-pomorskie 3 807 1 177 2 630

lubelskie 8 105 978 7 127

opolskie 2 359 842 1 517

lubuskie 3 707 839 2 868

warmińsko-mazurskie 2 689 803 1 886

pomorskie 5 500 767 4 732

łódzkie 3 904 656 3 248

świętokrzyskie 3 957 553 3 404

podlaskie 1 396 392 1 004
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Znajdujące się na Lubelszczyźnie największe w  kraju zakłady azotowe generują znaczne 
zużycie gazu. Tym samym przemysł województwa lubelskiego zużywa 13,1% przemysłowego 
zużycia gazu ziemnego w Polsce. Region puławski generuje aż 60,8% zużycia gazu ziemnego 
w  całym województwie. Jednocześnie korzystanie przez odbiorców indywidualnych z  sieci 
gazowych nie jest powszechne w tym województwie – odsetek korzystających wynosi jedynie 
39,4% przy ogólnopolskiej średniej na poziomie 52,5%. W  województwie mazowieckim 
wysokie zużycie gazu pochłania rafineria ropy naftowej w Płocku. W regionie płockim zuży-
wane jest aż 75,3% gazu ziemnego przez odbiorców przemysłowych (44,4% gazu zużywanego 
w całym województwie łącznie). W województwie kujawsko-pomorskim zużycie gazu przez 
zakłady chemiczne we Włocławku stanowi 90,3% łącznego zużycia przez odbiorców przemy-
słowych (70,9% zużycia gazu ziemnego w całym województwie łącznie). Przedstawione dane 
pokazują w jak dużym stopniu, na decyzje o budowie i modernizacji gazociągów, wpływ ma 
obecność pojedynczych niekiedy zakładów przemysłowych odpowiadających za większość 
gazu zużywanego przez cały region. 

Sektor handlu i  usług w  Polsce, ze względu na swoją specyfikę, charakteryzuje się dużym 
rozproszeniem. Stąd przy analizie zużycia gazu ziemnego przez tę grupę odbiorców niemoż-
liwym jest wskazanie konkretnych podmiotów, jak uczyniono to w przypadku przemysłu. Na 
uwagę zasługuje niewątpliwie województwo wielkopolskie. Udział liczby podmiotów z sektora 
handlu i usług z województwa w liczbie podmiotów w kraju wynosi jedynie 8,4%, ale generują 

Wykres 1.4.  Udział województw w zużyciu gazu, liczby odbiorców w przemyśle i budownictwie 
w 2011 r. ogółem (%). Źródło: GUS
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Wykres 1.2. Długości sieci rozdzielczych (w km) w przeliczeniu na 100 km2 w 2011 r.  
Źródło: GUS
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Wykres 1.3. Udział województw w zużyciu gazu, liczby odbiorców w kraju ogółem w 2011 r. (%). 
Źródło: GUS
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wespół z gazyfikacją gospodarstw domowych winno być głównym celem rozwoju infrastruk-
tury gazowej na najbliższe lata.

Wykres 1.6. Struktura wiekowa gazociągów przesyłowych zarządzanych przez Gaz-System, stan na 
koniec 2011 r. Źródło: Ministerstwo Gospodarki
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one aż 16,2% zużycia gazu ziemnego przez podmioty z tego sektora. W samym województwie 
wielkopolskim 43,5% gazu ziemnego w sektorze handlu i usług jest zużywane w regionie kali-
skim, na terenie którego znajduje się kompleks kopalń gazu ziemnego. Bliskość miejsca wydo-
bycia tego surowca wpływa na powszechność jego wykorzystywania przez lokalny biznes. 

Lata marazmu w  budowie i  modernizacji gazociągów przesyłowych w  Polsce sprawiły, że 
zdecydowana większość (62%) infrastruktury ma 26 lat i powyżej. Przy maksymalnej długości 
życia gazociągu na poziomie ok. 50 lat6 oznacza to, że w  ciągu najbliższych dwóch dekad 
konieczna będzie wymiana ok. 6 tys. km gazociągów przesyłowych, aby zapewnić stabilność 
dopływu tego surowca do odbiorców końcowych. Liczba ta nie zawiera rozbudowy sieci gazo-
ciągów przesyłowych wynikającej ze wzrostu popytu na gaz ziemny. Jedynie 5% gazociągów 
przesyłowych powstało wcześniej niż 10 lat temu.

Z przedstawionego stanu krajowej infrastruktury gazowej wyłania się obraz jej nierównomier-
nego rozwoju w poszczególnych częściach Polski. W pewnym stopniu wynika to z czynników 
lokalizujących wielkie zakłady przemysłowe z branży chemicznej lub petrochemicznej, które 
pochłaniają większą część zużycia gazu ziemnego w  całym województwie. Niepokój budzi 
występowanie w dalszym ciągu „białych plam” na mapie Polski, gdzie lokalne społeczności nie 
mają dostępu do tego źródła energii. Zapewnienie ciągłości dostaw gazu ziemnego dla obec-
nych odbiorców przemysłowych oraz umożliwienie tworzenia nowych ośrodków przemysłu 

6 Budowa i rozbudowa sieci…, op. cit., s. 25.

Wykres 1.5. Udział województw w zużyciu gazu, liczby odbiorców w kraju w handlu i usługach 
w 2011 r. (%). Źródło: GUS
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W  2010 r. Instytut Kościuszki opublikował raport1 zawierający ocenę bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski w  zakresie paliw płynnych i  gazu ziemnego, opracowaną według autor-
skiego modelu – Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego, na który składa się zbiór kryteriów 
makro i mikro odnoszących się przede wszystkim do infrastrukturalnych uwarunkowań tych 
sektorów. Niniejszy rozdział zawiera wyniki Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 dla 
sektora gazu ziemnego w Polsce. Syntetyczny Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego sektora 
gazu ziemnego jest addytywnym, agregatowym wskaźnikiem składającym się z 5 obszarów 
analizy (kryteria makro) i  13 wskaźników analitycznych (kryteria mikro). Struktura Indeksu 
Bezpieczeństwa Energetycznego jest następująca: 

•	 krajowe wydobycie gazu ziemnego – relacja gazu ziemnego wydobytego na terenie Polski 
w danym roku do całkowitego zużycia gazu ziemnego w tym samym czasie (waga: 25%);

•	 infrastruktura importowa:
 Ř przepustowość rurociągów – relacja przepustowości rurociągów do całości importu 

(waga: 6,5%);
 Ř przepustowość terminali – relacja przepustowości terminali do całości importu 

(waga: 8,5%);
 Ř przepustowość infrastruktury według kierunków dostaw – wskaźnik Herfindahla-

Hirschmana (HHI)2 (waga: 10%);

•	 struktura importu:
 Ř dywersyfikacja kierunków dostaw – wskaźnik HHI (waga: 15%);
 Ř dywersyfikacja źródeł wydobycia (państw-importerów) – wskaźnik HHI (waga: 10%);
 Ř struktura terminowa kontraktów importowych – relacja gazu importowanego na 

podstawie kontraktów krótkoterminowych do całości importowanego gazu  
(waga: 5%);

1 Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2010. Raport Otwarcia, Instytut Kościuszki, Kraków 2010, s. 7-9.
2 Powstaje po zsumowaniu kwadratów udziału w rynku danego podmiotu. Przyjmuje wartości od 0 do 10 000. Wartości powyżej 2 500 

oznaczają znaczącą koncentrację i dla celów Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego przyjmuje się wartość 0.

2. Indeks Bezpieczeństwa 
Energetycznego dla sektora gazu 
ziemnego w Polsce 2012 
Łukasz Pokrywka



 32 Łukasz Pokrywka 33Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego dla sektora gazu ziemnego w Polsce 2012

faktu, że poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski w  zakresie gazu ziemnego należy 
uznać za niewielki. W  2011 r., bazowym dla danych użytych w  Indeksie Bezpieczeństwa 
Energetycznego 2012, wzrósł jedynie udział gazu importowanego na podstawie kontraktów 
krótkoterminowych w imporcie ogółem do poziomu 14,47% (z 9% w 2009 r.).

Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 nie uwzględnia funkcjonowania wirtualnego 
rewersu na gazociągu jamalskim z  uwagi na fakt, że nie stanowi on rozwoju infrastruktury 
gazowej, a jedynie możliwość zakupu rosyjskiego gazu od krajów Europy Zachodniej. W ciągu 
roku maksymalny odbiór gazu dzięki wirtualnemu rewersowi wynosi ok 2,3 mld m3. Struktura 
kierunków importu poprawiła się jednak nieznacznie – udział gazu ziemnego kupowanego 
bezpośrednio w Rosji w całości importu zmniejszył się z ok. 95% w 2009 r. do ok. 85% w 2011 r. 
Konstrukcja wskaźnika HHI nie dostrzega tak małej zmiany, choć w niewielkim stopniu struk-
tura importowa poprawiła się.

Tabela 2.1. Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 dla sektora gazu ziemnego w Polsce.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bezpieczeństwo energetyczne Polski…, op. cit., s. 12 oraz 
danych GUS, URE, PGNiG, Gaz-System, Ministerstwo Gospodarki

Lp. Obszar analizy Wskaźnik analityczny Wartość 2011 Kontrybucja 2011

1. Krajowe wydobycie 
gazu ziemnego Relacja wydobycia krajowego do ogólnego zapotrzebowania 28,40% 0,0710

2. Infrastruktura 
importowa 

Stosunek przepustowości rurociągów do całości importu 156,49% 0,1017

Stosunek przepustowości terminali LNG do całości importu 0 0

Dywersyfikacja importu – kierunki dostaw HHI 0 0

3. Struktura importu

Dywersyfikacja importu – państwa wydobycia HHI 
0 0
0 0

Stosunek wolumenu gazu importowanego na 
podstawie kontraktów krótkoterminowych 
do całości importowanego gazu 

14,47% 0,007

4. Pojemność PMG

Stosunek pojemności czynnej PMG do średniego 
kwartalnego zapotrzebowania krajowego 56,91% 0,0455

Stosunek maksymalnego poziomu odbioru z PMG 
do maksymalnego dziennego zapotrzebowania 62,01% 0,0434

5. Struktura rynku

Konkurencyjność na rynku importerów (HHI) 0 0

Konkurencyjność na rynku wydobycia (HHI) 0 0

Konkurencyjność na rynku sprzedaży – hurt (HHI) 0 0

Konkurencyjność na rynku sprzedaży 
– odbiorcy końcowi (HHI) 0 0

Syntetyczny Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 dla sektora gazu ziemnego 0,2689

•	 pojemność podziemnych magazynów gazu (PMG):
 Ř pojemność czynna PMG – relacja pojemności czynnej PMG do średniego kwartal-

nego zapotrzebowania krajowego (waga: 8%);
 Ř maksymalny poziom odbioru z PMG – relacja maksymalnego poziomu odbioru 

z PMG do maksymalnego dziennego zapotrzebowania (waga: 7%);

•	 struktura rynku:
 Ř konkurencyjność na rynku importerów – wskaźnik HHI (waga: 1,5%);
 Ř konkurencyjność na rynku wydobycia – wskaźnik HHI (waga: 1,5%);
 Ř konkurencyjność na rynku sprzedaży – hurt – wskaźnik HHI (waga: 1%);
 Ř konkurencyjność na rynku sprzedaży – odbiorcy końcowi – wskaźnik HHI (waga: 1%).

Wszystkie przedstawione powyżej wskaźniki analityczne są stymulantami, tzn. im większa 
jest ich wartość, tym większą wartość osiąga wskaźnik syntetyczny będący sumą wskaźników 
analitycznych. Każdemu wskaźnikowi analitycznemu oraz obszarowi analizy przyznano wagi, 
które sumują się do 100%. Zostały one przyznane przez ekspertów doskonale zorientowa-
nych w zakresie rynku gazu ziemnego i infrastruktury gazowej. Co ważne, wagi zostały przy-
znane przed zebraniem danych statystycznych, co uniemożliwia manipulowanie wynikami. 
Większość wskaźników analitycznych przyjmuje wartości z przedziału od 0 do 1 bądź od 0% do 
100% w zależności od przyjętego sposobu prezentacji danych. Część wskaźników może jednak 
przyjmować inne wartości. Relacja wydobycia krajowego do ogólnego zapotrzebowania 
przyjmuje wartości od 0% do nieskończoności. Gdy wartość wskaźnika przyjmuje wartość 
większą od 100%, kraj jest eksporterem netto surowca. Stosunek przepustowości rurociągów 
(terminali) do całości importu przyjmuje wartość od 100% do nieskończoności. Wartość na 
poziomie 100% oznacza maksymalne wykorzystanie przepustowości – sytuacja niepożądana. 

Konkludując, wartość wskaźnika syntetycznego przyjmuje wartości od 0 do nieskończoności. 
Można jednak przyjąć, że rzeczywiste wartości nieznacznie mogą przekroczyć 1.

Wartości wskaźników analitycznych oraz Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 
przedstawiono w  tabeli 2.1. Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego 2012 wyniósł 0,2689 
wobec 0,2931 w 2010 r. Oznacza to spadek o 0,0242 punktu, czyli o 8,3%. Jest to rezultatem 
pogorszenia się wartości większości wskaźników analitycznych, głównie z  uwagi na wzrost 
zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce oraz konieczności zaspokajania rosnącego popytu 
przez import tego surowca. W  ślad za rosnącym popytem w  równym stopniu nie podążał 
rozwój infrastruktury gazowej. Dodać trzeba, że trwają prace nad oddaniem do użytku termi-
nalu LNG (planowany koniec prac – czerwiec 2014 r.), jednak z przyczyn metodologicznych nie 
mogło to zostać uwzględnione w obliczeniach. Podobnie inne inwestycje, będące w realizacji 
w momencie obliczania Indeksu Bezpieczeństwa Energetycznego 2012, nie miały wpływu na 
jego wynik. Można jednak założyć, że po oddaniu ich do użytkowania przy niezmienionych 
innych czynnikach, bezpieczeństwo energetyczne Polski zwiększy się. Ponadto rok 2009, który 
był rokiem bazowym dla użytych w Indeksie Bezpieczeństwa Energetycznego 2010 danych, 
charakteryzował się spadkiem popytu na gaz ziemny o 6,7% względem roku poprzedniego, 
co nie pozostało bez wpływu na wartość Indeksu – nieco go zawyżając. Nie zmienia to jednak 
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Ministerstwo Gospodarki prognozuje wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce do roku 2020 
o 12,2% (wobec zużycia w 2011 r.). W perspektywie do 2030 r. roczne zapotrzebowanie na ten 
surowiec może przekroczyć poziom 20 mld m3, co oznacza wzrost o 32,5% (patrz: wykres 3.1). 
Rewolucją na krajowym rynku gazu będzie realizacja planów Ministerstwa Skarbu Państwa 
w zakresie energetyki. Chodzi o budowę 12 dużych bloków energetycznych opalanych gazem 
o mocy ponad 5,3 GW (5,3 tys. MW). Szacuje się, że tylko te elektrownie zużywałyby rocznie 
ok. 7 mld m3 gazu ziemnego, co obecnie stanowi blisko połowę krajowego zapotrzebowania. 
Inwestycje w budowę elektrowni gazowych, których koszty sięgają 19-22 mld PLN mogłyby 
zostać zrealizowane do 2018 r.1

1 Powstanie 12 bloków energetycznych na gaz za 20 mld zł? Strona internetowa wnp.pl, 05.12.2012, [online] http://energetyka.wnp.pl/
powstanie-12-blokow-energetycznych-na-gaz-za-20-mld-zl,185176_1_0_0.html, (data dostępu: 15.02.2013).

Wykres 3.1. Prognozy zużycia gazu ziemnego w Polsce do 2030 r. Źródło: Ministerstwo Gospodarki
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i  umożliwią wykorzystanie rozbudowanego PMG Strachocina. Odcinki: Lasów-Jeleniów, Gałów-
Kiełczów i  Czeszów-Wierzchowice będą odpowiedzialne za zagospodarowanie nadwyżek gazu 
z  Niemiec na Górnym Śląsku, połączenie PMG Wierzchowice z  Górnym i  Dolnym Śląskiem oraz 
poprawę i  wzrost elastyczności systemu w  regionie. Szacunkowy koszt inwestycji w  zakresie 
rozbudowy systemu przesyłowego wynosi ponad 5,1 mld PLN. W  35% inwestycje zostaną 
sfinansowane z funduszy unijnych2.

Sieć gazociągów dystrybucyjnych 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) w piśmie do Ministra Skarbu z grudnia 
2012 r. zaleca dopisanie do specustawy kluczowych inwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnych 
wysokiego ciśnienia. Budowa i modernizacja gazociągów dystrybucyjnych jest w opinii PGNiG 
niezbędna dla prawidłowego działania systemu gazowego w Polsce po oddaniu do użytkowania 
terminalu LNG i  strategicznych odcinków przesyłowych zapisanych w  specustawie. Wynika to 
z faktu, że przyszły terminal LNG powstaje na końcu obecnie istniejącej sieci dystrybucyjnej. Jego 
funkcjonowanie spowoduje konieczność odwrócenia kierunku przesyłania gazu w  północnej 
i  zachodniej Polsce. Proponowane kluczowe inwestycje w  zakresie sieci dystrybucyjnych obej-
mują zasięg 13 województw i angażują wszystkie spółki grupy kapitałowej PGNiG zajmujące się 
dystrybucją gazu. Planowane inwestycje uwzględniają także budowę interkonektora Polska-Litwa 
(czytaj dalej) i konieczność rozprowadzenia sieci dystrybucyjnej w regionie. Instytut Kościuszki 
szacuje, że łączna długość odcinków dystrybucyjnych wymienionych w tabeli 3.2 wyniesie ok. 
1500-2000 km. Biorąc pod uwagę dotychczasowe koszty budowy i  modernizacji gazociągów 
dystrybucyjnych, Instytut Kościuszki szacuje, że wydatki konieczne do zrealizowania inwe-
stycji mieścić się będą w przedziale 3,75-5 mld PLN.

Tabela 3.2. Planowane inwestycje w zakresie budowy i rozbudowy gazociągów dystrybucyjnych 
wysokiego ciśnienia. Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa, PGNiG

Gazociąg Spółka realizująca inwestycję Województwo
Lubomyśl-Żary

Dolnośląska Spółka 
Gazownictwa

Lubelskie
Wołów-Godzięcin-Siemianice

Dolnośląskie
Cieplice-Szklarska Poręba
Dąbrowa Górnicza Tworzeń-Bytom Łagiewniki 
+ odgałęzienie do Katowic Szopienic

Górnośląska Spółka 
Gazownictwa ŚląskieDąbrowa Górnicza Tworzeń-elektrociepłownia Katowice 

+ odgałęzienie do elektrowni w Będzinie
Konopiska Aleksandria-Kłobuck Pierzchno
Romanów-Lubienia-Sworzyce*

Karpacka Spółka Gazownictwa ŚwiętokrzyskieSandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski*
Parszów-Mójcza*
Zambrów-Ostrołęka i Zambrów Laskowiec

Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa

Podlaskie i mazowieckie
Radom-Kozienice Mazowieckie
Połączenie interkonektora Polska-Litwa z: Suwałkami, Ełkiem, 
Oleckiem, Dąbrową Białostocką, Grajewem, Łomżą, Ostrołęką

Podlaskie, mazowieckie, 
warmińsko-mazurskie

2 Strona internetowa Gaz-System, zakładka „Nasze inwestycje – Krajowy system przesyłowy”, [online:] http://www.gaz-system.pl/nasze-
inwestycje/krajowy-system-przesylowy/, (data dostępu: 15.02.2013).

Sieć gazociągów przesyłowych 

Na mocy ustawy o  inwestycjach w  zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
w  Świnoujściu (tzw. specustawa terminalowa), Gaz-System i  jego spółka zależna realizuje 
inwestycje mające na celu poprawę jakości polskiego systemu przesyłu gazu i  zwiększenie 
krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Do 2014 r., zgodnie ze specustawą, zostanie 
oddane blisko 877 km gazociągów przesyłowych, w  dalszej perspektywie kolejne 491 km. 
Po zrealizowaniu tego programu inwestycyjnego, długość krajowego systemu przesyłu gazu 
zwiększy się o 13,6%. 

Pierwsze trzy odcinki przesyłowe, wymienione w tabeli 3.1, poprawią gazyfikację terenów Pomorza, 
a  przede wszystkim zapewnią połączenie terminalu LNG z  krajową siecią przesyłową oraz będą 
wstępem do połączenia z przyszłym gazociągiem Baltic Pipe. Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn 
poprawi dostępność gazu ziemnego w  północno-wschodniej Polsce, a  Gustorzyn-Odolanów 
zapewni odbiór z PMG Wierzchowice i Mogilno. Kolejne odcinki, tworzone poza specustawą, także 
będą miały duże znaczenie dla rozwoju gazyfikacji w  Polsce. Gazociąg Polkowice-Żary zwiększy 
przepustowość systemu na Dolnym Śląsku, podobnie jak dwa odcinki będące w fazie planowania: 
Zdzieszowice-Wrocław pozwoli na wzrost ilości przesyłanego gazu pomiędzy węzłami Gałów 
i  Zdzieszowice, a   Skoczów-Oświęcim będzie podstawowym źródłem dostaw dla Podbeskidzia 
i  rezerwowym dla aglomeracji śląskiej. Następne dwa gazociągi: Strachocina-Pogórska Wola 
oraz Hermanowice-Strachocina poprawią możliwości przesyłowe gazu w  kierunku zachodnim 

Tabela 3.1. Planowane inwestycje w zakresie budowy gazociągów przesyłowych w Polsce.  
Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Gaz-System

Gazociąg Długość (km) Średnica (mm) Termin oddania 
do użytku

Szacunkowa 
wartość (mln PLN)

Szczecin-Lwówek* 188 700 2014 750,00

Świnoujście-Szczecin* 80 800 2013 343,04

Szczecin-Gdańsk* 265 700 2013 1.010,00

Rembelszczyzna-Gustorzyn* 176 700 2014 752,09

Gustorzyn-Odolanów* 168 700 2014 600,00

Polkowice-Żary 66 300 2014 81,00

Zdzieszowice-Wrocław 130 1.000 W trakcie planowania 334,80

Skoczów-Oświęcim 51 700 W trakcie planowania 155,40

Strachocina-Pogórska Wola 98 700 2015 455,20

Hermanowice-Strachocina 72 700 2015 372,20

Lasów-Jeleniów 18 700 2015 65,00

Gałów-Kiełczów 42 500 2015 150,00

Czeszów-Wierzchowice 14 700 2015 45,00

Razem 1.367 - - 5.113,73

(*) – podstawa prawna inwestycji – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r., nr 84, poz. 700, ze zm.)
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Terminal LNG w Świnoujściu 

W 2014 r. spółka zależna Operatora Gazociągów Przesyłowych – Polskie LNG S.A. – odda 
do użytku terminal LNG w Świnoujściu. Dzięki temu krajowy system przesyłowy zostanie 
zasilony gazem ziemnym sprowadzanym z  innych części świata drogą morską, m.in. 
z Kataru. Pojemność terminalu wyniesie 5 mld m3, z docelową możliwością rozbudowy 
do 7,5 mld m3 w 2020 r., co zgodnie z prognozą Ministerstwa Gospodarki będzie stanowić 
44% zużycia gazu ziemnego. Koszt pierwszego etapu budowy terminalu LNG wynosi 
2,78 mld PLN4.

System interkonektorów

Polski system przesyłowy zintegrowany jest, jak dotąd, z  systemem niemieckim poprzez 
interkonektor w  Lasowie oraz z  systemem czeskim poprzez nowo otwarty interkonektor 
w Cieszynie5. Instalacja cieszyńska pozwala na przesył 0,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. 
Jest ona zintegrowana z polską siecią 22 km gazociągiem Cieszyn-Skoczów. Wartość inwe-
stycji po polskiej stronie wyniosła 90 mln PLN. Połączenie polskiego i czeskiego systemu 
jest częścią europejskiego projektu Korytarz Północ-Południe (czytaj dalej). 

Obecnie trwają prace przygotowawcze czterech połączeń międzysystemowych: z  Litwą, 
Słowacją, Danią (Baltic Pipe) i Korytarza Północ-Południe. 

Polsko-litewski interkonektor jest obecnie na etapie przedinwestycyjnym. Poprzez inte-
grację systemów, kraje nadbałtyckie przestaną być uzależnione od dostaw gazu z wyłącznie 
jednego źródła – rosyjskiego. Interkonektor przyczyni się do budowy europejskiego, zinte-
growanego systemu przesyłu gazu i  fizycznej liberalizacji rynku w  Europie północno-
-wschodniej. Planuje się, że długość interkonektora wyniesie 562 km, a maksymalna prze-
pustowość przesyłu 2,3 mld m3 rocznie. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na kwotę 
471 mln EUR6. 

Połączenie międzysystemowe Polski i  Słowacji – obecnie na etapie planowania – będzie 
elementem Korytarza Północ-Południe. Interkonektor zapewni dostawy gazu ziemnego 
do Polski w  sytuacjach kryzysowych, zasili także dobrze rozwiniętą sieć gazociągów 
w  południowo-wschodniej części kraju. W  przyszłości polsko-słowacki interkonektor 
umożliwi eksport gazu ziemnego w  oparciu o  dostawy z  terminalu LNG w  Świnoujściu 
i niekonwencjonalne złoża łupkowe. Długość interkonektora osiągnie 176 km, a możliwości 
przesyłowe aż 10 mld m3 rocznie. Szacunkowa wartość inwestycji to ok. 1,3 mld PLN7.

4 Strona internetowa Gaz-System, zakładka „Terminal LNG – Finansowanie”, [online] http://www.gaz-system.pl/terminal-lng/
finansowanie/, (data dostępu: 15.02.2013).

5 Informacje na temat interkonektorów pochodzą – o ile nie zaznaczono inaczej – ze strony internetowej Gaz-System, zakładka „Nasze 
inwestycje – Integracja z europejskim systemem przesyłowym”, [online] http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-
europejski-systemem/, (data dostępu: 15.02.2013).

6 Dwie firmy w przetargu dot. polsko-litewskiego interkonektora, Strona internetowa wnp.pl, 25.04.2012, [online] http://gazownictwo.wnp.
pl/dwie-firmy-w-przetargu-dot-polsko-litewskiego-interkonektora,168569_1_0_0.html, (data dostępu: 15.02.2013).

7 Gaz-System liczy na wsparcie z UE dla interkonektora ze Słowacją, Strona internetowa wnp.pl, 20.11.2012, [online] http://gazownictwo.wnp.

Kolnik-Elbląg-Olsztyn

Pomorska Spółka Gazownictwa

Pomorskie 
i warmińsko-mazurskie

Kolnik-Czersk-Nakło-Bydgoszcz Pomorskie i kujawsko-pomorskie
Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie-Iława Kujawsko-pomorskie 

i warmińsko-mazurskieWłocławek-Lipno-Skępe-Rypin-Lidzbark
Kłodawa-Mościczki

Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa

Lubuskie
Malanów-Tuliszków-Konin Rumin Wielkopolskie
Nowogard-Dobra-Łobez Zachodniopomorskie

(*) budowa i rozbudowa już istniejących gazociągów

Podziemne magazyny gazu

Obecne zdolności magazynowania gazu w PMG to nieco ponad 2 mld m3 w 8 lokalizacjach 
wymienionych w  tabeli 3.3. Największy magazyn w  Wierzchowicach zostanie zwiększony 
dwukrotnie do poziomu 1,2 mld m3. Modernizacja kolejnych instalacji: Mogilna, Husowa, 
Brzeźnicy oraz budowa PMG Kosakowo umożliwi osiągnięcie do 2020 r. docelowej pojem-
ności na poziomie 3,5 mld m3, co zgodnie z prognozą zużycia gazu ziemnego Ministerstwa 
Gospodarki będzie stanowiło niemal 20% rocznego zużycia w  2020 r. Łączny planowany 
koszt inwestycji rozbudowy PMG przekracza 3,25 mld PLN. W ok. 20% będą one finanso-
wane z funduszy unijnych – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko3.

3 Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres 01.01.2011-31.12.2011, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa 2012, s. 46.

Tabela 3.3. Parametry PMG w Polsce i plany ich rozbudowy. Źródło: Ministerstwo Gospodarki, PGNiG

Magazyn Pojemność czynna (mln m3) Maksymalna wydajność 
odbioru (mln m3 /dobę)

Docelowa pojemność 
(mln m3)

Mogilno 411,89 18,00 800,00

Wierzchowice 575,00 4,80 1.200,00

Husów 350,00 5,76 500,00

Strachocina 330,00 3,36 -

Bonikowo 200,00 2,40 -

Swarzów 90,00 1,00 -

Brzeźnica 65,00 0,93 100,00

Daszewo 30,00 0,38

Kosakowo - 9,60 250,00

Razem 2.051,89 - 2.850,00

Razem po rozbudowie 3.500,00
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część krajowej infrastruktury wymagająca poniesienia dużych wydatków inwestycyj-
nych i  nadrobienia wielu lat zaniedbań. Dodatkowo konieczne będą inwestycje zwią-
zane z  rozbudową odpowiedniej infrastruktury na potrzeby rozwoju sektora poszu-
kiwań i wydobycia gazu z  łupków, tj. gazociągi przesyłowe, dystrybucyjne, kopalniane 
oraz podziemne magazyny gazu. Skala tych inwestycji oraz model ich finansowania nie 
jest na tym etapie rozwoju sektora znana, dlatego w rozdziale 14 przedstawiona została 
jedynie ich ogólna charakterystyka. 

Planuje się także budowę połączeń międzysystemowych w  kierunku północnym – tzw. 
Baltic Pipe z Danią. Ten projekt także jest obecnie na etapie przedinwestycyjnym. Gazociąg 
będzie miał dwa podstawowe cele: umożliwienie importu gazu ziemnego z szelfu norwe-
skiego oraz eksport gazu z Polski do Skandynawii korzystając z terminalu LNG. Dodatkowo 
ma on wspierać interkonektor polsko-litewski. 

Korytarz Północ-Południe jest międzynarodowym projektem, który zintegruje krajowe 
systemy przesyłowe w Europie: polski, czeski, słowacki, węgierski i chorwacki. Dzięki połą-
czeniu terminalu LNG w  Świnoujściu, Baltic Pipe wraz z  planowanym terminalem LNG 
Adria w  Chorwacji, wzrośnie bezpieczeństwo i  niezawodność dostaw gazu w  regionie, 
zasady rynku gazu zostaną ujednolicone, a Europa Wschodnia uzyska dostęp do gazu ze 
Skandynawii i terminalu LNG w Świnoujściu. Ten projekt, podobnie jak poprzednie, jest na 
etapie przedinwestycyjnym.

Podsumowanie

Wyzwania inwestycyjne, stojące przed krajową infrastrukturą gazową, obejmują budowę 
nowych i modernizację przestarzałych gazociągów przesyłowych, budowę i rozbudowę 
PMG, terminalu LNG oraz interkonektorów. Budowa nowych gazociągów przesyłowych 
pochłonie ponad 5,1 mld PLN. Kolejne 3,25 mld PLN zostanie przeznaczone na moder-
nizację PMG. Terminal LNG w  Świnoujściu w  oszczędnościowej wersji stanowić będzie 
wydatek rzędu 2,78 mld PLN, a  budowa i  modernizacja gazociągów dystrybucyjnych 
3,75-5 mld PLN. Daje to kwotę z  przedziału 14,88-16,13 mld PLN w  perspektywie do 
2020 r., choć to nie wszystkie inwestycje. Konieczność budowy połączeń międzysystemo-
wych będzie generować dalsze wydatki liczone w miliardach złotych – trudne do oszaco-
wania na obecnym wstępnym etapie planowania. Nie można zapominać o konieczności 
wymiany przestarzałych gazociągów przesyłowych, które po dekadach inwestycyjnych 
zaniechań stanowią większość krajowego systemu. Koszty z tym związane do 2025 r. 
wyniosą ok. 14 mld PLN8. A  zatem nie licząc niepewnych jeszcze kosztów inwestycji 
wiązanych z  rozbudową sieci interkonektorów, możemy przewidywać, że rozbudowa 
i  modernizacja infrastruktury gazowej w  Polsce pochłonie w  perspektywie ok. dwóch 
najbliższych dekad kwotę rzędu 28,88-30,13 mld PLN, co stanowi co najmniej 1,85% PKB 
Polski za 2012 r.

Niewątpliwie przywołane koszty inwestycji świadczą o  skali wyzwań w  infrastrukturze 
gazowej w  Polsce. Program Inwestycje Polskie zakłada, że do 2020 r. na infrastrukturę 
gazową zostanie wydana kwota z  przedziału 10-15 mld PLN, co stanowić będzie 3% 
wartości całego programu. Co najmniej kolejne tyle miliardów PLN polskie spółki Skarbu 
Państwa będą musiały dodatkowo pozyskać z rynku i funduszy unijnych9. Sposoby finan-
sowania rozbudowy i modernizacji infrastruktury gazowej w Polsce scharakteryzowane 
zostały w rozdziałach 16 i 17. Należy pamiętać, że infrastruktura gazowa to nie jedyna 

pl/gaz-system-liczy-na-wsparcie-z-ue-dla-interkonektora-ze-slowacja,183993_1_0_0.html, (data dostępu: 15.02.2013).
8 Budowa i rozbudowa sieci…, op. cit., s. 30.
9 Strona internetowa Gaz-System, zakładka „Nasze inwestycje – Krajowy system przesyłowy”, [online] http://www.gaz-system.pl/nasze-

inwestycje/krajowy-system-przesylowy/, (data dostępu: 15.02.2013).
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Trzeci pakiet energetyczny 

UE w  chwili obecnej zmierza w  kierunku budowy jednolitego rynku gazu ziemnego, co 
sprawia, że kwestie związane z rozwojem sieci gazowych, w szczególności w aspekcie połą-
czeń międzysystemowych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi, stają się 
niezwykle istotne. Nie jest bowiem możliwe powstanie unijnego rynku gazu ziemnego bez 
funkcjonowania rozbudowanych i zintegrowanych ze sobą krajowych systemów gazowych. 

Zasady funkcjonowania rynku energii w UE uregulowane zostały w ramach tzw. trzeciego pakietu 
energetycznego, w skład którego wchodzą akty prawne istotne dla sektora gazu ziemnego: dyrek-
tywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE1 (tzw. dyrektywa gazowa) 
oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 715/2009 z  dnia 13 lipca 2009  r. 
w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie 
(WE) nr 1775/20052 (tzw. rozporządzenie gazowe). Przepisy ww. aktów prawnych ustanawiają tzw. 
zasadę „unbundlingu”, która charakteryzuje się wprowadzeniem rozdzielności pomiędzy przedsię-
biorstwami infrastrukturalnymi a przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu 
gazem. Zasada ta ma za zadanie zapewnić niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury gazowej 
wszystkim zainteresowanym podmiotom zajmującym się handlem gazem, co w rezultacie będzie 
sprzyjało rozwojowi konkurencyjnego rynku gazu ziemnego (tzw. zasada TPA, third party access). 

W  ramach przedsiębiorstw infrastrukturalnych, przepisy dyrektywy gazowej oraz rozporzą-
dzenia gazowego wyróżniają:
•	 operatora systemu przesyłowego – odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu 

przesyłowego;
•	 operatora systemu dystrybucyjnego – odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu 

dystrybucyjnego;

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14 sierpnia 2003 r., s. 94).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci 
przesyłowych gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz. U. L 211 z 14.8.2009, Dz. U. L 229 z 1.9.2009, s. 29 oraz 
Dz. U. L 309 z 24.11.2009, s. 87).
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•	 operatora systemu magazynowania – odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu 
magazynowania;

•	 operatora systemu LNG – odpowiedzialnego za funkcjonowanie systemu skraplania lub 
regazyfikacji.

Dyrektywa gazowa nakłada na każdego operatora obowiązek utrzymywania oraz rozbudowy 
swojej infrastruktury. W  świetle jej przepisów, możemy więc mówić o  publicznoprawnym 
obowiązku rozbudowy systemów gazowych, tak aby możliwe było zaspokojenie zapotrzebo-
wania odbiorców na gaz ziemny. 

W trzecim pakiecie energetycznym szczególnie istotną wagę przywiązuje się do rozbudowy 
systemów przesyłowych. Rozporządzenie gazowe ustanowiło organizację zrzeszającą opera-
torów systemów przesyłowych państw członkowskich UE ENTSO gazu (European Network 
of Transmission System Operators), której celem jest m.in. wypracowanie narzędzi i mechani-
zmów, pozwalających na dokończenie budowy wewnętrznego rynku gazu ziemnego. ENTSO 
gazu ma za zadanie m.in. opracowywać dziesięcioletni plan rozwoju sieci przesyłowych (art. 
8 rozporządzenia gazowego). Projektowana infrastruktura ujęta w takim planie powinna być 
w miarę możliwości uwzględniana przez operatorów systemów przesyłowych przy podejmo-
waniu decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z przepisami dyrektywy gazowej, co do zasady, operatorzy systemów przesyłowych 
powinni zarządzać sieciami, które stanowią ich własność. W  takim modelu podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych przez operatora jest stosunkowo proste – dotyczy bowiem jego 
własności. 

W świetle przepisów dyrektywy gazowej dopuszczalna jest jednak sytuacja, w której operator 
systemu przesyłowego zarządza siecią, która nie stanowi jego własności (tzw. model ISO). 
W  takim przypadku operator systemu przesyłowego jest obowiązany do opracowania oraz 
przestrzegania dziesięcioletniego planu rozwoju sieci zatwierdzonego przez organ regula-
cyjny. Z kolei właściciel systemu przesyłowego jest zobowiązany do zapewnienia finansowania 
inwestycji realizowanych przez operatora (art. 14 dyrektywy gazowej).

Jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy odnoszą się do sytuacji, w której operator systemu prze-
syłowego jest częścią przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, tj. takiego, które zajmuje się 
także obrotem gazem ziemnym (model ITO). W takim przypadku operator jest zobowiązany do 
opracowania dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Organ regulacyjny zatwierdza taki plan, 
monitoruje jego wdrożenie, a w przypadku gdy nie jest on wykonywany, jest wręcz upraw-
niony do wymuszenia na operatorze jego realizacji (art. 22 dyrektywy gazowej).

Jak wskazano powyżej, trzeci pakiet energetyczny nakłada na przedsiębiorstwa gazownicze 
szereg obowiązków związanych z rozbudową infrastruktury. Należy jednak zauważyć, że prze-
pisy dyrektywy gazowej nie obowiązują bezpośrednio, ale muszą zostać wdrożone do prawa 
polskiego, co do dnia dzisiejszego nie nastąpiło, mimo iż termin implementacji upłynął w dniu 
3 marca 2011 r. 

Prawo energetyczne

Określone w opisanej powyżej dyrektywie gazowej zasady funkcjonowania oraz rodzaje przed-
siębiorstw infrastrukturalnych znajdują, co do zasady, odzwierciedlenie w przepisach ustawy 
Prawo energetyczne3. W  ustawie tej jednoznacznie wskazano, że działalność polegająca na 
przesyle, dystrybucji, magazynowaniu, skraplaniu oraz regazyfikacji paliw gazowych stanowi 
działalność koncesjonowaną, a  dodatkowo może być wykonywana wyłącznie przez opera-
torów wyznaczonych w  drodze decyzji przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W  przy-
padku gdy na danej infrastrukturze funkcjonuje przedsiębiorstwo energetyczne niemające 
takiego statusu, Prezes URE jest uprawniony do wyznaczenia operatora z urzędu. W związku 
z powyższym, na gruncie prawa polskiego możemy wyróżnić analogicznych operatorów jak 
w dyrektywie gazowej.

Szczególne rozwiązanie Prawo energetyczne przewiduje w odniesieniu do operatora systemu 
przesyłowego. Na terytorium Polski może funkcjonować bowiem tylko jeden operator 
systemu przesyłowego, który dodatkowo funkcjonuje w formie spółki akcyjnej, której 100% 
akcji posiada Skarb Państwa. Powyższe ograniczenia podyktowane są szczególną rolą, jaką 
pełni operator systemu przesyłowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Do prawa 
polskiego nie zostały natomiast implementowane przepisy dotyczące zasad funkcjonowania 
operatora systemu przesyłowego w modelu ISO (aczkolwiek obowiązuje instytucja zbliżona 
do tego modelu) oraz modelu ITO (zgodnie z  deklaracjami Ministerstwa Gospodarki, taki 
model nie będzie w ogóle implementowany do prawa polskiego).

Prawo energetyczne nakłada na operatorów obowiązek rozbudowy zdolności systemu gazo-
wego (art. 9). Na grunt prawa polskiego nie zostały natomiast przeniesione regulacje dyrek-
tywy gazowej dotyczące obowiązku opracowywania planów rozwoju. Operatorzy systemów 
przesyłowych oraz dystrybucyjnych są więc jedynie zobligowani do opracowania trzyletnich 
planów rozwoju w  zakresie zaspokojenia obecnego i  przyszłego zapotrzebowania na gaz 
ziemny, które podlegają uzgodnieniu z Prezesem URE. 

W tym miejscu warto podkreślić, że w chwili obecnej w Sejmie toczą się prace nad noweli-
zacją Prawa energetycznego, których celem jest dostosowanie prawa polskiego do dyrek-
tywy gazowej4. Projekt przewiduje m.in. wdrożenie obowiązku opracowania przez operatora 
systemu przesyłowego dziesięcioletnich planów rozwoju. Pozostali operatorzy, tak jak dotych-
czas, będą mieli obowiązek opracowania trzyletnich planów rozwoju. 

Struktura organizacyjna sektora gazu ziemnego w Polsce

Organem odpowiedzialnym za wydawanie koncesji na wykonywanie działalności gospo-
darczej w  sektorze gazu ziemnego w  zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji 
gazu, skraplania gazu i  regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz magazynowania 
gazu jest Prezes URE. 

3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059).
4 Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 946) www.sejm.gov.pl.
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W tabeli 4.1. przedstawiono stan koncesji obowiązujących na koniec 2011 r. 

Jak wspomniano powyżej, na terytorium Polski może funkcjonować wyłącznie jeden operator 
systemu przesyłowego. Decyzją Prezesa URE, działalność gospodarczą w zakresie przesyłania 
gazu ziemnego wykonuje Gaz-System. Należy przy tym zaznaczyć, że spółka ta pełni funkcję 
operatora także na polskim odcinku gazociągu jamalskiego, który stanowi własność EuRoPol 
Gaz S.A. Powyższe rozwiązanie wynika z zakończonych w 2010 r. negocjacji międzyrządowych 
pomiędzy rządem Polski a rządem Federacji Rosyjskiej. 

Zasadnicze znaczenie w ramach działalności dystrybucyjnej w Polsce odgrywa sześć spółek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG (Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.). Obok tych spółek działa szereg mniejszych dystrybutorów lokalnych, 
niepodlegających w większości obowiązkowi rozdzielenia działalności dystrybucyjnej od dzia-
łalności związanej z obrotem gazem ziemnym.

Działalność gospodarczą w  zakresie magazynowania wykonuje Operator Systemu 
Magazynowania Sp. z  o.o., który także wchodzi w  skład GK PGNiG. Operator ten realizuje 
funkcje operatorskie na podstawie umowy powierzającej zawartej z  właścicielem podziem-
nych magazynów gazu, którym jest PGNiG S.A. 

Działalność w zakresie regazyfikacji będzie wykonywana w znaczącej skali po uruchomieniu 
terminalu LNG w  Świnoujściu. W  chwili obecnej przedmiotowa inwestycja realizowana jest 
przez Gaz-System, zgodnie z planami powinna ona zostać zakończona w 2014 r. Począwszy od 
uruchomienia terminalu LNG, usługa regazyfikacji będzie świadczona przez Polskie LNG S.A. 
Zaznaczyć należy, że spółka ta podpisała w 2010 r. umowę z PGNiG S.A. na świadczenie ww. 
usług, a w okresie pomiędzy 15 listopada 2011 r. a 30 stycznia 2012 r. prowadziła procedurę 
przydzielenia pozostałej zdolności regazyfikacyjnej terminalu LNG w Świnoujściu. 

Kompetencje organów państwowych w zakresie rozbudowy 
infrastruktury gazowej
Przepisy trzeciego pakietu energetycznego szczególną rolę w procesie rozwoju infrastruktury 
gazowej przyznają krajowym organom regulacyjnym. W polskich warunkach takim organem 
jest Prezes URE. Zgodnie z przepisami dyrektywy gazowej, organ regulacyjny powinien brać 

 Tabela 4.1. Liczba koncesji wydanych przez Prezesa URE. Źródło: Sprawozdanie z działalności  
Prezesa URE w 2011 r. (www.ure.gov.pl)

Działalność Koncesje udzielone 
w 2011 r.

Koncesje 
obowiązujące w dniu 
31 grudnia 2011 r.

Promesy koncesji 
udzielone w 2011 r.

Magazynowanie 0 1 0
Przesyłanie lub dystrybucja 1 58 4 
Skraplanie gazu ziemnego i regazyfikacja 
skroplonego gazu ziemnego 2 6 2 

udział w konsultacjach dziesięcioletnich planów rozwoju sieci opracowywanych przez opera-
torów systemów przesyłowych, monitorować ich wdrażanie, a w razie potrzeby – zapewnić ich 
wykonanie przez operatora. Dyrektywa gazowa przyznaje organowi regulacyjnemu niezwykle 
szerokie kompetencje, dzięki którym będzie mógł on wymusić na operatorze wykonanie inwe-
stycji zawartych w  ww. planie rozwoju, w  szczególności: prawo do zobowiązania operatora 
systemu przesyłowego do zrealizowania danej inwestycji, zorganizowanie otwartej procedury 
przetargowej na wykonanie danej inwestycji oraz zobowiązanie operatora do podwyższenia 
kapitału zakładowego, aby sfinansować planowane przedsięwzięcia. Rozwiązania takie dotąd 
nie zostały wdrożone do prawa polskiego. Co więcej, z uwagi na nieprecyzyjne przepisy dyrek-
tywy gazowej, w doktrynie jest spór, czy tak daleko idące kompetencje organów regulacyjnych 
odnoszą się do inwestycji realizowanych przez wszystkich operatorów systemów przesyło-
wych, czy tylko do tych funkcjonujących w ramach modelu ITO.

Na gruncie prawa polskiego, Prezes URE jest uprawniony jedynie do uzgadniania trzyletnich 
planów rozwoju sporządzanych przez operatorów systemów przesyłowych oraz dystrybu-
cyjnych. Należy jednak dodać, że niezwykle istotna z punktu widzenia rozbudowy systemów 
gazowych jest kompetencja Prezesa URE do ustalania, w ramach zatwierdzanych taryf przed-
siębiorstw energetycznych, wysokości uzasadnionego zwrotu z  kapitału zaangażowanego 
w ich działalność, co ma bezpośrednie przełożenie na możliwość finansowania przez te przed-
siębiorstwa inwestycji infrastrukturalnych. 

Podkreślić należy, że niezwykle istotną rolę w  procesach inwestycyjnych odgrywają także 
organy jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewoda. Szczegółowe rozwiązania w tym 
aspekcie zostały zaprezentowane w  rozdziale poświęconym prawnym barierom realizacji 
inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.



Marcin Tarnawski

Odpowiedni rozwój infrastruktury gazowej ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego funk-
cjonowania rynku gazu. Z drugiej strony niewystarczająca infrastruktura może być przyczyną 
znacznych wahań cen, kurczenia się rynku, przerw w dostawach gazu czy nawet zmniejszonej 
aktywności gospodarczej. Potencjalna eksploatacja niekonwencjonalnych złóż gazu oraz 
planowane uruchomienie terminalu LNG w  Świnoujściu, w  połączeniu z  prognozami doty-
czącymi zwiększonego zapotrzebowania na gaz w  Polsce, a  także na świecie1, wskazuje na 
ogromną rolę infrastruktury, która będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku gazu 
ziemnego w najbliższej przyszłości. 

Najbardziej istotne w analizie czynników wpływających na rozwój infrastruktury gazowej będą 
kwestie makroekonomiczne, które zdeterminują popyt na gaz ziemny w przyszłości. Z ekono-
micznego punktu widzenia, wzrost zapotrzebowania na gaz stanowi najważniejszy bodziec 
do rozwoju infrastruktury. Chociaż każda inwestycja w  infrastrukturę powinna uwzględ-
niać rachunek ekonomiczny i w długim terminie poniesione nakłady muszą się inwestorowi 
zwrócić, oczywiście nie należy zapominać o bezpieczeństwie energetycznym państwa, które 
przyczynia się, w pewnym zakresie, do pomniejszenia roli i znaczenia czynników stricte ekono-
micznych. Kolejnym polem analizy będą czynniki mogące w przyszłości wpływać na rozwój 
infrastruktury gazowej, m.in.: zmiany w transporcie, produkcji energii elektrycznej, konsumpcji 
energii, regulacje prawne etc. Istotnym elementem rozważań będą również zagadnienia 
dotyczące wpływu rozbudowy infrastruktury na ceny gazu. Niezależnie bowiem od źródeł 
finansowania wielkich projektów infrastrukturalnych (terminali LNG, elektrowni gazowych), 
pojawia się sprawa ponoszonych kosztów i ich ewentualnego przeniesienia na ostatecznych 
odbiorców, co najczęściej prowadzi do zwiększenia ceny surowca na rynku. 

Niniejsza część opracowania skupiać się będzie nie tylko na bezpośrednich determinantach 
rozwoju infrastruktury gazowej, ale także na przesłankach pośrednich, które dotyczą w głównej 
mierze rozwoju całego rynku gazu ziemnego. Uzasadnieniem takiego założenia jest przyjęcie 
tezy, że infrastruktura gazowa oraz jej rozwój są wtórne wobec zgłaszanego w  gospodarce 
popytu na gaz. Każdy projekt infrastrukturalny powinien mieć ekonomiczne uzasadnienie, 

1 Golden Rules for a Golden Age of Gas, WEO Special Report, May 2012.

5. Czynniki wpływające na 
rozwój infrastruktury gazowej 
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stąd główne znaczenie czynników popytowych (zapotrzebowanie na gaz), które przy pomocy 
odpowiedniej infrastruktury powinny być zaspokojone.

Dokonując analizy czynników wpływających na infrastrukturę gazową w  Polsce, należy 
dokonać wstępnej analizy w kwestii różnic i podobieństw w stosunku do rynków gazowych 
innych państw na świecie – o czym szerzej traktują rozdziały 6-9. Po pierwsze, nie ulega wątpli-
wości, że polski rynek gazu zdecydowanie różni się od rynków innych państw, w szczególności 
od najbardziej rozwiniętego rynku amerykańskiego. W Polsce wszystkie kopaliny są własno-
ścią państwa, a nie właścicieli działek, pod którymi się znajdują. Z kolei głównymi graczami na 
rynku są firmy państwowe: praktycznie jedyną firmą wydobywającą i sprzedającą gaz w Polsce 
jest PGNiG, za sieci przesyłowe i  magazynowanie gazu odpowiada Gaz-System, natomiast 
wolnorynkowy obrót gazem na Towarowej Giełdzie Energii dopiero raczkuje, ponieważ brak 
dostawców gazu jest główną przyczyną braku transakcji na giełdzie. Mamy więc do czynienia 
z  zupełnie innym rynkiem niż w  USA, gdzie setki prywatnych przedsiębiorstw odpowia-
dają za wydobycie, przesyłanie, magazynowanie oraz dystrybucję gazu ziemnego. Ponadto 
w USA działają największe rynki gazu (ang. hub) z najbardziej znanym Henry Hub, który jest 
jednym z  najważniejszych punktów odniesienia dla cen gazu na świecie. Różnicę stanowi 
także długość kontraktów oraz ustalanie ceny gazu w kontraktach (szczególnie importowych). 
Specyfiką rynku amerykańskiego jest zawieranie transakcji na rynku spot, a jeśli zawierane są 
kontrakty długoterminowe, punktem odniesienia dla ceny w  przyszłości jest również rynek 
spot. Tymczasem w Europie, ale także m.in. w Azji, z powodu ogromnych nakładów finanso-
wych na infrastrukturę, zawiera się kontrakty długoterminowe z ustaloną wcześniej ceną bądź 
cenę indeksuje się do ceny ropy naftowej. Miało to sens, gdy ceny ropy i gazu były ze sobą 
ściśle powiązane, jednak eksploatacja złóż niekonwencjonalnych zmieniła tę prawidłowość, 
a na rynku amerykańskim ceny ropy i gazu nie są już ze sobą powiązane. W efekcie, Polska płaci 
za importowany gaz z Rosji ok. 450-500 USD, podczas gdy Niemcy średnio płacą ok. 390 USD 
za 1000 m3, tymczasem na rynku amerykańskim 1000 m3 kosztuje ok. 120-150 USD.

Po drugie, polski rynek gazu nie jest w zupełności odizolowany od rynku europejskiego i świa-
towych trendów energetycznych. Oddane do użytku w ostatnich latach interkonektory, budo-
wany terminal LNG w Świnoujściu czy złoża gazu niekonwencjonalnego zwiększają dywersy-
fikację zaopatrzenia w gaz i w przyszłości będą miały istotne znaczenie dla cen tego surowca. 
Ponadto ewentualne nadwyżki gazu amerykańskiego mogą pojawić się w przyszłości w formie 
skroplonej, LNG na rynkach europejskich, czym przyczynią się do zmian, skutkujących odcho-
dzeniem od kontraktów długoterminowych oraz integracją regionalnych rynków gazu w rynek 
międzynarodowy. Oprócz europejskich trendów energetycznych, takich jak: polityka redukcji 
emisji CO2 czy unijne pakiety energetyczne, wymuszające konkurencję na rynku gazu, na nasz 
rynek wpływać będą także inne światowe tendencje związane z  rozwojem nowoczesnych 
technologii czy większą świadomością konsumencką etc.

Rozwój rynku gazu ziemnego w przyszłości

Pierwszą i najważniejszą determinantą rozwoju infrastruktury gazowej jest wzrost zapotrze-
bowania (popytu) na gaz, ten natomiast jest ściśle powiązany ze wzrostem gospodarczym 

(mierzonym zwiększeniem PKB). Rozwijająca się w szybkim tempie gospodarka będzie zgła-
szała zwiększone zapotrzebowanie na surowce energetyczne, a w związku z ograniczeniami 
wynikającymi z polityki klimatycznej UE, można przypuszczać, że najmniej emisyjny spośród 
paliw kopalnych – gaz ziemny –  zyska na popularności. Jeśli wydobycie ze złóż krajowych 
nadal kształtować się będzie na poziomie ok. 4-5 mld m3, aby zaspokoić zapotrzebowanie 
na gaz, niezbędny będzie dalszy import surowca. Głównym źródłem zaopatrzenia w  gaz 
w Polsce jest ukończony w 1999 r. gazociąg jamalski, o łącznej przepustowości ok. 33 mld m3 
gazu rocznie, a zdecydowana większość płynącego gazociągiem surowca jest przesyłana do 
Niemiec. Obecnie import gazu odbywa się z następujących kierunków:
•	 wschodniego, poprzez punkty: Drozdowicze i Zosin (na granicy polsko-ukraińskiej), 

Kondradki, Wysokoje oraz Tietierowka (na granicy polsko-białoruskiej); 
•	 zachodniego, przez punkt w Lasowie;
•	 południowego, przez punkt w Branicach lub alternatywnie w Głuchołazach oraz nowo 

wybudowany interkonektor w rejonie Cieszyna, łączący polski i czeski system gazowy.

Ponadto od 2011 r. rozpoczęto realizację dostaw gazu ziemnego z wykorzystaniem przesyłu 
zwrotnego tzw. wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim. Prowadzone są prace przy 
budowie terminalu LNG w  Świnoujściu. W  pierwszej fazie, do 2014 r., terminal będzie miał 
przepustowość ok. 5 mld m3 gazu. Zakontraktowane przez PGNiG dostawy w ilości 1 mln ton 
skroplonego gazu ziemnego rocznie (ok. 1,3 mld m3 gazu ziemnego) rozpoczną się w połowie 
2014 r. W fazie planów są połączenia (interkonektory) z systemami gazowymi Litwy i Słowacji. 
Szerzej o tych inwestycjach traktuje rozdział 3. Zupełnie inną kwestią jest natomiast możliwa 
eksploatacja zasobów gazu niekonwencjonalnego, która z  powodu wysoce prawdopodob-
nego spadku ceny surowca, w zdecydowany sposób wpłynie na popyt na gaz w Polsce, a więc 
także na rozbudowę infrastruktury.

Oprócz wzrostu PKB, pozostałe czynniki wpływające na wzrost popytu na gaz, a  zatem 
pośrednio na rozwój infrastruktury gazowej, to: liczba ludności, średnie ceny ropy naftowej 
oraz średnia temperatura powietrza czy też postanowienia unijnej polityki klimatycznej. 
Sytuacja demograficzna kraju będzie miała w  przyszłości bezpośredni wpływ na dynamikę 
PKB. Zakładając coraz większą efektywność energetyczną stosowanych technologii i  nieko-
rzystne prognozy demograficzne nie tylko dla Polski, ale również dla całej Europy, można przy-
puszczać, że będzie miało to niekorzystny wpływ na konsumpcję energii, a więc ewentualna 
rozbudowa infrastruktury może stać się z ekonomicznego punktu widzenia nieopłacalna. 

Podobna sytuacja ma miejsce w  przypadku cen ropy naftowej. Do momentu, kiedy ropa 
naftowa będzie dobrem substytucyjnym dla gazu ziemnego, każdy wzrost cen ropy powo-
dował będzie zwiększone zapotrzebowanie na gaz i  odwrotnie – spadek cen ropy będzie 
wiązał się ze zmniejszonym popytem na gaz ziemny. Mechanizm ten doskonale zadziałał na 
przestrzeni ostatnich kilku lat w USA. Wysokie ceny ropy naftowej stały się jedną z przyczyn 
poszukiwania alternatywnych źródeł surowców naturalnych, a będący jednym z efektów tych 
poszukiwań boom na gaz niekonwencjonalny przyczynił się do rewolucji na rynku gazu ziem-
nego, kilkukrotnego spadku jego cen oraz dynamicznego rozwoju infrastruktury gazowej. 
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W  USA szczególnie dynamiczne zmiany następują w  sektorze pozyskiwania energii elek-
trycznej z gazu ziemnego oraz w branży samochodowej. 

Wpływ polityki klimatycznej na rynek gazu i infrastrukturę gazową jest zagadnieniem jeszcze 
bardziej skomplikowanym, tym bardziej, że państwa członkowskie UE podjęły już pewne 
zobowiązania w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych w pakiecie energetyczno-
-klimatycznym. Należy jednak zauważyć, że w UE nasila się trend w kierunku weryfikowania 
założeń polityki klimatycznej i  jest wysoce prawdopodobne, że w  przyszłości będzie miała 
mniejszy niż dotychczas wpływ na politykę energetyczną, na którą zacznie wpływać polityka 
przemysłowa wymuszająca poszukiwanie rozwiązań sprzyjających „taniej”, a  nie „zielonej” 
energii. Zobowiązania w ramach pakietu energetyczno-klimatycznego wciąż jednak obowią-
zują, a  redukcja emisji może spowodować odejście od pozyskiwania energii z  węgla, który 
w pewnym zakresie może zostać zastąpiony – gazem ziemnym. Dodatkowo za budową elek-
trowni gazowych w Polsce przemawia znaczne prawdopodobieństwo wydobywania gazu ze 
złóż niekonwencjonalnych w kraju i potrzeba stworzenia rynku dla jego uplasowania. 

Ogólnie, w  naszej strefie klimatycznej, ewentualny wzrost średniej temperatury powie-
trza (niezależnie od tego, jakimi czynnikami spowodowany), może doprowadzić do spadku 
zapotrzebowania na gaz ziemny w trakcie zimowego okresu grzewczego (w 2011 r. w Polsce 
odbiorcy indywidualni zużyli ok. 25% gazu konsumowanego w kraju, a odbiorcy przemysłowi 
odpowiedzialni byli za 61% zużycia). Ubocznym efektem ewentualnego wzrostu temperatury 
może być sezonowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim (klima-
tyzatory), który będzie można zaspokoić tylko blokami produkującymi energię elektryczną 
z gazu. Podsumowując, nawet przy spadku zapotrzebowania na gaz u odbiorców indywidu-
alnych, spowodowanym ewentualnym wzrostem temperatury powietrza, można przypusz-
czać, że wzrośnie popyt zgłaszany przez odbiorców przemysłowych i elektrownie, co w konse-
kwencji skompensuje spadek popytu, a  nawet doprowadzi do jego wzrostu. Efektem tego 
procesu może być zmiana kierunków dostarczania gazu, a więc konieczne staną się inwestycje 
w infrastrukturę, która te zmiany musiałaby uwzględnić. 

Determinanty rozbudowy infrastruktury gazowej

Dodatkowa infrastruktura, związana z dystrybucją gazu w Polsce będzie konieczna, aby połą-
czyć regiony, gdzie występują nowe źródła gazu, ewentualnie źródła dostaw gazu (złoża 
gazu niekonwencjonalnego, planowane interkonektory z  Litwą i  Słowacją, terminal LNG 
w Świnoujściu) z obszarami, gdzie oczekiwany jest wzrost jego zużycia. Nie wszystkie obszary 
będą wymagały rozbudowanej sieci przesyłowej, wystarczającym może okazać się podłą-
czenie nowych inwestycji do funkcjonującej sieci. Jak już wspomniano wcześniej, każda nowa 
inwestycja infrastrukturalna będzie w głównej mierze zdeterminowana ekonomiczną opłacal-
nością danego przedsięwzięcia. Nie powinny więc, w takich przypadkach, dziwić długotermi-
nowe umowy, które dają większą przewidywalność i zapewniają planowanie w dłuższym hory-
zoncie czasowym. Warto zaznaczyć, że operator sieci nie będzie skłonny do budowy nowej 
infrastruktury przesyłowej bez zapewnienia sobie dwóch istotnych elementów. Po pierwsze, 
pewności dostaw surowca, co można zagwarantować tylko długoterminowym kontraktem 

na jego zakup. Dodatkowo pozwala to również rozpocząć proces gromadzenia funduszy na 
realizację inwestycji. Po drugie, zapewnienia zbytu na zakupiony i przesyłany surowiec. W tym 
przypadku najlepszą opcją jest znalezienie dużego odbiorcy, mogą nim być: duże zakłady 
przemysłowe (chemiczne) czy elektrownia z  blokami gazowymi. W  tym kontekście należy 
również rozważać długoterminowy kontrakt na zakup gazu skroplonego, tak aby zapewnić 
ekonomiczną opłacalność i pełne wykorzystanie budowanego terminalu LNG w Świnoujściu 
(znalezienie dostawcy gazu było warunkiem sine qua non budowy terminalu LNG). Ponadto 
konkurencja na rynku eksploatacji złóż gazu niekonwencjonalnego (koncesje poszukiwawcze 
dla wielu podmiotów) powinna przyczynić się do większej dywersyfikacji dostaw, a w konse-
kwencji do niższych cen gazu oferowanych dla końcowych odbiorców. 

Poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny, będące odpowiedzią na prognozy 
dotyczące zwiększonej konsumpcji tego surowca, pociągną za sobą konieczność rozbudowy 
jeszcze jednego ważnego elementu infrastruktury gazowej – podziemnych magazynów gazu. 
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie gazu wiąże się z posiada-
niem odpowiednich rezerw gazu, które mogą być uruchamiane w  sytuacjach kryzysowych 
(nagłe przerwy w dostawach surowca z zagranicy, niespodziewany wzrost popytu spowodo-
wany czynnikami atmosferycznymi etc.). Prognozowany wzrost konsumpcji gazu będzie więc 
wymagał proporcjonalnego zwiększenia zdolności magazynowych, inwestycje w tym zakresie 
są już planowane przez PGNiG oraz Gaz-System, a zostały opisane w rozdziale 3.

Niestety większość czynników wpływających na rozwój infrastruktury gazowej ma charakter 
niewiadomych (niepewnych). Są to zmienne, których działanie może ujawnić się w przyszłości, 
na dzień obecny możemy jednak tylko prognozować ich możliwy wpływ na dany obiekt. 
Dlatego też czynniki warunkujące rozbudowę infrastruktury można podzielić na dwie grupy2.

Determinanty rozbudowy infrastruktury, których wpływ na rynek jest znaczący: 

1.  wzrost/spadek PKB, który w dobie gospodarki opartej na energii pozyskiwanej z surowców 
naturalnych, ma decydujące znaczenie na zgłaszane zapotrzebowanie na energię, a  więc 
także na gaz ziemny, zwiększanie się popytu na gaz ziemny powoduje konieczność rozbu-
dowy infrastruktury dostarczającej surowiec do ostatecznych odbiorców;

2. priorytety polityki energetycznej państwa, które kształtują wybór strategicznych sektorów 
energii oraz w decydujący sposób wpływają na alokację środków inwestycyjnych niezbęd-
nych do budowy nowej infrastruktury; podjęcie decyzji o  budowie elektrowni atomowej 
może spowodować mniejszy napływ środków na inwestycje w  infrastrukturę gazową (na 
przykładzie Niemiec można zauważyć tendencję odwrotną, gaz ziemny staje się alternatywą 
dla planowanego wygaszania elektrowni atomowych);

3. wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, który powiązany jest ze wzrostem 
gospodarczym, budowa bloków energetycznych opartych na gazie może nie tylko zaspo-
koić zwiększony popyt na energię elektryczną, ale pozwolić w elastyczny sposób zaspokajać 

2 Por.: North American Natural Gas Midstream Infrastructure Through 2035: A Secure Energy Future, The INGAA Foundation, June 2011.
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krótkookresowe niedobory energii elektrycznej, np. w okresie letnim (blok gazowy można 
bardzo szybko włączyć i wyłączyć);

4. eksploatacja na skalę przemysłową zasobów gazu niekonwencjonalnego może w zdecy-
dowany sposób zmienić strukturę źródeł pozyskiwania energii w Polsce, podłączenie do sieci 
przesyłowej nowych źródeł zaopatrzenia w  surowiec będzie olbrzymim przedsięwzięciem 
inwestycyjnym, a ewentualne następstwa związane ze spadkiem cen gazu ziemnego mogą 
spowodować powstanie nowych bloków energetycznych opartych na gazie; w  odległej 
perspektywie, gdyby zasoby gazu z łupków okazały się nadzwyczaj obfite, powstanie możli-
wość eksportu gazu (w formie tradycyjnej bądź LNG);

5. szeroko rozumiane prawodawstwo krajowe oraz europejskie, w tym regulacje dotyczące 
podatku od kopalin, które mogą decydować o  opłacalności eksploatacji złóż surowców 
energetycznych, ponadto ograniczenia związane z  używaniem technologii szczelinowania 
hydraulicznego (w tym zakresie podejmowane są próby wprowadzenia takich regulacji na 
szczeblu europejskim), ale także klimatyczne zobowiązania międzynarodowe (Protokół 
z Kioto) czy plany ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery (unijna polityka 
klimatyczna). Konsekwencje tego ostatniego mogą, paradoksalnie, oznaczać dla Polski 
konieczność odchodzenia od węgla jako głównego surowca energetycznego (na rzecz np. 
gazu ziemnego).

Pozostałe czynniki, mogące w mniejszym stopniu wpływać w przyszłości na rozwój infra-
struktury gazowej: 

1. rozwój rynku samochodów osobowych oraz ciężarowych wykorzystujących do napędu 
gaz ziemny w formie sprężonej (CNG), jest to potencjalnie ogromny rynek, który wymaga 
jednak budowy infrastruktury (należałoby ogromną ilość stacji benzynowych dostosować 
do tankowania CNG), w związku z niskimi cenami gazu ten rodzaj infrastruktury dość inten-
sywnie rozwija się obecnie w USA;

2. wzrost liczby ludności, który wprawdzie nie jest bezpośrednim powodem rozwoju rynku 
gazu i budowy infrastruktury, jednak przyczynia się do wzrostu aktywności ekonomicznej, 
a ta ma bezpośrednie przełożenie na wzrost PKB (zatem potencjalnie wzrost zużycia gazu);

3. wzrost produkcji przemysłowej, który może przyczyniać się, choć w  mniejszym stopniu 
niż wzrost PKB, do rozbudowy infrastruktury (chociaż należy zauważyć, ze w tworzeniu PKB 
w państwach wysoko rozwiniętych dominują usługi, które są mniej energochłonne);

4. wysokie ceny ropy naftowej czy węgla, które mogą wpływać na decyzje odbiorców indy-
widualnych i komercyjnych dotyczące sposobu ogrzewania (przechodzenie na ogrzewanie 
gazowe);

5. temperatura zewnętrzna, a w zasadzie jej ewentualny wzrost w związku ze zmianami klima-
tycznymi (niezależnie od tego, jakimi czynnikami spowodowanymi), podobnie jak spadek 

liczby ludności, będą miały również pośredni wpływ na rozwój infrastruktury poprzez wpływ 
na dynamikę PKB (chociaż, jak wcześniej wspomniano, mogą mieć niewielki wpływ na spadek 
popytu na gaz służący do celów grzewczych);

6. wzrost kosztów wydobycia gazu związany z jednej strony ze wspomnianymi już ewentu-
alnymi, bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi technologii szczelinowania hydrau-
licznego, z drugiej – z ewentualną eksploatacją coraz trudniej dostępnych złóż, co spowoduje 
konieczność poszukiwań alternatywnych źródeł energii;

7. eksploatacja niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej (piaski roponośne czy łupki 
bitumiczne), która paradoksalnie może być zagrożeniem dla inwestycji w  infrastrukturę 
gazową, bowiem spowodować może spadek cen ropy na rynkach światowych (w tym przy-
padku może zadziałać ten sam mechanizm, który doprowadził do boomu na gaz z  łupków 
w USA);

8. technologie poprawiające efektywność energetyczną oraz zmiana zachowań konsumenc-
kich na proekologiczne; działania takie w  skrajnych przypadkach mogą hamować rozwój 
infrastruktury, ponieważ przyczynią się do bardziej efektywnego zużywania surowców; 
w  odległej perspektywie można założyć rewolucję technologiczną, której efektem będzie 
znalezienie alternatywnego źródła energii (do paliw kopalnych) i prawdopodobne unieza-
leżnienie się od obecnie funkcjonującej infrastruktury paliw kopalnych.

Rozbudowa infrastruktury i jej wpływ na ceny gazu

Zasadniczo rozbudowa infrastruktury gazowej nie powinna przekładać się w znacznym stopniu 
na ceny gazu ziemnego dla ostatecznych odbiorców (konsumentów). Podmiot gospodarczy, 
który podejmuje decyzję o budowie gazociągu, podziemnego magazynu gazu czy terminalu 
importowego, musi brać pod uwagę obiektywne czynniki ekonomiczne, które mają decydu-
jący wpływ na opłacalność takiej inwestycji. Inaczej mówiąc, w cenie gazu dla ostatecznego 
odbiorcy znajdują się wszystkie koszty, jakie są ponoszone w trakcie całego procesu dostar-
czania gazu. Mówimy tutaj przede wszystkim o  kosztach związanych z: wydobyciem gazu, 
jego magazynowaniem i przesyłem, dostarczaniem do konsumenta oraz podatkami pośred-
nimi pobieranymi przez operatorów i przekazywanymi do budżetu państwa. Oczywiście nie 
można zapominać o zyskach (i o podatku dochodowym) wszystkich podmiotów zaangażowa-
nych w proces dostawy surowca. 

Na rynkach, gdzie cena gazu nie jest regulowana przez organy państwa, przedsiębiorcy podej-
mując decyzje inwestycyjne (nie tylko w zakresie budowy infrastruktury), w pierwszej kolej-
ności będą się starać ograniczyć koszty własne, następnie rezygnować z części swojego zysku, 
a dopiero w ostateczności podnosić cenę surowca. Związane jest to z faktem, iż konsument ma 
swobodę wyboru dostawcy gazu, a na wysoce konkurencyjnym rynku wkalkulowanie kosztów 
rozbudowy infrastruktury bezpośrednio w cenę surowca może wiązać się z utratą klientów. 
W  skrajnych przypadkach podmioty zaangażowane w  dostawę gazu będą równocześnie: 
ponosić wysokie koszty związane z nakładami na rozbudowę infrastruktury (w celu pozyskania 
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nowych klientów), utrzymywać niskie ceny gazu (aby nie stracić dotychczasowych odbiorców), 
a wszystko to przy niskiej cenie i minimalnej marży. W takiej sytuacji, aby nie wypaść z rynku, 
należy nieustannie poszerzać krąg klientów. Z kolei zysk będzie związany z pojawieniem się 
tzw. efektu skali – minimalna marża przy ogromnej ilości dostarczonego towaru przynosi duży, 
w  wartościach bezwzględnych, zysk. Doskonałym przykładem dla opisanej sytuacji są USA. 
Dynamiczny rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego w ostatnich latach i związana z nim 
konieczność poniesienia ogromnych nakładów na infrastrukturę nie spowodowały wzrostu 
ceny gazu na rynku. Wręcz przeciwnie, cena gazu spadła kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich 
czterech lat.

Innym przykładem ogromnej inwestycji infrastrukturalnej jest, zakończona pod koniec 2012 r., 
budowa na dnie Morza Bałtyckiego gazociągu Nord Stream. Według informacji operatora 
gazociągu, koszty inwestycji wyniosły ok. 7,4 mld EUR, z czego ok. 3,9 mld EUR pochodziło 
z kredytów uzyskanych w bankach komercyjnych. W trakcie procesu inwestycyjnego, koszty 
te wzrosły do kwoty ok. 8,8 mld EUR. Należy ponadto zauważyć, że budowa dwóch lądowych 
odnóg Nord Stream przez Niemcy (Nel i OPAL) kosztowała ok. 2 mld EUR. Do tego ok. 0,4 mld 
EUR wyniesie koszt przedłużenia gazociągu OPAL do Republiki Czeskiej. Z  kolei inwestycje 
w kontynentalnej części Rosji, czyli budowa gazociągów, które przetransportują gaz z Syberii 
nad brzeg Bałtyku oraz tłoczni gazu to koszt minimum 5-6 mld EUR. Pozostaje pytanie o wpływ 
opisanej inwestycji na ceny gazu ziemnego w Niemczech, tutaj jednak ocena nie jest jedno-
znaczna. Należy rozważyć trzy kwestie. Po pierwsze, średnie ceny gazu importowanego przez 
Niemcy w  latach 2008-2012 nie odbiegają zasadniczo od trendów na rynku brytyjskim czy 
azjatyckim (szczególnie japońskim). Po uzyskaniu maksymalnych wysokości w 2008 r., nastąpił 
spadek związany z kryzysem gospodarczym na świecie, a od 2010 r. cena powoli, lecz systema-
tycznie podnosiła się, aż do 2012 r., w którym można zauważyć początek odwrócenia trendu 

Wykres 5.1. Średniomiesięczne ceny gazu na giełdzie NYMEX (tzw. kontrakty Henry Hub).  
Źródło: opracowanie własne na podstawie CME Group, [online] http://www.cmegroup.com/trading/

energy/natural-gas/natural-gas.html, (data dostępu: 08.02.2013)

0

2

4

6

8

10

12

14

(według danych BAFA, niem. Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ang. Federal Office 
of Economics and Export Control). Obniżki cen mają związek najprawdopodobniej z presją ze 
strony sektora amerykańskiego gazu niekonwencjonalnego, tzn. możliwego eksportu gazu 
w  formie LNG do Europy w  niedalekiej przyszłości. Po drugie, ceny gazu dla ostatecznych 
odbiorców (przemysł oraz gospodarstwa domowe) należą do najwyższych w Europie. Drożej 
niż w Niemczech jest tylko w Szwecji, Danii, Austrii i Słowenii3. Po trzecie, cena gazu impor-
towanego z Rosji, według źródeł rosyjskich, dla Niemiec w 2012 r. wynosiła ok. 390 USD za 
1000 m3, mniej od Niemców płacili tylko Holendrzy i Brytyjczycy (nie licząc Białorusi). Wydaje 
się, że zbyt mało czasu upłynęło od zakończenia inwestycji, aby jednoznacznie ocenić jej 
wpływ na koszt surowca, jednak charakterystyczne jest, iż na cenę gazu w Europie wpływają 
również – a może nawet głównie – czynniki polityczne. 

W Polsce nie funkcjonuje na razie rynek gazu podobny do rynków zachodnioeuropejskich, 
w  ramach którego odbiorcy mają wolność wyboru dostawcy, a dostawcy swobodnie reali-
zują dostawy. Faktyczny monopol przedsiębiorstw będących w rękach państwa w zakresie 
importu gazu, jego magazynowania i sprzedaży, w połączeniu z regulacją cen dokonywaną 
przez Urząd Regulacji Energetyki, nie sprzyja liberalizacji rynku. Jednak należy pamiętać, że 
połączenie prawnych procesów liberalizacyjnych z rozbudową infrastruktury, w istotny sposób 
powinno wpłynąć na budowę siły negocjacyjnej kraju wobec zewnętrznych dostawców gazu 
ziemnego – o czym szerzej traktuje rozdział 12. Na regulowanych rynkach, na których domi-
nują państwowe podmioty, można zauważyć dwie tendencje w zakresie wpływu rozbudowy 
na ceny gazu ziemnego. Z  jednej strony, w związku z  faktem, iż organy państwa wpływają 
na ustalanie ceny, łatwiej jest kontrolować ewentualne próby bezpośredniego przerzucania 
kosztów rozbudowy infrastruktury na ostatecznych konsumentów. Regulator rynku jest 
w stanie zablokować posunięcia, które ewidentnie godzą w  interes konsumenta. Z drugiej 
jednak strony, faktyczne zmonopolizowanie rynku w  rękach jednego podmiotu (państwa) 
może prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorstwa lekceważą sygnały rynkowe i działają 
z pominięciem rachunku ekonomicznego. W takich sytuacjach bardzo łatwo o jednostronne 
decyzje, które nie zadowalają żadnej ze stron, a brak konkurencji prowadzi do spadku jakości 
świadczonych usług.

Podsumowanie

Rozważania dotyczące czynników wpływających na rozwój infrastruktury gazowej nie są 
tylko próbą rzetelnej analizy rzeczywistości i  przedstawienia wszystkich zagadnień mają-
cych wpływ na rynek gazu. Biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa energetycznego, taka 
analiza jest także specyficzną prognozą odnoszącą się do przyszłości. Rozbudowa infrastruk-
tury gazowej, a szczególnie poniesione na nią nakłady, jest na tyle istotna, że już na etapie 
planowania konieczne jest uwzględnienie czynników, które będą determinować rynek za 
kilka/kilkanaście lat. 

3 Por.: Quarterly Report on European Gas Markets, Vol. 5, Iss. 2-3, April 2012-September 2012.



Wprowadzenie – zarys ogólny

Nadrzędnym zadaniem infrastruktury zaopatrzenia w gaz ziemny na terenie Wielkiej Brytanii 
jest zapewnienie ciągłości jego dostaw do ok. 40 elektrowni. Gaz ziemny jest paliwem dla 
ok.  40% wytwarzanej energii elektrycznej, a  jego udział w  całym bilansie energetycznym 
stanowi ponad 40%. Oprócz tego odbiorcami gazu ziemnego są rafinerie, inne duże zakłady 
przemysłowe oraz odbiorcy indywidualni.

Przez ostatnie 10 lat zaopatrzenie Wielkiej Brytanii w gaz ziemny przechodzi bardzo znaczącą 
przemianę. Na skutek spadku produkcji gazu ziemnego ze złóż położonych w sektorze brytyj-
skim Morza Północnego, Wielka Brytania stała się znaczącym importerem netto gazu ziem-
nego. W 2003 r. produkcja gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii wyniosła 102,9 mld m3 rocznie, 
podczas gdy konsumpcja wynosiła 95,4 mld m3 rocznie. W  2010 r. liczby te wynoszą odpo-
wiednio 57,1 mld m3 rocznie oraz 94,0 mld m3 rocznie.

Tylko część spadku rodzimej produkcji bilansowana jest dostawami gazu ziemnego z  Norwegii, 
ok. 21 mld m3 rocznie, które mogą korzystać z  tej samej infrastruktury na Morzu Północnym, co 
dostawy brytyjskie. To ograniczenie oraz polityka dywersyfikacji dostaw, powodowana względami 
bezpieczeństwa energetycznego oraz konkurencyjności, spowodowały przez ostatnie 10 lat rozwój 
możliwości odbioru gazu skroplonego LNG (budowa dwóch gazoportów w Milford Haven). W 2011 r. 
dostawy gazu skroplonego z Kataru do Wielkiej Brytanii wynosiły 20 mld m3 rocznie.

Przy tak znaczącym spadku udziału gazu ziemnego rodzimej produkcji w  bilansie energe-
tycznym Wielkiej Brytanii, istotnym dla bezpieczeństwa energetycznego stała się pojemność 
lokalnych magazynów. Obecnie wynosi ona 4,35 mld m3, co stanowi zaledwie ok. 5% rocznej 
konsumpcji gazu (ok. 10% importu).

Przez ostatnie 10-15 lat Wielka Brytania zmieniła dramatycznie swoją pozycję na rynku gazu ziem-
nego: od znaczącego eksportera gazu do znaczącego importera. Zmianie tej towarzyszył duży 
rozwój nowej infrastruktury dostawczej (importowej), przede wszystkim budowa dwóch terminali 
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LNG w Milford Haven (South Hook – 21,5 mld m3 rocznie i Dragon LNG – 6 mld m3 rocznie) oraz 
gazociągu z Norwegii Langeled, o zdolności importowej 25 mld m3 rocznie1.

Tło historyczne

Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w gaz ziemny rozpoczął się w Wielkiej Brytanii z końcem 
XVIII wieku od wynalazku Williama Murdocha – pozyskiwania gazu koksowniczego z  węgla 
kamiennego. W okresie rewolucji przemysłowej, w wielu miastach i centrach przemysłowych, 
doprowadziło to do zbudowania gazowni, które były zakładami produkcyjnymi gazu z węgla.
Każdej lokalnej gazowni towarzyszyła lokalna infrastruktura gazociągowa.

Od drugiej połowy lat 60. XX wieku nastąpił rozwój ogólnokrajowej sieci gazociągowej, 
National Transmission System. Okres najintensywniejszego jej rozwoju przypadł na lata 70. 
i 80. XX wieku. Związany był on z rozpoczęciem poszukiwań i wydobycia gazu ziemnego na 
Morzu Północnym. Pierwsze dostawy gazu z tych złóż do Wielkiej Brytanii nastąpiły w 1967 r. 
Ogólnokrajowa sieć gazociągowa charakteryzuje się dużą przepustowością (średnica rur 1200 
mm, ciśnienie 85 barów) i przebiega przede wszystkim w kierunku północ-południe, dwoma 
arteriami: wschodnią – niedaleko wybrzeża Morza Północnego i  zachodnią – obejmującą 
centra przemysłowe, takie jak Liverpool i aglomeracja Manchesteru.

Lokalna infrastruktura zaopatrzenia w gaz, rozwijana od czasów rewolucji przemysłowej, zaopa-
trująca w  gaz koksowniczy została wykorzystana w  celu lokalnej dystrybucji gazu ziemnego. 
Wykorzystano także lokalne podziemne magazyny gazu w celu bilansowania krótkookresowego 
zużycia gazu oraz jako systemy kontrolujące ciśnienie. Obecnie Wielka Brytania nie jest produ-
centem gazu koksowniczego. Zakończyło się to zasadniczo pod koniec lat 70. XX wieku. 

Struktura właścicielska i rynkowa

W 1985 r. Gas Act 1985 rozpoczął proces prywatyzacji sektora gazowego w Wielkiej Brytanii. 
British Gas został sprywatyzowany w 1986 r. Od tego czasu infrastruktura zaopatrzenia w gaz 
ziemny przeszła przez dwa istotne procesy, które wprowadziły mechanizmy quasi-rynkowe:
•	 prywatyzacja: zasadniczo cała infrastruktura została sprywatyzowana i w konsekwencji 

także rozbita na mniejsze podmioty rynkowe (de facto lokalne monopole);
•	 oddzielenie infrastruktury od dostawców: firmy będące właścicielami infrastruktury nie są 

jednocześnie dostawcami gazu ziemnego.

Właścicielem i  operatorem ogólnobrytyjskiej infrastruktury przesyłowej, o  całościowej 
długości 7 600 km i wysokiej przepustowości, jest firma National Grid Plc (przekrój do 1200 
mm, ciśnienie 85 barów). Firma ta jest także operatorem przesyłowym energii elektrycznej 
w Wielkiej Brytanii. W 2000 r. British Gas wydzielił operatora przesyłowego, firmę Lattice Plc, 
która w 2002 r. została przejęta przez National Grid Plc2.

1 Dane z: BP Statistical Review 2012 oraz oficjalnych stron wymienionych elementów infrastruktury.
2 www.ofgem.gov.uk, mapa: www.nationalgrid.com, (data dostępu: 23.02.2013).

Mapa 6.1. Mapa głównej sieci dostawczej (przesyłowej) gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii. Źródło: [online] 
http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/Connections/ntsentry/, (data dostępu: 23.02.2013) 
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Wielka Brytania podzielona jest na 12 lokalnych stref dystrybucji gazu ziemnego (Local 
Distribution Zones), w  ramach których prywatne firmy są operatorami świadczącymi 
usługi dla prywatnych dostawców gazu. Obecnie, w  ramach 12 stref, działają nastę-
pujące firmy: National Grid, Scotia Gas Networks (która jest właścicielem Scotland 
Gas Networks i  Southern Gas Networks), Northern Gas Networks oraz Wales and West 
Utilities3. Całościowa długość systemu rurociągów gazowych w Wielkiej Brytanii wynosi 
278 000 km4.

Działalność firm na rynku gazu ziemnego w  Wielkiej Brytanii jest nadzorowana przez 
regulatora, OFGEM. Jego rolą jest przede wszystkim ochrona interesów konsumenta oraz 
promowanie konkurencji i  inwestycji. Jednakże na skutek praktycznej niemożliwości 
stworzenia alternatywy dla istniejącej infrastruktury oraz dominacji kilku dostawców 
gazu na rynku, podejrzenia i  oskarżenia o  stosowanie praktyk monopolistycznych na 
rynku konsumenckim czy wykorzystywanie pozycji dominacyjnej, są dość powszechne.

Punkty odbioru gazu ziemnego do Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii punkty odbioru gazu ziemnego można podzielić na pięć grup:

Tabela 6.1. Punkty importu gazu z Morza Północnego i Norweskiego (lokalna produkcja oraz import 
z Norwegii). Źródło: dane na podstawie www.entsog.eu uzupełnione danymi operatorów, (data dostępu: 

23.02.2013)

Lokalizacja Połączenie Max odbiór (mld m3 rocznie)
St Fergus Gassco – National Grid 12,5 
Easington Gassco – National Grid 25

Tabela 6.2. Interkonektor importowo-eksportowy w Bacton. Źródło: dane na podstawie www.entsog.
eu uzupełnione danymi operatorów, (data dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Połączenie Max odbiór (mld m3 rocznie)

Bacton
National Grid (import) 20 

National Grid (import) 25 

Tabela 6.3. Terminale importowe LNG. Źródło: dane na podstawie www.entsog.eu uzupełnione danymi 
operatorów, (data dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Połączenie Max odbiór (mld m3 rocznie)
Teeside National Grid 4 
Isle of Grain Grain LNG – National Grid 21,25 

Milford Haven
South Hook – National Grid

30,5 
Dragon LNG – National Grid

3 www.energynetworks.org/info/faqs/gas-distribution-map.html, (data dostępu: 23.02.2013).
4 www.nationalgrid.com (http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/About/How+Gas+is+Delivered/), (data dostępu: 23.02.2013).

Tabela 6.4. Punkty odbioru gazu wyłącznie z brytyjskiego sektora Morza Północnego. Źródło: dane na 
podstawie www.entsog.eu uzupełnione danymi operatorów, (data dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Połączenie Max odbiór (mld m3 rocznie)
Teeside Operatorzy – National Grid 17,5 
Theddlethorope Operatorzy – National Grid 3,9 

Tabela 6.5. Punkty eksportu gazu do Irlandii Północnej i Irlandii. Źródło: dane na podstawie 
www.entsog.eu uzupełnione danymi operatorów, (data dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Połączenie Max odbiór (mld m3 rocznie)
Moffat (do Irlandii 
i Irlandii Północnej) National Grid – Gaslink 10 

Twynholm (rozgałęzienie 
na Irlandię Północną) Gaslink – Premier 2,8

Podziemne magazyny gazu

Całkowita pojemność podziemnych magazynów gazu ziemnego w Wielkiej Brytanii wynosi 
ok. 4,35 mld m3, czyli ok. 5% rocznej konsumpcji (ok. 10% importu). Do lat 2003-2004, kiedy 
Wielka Brytania była samowystarczalna, stosunkowo bardzo mała pojemność niosła ze sobą 
małe ryzyka w zakresie ciągłości zaopatrzenia w gaz ziemny. Obecnie trwa budowa oraz plano-
wanie nowych magazynów. Proces ten ma doprowadzić do 10-12 mld m3 łącznej pojemności5. 
Może on jednak zostać wstrzymany, jeżeli dojdzie w Wielkiej Brytanii do rozwoju produkcji 
gazu ziemnego z łupków.

Tabela 6.6. Aktualne zdolności magazynowe w Wielkiej Brytanii. Źródło: dane na podstawie REUTERS, 
[online] http://uk.reuters.com/article/2012/07/24/britain-gas-storage-idUKL6E8IC5WX20120724, (data 
dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Operator Wielkość (bcm) Dzienna wydajność 
(mln/m3)

Rough Centrica 3,30 43

Hornsea SSE 0,30 18

Hatfield Moor Scottish Power 0,10 2

Holehouse Farm EDF Energy 0,10 8

Humbly Grove Star Energy 0,30 7

Aldbrough SSE/Statoil 0,33 40

Holford E.on 0,06 22

LNG National Grid 0,18 32

5 Dane na podstawie: http://uk.reuters.com/article/2012/07/24/britain-gas-storage-idUKL6E8IC5WX20120724, (data dostępu: 23.02.2013).
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Tabela 6.7. Zdolności magazynowe w Wielkiej Brytanii w budowie. Źródło: dane na 
podstawie REUTERS, [online] http://uk.reuters.com/article/2012/07/24/britain-gas-storage-

idUKL6E8IC5WX20120724, (data dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Operator Wielkość (bcm) Planowana data 
rozpoczęcia działalności

Holford E.on 0,16 początek 2013 r.

Stublach GDF (Storengy UK) 0,40 2013-2018

Hill Top Farm EDF Energy 0,10 2012-2017

 
Tabela 6.8. Planowane zdolności magazynowe w Wielkiej Brytanii. Źródło: dane na podstawie REUTERS, 

[online] http://uk.reuters.com/article/2012/07/24/britain-gas-storage-idUKL6E8IC5WX20120724, (data 
dostępu: 23.02.2013)

Lokalizacja Operator Wielkość (bcm) Uwagi

Preesal Halite Energy 0,60 rozpoczęcie działalności 2016 r.

Portland InfraStrata 1,00 opóźnienie decyzji do 2016 r.

Caythorpe Centrica 0,20 rozpoczęcie 2008 r., projekt wstrzymany

Aldbrough II SSE/Statoil 0,42 rozpoczęcie 2007 r., projekt wstrzymany

Whitehill Farm E.on 0,40 zgoda uzyskana w 2007 r.; decyzja ostateczna nie wcześniej 
niż w 2013 r.; partnerzy inwestycyjni poszukiwani

Gateway Storage Stag Energy 1,50 zgoda uzyskana 2008 r., projekt wstrzymany

Bains Centrica 0,50 zgoda uzyskana 2009 r., projekt zaniechano

Baird Centrica 1,70 zgoda uzyskana 2009 r., projekt wstrzymany

King Street NPL 0,20 zgoda uzyskana 2010 r., projekt na sprzedaż

Saltfleetby Wingas 0,70-0,80 zgoda uzyskana 2010 r.

Deborah ENI 4,6 zgoda uzyskana 2010 roku, partnerzy poszukiwani

Hatfield West Scottish Power 0,04 zgoda uzyskana 2011 r. w trakcie planowania

Albury I Star Energy 0,2 projekt zastąpiony projektem magazynowym LNG

Albury II Star Energy 0,7 projekt zastąpiony projektem magazynowym LNG

Gateway II Stag Energy 1,5 oczekuje na pozwolenia

Uwagi końcowe
Rozwój terminali importowych (regazyfikacyjnych) LNG, a  także zdolności magazynowych 
w  Wielkiej Brytanii przez ostatnie 10 lat związany był z  przewidywanym i  postępującym 
spadkiem produkcji gazu ziemnego z  rodzimych złóż brytyjskich. Obecnie przewiduje się, 
że w  ciągu następnej dekady, Wielka Brytania może stać się istotnym producentem gazu 
ziemnego z łupków. Obecnie już można zaobserwować spowolnienie budowy podziemnych 
magazynów gazu. W przyszłości też moce eksportowe w Wielkiej Brytanii zostaną zwiększone, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o wykorzystanie interkonektora z Bacton do Zeebrugge.

Taki rozwój wydarzeń, uwarunkowany przede wszystkim rozwojem produkcji gazu ziemnego 
z  łupków, w  powiązaniu z  bardzo elastyczną infrastrukturą oraz doświadczeniami w  handlu 
surowcami na londyńskim City, może wypozycjonować Wielką Brytanię jako centrum handlu 
gazem ziemnym na rynkach europejskich. Realizacja tego scenariusza uzależniona jest także od 
dalszej liberalizacji na rynkach UE oraz od rozwoju globalnego rynku gazu skroplonego LNG.
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infrastruktury gazowej Niemiec
Marcin Tarnawski

Udział gazu w bilansie energetycznym Niemiec wynosi ok. 21% i jest zdecydowanie mniejszy 
niż ropy naftowej (ok. 36%) oraz węgla (ok. 25%)1. Wydobycie gazu osiągnęło swój szczyt 
w  1979 r. i  od tego czasu systematycznie maleje, natomiast konsumpcja, po decyzji rządu 
niemieckiego o wycofaniu się z energetyki jądrowej do 2022 r., będzie najprawdopodobniej 
rosnąć. Wydobycie krajowe (ok. 10 mld m3 w 2011 r.) zaspokaja jedynie ok. 14% konsumpcji. 
Główni konsumenci gazu to przemysł (20%) oraz elektrownie (22%). Pozostała część wykorzy-%) oraz elektrownie (22%). Pozostała część wykorzy-
stywana jest przez odbiorców indywidualnych, podmioty publiczne, w rolnictwie i w działal-
ności gospodarczej, najczęściej w celach grzewczych. Zasoby gazu ziemnego szacuje się na ok. 
0,1 bln m3 (w Dolnej Saksonii, pomiędzy rzekami Weser i Elbe/Łaba). W maju 2012 r. Federalny 
Instytut Geologii i Surowców Naturalnych przedstawił badania dotyczące potencjalnych złóż 
gazu z łupków, które szacuje się nawet na 2,3 bln m3.

Niemcy są największym importerem gazu ziemnego w  Europie (ok. 84 mld m3 w  2011 r.), 
drugim po Wielkiej Brytanii konsumentem w UE (72,5 mld m3 w 2011 r.) oraz czwartym, co 
do wielkości, konsumentem w  Europie (po Rosji i  Ukrainie). Konsumpcja zaspokajana jest 

1 Dane dot. gazu ziemnego (jeśli nie zaznaczono inaczej) na podstawie: BP Review of World Energy, June 2012.

Wykres 7.1. Wydobycie i konsumpcja gazu ziemnego w Niemczech w latach 1990-2011 (mld m3). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BP Review of World Energy, June 2012
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wynoszą 491 mln m3 dziennie, natomiast zdolności załadunkowe 257 mln m3 dziennie4. Wśród 
51 obiektów, w których magazynowany jest gaz, dominują kawerny solne, stanowiące połowę 
liczby zbiorników. Ponadto magazyny funkcjonują w wyeksploatowanych złożach gazu (12), 
warstwach wodonośnych (9) oraz w  wyeksploatowanych złożach ropy (2). Oprócz wymie-
nionych zdolności magazynowych, w  fazie planowania na początku 2012 r. były 24 obiekty 
(głównie kawerny solne) o łącznej pojemności ok. 10 mld m3.

Regulacje prawne
Na rynku wydobycia gazu ziemnego w Niemczech funkcjonuje 11 podmiotów, które odpo-
wiadają za wydobycie gazu na poziomie 10 mld m3 (w 2011 r.). Istotne znaczenie dla handlu 
gazem mają tylko 3 centra sprzedaży (ang. hub): VHP-GASPOOL-H, VHP-THYSS-H, i  VHP 

4 Wszystkie dane dot. zdolności magazynowych [za:] GSE Storage Database, May 2012, [online] http://www.gie.eu.com/index.php/maps-
data/gse-storage-map, (data dostępu: 02.02.2013).

Tabela 7.2. Aktualne zdolności magazynowe w Niemczech. Źródło: opracowanie własne na podstawie 
Gas Infrastructure Europe (http://www.gie.eu.com) 

Lokalizacja Operator Wielkość (bcm) Zdolność poboru 
(mln m3)

Moc zatłaczania 
(mln m3)

Rehden (depleted field) Wingas 4,2 57,6 33,6
EPE EGS H/L Gas (salt cavity) EGS 2,0 41,5 28,8
Bierwang (depleted field) EGS 1,4 28,8 19,2
Huntorf L/Nuttermoor L (salt cavity) EWE 1,1 31,2 11,6
Bad Lauchstadt (salt cavity/depleted field) VNG Gasspeicher GmbH 1,1 22,1 13,9
Etzel Erdgas Lager EGL (salt cavity) VNG Gasspeicher GmbH 1,0 31,2 14,4
Bernburg (salt cavity) VNG Gasspeicher GmbH 1,0 22,1 10,9
Breitbrunn (depleted gas field) EGS 1,0 12,4 6,0
Epe RGS L/H-Gas (salt cavity) RWE Gasspeicher GmbH 0,85 20,8 5,4
Uelsen (depleted gas field) Storengy Deutschland 0,75 10,8 7,2
Inzenham-West (depleted field) RWE Dea 0,5 8,4 3,3
Etzel ESE (salt cavity) EGS 0,45 28,7 14,2

Tabela 7.3. Planowane magazyny gazu w Niemczech. Źródło: opracowanie własne na podstawie Gas 
Infrastructure Europe (http://www.gie.eu.com)

Lokalizacja Operator Wielkość (bcm) Zdolność poboru 
(mln m3)

Moc zatłaczania 
(mln m3)

Jemgum (salt cavity) 
3 magazyny EGS, Wingas, EWE 3,3 24 16,8

Behringen (depleted gas field) Storengy Deutschland 1,0 14 n/a

Etzel ESE (salt cavity)
OMV Gas Storage GmbH, 
VNG Gasspeicher GmbH, 
Gas Union (3 operatorów)

0,5 6,3 6,3

Ohrensen (salt cavity) Storengy Deutschland 0,4 22 n/a
Etzel Crystal (salt cavity) EDF-EnBW 0,4 14,4 7,2
Etzel (salt cavity) Gazprom Germania/BP/DONG 0,35 n/a n/a

w głównej mierze przez import gazociągami z: Rosji (ok. 30 mld m3), Norwegii (ok. 28 mld m3) 
oraz Holandii (ok. 23 mld m3). W fazie planowania znajdują się terminale LNG w Rostocku oraz 
w Wilhelmshafen. W związku z zależnością od importu gazu, w Niemczech powstały największe 
w Europie podziemne magazyny gazu ziemnego o łącznej pojemności ponad 20 mld m3.

Struktura właścicielska i rynkowa

Na początku 2012 r. w  Niemczech funkcjonowało 17 operatorów systemów przesyłowych, 
którzy zarządzali siecią gazociągów o  łącznej długości ok. 31,5 tys. km2. Sieć dystrybucyjna 
jest połączona z zagranicznymi gazociągami przez 38 punktów na granicach z: Austrią, Danią, 
Norwegią (gazociąg podmorski), Holandią, Czechami, Francją, Polską, Belgią, Luksemburgiem 
oraz Szwajcarią. 

Wśród najnowszych projektów infrastrukturalnych warto wspomnieć o dwóch gazociągach, 
które będą miały decydujący wpływ na rynek gazu ziemnego w  Niemczech. Gazociągami 
OPAL (niem. Ostsee Pipeline Anbindungsleitung) i Nel (niem. Nordeuropäische Erdgasleitung) ma 
być transportowane ok. 55 mln m3 rocznie gazu dostarczanego do Niemiec gazociągiem Nord 
Stream. Oba gazociągi budowane są przez Wingas i E.ON Ruhrgas (oraz holenderski Gasunie 
– NEL), a  zarządzane będą przez OPAL Nel Transport GmbH i  E.ON Ruhrgas Nord Stream 
Anbindungsleitungsgesellschaft GmbH. Gazociąg OPAL rozpoczyna się w punkcie wyjścia na 
ląd gazociągu Nord Stream w Lubminie i biegnie przez 470 km do granicy niemiecko-czeskiej, 
gdzie łączy się z czeskim systemem przesyłowym (przepustowość ok. 35 mln m3, planowane 
oddanie do użytku w 2013 r.). Gazociąg Nel (długość 440 km, przepustowość ok. 20 mln m3, 
oddany do użytku w listopadzie 2012 r.) rozpoczyna się również w Lubminie koło Greifswaldu 
i  biegnie do Rehden, gdzie został podłączony do systemów przesyłowych Wingas i  E.ON 
Gastransport (i dalej do sieci belgijskiej oraz holenderskiej)3.

Całkowita pojemność podziemnych magazynów gazu ziemnego w Niemczech na początku 
2012 r. wynosiła 20,5 mld m3, czyli ok. 25% krajowej konsumpcji. Zdolności wyładunkowe 

2 ENTSOG Ten Year Network Development Plan 2011-2020, 17 February 2011, [online] http://acernet.acer.europa.eu/portal/page/
portal/ACER_HOME/Public_Docs/Board_of_Regulators/2011_Meetings/11th%20BoR/BoR-11-16b_TYNDP_Report_110217.pdf, 
(data dostępu: 02.02.2013).

3 Zob. szerzej: http://www.opal-gastransport.de, (data dostępu: 03.02.2013) oraz http://www.nel-gastransport.de, 
(data dostępu: 03.02.2013).

Tabela 7.1. Najwięksi operatorzy infrastruktury przesyłowej w Niemczech. Źródło: opracowanie własne 
na podstawie Gas Infrastructure Europe (http://www.gie.eu.com)

Operator Długość sieci (km)
Open Grid Europe GmbH 11551
ONTRAS – VNG Gastransport GmbH 7069
Thyssengas GmbH 4217
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 3201
WINGAS TRANSPORT GmbH & Co. KG 2198
Bayernets GmbH 1314
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politycznego lub ekonomicznego). Podnoszone były również kwestie ekologiczne (ekosystem 
Morza Bałtyckiego, broń chemiczna na dnie akwenu) oraz bezpieczeństwa energetycznego UE 
(zwiększenie udziału Rosji w imporcie gazu do państw członkowskich UE).

Nie ulega jednak wątpliwości, że Nord Stream, wraz infrastrukturą towarzyszącą (Opal i Nel), 
będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie rynku gazu w Niemczech i w Europie. W planach 
jest także przedłużenie gazociągu do Wielkiej Brytanii, czym zainteresowany jest koncern BP, 
który już podpisał pewne umowy. Istnieje prawdopodobieństwo, że budowa ruszy w 2015-
2016 r.

Możliwe konsekwencje to: zwiększenie udziału gazu ziemnego w  bilansie energetycznym 
Niemiec, spadek roli i  znaczenia państw tranzytowych (w  tym Polski), możliwe zwiększanie 
wpływów Gazpromu na rynku gazu w UE (ambicje rosyjskiej firmy stoją w sprzeczności z regu-
lacjami unijnego pakietu energetycznego)7.

Podsumowanie

Niemiecki rynek gazu został w  pełni otwarty na konkurencję w  1998 r. (Energy Statutes 
Reorganization Act, 28.04.1998). Pomimo tego, iż na rynku funkcjonuje wielu uczestników, 
rynek ten nie jest w pełni konkurencyjny, ponieważ cechuje się wysokim stopniem integracji 
poziomej i pionowej oraz jest zdominowany przez kilka dużych firm. Ceny gazu zarówno na 
rynku hurtowym, jak i detalicznym, nie są regulowane, jednak niemieccy odbiorcy płacą za 
gaz jedną z  najwyższych stawek w  Europie8. Na rynku dominują przedsiębiorstwa powią-
zane w  łańcuchy dostaw o  wysokim stopniu koncentracji oraz wielu regionalnych i  lokal-
nych dostawców. Rynek hurtowy został podzielony przez pięciu największych dostawców 
(E.ON-Ruhrgas, RWE, VNG, Wingas, BEB), z  których każdy zaopatruje się w  gaz z  innego 
źródła. Przedsiębiorstwa te posiadają ponad 90% udziałów w rynku hurtowym oraz ok. 30% 
udziałów w regionalnych spółkach dystrybucyjnych. Faktyczna konkurencja ma miejsce tylko 
w segmencie dużych klientów korporacyjnych, w pozostałych segmentach rynek jest w prak-
tyce zamknięty na nowe podmioty. Spowodowane jest to brakiem dostępu do alternatyw-
nych źródeł pozyskania surowca oraz istnieniem długoterminowych umów na dostawy gazu. 
Ogromna koncentracja ma miejsce nie tylko na rynku dostawców, ale także w branży maga-
zynowania gazu, gdzie w 2011 r. trzy największe firmy mają ponad 58% udziałów w rynku9.

7 Szerzej zob.: R. Dickel, K. Westphal, EU-Russia Gas Relations, SWP Comments 12, Stiftung Wissenschaft und Politik, April 2012.
8 Odbiorcy indywidualni średnio 6,37 EUR za kWh, odbiorcy przemysłowi średnio 5,64 EUR za kWh (w I półroczu 2012 r.), dane za: Quarterly 

report on European gas markets, Vol. 5, Iss. 2-3, April 2012-Spetember 2012.
9 Szerzej na temat monitoringu rynku gazu ziemnego w raporcie Federal Network Agenccy (niem. Bundesnetzagentur), Development of the 

electricity and gas market in Germany. Monitoring Report 2012, November 2012, [online] http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/
Downloads/EN/BNetzA/PressSection/ReportsPublications/2012/MonitoringReport2012Summary.pdf?__blob=publicationFile, 
(data dostępu: 02.02.2013).

NCG-H5. W zakresie przesyłu i dystrybucji gazu decydujące znaczenie dla kształtu rynku miało 
prawodawstwo europejskie. Niemieccy operatorzy systemów przesyłowych, których łącznie 
jest 17 to w  zdecydowanej większości prywatne przedsiębiorstwa, ale wśród udziałowców 
tych firm znajdują się władze federalne i  lokalne. Podobna sytuacja dotyczy operatorów 
systemów dystrybucyjnych, na ponad 700 funkcjonujących firm, zdecydowana większość to 
operatorzy regionalni i  lokalni, władze regionalne posiadają tutaj również znaczne udziały. 
Na rynku dokonała się, co prawda w  niewielkim stopniu, integracja pionowa (wertykalna) 
operatorów systemów przesyłowych i  dystrybucyjnych. Decydujące znaczenie dla całego 
rynku gazu miało wdrożenie unijnych dyrektyw energetycznych. I tak w 2005 r. weszła w życie 
zasada nakazująca rozdzielenie operacji sieciowych: przesyłu od dostaw gazu. W tym samym 
roku powstała również Federalna Agencja ds. Sieci (niem. Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, BNetzA) odpowiedzialna m.in. za nadzór 
nad gazociągami6. Według nowych regulacji prawnych, opłaty za dostęp do sieci wymagają 
wcześniejszej (ex ante) akceptacji agencji, natomiast sam dostęp do sieci musi mieć charakter 
niedyskryminacyjny. 

Współpraca niemiecko-rosyjska

W  2005 r. podpisano niemiecko-rosyjską umowę o  budowie gazociągu na dnie Morza 
Bałtyckiego. Za ułożenie dwóch nitek gazociągu (każda o długości 1224 km), a następnie jego 
obsługę odpowiedzialna jest Nord Stream AG z  siedzibą w  Zug, w  Szwajcarii. Nord Stream 
AG to międzynarodowe konsorcjum, którego udziałowcami są: OAO Gazprom (51% akcji), 
Wintershall Holding GmbH (należąca do Grupy BASF), E.ON Ruhrgas AG (po 15% udziałów) 
oraz N.V. Nederlandse Gasunie i GDF SUEZ (po 9% udziałów). Budowa pierwszej z dwóch nitek 
gazociągu rozpoczęła się w kwietniu 2010 r, zakończono ją w czerwcu 2011 r., a uruchomiona 
została w połowie listopada 2011 r. Budowa drugiej nitki, biegnącej równolegle do pierwszej, 
rozpoczęła się w maju 2011 r., zakończona została w kwietniu 2012 r., a rozpoczęła funkcjo-
nowanie w październiku 2012 r. Obie nitki gazociągu Nord Stream mogą transportować do 
55 mld m3 gazu rocznie. Trasa gazociągu biegnie po dnie Bałtyku od Wyborga w  Rosji do 
Lubmina koło Greifswaldu w Niemczech, gdzie poprzez gazociągi Opal i Nel został on wpięty 
w niemiecki – a w praktyce europejski – system przesyłowy gazu ziemnego.

Ten największy jak do tej pory w  XXI wieku projekt, w  zakresie infrastruktury gazowej 
w Europie, od początku budził ogromne kontrowersje, szczególnie w państwach, które omijał. 
Najważniejszym argumentem przeciwników Nord Stream był aspekt ekonomicznej opłacal-
ności budowy. Strony rosyjska i  niemiecka twierdziły, iż wysokie koszty budowy gazociągu 
(ponad 7 mld EUR) zostaną zrównoważone brakiem kosztów tranzytu przez Polskę bądź inne 
państwa. Zatem z  ekonomicznego punktu widzenia projekt ten, jako inwestycja długoter-
minowa, ma uzasadnienie ekonomiczne. Ponadto gazociąg jest postrzegany jako przedsię-
wzięcie polityczne, mające na celu ominięcie Polski i krajów bałtyckich jako krajów tranzyto-
wych (istnieje obawa, że Rosja będzie wykorzystywać gaz jako instrument wywierania nacisku 

5 Zob. szerzej: P. Heather, Continental European Gas Hubs: Are they fit for purpose?, June 2012, Oxford Institute for Energy Studies.
6 Gesetz über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, 2005-07-07, [online:] http://www.

gesetze-im-internet.de/begtpg, (data dostępu: 04.02.2013).
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8. Analiza infrastruktury gazowej USA 

Udział gazu ziemnego w bilansie energetycznym USA wynosi ok. 27%, a główni konsumenci 
gazu to: elektrownie (30%), przemysł (27%) oraz gospodarstwa domowe (21%). Ostatnie kilka 
lat to istotne zmiany w produkcji gazu ziemnego, do czego przyczyniła się głównie eksploatacja 
złóż gazu niekonwencjonalnego. Zarówno konsumpcja, jak i wydobycie, rosną dynamicznie, 
a  za sprawą gazu z  łupków, USA zwiększają własne bezpieczeństwo energetyczne. Jeszcze 
w 2003 r. wydobycie gazu wynosiło 540 mld m3, a konsumpcja 630,8 mld m3. Liczby te wzrosły 
odpowiednio do 651,3 mld m3 oraz 690,1 mld m3 w 2011 r.1 Natomiast zasoby gazu ziemnego 
szacowane są na ok. 8,5 bln m3 (większe posiadają tylko: Rosja, Turkmenistan, Iran i Katar).

W celu zaspokojenia krajowej konsumpcji, USA nadal są zmuszone importować gaz. W 2011 
r. import wyniósł ok. 98 mld m3, z tego 88 mld m3 zaspokaja import gazociągami z Kanady, 
pozostałe 10 mld m3 to import gazu w postaci skroplonej (LNG). Główni dostawcy gazu LNG to: 
Trynidad i Tobago (ok. 3,8 mld m3), Katar (ok. 2,6 mld m3), Jemen (ok. 1,7 mld m3) oraz Egipt (ok. 
1,0 mld m3). Od początku lat 90. XX wieku w USA zwiększała się konsumpcja, a wydobycie gazu 
malało. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na gaz w pierwszej dekadzie XXI wieku rozpoczęto 

1 Dane dot. gazu ziemnego (jeśli nie zaznaczono inaczej) na podstawie: BP Review of World Energy, June 2012.

Wykres 8.1. Wydobycie i konsumpcja gazu ziemnego w USA w latach 1986-2011 (mld m3). Źródło: 
opracowanie własne na podstawie BP Review of World Energy, June 2012
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rozbudowę infrastruktury mającej na celu odbiór gazu LNG. Wspomniana rewolucja łupkowa 
zatrzymała jednak import gazu w  postaci skroplonej, stąd podejmowane działania w  celu 
dostosowania istniejących terminali do eksportu gazu2. Prognozy na najbliższe lata wskazują, 
że USA będą samowystarczalne, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na gaz, a nawet mogą stać się 
znaczącym eksporterem gazu LNG3.

USA są także eksporterem gazu ziemnego. Poprzez system gazociągów w 2011 r. sprzedano 
ok. 26 mld m3 gazu do Kanady oraz ok. 14 mld m3 do Meksyku. Jednak eksport gazu do Kanady 
wynika głównie z  powodów ekonomicznych (taniej jest importować gaz z  Kanady do USA 
na zachodzie i eksportować z USA do Kanady na wschodzie) oraz z racji ścisłego powiązania 
amerykańskiej i kanadyjskiej infrastruktury gazowej. Natomiast niewielkie ilości gazu w formie 
LNG w  2011 r. wysłano do Chin, Indii, Japonii oraz Korei Południowej (łącznie ok. 2 mld m3 
w 2011 r.). Jak na razie jedynym portem mającym możliwość eksportu gazu skroplonego jest, 
funkcjonujący od 1969 r., terminal Kenai na Alasce.

Infrastruktura gazu ziemnego

Głównymi składnikami infrastruktury gazowej w  USA są: gazociągi, podziemne magazyny 
gazu, terminale LNG oraz specjalne zakłady przetwarzające płynny węglowodór w  oczysz-
czoną formę lotną. Zasadniczym celem funkcjonującej w  USA infrastruktury gazowej jest 
połączenie miejsc wydobycia gazu ziemnego z  miejscami jego odbioru (konsumentami). 
W ostatnim dziesięcioleciu wpływ na infrastrukturę gazową miały w szczególności trzy trendy: 
zmiany w lokalizacji wydobycia gazu ziemnego, przesunięcia popytu (konsumpcji) oraz dyna-
miczny rozwój rynku LNG. 

Istotne znaczenie dla infrastruktury miały zmiany w  produkcji gazu ziemnego – spadek 
wydobycia gazu w regionie Zatoki Meksykańskiej następował niemal równocześnie ze wzro-
stem wydobycia gazu niekonwencjonalnego w kontynentalnej części USA (stany Nowy Jork, 
Pensylwania, Ohio i Wirginia). Nie mniej istotne są zmiany w konsumpcji związane z demo-
grafią i  rozwojem przemysłowym. Ogólnie w  ostatnich latach wzrasta konsumpcja wśród 
odbiorców indywidualnych, komercyjnych i  w  celach produkcji energii elektrycznej, nato-
miast następuje zauważalny spadek zużycia gazu w  przemyśle – szczególnie w  regionie 
południowo-zachodnim. 

W USA istnieje kilka federalnych i stanowych instytucji zaangażowanych w proces lokalizacji 
gazociągów i  pozostałej infrastruktury gazowej. Najważniejsze miejsce zajmuje Federalna 
Komisja Regulacji Energetyki (ang. FERC, Federal Energy Regulatory Commission), zajmująca się 
rozpatrywaniem wszystkich wniosków dotyczących budowy oraz eksploatacji gazociągów 
międzystanowych (w  kompetencjach odpowiednich komisji stanowych znajdują się gazo-
ciągi wewnątrzstanowe). Pozostałe instytucje, które odpowiadają za infrastrukturę gazową, 
to: Agencja Ochrony Środowiska (ang. EPA, Environmental Protection Agency); Służba Połowów 

2 The Future of Natural Gas. An Interdisciplinary MIT Study, June 2011, p. 132-133.
3 Por.: Effect of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy Markets, January 2012, U.S. Energy Information Administration, Golden Rules 

for a Golden Age of Gas, May 2012, International Energy Agency.

i Dzikiej Przyrody (ang. FWS, Fish and Wildlife Service), odpowiedzialne za spełnianie kryteriów 
ochrony środowiska naturalnego; Biuro Bezpieczeństwa Rurociągów (ang. OPS, Office of Pipeline 
Safety), odpowiadające za bezpieczeństwo infrastruktury; Departament Transportu (ang. DOT, 
Department of Transportation). Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (ang. DHS, Department of 
Homeland Security) oraz Ochrona Wybrzeża i Administracja Morska (ang. MARAD, Coast Guard 
and Maritime Administration) zajmują się infrastrukturą LNG poza lądem4. 

Obecnie działa ponad 500 zakładów przetwarzania gazu ziemnego, głównie w  pobliżu 
miejsc wydobycia (Southwest, Rocky Mountain States, Teksas, Luizjana oraz wybrzeże USA). 
Deregulacja rynku gazu rozpoczęła się w USA w 1978 r. od uwolnienia cen na rynku hurtowym 
(w połowie lat 80. FERC podejmował działania w celu poprawy konkurencyjności gazu wobec 
znacznie tańszej ropy naftowej). Zdecydowana większość infrastruktury gazowej znajduje się 
w rękach prywatnych przedsiębiorców. W 1992 r. FERC usunął ostatnie bariery i pozwolił na 
swobodne działanie konkurencyjnego rynku, oddzielając procesy odbierania, dostarczania 
i magazynowania gazu, tym samym pozwalając na oddzielne wycenianie każdego z nich5.

4 Por.: Coordinating Agencies and Reconstruction Rule Contacts, [online] http://ferc.gov/industries/gas/safety/coord-agen.asp, (data dostępu: 
04.02.2013).

5 Zob. szerzej: Natural Gas, [online] http://ferc.gov/industries/gas.asp, (data dostępu: 04.02.2013).

Mapa 8.1. Sieć gazowa w USA. Źródło: Energy Information Administration, 2012
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Współczesna infrastruktura gazowa USA to ponad 305 tys. mil (ok. 491 tys. km) międzysta-
nowych i  wewnątrzstanowych gazociągów, ponad 1,4 tys. stacji podtrzymujących ciśnienie 
w sieci, ok. 11 tys. punktów dostaw gazu, ok. 5 tys. punktów odbioru gazu oraz ok. 1,4 tys. inter-
konektorów zapewniających połączenia sieci operatorów komercyjnych. Ponadto funkcjonują 
24 centra handlu gazem (ang. hubs), wśród których najważniejsze to Henry Hub, Chicago Hub 
oraz Cheyenne Hub, ponad 400 podziemnych magazynów gazu oraz 29 punktów, przez które 
gaz może być eksportowany lub importowany poza granice USA6. Szacuje się, że do 2030 r. 
konieczne będzie wybudowanie między 30 a 60 tys. mil (48-97 tys. km) sieci przesyłowych, aby 
sprostać rosnącemu wydobyciu i konsumpcji gazu7.

Największe gazociągi wybudowane w ostatnich latach to tzw. Rocky Mountain Express (REX) 
o przepustowości ok. 1,8 mln m3 dziennie, łączący producentów z Zachodu oraz konsumentów 
ze Wschodu; Gulf Crossing (1,4 mln m3) Teksas-Alabama oraz Midcontinent Express (1,2 mln m3) 
Oklahoma-Missisipi. Można zauważyć wyraźną tendencję zmian w kierunku przepływu gazu 
rurociągami: z  klasycznego schematu południe-północ następuje przesunięcie na kierunek 
zachód-wschód.

Podziemne magazyny gazu

Obecnie w USA znajduje się ponad 400 instalacji magazynowania gazu ziemnego, które należą 
do ok. 80 podmiotów gospodarczych. Całkowita pojemność podziemnych magazynów gazu 
wynosi ok. 125 mld m3, co stanowi ponad 20% rocznej konsumpcji gazu ziemnego. Magazyny 
znajdujące się w pięciu stanach: Michigan, Illinois, Luizjana, Pensylwania i Teksas mają ponad 
50% całkowitej pojemności podziemnych magazynów gazu w USA8.

Zapełnienie podziemnych magazynów gazu waha się w  zależności od sezonu. Wtłaczanie 
gazu następuje w okresie od kwietnia do października (ok. 200 dni), natomiast opróżnianie 
od listopada do marca (ok. 150 dni). Stąd ogromne zainteresowanie zdolnościami szybkiego 
zapełniania magazynów w okresie letnim, aby w sezonie zimowym sprostać zwiększonemu 
zapotrzebowaniu ze strony odbiorców indywidualnych (ogrzewanie) i przemysłowych. Innym 
problemem związanym ze zdolnościami opróżniania podziemnych magazynów gazu stają się 
wahania w zapotrzebowaniu na energię elektryczną (nawet w trakcie doby), czemu sprostać 
mogą tylko elektrownie produkujące energię elektryczną z gazu. 

6 Dane za: US National Gas Pipelines, [online] http://www.eia.gov/pub/oil_gas/natural_gas/analysis_publications/ngpipeline/index.html, 
(data dostępu: 04.02.2013).

7 Natural Gas Pipeline and Storage Infrastructure Projections Through 2030, INGAA, October 2009, [online] http://www.ingaa.org/File.
aspx?id=10509, (data dostępu: 04.02.2013).

8 Underground Natural Gas Storage Capacity by state, November 2012, [online] http://www.eia.gov/dnav/ng/ng_stor_cap_a_EPG0_SAC_
Mmcf_m.htm, (data dostępu: 05.02.2013).

Infrastruktura LNG

Głównym powodem dynamicznej rozbudowy terminali LNG, która nastąpiła w  pierwszym 
dziesięcioleciu XXI wieku były wysokie ceny gazu ziemnego oraz obawy o  dalszy spadek 
wydobycia gazu ze złóż krajowych. W  tym celu podjęto działania zabezpieczające import, 
tak aby zaspokajał krajową konsumpcję. Jeszcze w  2000 r. funkcjonowały tylko 4 terminale 
(o zdolnościach importowych ok. 25 mld m3 rocznie), natomiast obecnie na wschodnim i połu-
dniowym wybrzeżu USA działa 11 terminali (zdolności importowe ok. 190 mld m3 rocznie): 
Everett (Massachusetts), Cove Point (Maryland), Elba Island (Georgia), Lake Charles (Luizjana), 
Northeast Gateway – Offshore Salem (Massachusetts), Freeport (Texas), Sabine (Luizjana), 
Hackberry (Luizjana), Neptune LNG-Offshore Gloucester (Massachusetts), Sabine Pass (Texas) 
oraz Pascagoula (Mississippi)9. 

Według danych amerykańskiego FERC, budowa nowego terminalu LNG jest bardzo droga, 
kosztuje ok. 200-300 mln USD. W 2011 r. import gazu w formie LNG wyniósł ok. 10 mld m3, 
co spowodowało, że większość zdolności regazyfikacyjnych terminali LNG pozostaje niewyko-
rzystana. Stąd działania mające na celu zmianę profilu niektórych z nich na eksportowy. Taka 
zmiana wymaga uzyskania niezbędnych pozwoleń federalnych instytucji: Federalnej Komisji 
Regulacji Energetyki (ang. FERC, Federal Energy Regulatory Commission), który wydaje pozwo-
lenie na budowę takich instalacji oraz Departamentu Energii (ang. DoE, Department of Energy), 
który wydaje zgody na eksport surowca. Do końca grudnia 2012 r. takie zgody uzyskano dla 

9 [za:] FERC, [online] http://ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng.asp, (data dostępu: 04.02.2013).

Mapa 8.2. Podziemne magazyny gazu w USA (z podziałem na regiony). Źródło: Energy Information 
Administration, 2012
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trzech terminali: Hackberry (Sempra), Sabine Pass (Cheniere Energy) oraz Freeport (Cheniere 
Energy)10. Najbardziej zaawansowane prace nad zmianą zdolności z importowych na ekspor-
towe mają miejsce w Sabine Pass, gdzie zawarto już kontrakty na eksport gazu LNG z hiszpań-
skim Gas Natural, koreańskim Kogas i indyjskim Gail, a pierwsze dostawy planowane są na 2015 
r. Umowy zostały oparte o cenę gazu na rynku spot (kontrakty Henry Hub), powiększoną o 15% 
i stałą opłatę, tak aby pokryć koszty operacyjne instalacji skraplających. Warto wspomnieć, że 
gaz z USA można eksportować tylko do państw, które mają umowę o wolnym handlu z USA 
(obecnie takie umowy podpisane są z 18 państwami świata, z których tylko Korea Południowa 
i Singapur są ważnymi importerami LNG)11.

Pogłębiona analiza amerykańskiego rynku gazu ziemnego jest istotna z  punktu widzenia 
wyzwań, jakie stoją przed Polską w  związku z  budową infrastruktury gazowej, w  szczegól-
ności związanej z wydobyciem gazu z  łupków. W porównaniu do europejskich standardów, 
rynek amerykański jest wysoce konkurencyjny. W USA mamy do czynienia z ogromną ilością 
podmiotów zaangażowanych w proces wydobycia, transportu, magazynowania i dostarczania 
gazu konsumentom. Ceny gazu są kształtowane na rynkach spot i  ustalane na podstawie 
swobodnej gry popytu i podaży, czemu w szczególności sprzyja duża liczba podmiotów oferu-
jących gaz ziemny. Kontrakty długoterminowe w  zasadzie nie występują, a  jeśli zaczęły się 
pojawiać w dostawach eksportowych gazu skroplonego, to ich punktem odniesienia są ceny 
z rynku spot. Wspomniane cechy charakterystyczne rynku gazu determinują rozwój infrastruk-
tury gazowej w  USA. Podobne mechanizmy będą również funkcjonować w  Polsce. Dlatego 
największym wyzwaniem, jakie stoi przed Polską, wydaje się liberalizacja rynku, o której szerzej 
traktuje rozdział 11. Wpuszczenie na rynek wielu podmiotów, w szczególności do wydobycia 
i dostarczania gazu konsumentom, przyczyni się do większej konkurencji. Konsekwencją tego 
powinien być spadek cen i wzrost jakości świadczonych usług, a te będą mogły mieć miejsce, 
gdy stworzona będzie odpowiednia infrastruktura zapewniająca bezpieczeństwo dostaw 
surowca w skali państwa, jak i dla ostatecznych odbiorców. Oczywiście część wyzwań, jakie 
stanęły przed amerykańskim sektorem gazowym, nie będzie miała miejsca w  Polsce z  racji 
zupełnie innych uregulowań prawnych dotyczących prawa własności kopalin. Jednak równie 
istotnym, jak wspomniana liberalizacja rynku, wydaje się być sprawa korzyści, jakie lokalne 
społeczności będą miały z eksploatacji złóż gazu z łupków i związaną z tym rozbudową infra-
struktury gazowej, których charakterystyka znajduje się w rozdziale 14. Jednak w tym zakresie 
bezpośrednimi beneficjentami, dzięki wpływom podatkowym będą rząd centralny oraz samo-
rządy. Dlatego do zadań organów państwa i samorządów należeć będzie prowadzenie szeroko 
zakrojonych akcji informacyjnych oraz przeznaczanie wpływów z  tytułu eksploatacji gazu 
z łupków na inwestycje w lokalną infrastrukturę.

10 [za:] FERC, [online] http://ferc.gov/industries/gas/indus-act/lng/LNG-existing.pdf, (data dostępu: 04.02.2013).
11 Cheniere Wins Approval for Biggest U.S. Gas-Export Terminal, [za:] Bloomberg, 17 April 2012.



9. Analiza 
infrastruktury gazowej Węgier 
Tamás Zarándy

Rola gazu ziemnego w gospodarce Węgier 

Całkowite zużycie energii, w przypadku Węgier, wyniosło w 2011 r. 1163 PJ, z czego 362 PJ (10,6 
mld m3) to gaz ziemny. Krajowe wydobycie gazu ziemnego wynosiło 86 PJ (2,5 mld m3). Przy 
utrzymaniu wydobycia na obecnym poziomie, szacuje się, że zasoby konwencjonalnego gazu 
ziemnego Węgier wystarczą na ok. 20 lat. Nieustannie podejmuje się więc starania mające 
na celu poszukiwanie i wydobycie gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Przyjmuje się, że wiel-
kość zasobów niekonwencjonalnych gazu (zwłaszcza tzw. tight gas, a więc gazu zamkniętego 
w złożach o niskiej przepuszczalności) może wynosić nawet ok. 3,7 bln m3. Około 28% zużycia 
gazu ziemnego na Węgrzech przypada na gospodarstwa domowe, 32% na przedsiębiorstwa 
i instytucje, a 40% wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej. Pod koniec 2011 r., całko-
wita liczba konsumentów gazu wyniosła 3,5 mln. Spośród 3,3 mln podłączonych gospodarstw, 
blisko 90% stanowiły budynki mieszkalne. Szczytowe zapotrzebowanie dzienne na gaz przy-
padło na rok 2011 i wyniosło 65 mln m3.

W  wyniku kryzysu gospodarczego, od 2008 r. nastąpiło spowolnienie tempa rozwoju sieci 
zaopatrzenia w gaz. Daje się również zauważyć rosnący „trend” wśród konsumentów zalegają-
cych z opłatami za gaz, w wyniku czego wzrosła w ostatnim czasie liczba gospodarstw, którym 
odcięto dopływ gazu. Obok konsumpcji gazu ziemnego, rozpowszechniło się także wyko-
rzystanie innych źródeł energii, przede wszystkim drewna oraz węgla, a także źródeł energii 
odnawialnej.

System przesyłowy gazu ziemnego 

Właścicielem systemu przesyłowego gazu jest Földgázszállító Zrt, wchodzący w skład Grupy 
MOL Nyrt. Koncern MOL Nyrt jest notowany na giełdzie, a jego największym akcjonariuszem 
jest węgierski Skarb Państwa z blisko 25-procentowym udziałem.

Krajowy system przesyłu gazu ziemnego, którego całkowita długość wynosi ok. 5800 km, łączy 
punkty transgraniczne i  podziemne magazyny gazu z  okręgami miejskimi oraz odbiorcami 
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przemysłowymi. Sieć rurociągów przesyłowych składa się z 6 tłoczni wyposażonych w gazowe 
turbosprężarki napędzane turbiną gazową, których zadaniem jest utrzymanie ciśnienia w sieci.

Dodatkowo posiada on 18 krajowych i 5 międzynarodowych punktów wejść do systemu prze-
syłowego gazu ziemnego oraz 27 systemów pomiarowych. Gaz trafia do dystrybutorów lub 
bezpośrednio do odbiorców przemysłowych poprzez 400 punktów wyjścia w stacjach odbioru 
gazu z sieci gazociągów wysokiego ciśnienia. 

Wysoki stopień zintegrowania sieci krajowych i międzynarodowych gazociągów jest istotnym 
elementem zapobiegania i zarządzania ryzykiem. Codzienna współpraca pomiędzy firmą prze-
syłającą gaz ziemny a operatorami w krajach ościennych rozwinęła się na właściwym poziomie 
i w zadowalającym zakresie. 

Węgry są żywo zainteresowane pomysłami dotyczącymi rozwoju europejskiej sieci gazowej 
z uwzględnieniem kilku gazociągów. Do potencjalnych gazociągów przesyłowych o zasięgu 
międzynarodowym, należą m.in.:

Rurociąg przesyłowy łączący Węgry i Słowację 
Kraje te osiągnęły porozumienie w  sprawie budowy nowej nitki przesyłowej łączącej oba 
państwa. Budowa gazociągu jest w toku, a zakończenie inwestycji planowane jest na początek 
2015 r. Obiekt ten, na budowę którego przeznaczono środki w wysokości 160 mln EUR, ma być 
przystosowany do przesyłu w sumie 5 mld m3 gazu ziemnego na rok.

Gazociąg South Stream 
Jedna z nitek gazociągu South Stream biegnie w kierunku południowych Włoch, inna skiero-
wana jest ku Europie Środkowej i przebiega przez terytorium Węgier. Plany dotyczące tego gazo-
ciągu zakładają dostarczenie z Rosji do Europy 60 mld m3 surowca rocznie, z czego przynajmniej 

Tabela 9.1. Przepustowość transgranicznych rurociągów przesyłowych. Źródło: Węgierski Urząd Energetyki

Pomiędzy Kierunek przesyłu Maksymalna przepustowość 
dzienna (mln m3/dzień)

Węgry – Rumunia w obie strony 4,8
Węgry – Serbia * w kierunku Serbii 15
Węgry – Austria w kierunku Węgier 14,4
Węgry – Chorwacja w obie strony 19,2
Węgry – Ukraina ** w kierunku Węgier 71,3
Węgry – Słowacja w obie strony 13,9

(*) Połączenie gazowe między Węgrami a Serbią można uznać za odpowiednie także dla transportu gazu do 
Węgier. Warunki umożliwiające dwukierunkowy transport gazu mogą zaistnieć w momencie, gdy Serbia stanie 

się członkiem UE.
(**) Testowanie gazociągu o średnicy DN 800 w punkcie transgranicznym pomiędzy Węgrami a Ukrainą jest 

w toku. Może on bez przeszkód zastąpić gazociąg o średnicy DN 1400 w przypadku wystąpienia awarii, a także 
zostać wykorzystany do transportu gazu z Węgier na Ukrainę

10 mld m3 zostanie przesłane nitką przechodzącą przez terytorium Węgier, zgodnie z umową 
zawartą pomiędzy tymi dwoma państwami.

Podpisana umowa międzyrządowa zobowiązuje strony w  kwestiach dotyczących budowy 
i eksploatacji gazociągu. Gazprom rozpoczął budowę rosyjskiej części gazociągu już w 2012 r., 
a pierwsza dostawa surowca planowana jest na rok 2015.

Gazociąg Nabucco
Prace przygotowawcze dotyczące gazociągu Nabucco są w toku. Zaangażowane jest w to konsor-
cjum złożone z firm zajmujących się przesyłem gazu: Botas (Turcja), Bulgargaz (Bułgaria), Transgaz 
(Rumunia), MOL (Węgry), OMV (Austria) i  RWE (Niemcy). Na obecnym etapie przygotowań ma 
zostać wdrożona wersja projektu zakładająca mniejszą przepustowość przesyłową. Początkowa 
przepustowość gazociągu w 2015 r., kiedy planowane jest oddanie inwestycji, będzie wahać się 
pomiędzy 4,5 a 13 mld m3 gazu, z możliwością zwiększenia jej do 25,5-31 mld m3 do roku 2020.

Gazociąg AGRI (Interkonektor Azerbejdżan-Gruzja-Rumunia)
Porozumienie w  sprawie przesyłu azerskiego gazu ziemnego do Europy podpisały rządy 
Azerbejdżanu, Gruzji, Rumunii oraz Węgier. Gazociąg przesyłowy prowadzony z Azerbejdżanu 
kończyłby się terminalem LNG na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego, skąd gaz zostałby 
przetransportowany tankowcami przez Morze Czarne do terminalu odbiorczego LNG wybu-
dowanego na zachodnim wybrzeżu należącym do Rumunii, a  stamtąd popłynąłby gazocią-
giem w kierunku Węgier (i być może Baumgarten). W skład konsorcjum, które powołano w celu 
budowy gazociągu, wchodzą kraje z ograniczonym dopływem kapitału, dlatego też czas wdro-
żenia tego projektu zależy w dużej mierze od tempa wychodzenia z kryzysu gospodarczego. 

Firma transportująca gaz ziemny kieruje centrum operacyjnym krajowego systemu gazo-
ciągów wysokiego ciśnienia i  sprawuje nadzór nad procesami przepływu (przepustowość 
dzienna) oraz rynkiem handlu gazem. 

System dystrybucji gazu 

Duże firmy dystrybucyjne stanowią własność zagranicznych spółek-matek, do których należą 
GdF, E.ON, RWE czy ITALGAS. Na węgierskim rynku działa również grupa mniejszych dystrybu-
torów gazu.

Gaz ziemny dostarczany jest do ogółem 2696 miast i wsi na Węgrzech. System dystrybucji gazu, 
którego całkowita długość w okręgach miejskich wynosi ok. 61 tys. km, składa się z następują-
cych głównych elementów:
•	 stacji odbioru gazu: jest podłączona do systemu przesyłu gazu i odpowiada za dostar-

czenie surowca do jednej bądź kilku mniejszych wsi lub miast (względnie części większych 
miast);

•	 gazociągu dystrybucyjnego: sieć dystrybucyjna gazu, która działa w większości w obrębie 
miast i wsi;
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•	 okręgowej stacji kontroli ciśnienia: gwarantuje właściwe ciśnienie gazu, w który zaopatry-
wana jest część danego miasta lub wsi; 

•	 centrum dyspozytorskiego: centrum steruje i kontroluje zdalny monitoring sieci dystrybu-
cyjnej 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. 

Podziemne magazyny gazu 

Na terenie Węgier działa obecnie 6 podziemnych magazynów gazu, które powstały, dzięki 
zagospodarowaniu sczerpanych złóż gazu. Każdy z  magazynów posiada urządzenia do 
wstępnego oczyszczenia nieprzetworzonego gazu oraz tłocznię. Poza magazynowaniem 
surowca w  celach komercyjnych, pewną ilość gazu przechowuje się z  powodów strategicz-
nych (bezpieczeństwa), co jest szczególną cechą węgierskiego systemu gazowego. Pojemność 
robocza podziemnego magazynu gazu o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa wynosi 
1,2 mld m3, a sam obiekt został tak zaprojektowany, by jego zdolność przesyłowa zapewniała 
dostawy przynajmniej 20 mln m3 gazu na dzień nieprzerwanie przez 45 dni. 

Dane w tabeli 9.2. pokazują, że Węgry mają ogromne zdolności magazynowania gazu ziem-
nego, które przewyższają popyt krajowy, a to z kolei może przyczynić się do wzrostu nieza-
wodności operacyjnej międzynarodowych sieci przesyłowych, których budowę planuje się na 
terytorium tego kraju.

Tabela 9.2 Krajowe podziemne magazyny gazu w sezonie 2012-2013. Źródło: Węgierski Urząd Energetyki

Magazyn Właściciel
Pojemność robocza Zdolność przesyłowa Zdolność odbiorcza
mln m3 mln m3/dzień mln m3/dzień

Hajdúszoboszló EFS* 1440 20,8 10,3
Pusztaszöllős-Kardoskút EFS 280 3,2 2,2
Pusztaederics EFS 340 3,1 2,5
Maros EFS 150 2,3 1,5
Zsana EFS 2170 28 17,2
Szőreg** MMBF*** 1900 22,7 15
razem 6280 80,1 48,7

(*) Pod koniec 2012 r. węgierski rząd i zarząd koncernu E.ON podpisali oświadczenie woli dotyczące przejęcia EFS 
(E.on Földgáz Storage ZRt.)

(**) Którego część stanowią rezerwy strategiczne o wielkości 1,2 bln m3 pojemności roboczej
(***) Akcjonariusz większościowy MMBF: MOL NyRt



ANALIZA KORZYŚCI 
WYNIKAJĄCYCH Z ROZBUDOWY 
INFRASTRUKTURY GAZOWEJ



Kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest dzisiaj jednym z  najważniejszych tematów 
debaty publicznej, gdyż cała światowa gospodarka opiera się na surowcach energetycznych. 
Ma to szczególne znaczenie w  UE, której państwa członkowskie są w  dużej mierze zależne 
od importu surowców. Przy braku wystarczających własnych zasobów surowcowych, problem 
bezpieczeństwa energetycznego sprowadza się do bezpieczeństwa importu, a więc zapew-
nienia odpowiedniej infrastruktury zdolnej zaspokoić konsumpcję. Pewność i bezpieczeństwo 
importu stanowi zatem gwarancję rozwoju gospodarek poszczególnych krajów. Uzależnienie 
od importu surowców energetycznych państw UE jest zróżnicowane. Istnieje tendencja 
do jego zwiększania, w  związku z  rosnącym zapotrzebowaniem na energię. Sprawą równie 
istotną, jeśli nie najważniejszą, dla całej UE, jest ewentualne połączenie systemów przesyło-
wych gazu ziemnego. Zakładając odpowiedzialną politykę poszczególnych państw oraz wpro-
wadzenie pewnych mechanizmów ewentualnej pomocy (w zakresie dostaw gazu czy ropy)1, 
można przyjąć, że problem pewności zaopatrzenia zostanie częściowo rozwiązany, co przy-
czyni się jednocześnie do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w zakresie 
dostaw gazu. Jednak nawet jeśli zasada wzajemnej pomocy będzie obowiązywać pomiędzy 
państwami UE, to problem bezpieczeństwa dostaw gazu przeniesie się na poziom wspólno-
towy i dylematy będą dotyczyć zależności energetycznej całej UE.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Polska to szósty, co do wielkości, konsument energii w UE. Na ogólną wartość ok. 102 Mtoe 
konsumowanej energii (ponad trzy razy mniej niż Niemcy: 306 Mtoe), tylko ok. 33 Mtoe 
pochodzi z importu, co daje zależność energetyczną na poziomie ok. 31%2. W zużyciu według 
sektorów, ok. 30% udziałów posiada przemysł i  gospodarstwa domowe, ok. 25% transport 
i 10% usługi. 

Sytuacja energetyczna Polski, na tle innych państw UE, jest dość specyficzna i  to z  kilku 
powodów. Gospodarka Polski opiera się głównie na jednym rodzaju paliwa, tzn. węglu i energii 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z 20 października 2010 r. w sprawie środków zapewniających 
bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE (Dz. Urz. UE L. 295/1 z 12.11.2010).

2 Wskaźnik zależności energetycznej [za:] EU Energy in Figures. Statistical Pocketbook 2012, Publication Office of EU, styczeń 2013.

Marcin Tarnawski
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elektrycznej produkowanej z węgla. Nie ma takiego drugiego państwa w UE, którego struktura 
pierwotnych źródeł energii (miks energetyczny) byłaby tak zdominowana przez jeden suro-
wiec: 57% stanowi węgiel kamienny oraz brunatny. Jest to ewenementem, ponieważ średni 
unijny udział węgla to ok. 18%3. 

Ponadto znaczący, bo ok. 25%, jest udział ropy, która prawie w całości jest importowana, gaz 
stanowi jedynie ok. 15 %4. Ropa i  gaz stanowią zatem ok. 40% źródeł energii, podczas gdy 
średnia unijna to ok. 60%. W związku z faktem, iż państwa UE (poza kilkoma wyjątkami) nie 
posiadają wystarczająco dużych własnych zasobów ropy i  gazu, Polska jest o  wiele mniej 
zależna od importu tych surowców. Krajowe wydobycie gazu zaspokaja 30% całkowitej 
konsumpcji tego paliwa, reszta jest importowana w zasadzie tylko z Rosji. 

Trudno mówić o zależności energetycznej od Rosji, gdyż import rosyjskiego gazu i ropy zaspo-
kaja poniżej 30% całkowitego zapotrzebowania państwa na energię, można jednak stwierdzić 
zależność energetyczną w ramach sektora gazu ziemnego. Wskaźnik Indeksu Bezpieczeństwa 
Energetycznego 2012 w zakresie gazu, opracowany przez Instytut Kościuszki, wyniósł 0,2689 
wobec 0,2931 w 2010 r. (o czym szerzej w rozdziale 2). Oznacza to 8,3% spadek. Wynika on 
głównie ze wzrostu zapotrzebowania na gaz ziemny w  Polsce oraz konieczności zaspoka-
jania rosnącego popytu przez import tego surowca. Natomiast w ślad za rosnącym popytem, 
w równym stopniu nie podążał rozwój infrastruktury gazowej. Dla przypomnienia w Hiszpanii, 
Niemczech czy we Włoszech ropa i gaz stanowią od 55% do 85% źródeł energii i  są prawie 
w  całości importowane5. Jedynym niekorzystnym faktem jest to, że prawie całość ropy 
naftowej jest importowana przez Polskę z Rosji. Nie stanowi to jednak wielkiego zagrożenia, 
gdyż w razie potrzeby, ropę naftową można dość łatwo importować z innych źródeł (państwa 
arabskie) czy innymi drogami (morska). Oczywiście jest to tylko relatywnie łatwe, tzn. przy-
kładowo w porównaniu z gazem ziemnym, gdzie praktycznie nie istnieje szybka możliwość 
zmiany dostawcy.

Udział źródeł odnawialnych w produkcji energii w Polsce jest poniżej średniej dla UE (Polska 
3%, UE 7%)6. Jakkolwiek trudno wymagać, przede wszystkim ze względu na warunki naturalne, 
aby udział energii ze źródeł odnawialnych był na poziomie Austrii, Szwecji czy innych państw 
skandynawskich, jednak wydaje się, że osiągnięcie poziomu 7-8%, czyli tyle, co posiadające 
podobne warunki geograficzne Niemcy, poprawiłoby niekorzystną strukturę źródeł pozyski-
wania energii w Polsce. 

Bezpieczeństwo energetyczne w zakresie gazu ziemnego

Ocena bezpieczeństwa energetycznego Polski w  sektorze gazu ziemnego wymaga prze-
analizowania szeregu czynników. W  związku z  niewystarczającym wydobyciem surowca 
w kraju, zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie będzie tak naprawdę oznaczało możli-
wość zagwarantowania nieprzerwanych dostaw surowca, na wypadek przerw w dostawach 

3 BP Review of World Energy, czerwiec 2012.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

z  jakiegokolwiek kierunku. Dlatego też z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, 
najważniejsze znaczenie należy przypisać strukturze i infrastrukturze importowej, w następnej 
kolejności sprawom krajowego wydobycia gazu, pojemności magazynów gazu i  strukturze 
rynku7.

System przesyłu gazu ziemnego w Polsce charakteryzuje się tym, że jest zbudowany na 
linii wschód-zachód. Taki kształt wynika z uwarunkowań historycznych i geopolitycznych. 
Natomiast zupełnie brakuje zdolności przesyłu na linii północ-południe. Pierwsze połą-
czenie realizowane na kierunku północ-południe to włączenie budowanego terminalu 
LNG w  Świnoujściu w  krajową sieć przesyłową (o  czym szerzej traktuje także rozdział 
3). Terminal LNG jest ważny jeszcze z  jednego powodu – jest to pierwszy projekt, który 
faktycznie dywersyfikuje źródła zaopatrzenia Polski w gaz ziemny. Dodatkowo zwiększa 
polską pozycję negocjacyjną w kontaktach z rosyjskim dostawcą gazu (o czym szerzej trak-
tuje rozdział 12). Ponad 90% importowanego surowca pochodzi z kierunku wschodniego, 
niewielkie ilości gazu to import z  zachodu (kontrakt PGNiG z  VNG, niem. Verbundnetz 
Gas Aktiengesellschaft). Śladowe ilości gazu importowane są także z  Republiki Czeskiej. 
Oczywiście nie jest możliwe precyzyjne określenie źródła geograficznego pochodzenia 
gazu. Jednak można przypuszczać, że gaz nabywany z Niemiec również jest pochodzenia 
rosyjskiego. Ponadto budowana w Niemczech infrastruktura wzdłuż zachodniej granicy 
Polski (OPAL) do Republiki Czeskiej będzie służyć dalszemu rozprowadzeniu rosyjskiego 
gazu transportowanego do Niemiec gazociągiem Nord Stream. W  związku z  powyż-
szym, terminal w Świnoujściu oraz Korytarz Północ-Południe, nabiera jeszcze większego 
znaczenia, gdyż interkonektorem z Republiką Czeską w przyszłości będzie importowany 
najprawdopodobniej rosyjski gaz. 

Niewielki związek z  infrastrukturą ma również terminowa struktura kontraktów importo-
wych, a w zasadzie jej brak, ponieważ praktycznie całość gazu importowanego z kierunku 
wschodniego to realizacja kontraktu jamalskiego. Praktyczny brak rynku spot (bieżącego) 
w Europie nie służy rozwojowi rynku gazu, który może wykształcić się tylko pod warunkiem 
funkcjonowania wielu producentów gazu (tak jak w USA). Niemniej jednak w Europie jest 
to bardzo trudne, ponieważ znaczną część rynku zmonopolizował Gazprom (eksport gazu 
do Europy w  2012 r. wyniósł 150 mld m3), zawierający w  większości kontrakty długoter-
minowe. Jest to z punktu widzenia Rosjan logiczne, gdyż długoterminowymi kontraktami 
zabezpieczają sobie przyszłe wpływy, które muszą pokryć koszty budowy infrastruktury 
przesyłającej gaz do Europy. Należy również dodać, że zasadniczo sytuacji nie poprawi 
kontrakt na dostawy LNG do Świnoujścia (zgodnie z zawartą 29 czerwca 2009 r. pomiędzy 
PGNiG i Qatargas Operating Company Ltd. umową sprzedaży Polska będzie nabywać ok. 
1,5 mld m3 gazu rocznie przez 20 lat). 

Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny wymagać 
będzie zwrócenia uwagi na co najmniej kilka kwestii. Po pierwsze, należy dążyć do wzrostu 
efektywności energetycznej. Dotyczy to nie tylko budownictwa (koszty ogrzewania gazem), 

7 Szczegółowo Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego został opisany w rozdziale 2, na temat metodologii zob.: Bezpieczeństwo energetyczne 
Polski 2010. Raport otwarcia, P. Szlagowski (red.), Instytut Kościuszki 2010.
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ale też innych dziedzin życia współczesnego człowieka. Wydaje się to nielogiczne, ale paradok-
salnie, mniej energii potrzebnej do codziennego funkcjonowania pozwoli w pewien sposób 
uodpornić się na przyszłe podwyżki cen energii. Ponadto mniejsze zużycie energii to również 
mniejsze koszty budowy nowej infrastruktury, a więc pośrednio niższa cena gazu.

Po drugie, dywersyfikacja źródeł pozyskania gazu, która w sytuacjach kryzysowych da więcej 
możliwości wyboru. Nadmierne uzależnienie od jednego źródła może mieć katastrofalne 
skutki, szczególnie dla sektorów gospodarki opartych na gazie. Obecna sytuacja pod tym 
względem nie wygląda najlepiej, stąd pozytywnie ocenić należy decyzję o budowie terminalu 
LNG i interkonektorów oraz próbne odwierty w poszukiwaniu gazu niekonwencjonalnego.

Po trzecie, kompleksowe podejście do bezpieczeństwa energetycznego wymaga również 
rozbudowy infrastruktury magazynowania gazu. Podziemne magazyny gazu są niezbędne 
w  celu zabezpieczenia się przed wahaniami cen czy przerwami w  dostawach. W  związku 
z ogromnymi kosztami, jakie związane są z budową magazynów, a później z samym przecho-
wywaniem gazu, wydaje się konieczne, aby takie zadania, przynajmniej w części, powierzyć 
państwu. Polskie prawodawstwo zobowiązuje podmioty wykonujące działalność w zakresie 
obrotu gazem ziemnym z zagranicą do utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziem-
nego (zapasy te powinny być utrzymywane w wielkości odpowiadającej co najmniej 30-dnio-
wemu średniemu dziennemu przywozowi gazu). Dane o aktualnej i planowanej pojemności 
podziemnych magazynów gazu w Polsce zawiera rozdział 3.

Podsumowanie

Przyszła rola gazu w bilansie energetycznym Polski, ale również świata, wydaje się zyskiwać 
na znaczeniu, szczególnie w zakresie wykorzystania tego surowca w produkcji energii elek-
trycznej. Tym bardziej, że gaz ziemny jest najczystszym z paliw kopalnych, jest go względnie 
dużo, a koszty pozyskania nie są wysokie. Pojawienie się gazu niekonwencjonalnego wzmacnia 
ten trend. Ponadto istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że niskie ceny gazu, które wyni-
kają z rewolucji łupkowej w USA, wpłyną na spadki cen tego surowca na innych rynkach, w tym 
zwłaszcza na europejskim. 

Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na sprawy bezpieczeństwa energetycznego 
(gazowego), tym bardziej, że wydobycie gazu w Polsce nie zaspokaja wewnętrznej konsumpcji. 
W takiej sytuacji niezbędny staje się import, a w zasadzie bezpieczeństwo zapewnienia dostaw 
surowca do Polski. Natomiast bezpieczeństwo dostaw odnosi się w głównej mierze do infra-
struktury. Po pierwsze, gaz może być zdecydowanie tańszy, nie tylko z powodu wspomnianej 
rewolucji łupkowej. Ceny gazu ustalane przez największego dostawcę surowca do Europy 
(Gazprom) zależą od powodów politycznych, natomiast infrastruktura – a w zasadzie alterna-
tywne źródła zaopatrzenia w gaz – będzie miała decydujące znaczenia w przyszłości w trakcie 
negocjacji cen. Po drugie, ostatnie perturbacje na europejskim rynku gazu miały miejsce 
bardzo blisko polskich granic. Spory na tle dostaw gazu między Rosją a Ukrainą, w przyszłości 
mogą mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jednakże w tym zakresie 
również decydujące znaczenie odgrywa infrastruktura. Połączenia z  systemami gazowymi 

innych państw (Niemcy, Republika Czeska, Słowacja) wprawdzie nie uniezależnią nas od rosyj-
skiego gazu, ale dadzą poczucie bezpieczeństwa, a w sytuacjach kryzysowych zawsze będzie 
można nabyć gaz z innego kierunku.

Biorąc pod uwagę nieprzewidywalność i  trudność prognozowania przyszłości, szczególnie 
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, już dzisiaj należy podjąć pewne działania, które 
miałyby na celu unowocześnienie i rozbudowę infrastruktury gazowej. Jest to jedyna droga, 
aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne.



Gaz ziemny, w przeciwieństwie do innych nośników energii, takich jak ropa naftowa czy węgiel, jest 
dobrem, które w sposób nierozłączny jest związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego 
przesył, a  w  konsekwencji obrót handlowy. Powyższa zależność znajduje swoje odzwierciedlenie 
w założeniach europejskiej polityki energetycznej, które jako warunek sine qua non dla stworzenia 
zintegrowanego, zliberalizowanego, wewnętrznego rynku gazu, wskazują budowę i  rozbudowę 
kluczowej infrastruktury. W  głównych dokumentach programowych ostatnich lat1, KE (Komisja 
Europejska) wyraźnie podkreśla naglącą potrzebę dokonania istotnych zmian w kształcie infrastruk-
tury energetycznej, tak aby zapewnić swobodny przesył gazu pomiędzy państwami członkowskimi, 
wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom tworzącego się wspólnego rynku. Bardzo ważne słowa 
padają w  Komunikacie KE – Energia 2020. KE słusznie podkreśla, że: „(…) bez odpowiedniej infra-
struktury w całej Europie podobnej do środków przesyłowych posiadanych przez inne sektory stra-
tegiczne, takie jak telekomunikacja lub transport, rynek nigdy nie spełni jednak swoich obietnic”. 
Ucieleśnieniem wspomnianych „obietnic” jest proces liberalizacji europejskiego rynku gazu, którego 
kształt uformowały kolejne tzw. pakiety energetyczne, zwane również pakietami liberalizacyjnymi. 
„Obietnice rynku” to realna liberalizacja handlu gazem w UE, która oznacza liberalizację rynków krajo-
wych, budowę struktur rynkowych wykraczających swoim zasięgiem poza granice państw członkow-
skich i wreszcie stworzenie mechanizmów płynnego obrotu gazem na poziomie unijnym zgodnie 
z ideą w pełni otwartego, konkurencyjnego rynku gazu UE, na którym konsumentom umożliwia się 
swobodny wybór dostawców, a dostawcom – swobodną realizację dostaw dla swoich odbiorców2.

Proces liberalizacji jest bardzo mocno wpisany w  wytyczne polityczne określone w  konkluzjach 
Rady Europejskiej z 4 lutego 2011 r. Według nich funkcjonalny, wzajemnie połączony, zintegrowany 
wewnętrzny rynek gazu powinien powstać do roku 2014, z kolei do roku 2015 żadne z państw człon-
kowskich nie powinno się znajdować poza systemem europejskich sieci gazowych3. 

1 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Energia 
2020 – Strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego z 10.11.2010 r., KOM(2010) 639.

 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 
Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej z 17.11.2010 r., KOM(2010) 677.

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009 r.), preambuła p. 3.

3 Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 4 lutego 2011, p. 4 i 5.
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Kluczowa infrastruktura energetyczna jako szkielet dla 
płynnego, zliberalizowanego wewnętrznego rynku gazu 

Systemy gazowe w Europie Zachodniej cechuje stosunkowo gęsta sieć połączeń międzysys-
temowych, co ułatwia budowę regionalnych, wzajemnie powiązanych obszarów cenowych 
i  zwiększa dostęp do zdywersyfikowanych źródeł dostaw surowca. Głównym czynnikiem 
blokującym rozwój płynnego rynku jest tam problem blokowania przepustowości4 prowa-
dzący do zjawiska ograniczeń kontraktowych5. W  Europie Środkowej i  Wschodniej mapa 
gazowej infrastruktury jest silnie naznaczona uwarunkowaniami historycznymi, system połą-
czeń przesyłowych został bowiem tak zaprojektowany, aby umożliwić przesył znaczących 
wolumenów gazu ze wschodu na zachód. Państwa regionu, dla których wspólnym mianowni-
kiem jest brak dostatecznej infrastruktury przesyłowej, podjęły razem starania, aby w ramach 
projektu budowy wewnętrznego rynku gazu w  UE w  sposób szczególny zaakcentować 
potrzebę wzajemnej integracji swoich systemów gazowych oraz stopniowej minimalizacji 
technicznych barier, które w sposób znaczący izolują rynki Europy Środkowej i Wschodniej 
od reszty UE. Pod auspicjami KE powstały regionalne platformy współpracy: BEMIP (Plan 
działań związanych z połączeniami międzysystemowymi na rynku energii państw bałtyckich) 
oraz Korytarz Północ-Południe, flagowy projekt państw Grupy Wyszehradzkiej w  zakresie 
infrastruktury gazowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Prace w  ramach powyższych 
grup doprowadziły do zidentyfikowania kluczowej infrastruktury w regionie i będą bardzo 
poważnie brane pod uwagę przy rozdysponowaniu środków w  ramach nowego instru-
mentu finansowania infrastruktury UE w kontekście nowej perspektywy budżetowej 2014-
20206. Zaproponowane projekty, wśród których znajdują się połączenia międzysystemowe, 
takie jak interkonektor Polska-Czechy, Polska-Słowacja, Polska-Litwa, Słowacja-Węgry, gazo-
ciąg Baltic Pipe, terminal LNG7, a także co nie mniej istotne – projekty związane z budową 
i rozbudową kluczowej infrastruktury przesyłowej oraz magazynowej wewnątrz krajowych 
systemów gazowych, będą stanowić szkielet dla budowy płynnego i  zliberalizowanego 
rynku gazu w Polsce i w regionie. Szerzej o tych inwestycjach traktuje rozdział 3.

Jedną z podstawowych przeszkód stojących na drodze do liberalizacji polskiego rynku gazu jest 
brak lub istnienie niewystarczającej infrastruktury umożliwiającej swobodny obrót handlowy 
z rynkami sąsiednimi8. Słabość ta uwidoczniła się w szczególności w okresie negocjacji długo-
terminowej umowy na dostawy gazu od głównego dostawcy – Rosji. Pomimo dużych ilości 
surowca dostępnych na rynkach Europy Zachodniej9, co było wynikiem znacznego spadku 

4 Blokowanie czy też zawłaszczanie mocy przesyłowych polega na odmowie udzielenia konkurentom zgody na wykorzystanie mocy 
dostępnych w sieci przesyłowej. Patrz szerzej: Sprawa COMP/39.315 – ENI (Dz. Urz. UE C 352 z 23.12.2010 r.).

5 Ograniczenia kontraktowe oznaczają sytuację, w której poziom zapotrzebowania na zdolność ciągłą przekracza zdolność techniczną.
6 Patrz rozdział: Pakiet Infrastrukturalny jako odpowiedź na wyzwania związane z budową kluczowych projektów gazowych w UE 

w nadchodzących latach, analiza funduszy unijnych i środków europejskich pod kątem ich dostępności dla rozwoju projektów 
infrastrukturalnych w Polsce.

7 W przypadku interkonektora Polska-Czechy oraz terminalu LNG w Świnoujściu chodzi odpowiednio o  rozbudowę istniejącej lub, jak 
w przypadku terminalu, planowanej w pierwszej fazie przepustowości.

8 W chwili obecnej fizyczna możliwość przesyłu gazu z kierunku innego niż wschodni istnieje jedynie poprzez dwa połączenia 
międzysystemowe: z Niemcami w Lasowie i z Czechami w Cieszynie.

9 Ceny gazu na rynkach hurtowych o silnym współczynniku konkurencyjności w państwach, takich jak Wielka Brytania czy Holandia, spadły 
wówczas znacznie poniżej cen w długoterminowych kontraktach na dostawy gazu, na których opiera się struktura dostaw gazu do Polski.

popytu na gaz w Europie w latach 2009-2010, możliwości jego importu do Polski, z kierunków 
innych niż wschodni, były znacznie ograniczone. Możliwa do zaobserwowania w Polsce skala 
zapotrzebowania na dostęp do konkurencyjnych rynków hurtowych Europy Zachodniej 
stanowi dowód na to, iż jedną z głównych barier rozwoju polskiego rynku gazu jest zjawisko 
fizycznych ograniczeń w infrastrukturze przesyłowej, a w konsekwencji brak możliwości płyn-
nego obrotu gazem z  innymi rynkami europejskimi. Negatywny efekt powyższego zjawiska 
jest potęgowany przez układ sił istniejący na polskim rynku gazu, na którym jedna spółka 
zajmuje pozycję bliską monopolistycznej, koncentrując prawie 100% sprzedaży zarówno na 
rynku hurtowym, jak i detalicznym.

Podsumowując, realna liberalizacja rynku gazu w trzech wymiarach – krajowym, regionalnym 
oraz ogólnounijnym – będzie możliwa tylko wówczas, gdy powstanie niezbędna infrastruktura 
gazowa, która w  sposób faktyczny zapewni realną, fizyczną integrację systemów gazowych 
państw członkowskich oraz umożliwi dostęp do zdywersyfikowanych źródeł dostaw surowca. 

Konieczność wdrożenia głównych założeń trzeciego pakietu 
energetycznego w kontekście infrastruktury energetycznej 
a kontynuacja i pogłębienie procesu liberalizacji rynku gazu 

Jak już zostało wcześniej wspomniane, przemysł gazowniczy to przemysł sieciowy10, w którym 
działalność gospodarcza jest ściśle związana z  wykorzystaniem infrastruktury gazowej. Dla 
zapewnienia swobody prowadzenia działalności gospodarczej, sprawą fundamentalną 
jest zatem gwarancja dostępu do tej infrastruktury. Prawodawca unijny wskazuje, że jedną 
z  podstawowych barier dla liberalizacji rynku gazu w  państwach członkowskich są praktyki 
przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo, czyli takich, które w swoich rękach skupiają dzia-
łalność na każdym ze szczebli łańcucha rynku gazu: produkcji, obrotu hurtowego, magazy-
nowania, przesyłu, dystrybucji i obrotu detalicznego. Jako cel procesu liberalizacji rynku gazu 
wyznaczone zostało stworzenie warunków, które uniemożliwią negatywny wpływ działalności 
pionowo zintegrowanych energetycznych „gigantów” (hamujący rozwój rynku i  utrzymu-
jący monopolistyczne status quo) i w konsekwencji zagwarantują równy dostęp do rynku dla 
zainteresowanych podmiotów. Z powyższego założenia wynikają dwie podstawowe zasady, 
wokół których zorientowany jest proces realnej liberalizacji rynku gazu, i które stanowią trzon 
trzeciego pakietu energetycznego. Są to: zasada pełnego rozdziału działalności przesyłowej 
i dystrybucyjnej od działalności w zakresie produkcji i dostaw oraz zasada dostępu stron trze-
cich do infrastruktury sieciowej (ang. TPA – Third Party Access). Najsilniejszym instrumentem 
prokonkurencyjnym jest pełny rozdział właścicielski, który czyni właściciela sieci wyłącznym 
odpowiedzialnym za podejmowanie inwestycji, rozwój sieci, udostępnianie wolnych mocy 
przesyłowych oraz zarządzanie dostępem stron trzecich. Dyrektywa 2009/73/WE wskazuje 
ponadto dwa alternatywne rozwiązania regulacyjne, które mogą zostać jednak zastosowane 
tylko wobec infrastruktury, która 3 września 2009 r. należała do przedsiębiorstwa zintegrowa-
nego pionowo11. 

10 M. Nowacki, Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego, Warszawa 2010, s. 292.
11 Dyr. 2009/73/WE art. 9, ust. 8.
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Nie jest celem tego artykułu dokładna charakterystyka rozwiązań regulacyjnych zawar-
tych w  trzecim pakiecie będących obecnie przedmiotem implementacji do krajowych 
porządków prawnych państw członkowskich, w  tym Polski12. Ważne jednak, aby podczas 
analizy korzyści płynących z rozwoju infrastruktury gazowej pamiętać o tym, iż nie spełni 
ona swojej roli bez właściwego otoczenia regulacyjnego, sprzyjającego rozwojowi mecha-
nizmów konkurencji oraz eliminacji barier w dostępie do rynku. Przed Polską nie ma zatem 
innej alternatywy niż właściwa implementacja przepisów trzeciego pakietu, dostosowana 
do specyfiki polskiego sektora gazu, w tym szczególnych warunków geopolitycznych, które 
miały wpływ na jego obecny kształt. Przykładem na pozytywny efekt proeuropejskich 
działań reformujących jest dokonana dwa lata temu zmiana reżimu operatorskiego na 
polskim odcinku gazociągu jamalskiego, wymuszona toczącym się postępowaniem przed 
KE i trwającymi negocjacjami nad porozumieniem międzyrządowym z Federacją Rosyjską13. 
Umożliwiło to w późniejszym okresie udostępnienie przez nowego operatora usługi tzw. 
wirtualnego rewersu. Z dnia na dzień, praktycznie bez zainwestowania ani złotówki, rynek 
otrzymał dodatkowe 2,3 mld m3 gazu14. Co więcej, trwają właśnie prace nad oceną możli-
wości zwiększenia powyższej przepustowości, jak również prace nad budową fizycznego 
przesyłu zwrotnego, co nie tylko podwyższy poziom integracji polskiego systemu przesyło-
wego z systemem niemieckim, ale również przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpie-
czeństwa dostaw surowca umożliwiając elastyczne reagowanie na sytuacje kryzysowe, 
które mogą się pojawić w przyszłości15.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem liberalizacji handlu gazem jest nowe podejście do 
zarządzania zdolnościami przesyłowymi, wynikające bezpośrednio z zasady dostępu stron 
trzecich do infrastruktury gazowej. Trzeci pakiet proponuje szereg mechanizmów ukie-
runkowanych na „uwolnienie” rynku przepustowości, a  w  konsekwencji na zwiększenie 
efektywności alokowania wolnych mocy przesyłowych i podniesienie poziomu płynności 
obrotu gazem pomiędzy państwami członkowskimi. Wprowadzony zostaje model rynkowy 
oparty na rozdziale handlowych transakcji od fizycznego przepływu gazu, budowę wirtu-
alnych punktów obrotu, a także harmonizacji zasad związanych z zarządzaniem przepusto-
wościami16. Taki punkt widzenia pokazuje dobitnie, iż proces integracji i liberalizacji rynku 
gazu w  UE jest bezpośrednio ukierunkowany na optymalizację funkcjonowania rynku 
wolnych, ale nieefektywnie wykorzystywanych i często blokowanych mocy przesyłowych, 
tak aby do maksimum wyeliminować zjawisko ograniczeń kontraktowych powszechnie 
występujące na połączeniach wewnątrz UE. Szczególną rolę w tym procesie mają odgrywać 

12 KE wszczęła przeciwko Polsce procedurę o naruszenie w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE 
dotyczących wewnętrznego rynku gazu. Postępowanie zostało wszczęte wobec większości państw członkowskich UE.

13 Dzięki temu główny dostawca gazu do Polski – Gazprom – utracił kontrolę nad kluczową infrastrukturą przesyłową sprawowaną do tej pory 
poprzez spółkę EuRoPol Gaz S.A., która to pozostała właścicielem polskiego odcinka gazociągu, jednak to do nowego operatora – spółki 
Gaz-System – należy prawo i obowiązek zarządzania mocami przesyłowymi gazociągu.

14 Jest to wolumen odpowiadający dostępnej przepustowości na punktach wejścia w Lwówku i Włocławku.
15 Plan budowy fizycznego przepływu zwrotnego na połączeniu międzysystemowym w Mallnow jest obecnie przedmiotem ustaleń pomiędzy 

OGP Gaz-System, a niemieckim operatorem – firmą Gascade.
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych 

gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005, (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009 r.), preambuła p. 19.

kodeksy sieci przyjmowane przy współudziale ENTSO-G, Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki oraz państw członkowskich i KE17.  

W  pierwszym rzędzie, w  formie wiążących wytycznych, przyjęte zostały zasady zarzą-
dzania ograniczeniami przesyłowymi18, przewidujące szereg mechanizmów „uwalniają-
cych” moce przesyłowe19, które są blokowane w ramach długoterminowych kontraktów 
przesyłowych, a następnie ponowne zaoferowanie ich na rynku w formie różnorodnych 
kontraktów przesyłowych20 w oparciu o przejrzyste aukcyjne metody alokacji przepusto-
wości, które będą przedmiotem kodeksu sieci dotyczącego zasad alokacji zdolności21. 
Wydarzenia ostatnich miesięcy na polskim rynku gazu pokazują, iż uczestnicy rynku 
przygotowują się na zmiany regulacyjne, które ukształtują obraz polskiego sektora gazo-
wego na nadchodzące lata. Z  dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w  życie przyjęta przez 
Gaz-System nowa IRiESP (Instrukcja Ruchu i  Eksploatacji Sieci Przesyłowej), skoordy-
nowana z  zasadami funkcjonowania giełdy gazu i  wprowadzająca nowy model zarzą-
dzania siecią (tzw. system entry-exit). W  ślad za wdrożeniem IRiESP, 1  stycznia 2013 r., 
wszedł w życie Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania przyjęty przez Operatora 
Systemu Magazynowania Sp. z o.o. W ramach tego regulaminu, na polski grunt zostały 
przeniesione wszystkie wymogi dotyczące zasad świadczenia usług magazynowania 
wynikające z prawa UE. Można zatem przyjąć, że w chwili obecnej postanowienia trze-
ciego pakietu w  zakresie magazynowania zostały w  Polsce w  pełni implementowane 
(choć nie na poziomie aktów prawnych), a co za tym idzie każdy zainteresowany podmiot 
ma prawo dostępu do usług magazynowych.

Docelowy model rynku gazu w regionie – regionalny wymiar 
liberalizacji 
Szansą na nadanie odpowiedniej dynamiki procesowi realnej liberalizacji rynku gazu 
w  Polsce i  pozostałych państwach Europy Środkowo-Wschodniej jest współpraca 
regionalna na rzecz wzajemnej integracji na poziomie infrastrukturalnym, rynkowym 
oraz regulacyjnym. Trzeci pakiet zwraca szczególną uwagę na promocję współpracy 
regionalnej celem integracji rynków krajowych, co miałoby stanowić etap na drodze 
do stworzenie zliberalizowanego rynku wewnętrznego gazu w  UE22. Podążając tym 
tropem, twórcy koncepcji docelowego modelu rynku gazu (ang. Gas Target Model)23, 

17 Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia 715/2009, ENTSO-G opracowuje kodeksy sieci będące regulacjami opracowywanymi dla kwestii 
transgranicznych związanych z siecią oraz kwestii integracji rynku we wskazanych w art. 8 obszarach (m.in. zasady interoperacyjności, 
alokacji zdolności, zarządzania ograniczeniami, dotyczące bilansowania i zharmonizowanych struktur taryfowych), na podstawie 
wytycznych ramowych przygotowywanych przez ACER. Kodeksy sieci są zatwierdzane przez KE.

18 Decyzja Komisji z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego. (Dz. Urz. UE z L 231 z 28.08.2012 r.). Ze względu na pilny 
charakter, zasady zarządzania ograniczeniami zostały przyjęte w formie wiążących wytycznych jako załącznik do Rozporządzenia. 

19 Są to: mechanizm nadsubskrybcji, wykupu oraz mechanizmy „wykorzystaj lub strać” w odniesieniu do krótko- i długoterminowych 
kontraktów przesyłowych.

20 Produkty roczne, kwartalne, miesięczne i dzienne.
21 Kodeks CAM jest obecnie przedmiotem uzgodnień w komitecie gazowym w ramach procedury komitologii.
22 Dyr. 2009/73/WE, art. 7.
23 CEER Vision for a European Gas Target Model Conclusions Paper Ref: C11-GWG-82-03 z 1.12.2011 r.
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wskazują średnio- i  długoterminowe wytyczne, co do przyszłości europejskiego rynku 
gazu, traktując jako punkt wyjścia konieczność pełnego wdrożenia trzeciego pakietu 
energetycznego. Według proponowanego modelu, wewnętrzny rynek UE powinien 
składać się z „organizmu” wzajemnie połączonych funkcjonalnych rynków hurtowych24, 
działających w  oparciu o  wirtualne punkty obrotu i  zintegrowane strefy bilansujące. 
Warunkiem niezbędnym dla zaistnienia takiego stanu rzeczy jest oczywiście odpo-
wiednia ilość fizycznie dostępnych mocy przesyłowych na połączeniach pomiędzy stre-
fami rynkowymi. Przykładem regionalnej platformy o  dużym potencjale współpracy 
w obszarze energii jest V4 (Grupa Wyszehradzka)25. Dla Polski oraz państw regionu szcze-
gólnym wyzwaniem jest nadanie dynamiki procesowi rozwoju konkurencji i liberalizacji 
rodzimego sektora gazowego. Krajowe rynki energetyczne w  państwach V4 cechuje 
niewielki rozmiar, niski poziom konkurencji oraz duża wrażliwość na zakłócenia dostaw. 
Przeniesienie krajowych problemów na szczebel współpracy regionalnej może stanowić 
swoistą dźwignię niezbędną dla wprowadzenia rozwiązań opartych na proponowanym, 
docelowym modelu rynku gazu, które w najbardziej efektywny sposób umożliwią inte-
grację rynków państw V4 z  dojrzałymi i  płynnymi rynkami państw Europy Zachodniej. 
Rozbudowa kluczowej infrastruktury gazowej, a  w  kolejnym etapie integracja rynków 
państw V4, może wpłynąć na wzrost atrakcyjności regionu jako całości, co w  praktyce 
będzie oznaczać zwiększenie potencjału dla absorpcji dodatkowych ilości gazu z innych 
kierunków niż obecnie oraz w przyszłości również większą skalę możliwości dla ewentu-
alnego eksportu gazu pochodzącego ze złóż niekonwencjonalnych. 

Pomyślne zakończenie procesu liberalizacji rynku gazu w Polsce oraz budowa rynku wewnętrz-
nego gazu UE w najbliższych latach jest ściśle uzależniona od powstania dodatkowej infra-
struktury, udostępniającej Polsce i państwom regionu przepustowości z kierunków innych niż 
wschodni, otwierających swoiste „gazowe okno na świat” umożliwiające wymianę handlową 
z  państwami sąsiednimi, a  także dywersyfikację portfela dostaw gazu, minimalizując zależ-
ność od jednego dostawcy. Na szczeblu krajowym, działania podejmowane przez uczest-
ników rynku to przykład wyraźnego sygnału dla polskiego ustawodawcy, że sektor, świadomy 
procesu tworzenia się wewnętrznego rynku gazu w  UE, jest gotowy na zmiany. Potrzebuje 
on jednak jasnego stanowiska, co do wizji i  sposobu modelu reformy rynku gazu w  Polsce 
w najbliższej przyszłości. 

Istotnym czynnikiem, mogącym przyspieszyć proces realnej liberalizacji, jest koncepcja 
regionalizacji rynku gazu w  oparciu o  istniejące inicjatywy na szczeblu regionalnym. 
Inicjatywa grupy V4 – stworzenie korytarza połączeń międzysystemowych na osi 

24 Według GTM, funkcjonalny rynek hurtowy to rynek o wielkości co najmniej 20 mld m3, posiadający minimum trzy niezależne źródła gazu, 
jedną „strefę cenową”, dostępną na równych zasadach zarówno dla przedsiębiorstw zasiedziałych, jak i nowych graczy, w której obrót 
handlowy jest na tyle płynny, że umożliwia dostosowanie popytu i podaży i ustalenie transparentnej ceny. 

25 Jednym z priorytetów polskiego przewodnictwa w grupie V4 jest budowa regionalnego rynku gazu. Ministrowie właściwi ds. energii 
państw V4, na spotkaniu w Warszawie 31.10.2012 r., podpisali Memorandum of Understanding ws. integracji rynku gazu w regionie. 
Na podstawie tego dokumentu, krajowe urzędy regulacji energetyki państw V4 opracowały analizę płynności rynku gazu w państwach 
V4. Kolejnym etapem jest opracowanie przez zewnętrznego konsultanta projektu założeń dla docelowego modelu rynku gazu w regionie. 
Na zakończenie polskiego przewodnictwa w V4 planowane jest podpisanie przez premierów „Mapy drogowej” określającej krótko-, średnio- 
i długoterminowe założenia zintegrowanego rynku gazu V4.

północ-południe – udowodniła, iż istnieje odpowiedni potencjał dla wspólnego promo-
wania na szczeblu UE projektów o kluczowym znaczeniu dla państw regionu oraz wola 
intensyfikacji działań zmierzających do zapewnienia integracji w wymiarze regulacyjnym 
i handlowym. 

Stwierdzenia i  opinie zawarte w  niniejszym opracowaniu stanowią jedynie prywatne poglądy 
i opinie autora oraz nie są w żadnym zakresie stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.



12. Rozbudowa infrastruktury gazowej 
i wzrost krajowego wydobycia 
a pozycja negocjacyjna Polski 
w zakresie zakupu gazu ziemnego
Mariusz Ruszel

Dostawy gazu ziemnego z kierunku wschodniego realizowane są obecnie w ramach długotermi-
nowego kontraktu jamalskiego podpisanego 25 września 1996 r. pomiędzy PGNiG a Gazpromem, 
do którego ostatni aneks obie spółki podpisały 5 listopada 2012 r. Stosownie do obowiązujących 
zapisów, polska firma będzie odbierała do 10,2 mld m3 gazu ziemnego w perspektywie 2022 r. Warto 
przypomnieć, że dotychczasowe negocjacje dotyczące dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej 
do Polski wzbudzały ogromne emocje polityczne. Wielu ekspertów podkreśla, że strona polska, przy-
stępując do negocjacji ze stroną rosyjską w sprawie warunków dostaw gazu ziemnego w rundach: 
2003-2004, 2006, 2009-2010, stała na zdecydowanie słabszej pozycji. Wynikało to z  braku dywer-
syfikacji dostaw gazu ziemnego oraz niewystarczającej ilości własnego wydobycia tego surowca. 
Asymetryczność negocjacyjną wzmacniał fakt, że kontrakt jamalski przypieczętował na wiele lat 
uzależnienie Polski od rosyjskiego gazu. Ostatnie negocjacje pomiędzy obydwoma spółkami z 2012 
r. wykazały delikatnie silniejszą pozycję polskiej spółki PGNiG, na co wpływ miała m.in. sytuacja na 
rynkach europejskich. Wystąpiły wówczas następujące czynniki: zmniejszyło się zapotrzebowanie na 
gaz ziemny w Europie wskutek kryzysu finansowego, zwiększyła się ilość gazu skroplonego dostar-
czanego na rynki europejskie, zwiększyło się wydobycie gazu z łupków w USA oraz zwiększyła się 
aktywność Komisji Europejskiej względem koncernu Gazprom w zakresie kontroli praktyk związa-
nych z zasadami konkurencji. 

Zapewne w  nadchodzących latach, PGNiG będzie negocjowała z  Gazpromem zakres kolejnych 
obniżek ceny dostarczanego gazu ziemnego oraz zwiększenie elastyczności w  zakresie ustalania 
formuły cenowej. Oznacza to, że w interesie Polski jest zwiększenie pozycji negocjacyjnej względem 
rosyjskiego monopolisty. Silniejszą pozycję negocjacyjną będzie można osiągnąć poprzez odpo-
wiednie rozbudowanie infrastruktury gazowej, „urynkowienie” dostaw gazu ziemnego oraz rozpo-
częcie eksploatacji gazu z łupków. 

Rozbudowa infrastruktury gazowej Polski

Dotychczasowe rozmowy pomiędzy PGNiG a  Gazpromem stawiały stronę polską w  słabszej 
pozycji, gdyż Polska nie posiadała technicznych możliwości sprowadzania gazu ziemnego z innych 
alternatywnych kierunków aniżeli wschodni. Rozbudowa interkonektorów na naszych granicach 
z  Niemcami, Czechami oraz budowa połączenia na granicy ze Słowacją i  Litwą doprowadzi do 



 104 Mariusz Ruszel 105Rozbudowa infrastruktury gazowej i wzrost krajowego wydobycia

integracji rynków Europy Zachodniej z Europą Środkowo-Wschodnią. Niektóre działania zostały prze-
widziane przez rosyjski koncern Gazprom, który chociażby przejmując pod koniec 2012 r. niemiecką 
spółkę Wingas zapewnił sobie kontrolę nad gazociągiem OPAL (łączy Nord Stream z niemiecką siecią 
przesyłową wzdłuż granicy do Czech), a także stworzył sobie dostęp do podziemnych magazynów 
gazu, tj. Rehden, Jemgun oraz austriackiego Haidach. Oznacza to, że gaz ziemny sprowadzany do 
Polski z Niemiec lub Czech będzie gazem europejskim, lecz de facto będzie to nadal surowiec rosyjski. 
Szerzej na temat infrastruktury gazowej w Niemczech traktuje rozdział 7. Zasadniczą różnicą – oprócz 
ceny – będzie to, że dostawy tego surowca z kierunku zachodniego i południowego (poprzez Czechy) 
będą uzgadniane z  europejskimi koncernami energetycznymi, które zgodnie z  prawem unijnym 
nie będą stosowały w  nich zakazanych klauzul kontraktowych. Ostatnie inwestycje zrealizowane 
przez spółkę Gaz-System, w postaci rozbudowy interkonektora w Lasowie oraz budowa połączenia 
w Cieszynie, a także uruchomienie wirtualnego rewersu na gazociągu jamalskim, pozwalają sprowa-
dzić z europejskiego rynku ok. 3,3 mld m3 gazu ziemnego, co stanowi 30% importowanego surowca. 
Oznacza to, że im większe są możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego z alternatywnych 
wobec wschodniego kierunku dostaw, tym bardziej zwiększa się pozycja negocjacyjna polskiego 
PGNiG wobec rosyjskiego Gazpromu. 

Korytarz Północ-Południe

Szczególnie istotne znaczenie ma budowa gazoportu w  Świnoujściu i  interkonektora polsko-
-słowackiego, gdyż są to dwa elementy infrastruktury gazowej, które wpisują się w unijną koncepcję 
Korytarza Północ-Południe. Projekt zakłada połączenie gazowe pomiędzy terminalem LNG 
w Świnoujściu a terminalem LNG Adria na chorwackiej wyspie Krk. Z polskiego punktu widzenia, 
istotne będzie dokończenie budowy gazoportu w Świnoujściu do 2014 r. (o szczegółach tych inwe-
stycji szerzej traktuje rozdział 3). Jego powstanie stworzy realną możliwość dywersyfikacji źródeł 
dostaw gazu ziemnego z dowolnego kierunku. Nawet jeżeli cena tego gazu byłaby większa od rosyj-
skiego, to w  perspektywie długoterminowej terminal LNG będzie ważnym instrumentem zwięk-
szenia pozycji negocjacyjnej Polski wobec Rosji w zakresie negocjacji dostaw tego surowca. Przede 
wszystkim odebrany zostanie Rosji element szantażu politycznego, gdyż zazwyczaj negocjacje odby-
wały się w okresie jesienno-zimowym, gdy zapotrzebowanie polskiej gospodarki na gaz ziemny było 
największe, a możliwości sprowadzenia z innych kierunków nie występowały. Należy zauważyć, że 
podczas kryzysu gazowego pomiędzy Rosją a Białorusią w styczniu 2004 r. Federacja Rosyjska wysłała 
polityczny sygnał Polsce, że w każdej chwili będzie mogła wpływać na bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. Trzeba pamiętać, że po pierwsze w kolejnych latach występowały kryzysy gazowe pomiędzy 
Rosją a Ukrainą – kolejno w 2006 i 2009 r., które skutkowały ograniczeniem dostaw gazu ziemnego do 
Europy. Po drugie, nie można wykluczyć awarii technicznej gazociągu jamalskiego lub innego gazo-
ciągu przesyłowego na terytorium Rosji, którym jest dostarczany surowiec do punktów zdawczo-
-odbiorczych, skąd gaz ziemny trafia do polskiej sieci przesyłowej. Teoretycznie awaria taka nie 
spowodowałaby braku ciągłości dostaw gazu ziemnego do Europy Zachodniej, gdyż działa już Nord 
Stream. Celowe tego typu działanie – jako decyzja polityczna Rosji – jest praktycznie niemożliwe, 
gdyż zakres strat wizerunkowych koncernu Gazprom byłby nieporównywalnie większy w  obliczu 
coraz większej konkurencji odbiorców gazu w Europie.

Warto pamiętać, że zgodnie z  przyjętą 
w  Rosji doktryną Falina, surowce energe-
tyczne są dla tego państwa narzędziem 
odbudowywania wpływów i  realizowania 
strategicznych interesów w  tej części 
Europy. W  związku z  powyższym, w  inte-
resie Rosji jest torpedowanie wszelkich 
projektów infrastruktury energetycznej, 
które mogłyby stanowić realną dywersyfi-
kację kierunków dostaw gazu ziemnego. 
Z kolei w interesie UE jest dołożenie wszel-
kich starań, aby Korytarz został zbudowany. 
Najsilniejsze państwa unijne, tj. Niemcy, 
Francja, Wielka Brytania i  Włochy reali-
zują lukratywne kontrakty gospodarcze 
z  Rosją, lecz muszą zdawać sobie sprawę, 
że silna Europa Środkowo-Wschodnia jest 
również w ich interesie, gdyż stanowi ona 
zewnętrzną granicę unijną. Zbyt duże 
wpływy rosyjskie w  tej części Europy nie 
byłyby, w  perspektywie długoterminowej, 
korzystne dla całej UE. 

Urynkowienie gazu ziemnego

Wskutek przemysłowej eksploatacji gazu z łupków w USA zwiększa się ilość gazu skroplonego na 
europejskim rynku. Jednocześnie do Europy trafiają coraz większe ilości amerykańskiego węgla, 
przez co na rynku europejskim obniża się cena tego surowca i staje się on konkurencyjnym źródłem 
energii. Jeżeli na rynku europejskim pojawią się nadwyżki gazu ziemnego, wówczas eksporterzy tego 
surowca będą rywalizowali o odbiorców końcowych, dzięki czemu nastąpi urynkowienie gazu ziem-
nego. Z  punktu widzenia Federacji Rosyjskiej, sytuacja taka oznaczałaby odpolitycznienie dostaw 
gazu i tym samym odebranie możliwości wykorzystywania dostaw tego surowca jako instrumentu 
presji polityczno-gospodarczej. Tym bardziej istotne jest rozpoczęcie eksploatacji gazu z  łupków 
w Polsce, który jest kolejnym elementem zwiększającym pozycję negocjacyjną Polski wobec Rosji 
w zakresie warunków dostaw gazu ziemnego. 

Stwierdzenia i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie prywatne poglądy autora.

Mapa 12.1. Korytarz Północ-Południe. Źródło: Gaz-System, [online] 
http://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/integracja-z-europejski-
systemem/korytarz-polnoc-poludnie/, (data dostępu: 10.02.2013)
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Szacuje się, że zasoby gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, w tym gazu z łupków, w Polsce 
należą do jednych z  największych w  UE, co w  sposób naturalny sprawia, że potencjalne 
nadwyżki tego surowca mogłyby być eksportowane. Pojawia się jednak sporo wątpliwości 
i pytań o realność takiego działania, gdyż twarde uwarunkowania rynku gazu ziemnego mogą 
w sposób bezwzględny zweryfikować polskie aspiracje. Z jednej strony, szacuje się, że świa-
towy popyt na gaz ziemny będzie systematycznie rósł. Międzynarodowa Agencja Energii (ang. 
IEA, International Energy Agency) prognozuje, że w perspektywie 2035 r. wzrośnie popyt na gaz 
ziemny z obecnych 3,3 bln m3 do 5,1 bln m3 rocznie. Z drugiej strony, poszczególne państwa UE 
związane są długoterminowymi kontraktami na dostawy gazu m.in. od rosyjskiego Gazpromu, 
któremu zależy na zachowaniu dominującej pozycji na unijnym rynku. Trzeba również 
pamiętać, że duży wpływ na dynamikę prac związanych z poszukiwaniem i wydobyciem gazu 
z łupków będą miały akty prawne, jakie zostaną przyjęte w okresie 2013-2014 przez UE. 

Niemniej jednak, teoretycznie eksport gazu z  łupków byłyby możliwy w  przypadku wystą-
pienia kilku czynników. Po pierwsze, Polska posiadałaby techniczne możliwości w  postaci 
odpowiednio rozbudowanej infrastruktury gazowej. Po drugie, gaz z  łupków zacznie być 
wydobywany i na polskim rynku pojawią się nadwyżki surowca. Po trzecie, znajdą się klienci 
chętni za zakup gazu, który będzie dla nich atrakcyjny cenowo. Spośród powyższych czyn-
ników, szczególnie trudnym wydaje się być ten trzeci, dotyczący odbiorców końcowych. Tym 
bardziej, że potencjalne zasoby gazu z łupków znajdują się również w wielu innych państwach, 
w  tym Federacji Rosyjskiej, Ukrainie oraz Chińskiej Republice Ludowej, gdzie unijne prze-
pisy środowiskowe nie będą miały wpływu na proces wydobycia surowca. Należy również 
pamiętać, że przemysłowa eksploatacja gazu z  łupków w  USA doprowadza do nadwyżek 
gazu ziemnego w  Europie, gdyż dotychczasowy strumień statków z  LNG, który płynął do 
USA, zmienił swój kierunek także na europejski. Jeżeli do tego dojdą kolejne dostawy gazu 
(zarówno ze źródeł konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych) z USA, Kanady i z Kataru 
do państw UE, to może dojść do rywalizacji o  odbiorców końcowych i  tym samym obniżki 
ceny surowca. O  perspektywach rozwoju infrastruktury eksportowej w  USA szerzej traktuje 
rozdział 8. Jednocześnie zapomina się o  ogromnych pokładach gazu ziemnego na Arktyce. 
Pojawia się także pytanie, czy wszystkie dane dotyczące konwencjonalnych zasobów gazu 
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ziemnego poszczególnych eksporterów są prawdziwe, czy też niektóre państwa posiadają 
więcej surowca aniżeli oficjalnie wskazują. 

Techniczne możliwości eksportu gazu z łupków

Analizując – czysto abstrakcyjnie – możliwości eksportu gazu z  łupków z  Polski do innych 
państw, należałoby zadać pytanie, jakie czynniki natury technicznej związane z infrastrukturą 
gazową powinny zostać spełnione. Spośród istniejącej infrastruktury gazowej, przedsiębior-
stwa energetyczne, które chciałyby go sprzedać na rynek Europy Zachodniej, w tym zachod-
nioeuropejskie oraz polskie przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające koncesje poszu-
kiwawcze gazu, mogłyby wykorzystać gazociąg jamalski – w sytuacji dostępu stron trzecich 
do infrastruktury przesyłowej (obowiązywanie zasady TPA w ramach trzeciego pakietu ener-
getycznego). Warto zauważyć, że gazociągiem tym można tłoczyć ok. 32 mld m3 gazu ziem-
nego1. Większość tej przepustowości (90%) ma zakontraktowane Gazprom, zaś niewielką część 
PGNiG (10%). Obecnie Rosja przesyła przez terytorium Polski ok. 27 mld m3 gazu ziemnego do 
Europy Zachodniej. Należy pamiętać, że istnieje możliwość rozbudowy przepustowości gazo-
ciągu jamalskiego do 65,7 mld m3. Niemniej wydaje się mało prawdopodobne, aby Rosjanie 
byli zainteresowani zwiększeniem przepustowości tej infrastruktury. Gaz z  łupków mógłby 
być eksportowany tym gazociągiem, jeżeli przedsiębiorstwa energetyczne miałyby do niego 
wolnorynkowy dostęp. Należy zauważyć, że w  okresie 2016-2020 dostępna do zakontrak-
towania przepustowość gazociągu jamalskiego wynosi ok. 1,45 mld m3 rocznie, natomiast 
w latach 2021-2022 ok. 31 mld m3 rocznie2. 

Innym scenariuszem jest porozumienie zachodnioeuropejskich i  polskich koncernów ener-
getycznych posiadających polskie koncesje gazu z  łupków z  rosyjskim Gazpromem, celem 
eksportu polskiego gazu z łupków do klientów rosyjskiego koncernu w Europie w ramach jego 
długoterminowych zobowiązań kontraktowych. Teoretycznie Rosjanie mogliby być zainte-
resowani współpracą i podziałem zysków, w sytuacji gdyby nie mogli wypełnić zobowiązań 
długoterminowych kontraktów w Europie w wyniku zmniejszenia wydobycia gazu ziemnego 
na obszarze postsowieckim, kłopotów z własną infrastrukturą gazociągów przesyłowych na 
terytorium Federacji Rosyjskiej (wskutek problemów technicznych wynikających z ich wieku 
i stopnia wyeksploatowania) lub zwiększenia eksportu gazu do Azji (celem zdobycia pozycji 
rynkowej). 

Drugim sposobem eksportu gazu z  łupków byłoby wykorzystanie istniejących interkonek-
torów oraz budowa nowych połączeń. Trzeba jednak pamiętać, że dotychczasowa logika 

1 Według danych firmy EuRoPol Gas S.A., przepustowość gazociągu jamalskiego wynosi ponad 32 mld m3 według normy GOST (temp. 
20°C) [w:] EuRoPol Gas, [online] http://www.europolgaz.com.pl/dane_techniczne/dane_techniczno_technologiczne/, (data dostępu: 
11.02.2013). Pojawiają się informacje, że przepustowość wynosi: 33-36 mld m3 rocznie [w:] A. Kublik, Gazowy konflikt na Białorusi nie 
zagrozi Polsce, [online] http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,3818508.html , (data dostępu: 11.02.2013). Według wyliczeń zdolności 
technicznej gazociągu jamalskiego na stronie Gaz-System, zdolność przesyłowa wynosi 36,2 mld m3 rocznie [w:] Obliczenia własne 
na podstawie: Zdolność przesyłowa SGT (2012), [online] http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/sgt-gazociag-jamalski/zdolnosc-
przesylowa-sgt/, (data dostępu: 11.02.2013). 

2 Zdolność przesyłowa SGT (2012), [online] http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/sgt-gazociag-jamalski/zdolnosc-przesylowa-sgt/, (data 
dostępu: 11.02.2013).

budowy połączeń gazowych zakładała import surowca, a więc są to połączenia jednokierun-
kowe, które należałoby przebudować na interkonektory dwukierunkowe. Na granicy polsko-
-niemieckiej istnieje już połączenie dwukierunkowe w  Lasowie, które ma obecnie przepu-
stowość 1,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, lecz może być teoretycznie rozbudowane do 
2 mld m3. Obecnie jest ono wykorzystywane przede wszystkim do przesyłania gazu ziemnego 
od niemieckiego VNG do polskiego PGNiG w ramach kontraktu obowiązującego do 2016  r. 
Uruchomione jest również połączenie polsko-czeskie w Cieszynie, zaś planowane są kolejne 
interkonektory: z Niemcami, Słowacją oraz Litwą. Należy pamiętać, że istnieją również punkty 
zdawczo-odbiorcze, m.in. Drozdowicze (5,6 mld m3), Wysokoje (5,4 mld m3). Na temat połączeń 
międzysystemowych traktuje szerzej rozdział 3.

Trzecim i  zarazem najbardziej skutecznym sposobem eksportu może okazać się budowa 
terminalu LNG w Świnoujściu wraz z instalacją umożliwiającą skraplanie gazu z łupków, dzięki 
czemu stałby się on drugim w Europie – obok norweskiego Snohvit3 – eksportowym termi-
nalem gazu skroplonego. Należy jednak zaznaczyć, że oprócz rozbudowy tego obiektu, trzeba 
zwiększyć przepustowość gazociągów przesyłowych z  punktów wydobycia gazu z  łupków 
do terminalu LNG w Świnoujściu. Nie można także wykluczyć zasadności budowy drugiego 
terminalu eksportowego na gaz skroplony. Jeżeli gazem z  łupków byliby zainteresowani 
Skandynawowie, to zasadnym byłoby zbudowanie gazociągu Baltic Pipe, który połączyłby 
polskie i duńskie gazociągi. 

Kierunki eksportu gazu z łupków

Szanse na eksport polskiego gazu z łupków na rynek niemiecki są niewielkie, gdyż niemieckie 
koncerny energetyczne będą kupowały przede wszystkim rosyjski surowiec. Należy pamiętać, 
że w okresie 2020-2035 będzie obowiązywał podpisany już kontrakt pomiędzy Gazpromem 
a  E.ON Ruhrgas na dostawy 20 mld m3 rocznie, zaś w  latach 2014-2031 kontrakt pomiędzy 
Gazpromem a niemieckim VNG na dostaw 5,25 mld m3 rocznie. Szansą na zwiększenie zapo-
trzebowania na gaz ziemny byłoby szybkie rozwinięcie branży samochodów elektrycznych 
w  Niemczech. Niemniej jednak Niemcy będą bardziej zainteresowane eksportem gazu do 
Polski aniżeli jego importem. Trzeba pamiętać, że Niemcy posiadają również własne złoża 
gazu z  łupków, a także rozwijać będą energetykę odnawialną, która w perspektywie 2020 r. 
odpowiadała będzie za produkcję 35% energii elektrycznej. Oznacza to, że Niemcy mogą nie 
być zainteresowani zakupem polskiego gazu z łupków. Podobnie sytuacja wygląda we Francji. 
Trzeba uwzględniać, że w  perspektywie nadchodzących lat może zostać zbudowany South 
Stream, mogący przypieczętować uzależnienie Europy Zachodniej od rosyjskiego gazu ziem-
nego. Jednakże jego realizacja w znacznej części uzależniona jest od kondycji finansowej rosyj-
skiego Gazpromu. 

3 Terminal LNG Snohvit produkuje 5,6 mln m3 skroplonego gazu ziemnego rocznie. Instalacja znajduje się na norweskiej wyspie Melkoya 
i zarządzana jest przez koncern energetyczny Statoil [w:] M. Duszczyk (2011), Terminal LNG w Świnoujściu będzie wysyłał w świat polski gaz 
łupkowy, [online] http://forsal.pl/artykuly/522020,terminal_lng_w_swinoujsciu_bedzie_wysylal_w_swiat_polski_gaz_lupkowy.html, 
(data dostępu: 04.02.2013). Por. Statoil (2012), [online] http://www.statoil.com/en/ouroperations/explorationprod/ncs/snoehvit/pages/
default.aspx, (data dostępu: 04.02.2013).

http://www.europolgaz.com.pl/dane_techniczne/dane_techniczno_technologiczne/
http://wyborcza.biz/biznes/1,101562,3818508.html
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/sgt-gazociag-jamalski/zdolnosc-przesylowa-sgt/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/sgt-gazociag-jamalski/zdolnosc-przesylowa-sgt/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/sgt-gazociag-jamalski/zdolnosc-przesylowa-sgt/
http://forsal.pl/artykuly/522020,terminal_lng_w_swinoujsciu_bedzie_wysylal_w_swiat_polski_gaz_lupkowy.html
http://www.statoil.com/en/ouroperations/explorationprod/ncs/snoehvit/pages/default.aspx
http://www.statoil.com/en/ouroperations/explorationprod/ncs/snoehvit/pages/default.aspx
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Niezwykle trudno będzie sprzedać gaz ziemny na rynek czeski, którego zapotrzebowanie 
roczne wynosi obecnie 8,9 mld m3, a  w  perspektywie kilku lat może nieznacznie wzrosnąć 
w  związku z  uruchomieniem przez CEZ elektrowni parogazowej po 2013 r. w  miejscowości 
Počerady. W  perspektywie kilkudziesięciu lat można szacować wzrost zapotrzebowania 
czeskiej gospodarki na gaz ziemny do poziomu 12,5 mld m3 (wskutek uruchomienia dwóch 
kolejnych parogazowych elektrowni). Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakty, że po pierwsze – 
rosyjski Gazprom podpisał już kontrakt z RWE Transgas na dostawy gazu ziemnego w okresie 
2014-2035 w ilości 9 mld m3, a po drugie – na czeskim rynku gaz ziemny sprzedaje firma Vemex, 
która w 51% należy do Gazprom Germania, to w związku z powyższym mało prawdopodobne 
jest, aby polski gaz mógł znaleźć odbiorcę na czeskim rynku. Jedynie szansą na sprzedaż tam 
surowca jest dynamiczne rozwinięcie branży samochodów elektrycznych. Uwzględniając 
powyższe uwarunkowania, Polska mogłaby sprzedawać Czechom w perspektywie 2020 r. ok. 
1 mld m3 gazu poprzez interkonektor w Cieszynie. 

Teoretycznie możliwy jest eksport gazu z  łupków na Słowację oraz dalej w  kierunku połu-
dniowym. Gospodarka słowacka zużywa rocznie ok. 5,9 mld m3 gazu ziemnego, zaś w perspek-
tywie 2020 r. zużycie ma wzrosnąć do 7,6 mld m3. Słowacka firma SPP podpisała z Gazpromem 
kontrakt na dostawy 6,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie na lata 2009-2028. Oznacza to, że Polska 
mogłaby eksportować ok. 1 mld m3 gazu ziemnego na Słowację, natomiast resztę surowca 
(nawet do 4 mld m3) do krajów Europy Południowej w ramach transakcji krótkoterminowych. 
Trzeba jednak pamiętać, że większość państw ma podpisane długoterminowe kontrakty na 
dostawy gazu ziemnego z Gazpromem (m.in. Austria do 2027 r., Francja do 2030 r., Włochy do 
2035 r., Bułgaria do 2030 r., Rumunia do 2030 r., Słowenia do 2025 r., Turcja do 2021 r.). 

Istotnym kierunkiem dostaw polskiego gazu z łupków byłyby państwa bałtyckie, które łącząc 
się z  unijną siecią gazową, poprzez połączenie z  Polską, stałyby się częścią unijnego rynku 
energii. Budowa interkonektora polsko-litewskiego zwiększy bezpieczeństwo energetyczne 
państw bałtyckich. Gospodarka litewska zużywa rocznie ok. 2,9 mld m3 gazu ziemnego, co 
jest ilością bardzo dużą, biorąc pod uwagę liczbę ludności, jednakże niewielką w  stosunku 
do innych państw europejskich. Litwa, oprócz dostaw rosyjskiego gazu ziemnego, realizuje 
politykę dywersyfikacji dostaw surowca poprzez plany budowy terminalu LNG oraz posiada 
potencjalne zasoby gazu z łupków. Niemniej jednak wydaje się, że inwestycja może być mniej 
opłacalna w  porównaniu z  połączeniem z  polską siecią gazociągów oraz wykorzystaniem 
surowca sprowadzanego poprzez terminal LNG w  Świnoujściu. Polska mogłaby dostarczać 
Litwie 1 mld m3, zaś dodatkowe ilości polskiego gazu z  łupków mogłyby być przechowy-
wane w podziemnych magazynach gazu na Łotwie, co wskazywałoby na zasadność większej 
przepustowości połączenia polsko-litewskiego (nawet do 5 mld m3 gazu ziemnego). Trzeba 
pamiętać, że Gazprom z Łotwą podpisał kontrakt do 2030 r., z kolei z Litwą i Estonią umowa 
zawarta jest do 2015 r. 

Ze względów politycznych, niewielkie są szanse na eksport gazu ziemnego na Białoruś. Bardziej 
prawdopodobne jest dostarczanie polskiego gazu z łupków na rynek ukraiński. W przypadku 
zaostrzenia się sporu rosyjsko-ukraińskiego, Kijów będzie szukał alternatywnych kierunków 
dostaw surowców energetycznych. Warto zauważyć, że Ukraina zapowiada ograniczenie 

dostaw rosyjskiego gazu ziemnego. Sytuację tę wykorzystał niemiecki koncern RWE, który 
podpisał 1 listopada 2012 r. kontrakt z ukraińskim Naftogazem na dostawy gazu ziemnego za 
pośrednictwem m.in. polskich gazociągów przesyłowych. Niemiecki RWE kupuje gaz od Rosji 
poprzez Nord Stream, a następnie przesyła go poprzez połączenie w Lasowie do Polski, skąd 
dalej tłoczony jest gazociągiem przesyłowym do Drozdowicz, gdzie dostaje się do ukraińskiej 
sieci. Niemiecki koncern zapowiedział, że do połowy 2013 r. prześle na Ukrainę 5 mld m3 gazu 
ziemnego. Teoretycznie gospodarka ukraińska byłaby potencjalnym odbiorcą gazu z łupków 
z Polski, lecz należy pamiętać, że na Ukrainie również znajdują się bogate złoża tego surowca, 
a ich eksploatacja nie będzie obarczona przepisami unijnymi. Oznacza to, że firmy wydobywa-
jące w Polsce gaz z łupków mogłyby sprzedawać go Ukrainie (nawet kilka miliardów m3), pod 
warunkiem doprowadzenia do szybkiej eksploatacji w  kraju oraz spowolnienia poszukiwań 
i  wydobycia na Ukrainie. Nie można jednak wykluczyć, że na Ukrainie gaz z  łupków będzie 
wydobywany szybciej aniżeli w  Polsce, ze względu na brak obostrzeń środowiskowych czy 
zachęty dla inwestorów. 

Otwarcie możliwości eksportowych drogą morską stwarza największą elastyczność w poszu-
kiwaniu odbiorców surowca. Wśród potencjalnych kierunków można wskazać Wielką Brytanię, 
która z  jednej strony posiada rozbudowaną sieć terminali LNG, a z drugiej zmniejszające się 
zasoby własnego surowca. Zasadnicze pozostaje pytanie, czy dla Wielkiej Brytanii bardziej 
opłacalny będzie gaz z łupków z Polski czy USA. Należy również pamiętać o tym, że Brytyjczycy 
posiadają własne potencjalne zasoby gazu z łupków, które mogą zacząć wydobywać szybciej 
aniżeli Polska, zwłaszcza że posiadają duże doświadczenie oraz niezbędny reżim podatkowy 
i organizacyjny w związku z eksploatacją swoich złóż gazu na Morzu Północnym. Nie podlega 
jednak wątpliwości, że w  nadchodzących latach będzie zwiększało się uzależnienie Wielkiej 
Brytanii od importu gazu. Brytyjski Departament ds. Energii i Zmian Klimatycznych (ang. DECC) 
szacuje, że w perspektywie 2020 r. blisko 53% gazu ziemnego pochodzić będzie z  importu, 
zaś w perspektywie 2030 r. będzie to aż 76%. Potencjalnym odbiorcą polskiego gazu z łupków 
mogłaby być również Holandia, w której systematycznie będzie spadało krajowe wydobycie, 
a  rosła zależność od importu gazu ziemnego. Podobna sytuacja wystąpi w  nadchodzących 
latach w Danii, gdzie już w 2016 r. prognozuje się szczyt wydobycia surowca. Oba państwa mają 
możliwości odbioru gazu skroplonego poprzez terminale LNG. W perspektywie najbliższego 
dziesięciolecia zmniejszy się również wydobycie gazu ziemnego w Norwegii, lecz państwo to 
planuje uczestniczyć w eksploracji zasobów surowcowych Arktyki. 

Rywalizacja na europejskim rynku o odbiorcę gazu

Praktyczne możliwości eksportu gazu ziemnego na rynki ościenne ograniczają kontrakty długo-
terminowe, które rosyjski Gazprom zawarł z większością koncernów energetycznych do 2030-
20354. Ścisła współpraca niemiecko-rosyjska będzie skutecznie zaspokajała zapotrzebowanie 
rynkowe w Europie za pośrednictwem istniejącej i planowanej infrastruktury energetycznej. 
Czynnikiem bezpośrednio wpływającym na zmianę sytuacji byłaby budowa nowych elek-
trowni gazowych oraz implementowanie rozwiązań technologicznych, przyczyniających się 

4 Zob. A. Łoskot-Strachota, K. Pełczyńska-Nałęcz, Ekspansja Gazpromu w UE – kooperacja czy dominacja (2008), Ośrodek Studiów Wschodnich, 
[online] http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/GP_EU_.pdf, (data dostępu: 10.02.2013). 

http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/GP_EU_.pdf
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do wzrostu zapotrzebowania na zużycie gazu ziemnego lub energii elektrycznej. Najbardziej 
prawdopodobny wydaje się szybki rozwój branży samochodów hybrydowych oraz elektrycz-
nych. Federacja Rosyjska zdaje sobie sprawę, że eksploatacja gazu z łupków w Europie może 
przyczynić się do zmiany układu sił pomiędzy eksporterami a importerami, co w konsekwencji 
obniży pozycję eksporterów. Należy zauważyć, że obecnie występuje spora różnica w cenie 
pomiędzy rosyjskim gazem ziemnym dostarczanym do Europy a amerykańskim transporto-
wanym w formie skroplonej LNG. Oznacza to, że w perspektywie 2020 r. można spodziewać 
się wzrostu ilości gazu skroplonego na rynku europejskim. Stanowi to zagrożenie dla Federacji 
Rosyjskiej, której gaz ziemny może być powoli wypierany z europejskiego rynku. Jednocześnie 
należy spodziewać się wzrostu eksportu gazu ziemnego przez koncern Novatek, który zapo-
wiada wzrost wydobycia tego surowca. Tym samym spodziewany jest spadek wydobycia 
gazu ziemnego przez rosyjski Gazprom. Zwiększenie konkurencji na rynku europejskim oraz 
krajowym rynku rosyjskim stwarza ogromne wyzwania przed Gazpromem. Trzeba pamiętać 
również, że państwa europejskie budują kolejne terminale gazu skroplonego, a na rynku LNG 
pozycja Gazpromu nie jest zbyt silna. Największym wyzwaniem dla rosyjskiego koncernu 
pozostanie trzeci pakiet energetyczny UE, którego implementacja ograniczy możliwości wyko-
rzystywania dostaw gazu ziemnego jako instrumentu realizacji strategicznych interesów.

Stwierdzenia i  opinie zawarte w  niniejszym opracowaniu stanowią jedynie prywatne poglądy 
autora.
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14. Wpływ rozbudowy 
infrastruktury gazowej, w tym 
sektora poszukiwań i wydobycia 
gazu z łupków, na rozwój 
ekonomiczny polskich regionów
Mariusz Ruszel

Eksploatacja gazu z łupków w Polsce pociąga za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury 
gazowej. Zasadnym jest, aby na etapie poszukiwawczym prowadzone były równoległe dzia-
łania związane z  rozbudową odpowiedniej infrastruktury, tj. gazociągi przesyłowe, dystry-
bucyjne, a  także podziemne magazyny gazu. Jednocześnie niektóre gazociągi przesyłowe 
zostaną zmodernizowane oraz zwiększona będzie ich przepustowość. Największa ilość nowych 
gazociągów powstanie w północno-zachodniej oraz środkowej części kraju, gdzie znajdują się 
najbardziej perspektywiczne koncesje poszukiwawcze gazu z łupków1. „Strategicznymi inwe-
stycjami są odcinki: Świnoujście-Szczecin i Szczecin-Lwówek. Gazociąg Świnoujście-Szczecin 
o  długości ok. 80 km będzie łącznikiem terminalu LNG z  siecią przesyłową gazu ziemnego. 
Będzie się on łączył z planowanym gazociągiem Szczecin-Lwówek, który z kolei będzie miał 
długość 188 km, zaś przy nim znajdować się będzie ukończona w marcu 2011 r. tłocznia gazu 
w Goleniowie. Bardzo ważnym odcinkiem będzie gazociąg Szczecin-Gdańsk o długości 265 
km, który jest budowany na obszarze województw: zachodniopomorskiego oraz pomorskiego. 
Inwestycja ma zostać ukończona w 2013 r. i ma zapewnić przesył gazu ziemnego z terminalu 
LNG w  Świnoujściu do budowanego Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) 
Kosakowo oraz rozbudowywanego KPMG Mogilno”2. Ponadto istotne będą gazociągi dystry-
bucyjne, które umożliwią dystrybucję gazu ze złóż łupkowych i powstaną przede wszystkim 
w  celu połączenia Pomorza z  centralną częścią kraju, Pomorza Zachodniego z  północno-
-wschodnią, Mazowsza z  zachodnią i  północno-wschodnią oraz Lubelszczyzny z  centralną 
i południowo-wschodnią częścią, a także Śląskiem3. Niemniej jednak w wielu miejscach gazo-
ciągi przesyłowe i  dystrybucyjne nie będą dochodziły do miejsc odwiertów gazu z  łupków, 
zatem niezbędne będzie zbudowanie gazociągów kopalnianych. Niektóre z nich będą miały 
charakter tymczasowy i wykorzystywane będą do momentu wyczerpania surowca ze złoża. 
Obecnie za wcześnie jest, aby dokładnie określić skalę inwestycji, gdyż konieczne są wcze-
śniejsze działania poszukiwawcze. Należy również zaznaczyć, że w miejscach, gdzie budowanie 
gazociągów będzie nieopłacalne, można będzie zbudować instalacje skraplające gaz z łupków 

1 Gazociągi do transportu gazu łupkowego będą gotowe do 2014 roku, [online] http://www.lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-z-
polski/09-2012/gazociagi-do-transportu-gazu-lupkowego-beda-gotowe-do-2014, (data dostępu: 10.03.2013).

2 M. Ruszel, Wyzwania infrastrukturalne dla wydobycia i produkcji gazu niekonwencjonalnego w Polsce, [w:] I. Albrycht i in., Gaz 
niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków 2011, s. 159-166. 

3 Polskie gazociągi – inwestycje do przesyłu gazu łupkowego, [online] http://forsal.pl/artykuly/529197,polskie_gazociagi_inwestycje_do_
przesylu_gazu_lupkowego_mapa.html, (data dostępu: 10.03.2013).
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w  postać LNG, który następnie mógłby być cysternami kriogenicznymi transportowany 
w dowolne miejsce. Oznacza to, że rozwój branży gazu z  łupków jest szansą na unowocze-
śnienie infrastruktury gazowej oraz logistyki dostaw gazu. Jej rozbudowa jest ważnym czynni-
kiem wspierającym zrównoważony rozwój gmin, gdyż przyczynia się do rozwoju społeczno-
-gospodarczego oraz zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz ziemny. 

Mapa 14.1. Rozbudowa krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego. Źródło: [online] http://
forsal.pl/grafika/529197,73823,polskie_gazociagi_inwestycje_do_przesylu_gazu_lupkowego_mapa.

html, (data dostępu: 10.03.2013).
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Z punktu widzenia gminy, na terenie której prowadzone są inwestycje, istotne jest poprawienie 
jakości i  bezpieczeństwa życia obywateli, a  także zwiększenie dochodów samorządowych. 
Eksploatacja gazu z łupków wpływa na rozwój gospodarki na trzech poziomach4. Jest to bezpo-
średni wpływ (tworzenie miejsc pracy, generowanie dochodów z pracy oraz dochodów wyni-
kających z wydobycia), pośredni wpływ na sektory obsługujące sektor gazu z łupków (miejsca 
pracy, dochody z pracy, dochody wynikające z wydobycia) oraz „dalszy wpływ” (na odbiorców 
poprzez niższe ceny gazu ziemnego, dochody gospodarstw domowych).

Bezpośrednie korzyści ekonomiczne dla gminy 

Dotychczasowe analizy jednoznacznie wskazują, że istnienie kopalni gazu ziemnego, gazociągu lub 
podziemnego magazynu gazu przyczyniają się do wzrostu zamożności społeczności lokalnej, gdyż 
średnie zarobki mieszkańców tych regionów są zazwyczaj kilka lub kilkanaście procent wyższe aniżeli 
w innych podobnych regionach, gdzie taka infrastruktura nie występuje. Realizacja rozbudowy tej 
infrastruktury przyczynia się również do tworzenia nowych miejsc pracy, co stanowi korzyść dla 
mieszkańców danego regionu. Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków wpłynie na powstawanie 
nowych miejsc pracy związanych z poszukiwaniami, wydobyciem, produkcją oraz dystrybucją tego 
surowca. Dodatkowe miejsca pracy zostaną wygenerowane w sposób pośredni w firmach świad-
czących usługi wobec sektora gazu z łupków. Jeżeli nawet stworzone zostaną nowe warunki zatrud-
nienia – związane z infrastrukturą gazową – dla specjalistów i fachowców z innych części kraju, to 
stanowią oni również „wartość dodaną” dla sektora gastronomicznego oraz hotelarskiego, ponieważ 
korzystając z usług, przyczynią się do ich rozwoju. W sposób naturalny powstawać będą w tych bran-
żach nowe miejsca pracy, stosownie do dynamiki rozwoju sektorów. Przeprowadzona przez Instytut 
Kościuszki analiza wykazała, że w Polsce, w wyniku eksploatacji gazu z łupków oraz rozbudowy infra-
struktury gazowej, zwiększy się zatrudnienie w tym sektorze oraz w branżach z nim powiązanych 
na poziomie 120-190 tys. nowych miejsc pracy, pod warunkiem, że w kolejnych 10 latach będzie 
minimum 150 nowych odwiertów rocznie5.

Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury gazowej, na terytorium gminy, stwarza możliwości 
uzyskiwania dodatkowych dochodów do budżetu samorządowego, tj. 2% podatek od nieru-
chomości, podatek dochodowy (zarówno PIT6, jak również CIT), udział w zyskach z tytułu opłaty 
eksploatacyjnej oraz podatkach lokalnych. Wpływy z  tytułu opłaty eksploatacyjnej określone są 
w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze. Dotychczasowe badania wyka-
zały, że średni udział opłaty eksploatacyjnej w budżecie gmin wynosi 0,4%, a w wielu gminach 
wskaźnik ten jest znaczenie wyższy7. Biorąc pod uwagę fakt, że przyjęta ma zostać nowa ustawa 

4 The Economic and Employment Contributions of Shale Gas in the United States, HIS Global Insight, Washington, 2011, [online] http://www.anga.us/
media/content/F7D1441A-09A5-D06A-9EC93BBE46772E12/files/shale-gas-economic-impact-dec-2011.pdf , (data dostępu: 03.03.2013). 

5 Szacuje się, że zgodnie ze scenariuszem bazowym, zatrudnienie wyniesie 155 tys. miejsc pracy. Zgodnie z wariantem pesymistycznym 120 tys. miejsc 
pracy, zaś wariantem optymistycznym – 190 tys. miejsc pracy. Zob. Ł. Pokrywka, Analiza potencjalnych korzyści z wydobycia gazu niekonwencjonalnego 
dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów Polsce z uwzględnieniem doświadczeń regionów, w których działają kopalnie gazu konwencjonalnego, 
[w:] I. Albrycht i in., Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionów – amerykańskie success story i potencjalne szanse 
dla Polski, Instytut Kościuszki, Kraków 2012, s. 10-11, [online] http://ik.org.pl/pl/publikacja/nr/7291/wplyw-wydobycia-gazu-lupkowego-na-rozwoj-
spoleczno-ekonomiczny-regionow-amerykanskie-success-story-i-potencjalne-szanse-dla-polski/, (data dostępu: 10.02.2013). 

6 „Gminy mają udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkujących na obszarze 
gminy, w wysokości – co do zasady – 39,34% tych wpływów” [w:] Ibidem, s. 93-94. 

7 W 2010 r. w gminie Dębno wyniósł ok. 12% (8,3 mln PLN), w Kościanie 3,3% (1,2 mln PLN), w Mogilnie 1,7% (1,1 mln PLN) [w:] Ibidem, s. 7-8. 

http://ik.org.pl/cms/wp-content/uploads/2012/08/IK_ABSTRAKT_Raportu_Wp%C5%82yw-wydobycia-gazu-%C5%82upkowego-na-rozw%C3%B3j-spo%C5%82eczno-ekonomiczny-region%C3%B3w.pdf
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węglowodorowa, to w  przypadku przyjęcia jej zapisów – stosownie do ostatniego projektu – 
regiony będą mogły liczyć na większy udział w  zyskach z  tytułu wydobywania surowca na ich 
terenie. Projekt nowej ustawy węglowodorowej, która ma trafić w  I  kwartale 2013 r. do Sejmu 
RP, zakłada zmiany podziału środków z  tytułu opłaty eksploatacyjnej. Dotychczas 60% środków 
z  tej opłaty trafiało do budżetu samorządu terytorialnego, zaś 40% do NFOŚiGW (Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej). Projekt nowej ustawy zakłada, że 60% 
środków trafiać będzie, tak jak dotychczas, do budżetu samorządu terytorialnego, po 15% środków 
zyskają budżety powiatów i  województwa, a  jedynie 10% trafi do NFOŚiGW8. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę, że w  Polsce zostanie wydobyty gaz z  łupków w  ilości 750 mld m3 (ostatnie dane 
Państwowego Instytutu Geologicznego wskazują, że potencjał gazu z łupków wynosi 346-768 mld 
m3), to dochody gmin z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynosiłyby 2,7 mld PLN9. 

Zasadnym jest, aby regiony wydatkowały uzyskane dochody, wynikające z rozbudowy infrastruk-
tury gazowej, na inwestycje prorozwojowe, które nie tylko poprawią jakość życia społeczności 
lokalnej, lecz również przyczynią się do dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego regionów. 
Podejmowanie prorozwojowych inwestycji wpłynie pozytywnie na podniesienie atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, co może przełożyć się, w  perspektywie czasu, na nowe miejsca pracy. 
Analiza wydatków gmin w południowej części Polski, na której znajdują się kopalnie gazu ziem-
nego lub podziemne magazyny gazu, wskazuje, że wydatki inwestycyjne są o ok. 5% wyższe niż 
w innych gminach, które nie posiadają tego typu obiektów infrastruktury gazowej10. 

Zwiększenie gazyfikacji kraju

Z  wyników analizy dotyczącej gazyfikacji kraju, dokonanej w  rozdziale 1, wynika, że jej 
stopień nie jest zadowalający. Rozwój sieci gazociągów podnieść natomiast może nie tylko 
atrakcyjność inwestycyjną danego regionu, lecz także poziom bezpieczeństwa energetycz-
nego państwa. Z punktu widzenia mieszkańców, realizacja inwestycji związanej z rozbudową 
sieci gazowej stwarza możliwości przyłączenia się do tej sieci oraz zawarcia umowy poboru 
paliwa gazowego. Zatem zwiększenie gazyfikacji poszczególnych regionów kraju przyczyni 
się do poprawy jakości życia obywateli. Tym bardziej, że gaz ziemny wytwarza mniej CO2, rtęci 
oraz podtlenków azotu, w  porównaniu ze spalaniem węgla kamiennego. Należy zauważyć, 
że doprowadzając gaz z łupków ze złoża do gminy, możliwe będzie ominięcie sieci krajowej, 
a więc odbiorcy końcowi nie będą obciążeni dodatkowymi opłatami przesyłowymi. W konse-
kwencji gaz z łupków, dostarczany do gminy bezpośrednio ze złoża, będzie mógł być tańszy 
nawet o kilkadziesiąt procent, co potwierdza chociażby sytuacja w gminie Tarnogród, gdzie 
gaz ziemny dostarczany ze złoża do gminy jest blisko 20% tańszy aniżeli średnia cena tego 
surowca dostarczana przez PGNiG w innych częściach Polski11.

8 Zob. M. Mazurczak, Ustawa łupkowa trafi do Sejmu w lutym (2012), [online] http://gazlupkowy.pl/ustawa-lupkowa-trafi-do-sejmu-w-
lutym/, (data dostępu: 09.02.2013). 

9 I. Albrycht i in., Wpływ wydobycia gazu łupkowego…, op. cit., s. 95-96. 
10 Ibidem, s. 107. 
11 Zob. J. Brzuszkiewicz, S. Skomra, Jak Tarnogród się przekonał do gazu ziemnego (2013), [online] http://m.wyborcza.biz/

biznes/1,106501,12800644,Jak_Tarnogrod_sie_przekonal_do_gazu_ziemnego.html, (data dostępu: 09.02.2013). 

Konieczność współpracy

Gaz-System realizuje obecnie 79 inwestycji na terytorium kraju, dlatego też ważna jest dla niego 
akceptacja społeczna i stała współpraca z samorządami terytorialnymi. Irytujący dla obywateli jest 
brak możliwości współdecydowania o  własnej nieruchomości, co prowadzi często do protestów 
społecznych skierowanych przeciwko inwestorowi12. Mieszkańcy gmin, na terenie których budo-
wane są obiekty infrastruktury gazowej, mają prawo do ubiegania się o odszkodowanie w związku 
z „przejmowaniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z jednoczesnym ustanowieniem na rzecz 
Gaz-System prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu ograniczenia w dotychczasowym sposobie 
korzystania z nieruchomości”13. Tym bardziej, że niekiedy budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
może wiązać się z  uszkodzeniem upraw rolnych oraz struktury gleby okolicznych działek. Warto 
dodać, że Gaz-System, realizując inwestycje w  infrastrukturę energetyczną w  gminach, w  ramach 
odprowadzania przez inwestora corocznego podatku od nieruchomości w wysokości 2% od zreali-
zowanej inwestycji w gminie, odprowadził do budżetów gmin w 2012 r. kwotę blisko 92 mln PLN14.

Trzeba również pamiętać o planowanej budowie gazociągów dystrybucyjnych, która leży w kompe-
tencjach spółek dystrybucyjnych gazu ziemnego. Większość z nich należy do PGNiG15, która dodat-
kowo pod koniec 2012 r. zapowiedziała konsolidację spółek16. Niemniej jednak PGNiG, a także spółki 
wydobywcze, prowadzą stały dialog z mieszkańcami obszarów, gdzie planowane są działania inwe-
stycyjne związane z budową gazociągów dystrybucyjnych i kopalnianych, a także gdzie realizowane 
będą odwierty. 

Realizacja inwestycji, w  zakresie infrastruktury gazowej, wiąże się z  pewnymi niedogodnościami 
dla mieszkańców, dlatego tak ważne jest wzajemne zrozumienie i współpraca. W  interesie przed-
siębiorstw energetycznych jest zbudowanie jak najlepszych relacji oraz zabezpieczenie interesów 
mieszkańców w sposób długoterminowy, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju regionu. 
Zasoby gazu z łupków są istotnym bodźcem rozwoju infrastruktury gazowej, która docelowo przy-
niesie określone korzyści ekonomiczne gminom, na terenie których będzie budowana infrastruktura 
gazowa, a  także zapewni mieszkańcom dostęp do tańszego surowca, zwiększając ich przewagę 
konkurencyjną względem innych regionów kraju. Rozbudowa infrastruktury gazowej, zwiększając 
gazyfikację kraju, doprowadzi do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz rozwoju 
zintegrowanego rynku energii. 

Stwierdzenia i  opinie zawarte w  niniejszym opracowaniu stanowią jedynie prywatne poglądy 
autora.

12 Zob. Nabici w gazociąg (2012), [online] http://www.toiowo.eu/index.php?view=article&catid=698:nr-31&id=2858:nabici-w-gazocig&tm
pl=component&print=1&page=, (data dostępu: 09.02.2013). 

13 Gmina Sławno, [online] http://www.gminaslawno.pl/499-4a1ea747a94a6-26638-p_1.htm, (data dostępu: 04.02.2013). 
14 Wpływ inwestycji na kondycję i rozwój społeczno-ekonomiczny regionu (3/12) (2013), [online] http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/

aktualnosci/informacja/artykul/201620/, (data dostępu: 04.02.2013). 
15 Są to: Mazowiecka Spółka Gazownicza, Wielkopolska Spółka Gazownicza, Dolnośląska Spółka Gazownicza, Górnośląska Spółka Gazownicza, 

Karpacka Spółka Gazownicza oraz Pomorska Spółka Gazownicza. Oprócz Grupy Kapitałowej PGNiG, operatorami sieci dystrybucyjnej są: 
G.EN Gaz Energia, MOW, CP Energia.

16 A. Bytniewska, PGNiG będzie łączyć spółki dystrybucyjne, [online] http://gazownictwo.wnp.pl/pgnig-bedzie-laczyc-spolki-
dystrybucyjne,186324_1_0_0.html , (data dostępu: 01.03.2013). 
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Formalno-prawne aspekty rozwoju infrastruktury gazowej 
– kwestie wstępne

Perspektywy rozwoju sektora gazu ziemnego w Polsce, w szczególności w kontekście możliwej 
eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, sprawiają, że priorytetową kwestią staje się rozwój 
infrastruktury gazowej, tak aby sprostała ona wyzwaniom związanym zarówno ze zwięk-
szonym wydobyciem, jak również wzrastającym zapotrzebowaniem na gaz. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że infrastruktura gazowa w Polsce wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych, 
które przyczynią się z jednej strony do rozbudowy systemów gazowych, a z drugiej do moder-
nizacji istniejących już gazociągów. Znaczne obszary kraju pozbawione są obecnie dostępu do 
sieci gazowych, a istniejąca infrastruktura umożliwia sprowadzanie gazu ziemnego do Polski 
niemal wyłącznie z kierunku wschodniego. Dlatego też w najbliższych latach przedsiębiorstwa 
energetyczne z branży gazowej będą zmuszone do rozpoczęcia szeregu inwestycji zmierza-
jących do znacznej rozbudowy polskiego systemu gazowego. Zaznaczyć przy tym należy, że 
proces ten już się rozpoczął w związku z budową terminalu LNG w Świnoujściu. W ramach tej 
inwestycji, Gaz-System rozpoczął budowę ponad 1000 km gazociągów przesyłowych, które 
umożliwią dostarczanie odbiorcom gazu sprowadzanego za pośrednictwem terminalu LNG. 

Postęp techniczny sprawia, że sam proces budowy gazociągów nie jest szczególnie długo-
trwały ani skomplikowany. Najbardziej złożony oraz czasochłonny etap realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych stanowią w  chwili obecnej procedury formalno-prawne, a  więc ta część 
procesu inwestycyjnego, która poprzedza prace budowlane.

Warto podkreślić, że infrastruktura gazowa służy z jednej strony zaspokajaniu potrzeb społecz-
ności lokalnych, a  z  drugiej przyczynia się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju. 
Dlatego też inwestycje w rozwój sieci gazowych należy zakwalifikować jako inwestycje celu 
publicznego, których realizacja uzasadnia ograniczenie praw podmiotów prywatnych, jeżeli 
zaistnieje taka konieczność.

Celem niniejszego rozdziału jest zwięzłe przedstawienie głównych barier administracyjno-
-prawnych, które utrudniają, a  niejednokrotnie wręcz uniemożliwiają realizację inwestycji 
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w zakresie rozbudowy infrastruktury gazowej, a także sformułowanie propozycji, które będą 
wskazywały kierunki pożądanych, a przy tym możliwych do zrealizowania, zmian w prawie. 
Zaznaczyć przy tym trzeba, że przedstawiona poniżej analiza skupia się na kwestiach związa-
nych z rozbudową infrastruktury liniowej (sieci gazowych). 

Jako najważniejsze bariery w rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce, należy wymienić:
•	 konieczność przeprowadzenia wielu postępowań administracyjnych przed różnymi orga-

nami w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii;
•	 stopień skomplikowania oraz długotrwałość procedur administracyjno-prawnych;
•	 podział kompetencji w zakresie ww. procedur administracyjno-prawnych pomiędzy różne 

organy administracji rządowej i samorządowej;
•	 niejasność przepisów i wątpliwości interpretacyjne z tym związane, a także zbyt duża 

częstotliwość zmian stanu prawnego;
•	 problem z uzyskaniem przez przedsiębiorstwa energetyczne dostępu do nieruchomości, 

na których realizowane będą inwestycje;
•	 długotrwałość postępowań sądowych.

Dodatkowo należy zauważyć, że przepisy prawa polskiego, regulujące kwestie związane 
z  procesem budowlanym, projektowane były głównie z  myślą o  obiektach kubaturowych 
(budynków, hal etc.), a co za tym idzie niejednokrotnie nie odpowiadają one specyfice zwią-
zanej z realizacją inwestycji liniowych. Obiekty liniowe, a do takich zalicza się w znacznej mierze 
infrastruktura gazowa, usytuowane są z  reguły na obszarze wielu gmin, powiatów, a  nawet 
województw. W  konsekwencji, inwestycje takie wiążą się z  koniecznością przeprowadzenia 
wielu procedur administracyjnych przed różnymi organami administracji rządowej i  samo-
rządowej, które często nie tylko nie współpracują ze sobą w celu jak najszybszego wydania 
stosownych pozwoleń, ale wręcz rywalizują w osiąganiu sprzecznych ze sobą celów. Sytuacja 
taka w  znacznym stopniu wynika z  rozbicia poszczególnych kompetencji pomiędzy organy 
zajmujące się wąsko wyspecjalizowanymi zadaniami, a także z uwagi na brak jednego ośrodka 
decyzyjnego, który odgrywałby decydującą rolę w ramach procesu inwestycyjnego dotyczą-
cego inwestycji liniowych. 

Należy zwrócić uwagę, iż na szczeblu administracji rządowej istnieje świadomość problemu 
związanego z  istnieniem barier administracyjno-prawnych utrudniających realizację inwe-
stycji liniowych. W Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku1 wskazano, że jednym z działań 
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju będą „działania legisla-
cyjne, mające na celu likwidację barier inwestycyjnych, w  szczególności w  zakresie dużych 
inwestycji infrastrukturalnych (magazyny, infrastruktura LNG, tłocznie gazu etc.) oraz inwe-
stycji liniowych”. Podjęte zostały zresztą próby wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych, które 
ułatwiłyby rozbudowę infrastruktury energetycznej. W Ministerstwie Gospodarki od wielu lat 
toczą się prace nad projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, która jednak do dzisiaj nie 
została przyjęta. Najskuteczniejszą próbą wprowadzenia pewnych zmian w  analizowanym 
zakresie było uchwalenie tzw. specustawy terminalowej2, która wprowadziła szereg ułatwień 

1 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 202/2009 w dniu 10 listopada 2009 r. (www.mg.gov.pl). 
2 Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700).

umożliwiających szybkie rozpoczęcie budowy zarówno samego terminalu LNG w Świnoujściu, 
jak również gazociągów, które będą rozprowadzały po kraju gaz sprowadzany za jego pośred-
nictwem. Warto również nadmienić, że rozwiązania legislacyjne ułatwiające prowadzenie 
procesu inwestycyjnego zostały skutecznie wdrożone w  sektorze telekomunikacyjnym, 
w  ramach tzw. specustawy telekomunikacyjnej3, usuwającej szereg barier utrudniających 
prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych o charakterze liniowym. 

Główne etapy procedur administracyjno-prawnych 
niezbędne w ramach realizacji inwestycji infrastrukturalnych
W ramach procesu inwestycyjnego możemy wyróżnić kilka głównych etapów procedur admi-
nistracyjno-prawnych, z  którymi musi zmierzyć się przedsiębiorca planujący budowę infra-
struktury liniowej. 

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie lokalizacji projektowanych inwestycji. W tym 
celu niezbędne jest uzgodnienie ich przebiegu z organami samorządu terytorialnego i wpro-
wadzenie stosownej lokalizacji w  ramach planów miejscowych (miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego). Z reguły projektowana infrastruktura tylko częściowo będzie 
przebiegała przez tereny objęte planami miejscowymi, a częściowo przez tereny ich pozba-
wione, co skutkuje koniecznością uzyskania w  tym zakresie odrębnych decyzji o  ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niezwykle istotnym etapem jest konieczność uzyskania wszelkich pozwoleń wynikających 
z przepisów regulujących kwestie związane z ochroną środowiska, a w szczególności koniecz-
ność uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. Należy mieć przy tym na uwadze, że w  ramach 
tego etapu może okazać się niezbędne wypełnienie przez inwestora szeregu obowiązków, 
które m.in. mogą być związane z przebiegiem gazociągu przez tereny chronione (rolne, leśne, 
Natura 2000, uzdrowiska, parki narodowe i krajobrazowe). 

Rozpoczęcie robót budowlanych może nastąpić po zatwierdzeniu przez odpowiednie organy 
projektu budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Zaznaczyć należy, 
że przeprowadzenie pełnych procedur, wynikających z przepisów prawa budowlanego, jest 
niezbędne nie tylko w odniesieniu do budowy nowego gazociągu, ale także w przypadku jego 
modernizacji, jeżeli zmianie ulegają takie parametry, jak długość czy średnica gazociągu. 

Realizacja inwestycji liniowej wiąże się z  koniecznością przejścia przez grunty o  różnorakim 
statusie prawnym (prywatne, samorządowe, Skarbu Państwa). Dlatego niezwykle istotne jest 
uzyskanie przez podmiot planujący inwestycję, prawa dostępu do nieruchomości, na których 
będzie ona realizowana. W tym aspekcie należy zwrócić uwagę, że z uwagi na specyfikę gazo-
wych inwestycji liniowych, dostęp do gruntu nie musi wiązać się z pozbawieniem właściciela 
prawa własności do nieruchomości, ale może polegać na ustanowieniu prawa wstępu na jego 
teren w celu realizacji inwestycji, a następnie po jej zakończeniu w celu eksploatacji gazociągu, 

3 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675 ze zm.).
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dokonywania bieżących remontów i  inwestycji. W  tym aspekcie szczególną rolę odgrywa 
instytucja służebności przesyłu.

Ostatnim, niezwykle istotnym etapem jest wyłonienie wykonawcy inwestycji, co wiąże się 
z  koniecznością stosowania skomplikowanych procedur regulujących kwestie związane 
z udzielaniem zamówień publicznych. 

Lokalizacja infrastruktury gazowej

Podstawowym aktem prawnym, określającym zasady ustalania lokalizacji inwestycji gazo-
wych, jest ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4. Ustawa ta wprowadza 
regułę, zgodnie z którą lokalizacja takiej infrastruktury powinna zostać określona w planach 
miejscowych sporządzanych na szczeblu gminnym. 

Jeżeli inwestor planuje inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, powinna ona 
zostać ujęta także w ramach planu miejscowego województwa. Plany miejscowe sporządzane 
na szczeblu wojewódzkim nie stanowią, co prawda, aktów prawa miejscowego, niemniej 
jednak przewidziane w nich inwestycje obligatoryjnie muszą zostać uwzględnione na szczeblu 
gminnym w ramach studium (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy), a także w planach miejscowych.

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zasadę fakultatywności opracowania 
przez gminy planów miejscowych. Dlatego też z  reguły projektowana infrastruktura liniowa 
tylko częściowo będzie przebiegała przez tereny objęte takimi planami. W przypadku obszarów 
ich pozbawionych, konieczne jest uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
wydawanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Przy czym w  przypadku inwe-
stycji o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim, przed wydaniem takiej decyzji konieczne jest 
uzgodnienie lokalizacji projektowanej infrastruktury z marszałkiem województwa.

Tak skonstruowany system prawny, skutkuje powstaniem szeregu barier w  procesie 
inwestycyjnym. 

Procedury związane z opracowaniem planów miejscowych

Jako pierwszą barierę należy wskazać długotrwałość procedur administracyjnych związanych 
z opracowaniem przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta projektu planu miejscowego, 
a następnie jego uchwaleniem przez radę gminy. Przepisy ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym nie nakładają na te organy żadnego terminu, który ograniczałby czas opracowania 
i przyjęcia ww. dokumentu. W konsekwencji niejednokrotnie przygotowanie planu miejsco-
wego trwa latami, co wprowadza niepewność, co do przyszłego stanu prawnego i znacznie 
utrudnia planowanie przez przedsiębiorców rozwoju infrastruktury gazowej. Warto również 
nadmienić, że opracowanie planu miejscowego generuje określone koszty dla jednostki 
samorządu terytorialnego, co w praktyce opóźnia przyjmowanie tych dokumentów.

4 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647).

Procedura opracowania studium

Kolejną barierą jest skomplikowana procedura zmiany studium. Otóż studium sporządza się 
dla całego obszaru gminy, a  jego zmiana następuje w takim samym trybie, jak jego uchwa-
lenie. Oznacza to, że przy każdorazowej zmianie studium zachodzi konieczność przeprowa-
dzenia pełnej procedury dla całego terenu gminy, nawet jeśli projektowana inwestycja liniowa 
obejmuje tylko niewielki jej fragment. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o zago-
spodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy może być uchwalony tylko wówczas, gdy nie 
narusza postanowień studium. W  przeciwnym razie powstanie konieczność uwzględnienia 
projektowanej infrastruktury w  ramach studium, co wiąże się z  jego zmianą i  wskazanymi 
powyżej komplikacjami, skutkującymi znacznym wydłużeniem procesu inwestycyjnego.

Procedura uzyskania tzw. decyzji lokalizacyjnej

Przeszkodę w sprawnej realizacji procesu inwestycyjnego stanowi także procedura uzyskania 
decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jak wspomniano powyżej, 
jest niezbędna w przypadku, gdy dla terenu, na którym ma być realizowana inwestycja, brak 
jest planu miejscowego. W tym aspekcie należy w szczególności zwrócić uwagę na możliwość 
zawieszenia toczącego się postępowania w sprawie wydania ww. decyzji na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy, jeżeli rada gminy przyjmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego (art. 58 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym). Należy podkreślić, że choć 
zawieszenie nie jest obligatoryjne, to ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie określa 
precyzyjnie kryteriów, jakimi powinien kierować się organ podejmując decyzję w tej sprawie. 
Skutkuje to niejednokrotnie niejako automatycznym zawieszaniem postępowań w przypadku 
podjęcia przez radę gminy uchwały o  przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, 
nawet jeśli prawdopodobieństwo jego uchwalenia w  okresie 12 miesięcy jest niewielkie. 
W  konsekwencji uzyskanie stosownej decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego może opóźnić się o ponad rok, co znacznie wydłuża cały proces inwestycyjny.

Ustawa o  zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza rozwiązanie, zgodnie z  którym 
w przypadku gdy projektowana inwestycja wykracza poza obszar jednej gminy (co z reguły 
ma miejsce w sytuacji realizowania inwestycji liniowych), decyzję o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze 
właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, 
w  porozumieniu z  zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast (art. 
51). W odniesieniu do inwestycji liniowych powstaje wątpliwość, co do interpretacji pojęcia 
„większa część terenu, na którym realizowana jest inwestycja”, co może prowadzić do trud-
ności związanych z  ustaleniem organu właściwego do wydania stosownej decyzji. Ponadto 
przed wydaniem decyzji niezbędne jest osiągnięcie porozumień z zainteresowanymi wójtami, 
burmistrzami lub prezydentami miast zarządzających gminami (miastami), przez które będzie 
także przebiegał gazociąg. Mając na uwadze fakt, że niejednokrotnie projektowana infra-
struktura gazowa będzie przebiegała przez większą ilość gmin mających różne wizje zago-
spodarowania swoich terenów, a także bardzo często sprzeczne ze sobą interesy, osiągnięcie 
niezbędnego porozumienia może okazać się czasochłonne i  skomplikowane. Ponadto sam 
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zwrot „porozumienie” jest nieprecyzyjny i  nie do końca jest jasne, czy oznacza konieczność 
„uzgodnienia” lokalizacji takiej infrastruktury. 

W kontekście barier związanych z ustaleniem przebiegu infrastruktury gazowej, warto także 
wspomnieć o  konieczności przeprowadzenia szeregu uzgodnień przed wydaniem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W zależności od przebiegu projektowanej 
infrastruktury, może powstać konieczność przeprowadzenia uzgodnień aż z 14 innymi orga-
nami administracji rządowej i samorządowej (m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
– w  odniesieniu do obszarów i  obiektów objętych formami ochrony zabytków; dyrektorem 
właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochron-
nego oraz morskich portów i przystani; dyrektorem parku narodowego – w odniesieniu do 
obszarów położonych w  granicach parku i  jego otuliny; regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska – w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody; właściwym zarządcą drogi – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogo-
wego czy wojewodą, marszałkiem województwa, starostą – w zakresie zadań rządowych albo 
samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego). Mając na uwadze specyfikę 
inwestycji liniowych, które z  reguły lokalizowane są na różnego rodzaju obszarach, proces 
związany z ww. uzgodnieniami jest niezwykle czasochłonny.

Powyżej wskazano jedynie główne bariery wynikające z  ustawy o  zagospodarowaniu prze-
strzennym, które przyczyniają się do znacznego wydłużenia procesu związanego z budową 
infrastruktury gazowej w Polsce. Wydaje się, że stosunkowo niewielka nowelizacja tej ustawy 
mogłaby nieco uprościć zasady ustalania lokalizacji takiej infrastruktury. W tym aspekcie warto 
wymienić m.in. określenie przepisami prawa precyzyjnego terminu na przygotowanie przez 
gminę planu miejscowego, dopuszczenie zmiany studium tylko dla części obszaru gminy, 
ograniczenie możliwości zawieszenia postępowania w  sprawie wydania decyzji o  ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego czy też zmniejszenie liczby uzgodnień, które należy 
przeprowadzić przed wydaniem takiej decyzji. Niemniej jednak należy podkreślić, że główną 
wadą analizowanej ustawy, przez co stanowi ona niezwykle istotną barierę dla procesu 
inwestycyjnego, jest fakt, że nie uwzględnia ona specyfiki inwestycji liniowych. Z  uwagi na 
powyższe, celowe wydaje się wprowadzenie w Polsce systemowej zmiany w odniesieniu do 
przepisów związanych z ustaleniem lokalizacji energetycznych inwestycji infrastrukturalnych. 

Ochrona środowiska

Szczególnie istotne dla rozwoju infrastruktury gazowej są kwestie związane z ochroną środo-
wiska. Przepisy polskiego prawa w  tej materii są restrykcyjne i  skomplikowane, niemniej 
jednak należy mieć na uwadze, że możliwość dokonania zmian w  tym zakresie jest ograni-
czona z uwagi na wymogi prawa UE, która do spraw związanych z ochroną środowiska przy-
wiązuje znaczną wagę. 

Nie ulega wątpliwości, że inwestycje liniowe, z uwagi na swoją charakterystykę, są narażone 
na kolizję z terenami objętymi szczególną ochroną, takimi jak parki narodowe, parki krajobra-
zowe czy obszary Natura 2000, co wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu obowiązków, 

które z jednej strony wydłużają proces inwestycyjny, a z drugiej przyczyniają się do wzrostu 
kosztów budowy. 

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, w  sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko5, określają instalacje służące do przesyłu gazu o  średnicy 
zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, wraz z towarzyszą-
cymi im tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. Gazociągi o ciśnieniu co najmniej 0,5 MP zostały z kolei zakwalifi-
kowane do „niższej” kategorii – przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko. 

Wskazana powyżej kwalifikacja w odniesieniu do infrastruktury gazowej skutkuje, stosownie 
do przepisów ustawy o  udostępnianiu informacji o  środowisku6, koniecznością uzyskania 
przez inwestora w  powyższych przypadkach decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, 
co wiąże się z przeprowadzeniem czasochłonnego postępowania w sprawie oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko oraz przygotowaniem przez inwestora raportu o oddzia-
ływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W  odniesieniu do instalacji służących do przesyłu 
gazu, decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony 
środowiska. Warto podkreślić, iż w  przypadku niektórych inwestycji nie można wykluczyć 
obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przed uzyska-
niem decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. 

Jedną z  głównych barier, wynikających z  ustawy o  udostępnianiu informacji o  środowisku 
(art. 44), jest przyznanie szerokich uprawnień organizacjom ekologicznym, które oprócz 
prawa uczestniczenia w  postępowaniu administracyjnym, mogą także składać odwołania 
od decyzji, nawet jeśli w  takim postępowaniu nie uczestniczyły. Co więcej, w  takiej sytuacji 
organizacji ekologicznej przysługuje także skarga do sądu administracyjnego od decyzji 
wydanej w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Takie przepisy umożliwiają 
organizacjom ekologicznym długotrwałe blokowanie projektowanych inwestycji, co ma nega-
tywny wpływ na możliwości rozbudowy infrastruktury gazowej, w  szczególności na obsza-
rach poddanych szczególnej ochronie prawnej z uwagi na walory środowiskowe. Podkreślić 
należy, że Ministerstwo Środowiska planuje wprowadzenie do omawianej ustawy przepisów, 
które utrudnią organizacjom ekologicznym blokowanie inwestycji. W szczególności do udziału 
w  postępowaniu nie zostanie dopuszczona organizacja ekologiczna nieposiadająca mini-
malnej ilości członków, a także powołana ad hoc w celu zablokowania konkretnej inwestycji7. 
Wydaje się, że jest to krok w dobrym kierunku, niemniej jednak warto byłoby rozważyć wpro-
wadzenie ograniczeń jeszcze dalej idących.

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

6 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

7 Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 29 czerwca 2011 r. (www.mos.gov.pl).
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Jako kolejną barierę należy wymienić nieprecyzyjne przepisy dotyczące sporządzanego przez 
inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 66). Przepisy ustawy 
o  udostępnianiu informacji o  środowisku nie zawierają zamkniętego katalogu zagadnień, 
które powinny zostać w takim raporcie opisane. Należy też zwrócić uwagę, że zakres przed-
miotowy raportu jest bardzo szeroki, co sprawia, że jego przygotowanie jest długotrwałym 
procesem. Ponadto w świetle orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, raport taki trak-
towany jest jak dokument prywatny, który w postępowaniu administracyjnym stanowi dowód 
przedkładany przez inwestora. Tego typu kwalifikacja prawna oznacza, że zgodnie z przepi-
sami Kodeksu postępowania administracyjnego, strony lub organizacje ekologiczne, biorące 
udział w postępowaniu na prawach strony, mają prawo do zgłaszania wniosków dowodowych 
zmierzających do podważenia miarodajności raportu, np. w postaci opinii sporządzonej przez 
inną osobę posiadającą odpowiednią wiedzę8. W  świetle przepisów przyznających szerokie 
uprawnienia organizacjom ekologicznym, o  czym mowa była powyżej, istnieje ryzyko, że 
będą one przedkładały raporty lub opinie przeciwstawne do raportu sporządzonego przez 
inwestora. W konsekwencji, organ administracji dysponujący dwoma przeciwstawnymi opra-
cowaniami, nie mając w wielu przypadkach wiedzy niezbędnej do oceny ich prawidłowości, 
z  reguły wzywa podmiot przedkładający raport do jego uzupełnienia lub sięga do innych 
środków dowodowych umożliwiających wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości, co przy-
czynia się do znacznego wydłużenia całego procesu inwestycyjnego9. Wskazane powyżej 
bariery sprawiają, że średni okres uzyskania decyzji środowiskowej, w przypadku inwestycji 
liniowych, może wynosić nawet 18 miesięcy. 

W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku wprowadzono zasadę, że decyzja o środo-
wiskowych uwarunkowaniach powinna zostać uzyskana przez inwestora przed otrzyma-
niem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 72). Takie rozwiązanie 
znacznie wydłuża proces inwestycyjny i wydaje się nieuzasadnione. 

Niezależnie od powyższego, należy szczególną uwagę zwrócić na niezwykle istotną barierę, 
która wiąże się z koniecznością uwzględniania w ramach projektowanych inwestycji obszarów 
Natura 2000, które w chwili obecnej obejmują ok. 20% terytorium kraju10. W Polsce proces usta-
lania obszarów Natura 2000 jest już mocno zaawansowany, niemniej jednak wciąż możliwe 
jest uzupełnianie listy tych obszarów o nowe tereny, co wprowadza niepewność w odniesieniu 
do projektowanych inwestycji. 

Powyżej opisano jedynie główne bariery wynikające z konieczności wypełnienia przez inwe-
stora wymogów związanych z ochroną środowiska. Jak wskazano na wstępie, całkowita prze-
budowa systemu prawnego w analizowanym zakresie nie jest możliwa z uwagi na wymogi 
prawa UE. Niemniej jednak wydaje się, że stosunkowo drobne zmiany, w  szczególności 
w  odniesieniu do procedur administracyjnych związanych z  uzyskaniem decyzji o  środo-
wiskowych uwarunkowaniach, mogłyby znacznie przyspieszyć proces inwestycyjny. Jako 
przykładowe propozycje zmian, należy wymienić: doprecyzowanie i  ograniczenie zakresu 

8 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lutego 2007 r. (sygn. II OSK 363/06).
9 K. Gruszecki, Komentarz do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, LEX 2009. 
10 Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl.

przedmiotowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określenie terminu 
zakończenia procedury administracyjnej związanej z  wydaniem decyzji o  środowiskowych 
uwarunkowaniach czy też ograniczenie uprawnień organizacji ekologicznych w  ramach 
tego postępowania. Ponadto zasadnym wydaje się dopuszczenie możliwości równoległego 
ubiegania się przez inwestora o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o decyzję 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Proces budowlany

Uzyskanie pozwolenia budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane11, jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia faktycznych prac budowlanych. 
Przepisy tej ustawy regulują zasady rozpoczęcia oraz prowadzenia prac budowlanych, także 
w  odniesieniu do inwestycji liniowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że Prawo budowlane, 
podobnie jak ustawa o  zagospodarowaniu przestrzennym, nie uwzględnia całej specyfiki 
inwestycji liniowych, a raczej nakierowane jest na kubaturowe obiekty budowlane. 

Charakter pozwolenia na budowę

Jako pierwszą barierę wynikającą z Prawa budowlanego można wskazać zasadę, że pozwo-
lenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego (art. 33). Zasada taka skutkuje 
niemożnością uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę jedynie części gazociągu, co 
eliminuje możliwość etapowania budowy, np. w sytuacji gdy uzyskany zostanie dostęp tylko 
w odniesieniu do części nieruchomości, przez które inwestycja będzie przebiegała.

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Inną przeszkodą proceduralną, wprowadzoną przepisami Prawa budowlanego, jest koniecz-
ność bezpośredniego zawiadamiania przez organ prowadzący postępowanie w  sprawie 
wydania decyzji o pozwoleniu na budowę wszystkich właścicieli, użytkowników wieczystych 
oraz zarządców nieruchomości, na których będą prowadzone prace budowlane (art. 5a). Tak 
sformułowane przepisy prowadzą do konieczności ustalenia danych wszystkich osób będą-
cych właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub zarządcami nieruchomości, co niejedno-
krotnie może być skomplikowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości. Nie 
ma też wątpliwości, że ustalenie danych ww. podmiotów jest czasochłonne, co przyczynia się 
do przedłużenia procesu inwestycyjnego. 

Wymogi związane z modernizacją gazociągów

Zasadniczym problemem, który pojawia się z  kolei w  przypadku konieczności przepro-
wadzenia modernizacji gazociągu polegającej na zmianie jego długości lub średnicy, jest 
konieczność przeprowadzenia pełnych procedur, takich samych, jak w  przypadku budowy 
nowego gazociągu. 

11 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).
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Rozporządzenia techniczne

Szereg problemów wynika także z przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe12 (tzw. rozporządzenie 
techniczne). W tym przypadku istnieje możliwość rozwiązania części barier, ponieważ projekt 
nowego rozporządzenia technicznego, przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki, 
znajduje się na końcowym etapie prac legislacyjnych. 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia 
technicznego nie uwzględniają stałego postępu, jaki dokonuje się w technice budowy i utrzy-
mywania gazociągów, co skutkuje niejednokrotnie koniecznością stosowania zawyżonych 
norm i wzrostem kosztów budowy takiej infrastruktury. Co więcej, wspomniane rozporządzenie 
zawiera szereg luk, m.in. nie określa minimalnej odległości, w jakiej powinien znajdować się 
gazociąg od linii energetycznej. Taka luka niejednokrotnie wręcz uniemożliwia zlokalizowanie 
infrastruktury gazowej w pobliżu elektroenergetycznej. Przeszkodą jest także zakaz utrzymy-
wania drzew w strefie kontrolowanej (ochronnej) gazociągu, co wymusza często konieczność 
uzyskania zmiany przeznaczenia terenów leśnych poprzez zmianę planu miejscowego. 

Jako barierę można także wskazać przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie13, 
które wprowadzają zasadę, że gazociąg powinien w  każdym przypadku być lokalizowany 
nad ropociągiem. Takie rozwiązanie znacznie utrudnia budowę gazociągu, w przypadku gdy 
ropociąg jest zlokalizowany na niewielkiej głębokości, co sprawia, że poprowadzenie nad nim 
kolejnych instalacji nie jest możliwe. W takim przypadku nieodzowna może okazać się przebu-
dowa ropociągu, co niesie za sobą nie tylko wzrost kosztów inwestycji, ale także konieczność 
przeprowadzenia szeregu uzgodnień i uzyskania pozwoleń administracyjnych. 

Zaznaczyć należy, że istnieje możliwość uzyskania odstępstwa od przepisów technicznych 
zawartych w opisanych wyżej rozporządzeniach, wiąże się to jednak z koniecznością wystą-
pienia ze stosownym wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie w sprawie wydania 
pozwolenia na budowę. Organ ten z kolei jest obowiązany uzyskać upoważnienie do udzie-
lenia takiego odstępstwa od organu administracji rządowej, który wydał takie przepisy tech-
niczne (w  analizowanym przypadku będzie to Minister Gospodarki). Oczywiście opisana 
powyżej procedura będzie z  reguły skutkowała wydłużeniem postępowania w  sprawie 
wydania pozwolenia na budowę. 

Wątpliwości związane z koniecznością przeprowadzania badań geologicznych

Jako kolejną barierę, w  szczególności w  odniesieniu do budowy sieci dystrybucyj-
nych, można wskazać nieprecyzyjne przepisy Prawa budowlanego w  zakresie badań 

12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, 
poz. 1055). 

13 Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 243, poz. 2063).

geologiczno-inżynieryjnych oraz konieczności sporządzenia opinii geotechnicznych. 
Dotychczas ww. badania i  opinie były niezbędne, wyłącznie gdy projektant uznał je za 
niezbędne i  nie były wykonywane w  przypadku budowy gazociągów dystrybucyjnych 
o niewielkiej średnicy i ciśnieniu, lokalizowanych na małej głębokości. W 2012 r. weszło w życie 
nowe rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej w  sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych14, które zawiera 
na tyle nieprecyzyjne przepisy, że część organów wydających pozwolenia na budowę domaga 
się dołączenia do projektu budowlanego opinii geotechnicznej, nawet w  przypadku gazo-
ciągów dystrybucyjnych lokalizowanych na niewielkiej głębokości, co może przyczynić się do 
znacznego wzrostu kosztów budowy sieci dystrybucyjnych.

Niezależnie od wskazanych wyżej barier, należy podkreślić, że kształt Prawa budowlanego nie 
jest główną przeszkodą dla rozwoju infrastruktury gazowej w Polsce. Wydaje się, że dokonanie 
niewielkich korekt tej ustawy pozwoliłoby na znaczne usprawnienie procesu inwestycyjnego. 
Należy także liczyć na szybkie podpisanie przez Ministra Gospodarki rozporządzenia technicz-
nego w kształcie, który ułatwi budowę sieci gazowych w Polsce. Ponadto niezbędna wydaje 
się zmiana przepisów dotyczących skrzyżowań ropociągów z gazociągami, a także doprecyzo-
wanie przepisów dotyczących konieczności sporządzenia opinii geotechnicznych. 

Dostęp do nieruchomości 

Fundamentalną kwestią, związaną z  prowadzeniem inwestycji gazowych, jest uzyskanie 
dostępu do nieruchomości, przez które będzie przebiegała projektowana infrastruktura. 
Z  uwagi na swoją specyfikę, inwestycje liniowe przebiegają przez grunty o  różnym statusie 
prawnym oraz strukturze własnościowej, m.in. przez tereny, które należą do Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów prywatnych. Nie ulega wątpliwości, 
że największe komplikacje wiążą się z uzyskaniem dostępu do nieruchomości stanowiących 
własność prywatnych osób fizycznych bądź prawnych. W tym miejscu należy jednak zauważyć, 
że realizacja inwestycji liniowej nie musi wiązać się z  wywłaszczaniem właścicieli nierucho-
mości (rozumianym jako pozbawienie prawa własności), choć oczywiście w niektórych przy-
padkach takie wywłaszczenie może okazać się niezbędne. 

Wskazać warto, że co do zasady, nieruchomość powinna zostać obciążona służebnością prze-
syłu na rzecz przedsiębiorcy realizującego inwestycję liniową. Służebność przesyłu jest ogra-
niczonym prawem rzeczowym wprowadzonym do Kodeksu cywilnego15, które umożliwia 
przedsiębiorcy korzystanie z  nieruchomości nim obciążonej w  celu wykonania, a  następnie 
eksploatacji gazociągu za stosownym wynagrodzeniem. 

Podstawową zasadą, przyjętą na gruncie prawa polskiego, jest uzyskanie przez przedsię-
biorcę dostępu do gruntu bez ingerencji organów administracji państwowej bądź władzy 
sądowniczej. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy właścicielem nieruchomości a inwestorem 

14 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

15 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).
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jest rozwiązaniem najmniej skomplikowanym i  najbardziej pożądanym z  punktu widzenia 
prawodawcy – w  takim porozumieniu należy określić zasady korzystania z  nieruchomości 
i prowadzenia robót budowlanych, wysokość odszkodowania z tego tytułu oraz zasady korzy-
stania z nieruchomości po zakończeniu budowy w celu eksploatacji i konserwacji powstałych 
instalacji. 

Niestety osiągnięcie porozumienia w  zakresie dostępu do gruntu często jest niemożliwe, 
z  uwagi na wygórowane roszczenia właścicieli nieruchomości, które z  reguły odnoszą się 
do wysokości odszkodowania. W  takim przypadku przedsiębiorca może uzyskać dostęp do 
gruntu na podstawie sądowego orzeczenia ustanawiającego służebność przesyłu bądź na 
drodze postępowania administracyjnego w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami16. W ramach procedury administracyjnej, możliwe jest skorzystanie z przepisu, 
który przyznaje staroście prawo do ograniczenia w drodze decyzji administracyjnej sposobu 
korzystania z  nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i  przeprowadzenie 
na nieruchomości urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów 
i energii elektrycznej. Ograniczenie to może nastąpić, o ile jest zgodne z planem miejscowym, 
a w przypadku braku takiego planu, z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego (art. 124). Alternatywnym rozwiązaniem może być wywłaszczenie nieruchomości przez 
starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli inwestycja nie może 
być zrealizowana w  inny sposób niż pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości 
(art. 112). 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami także zawiera szereg barier, które mogą przyczyniać 
się do wydłużenia procesu inwestycyjnego. 

Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje liniowe jako barierę wskazują także fakt, że skorzy-
stanie z  art. 124 ustawy o  gospodarce nieruchomościami, przyznającego staroście prawo 
udzielenia zezwolenia na przeprowadzenie urządzeń liniowych na nieruchomości, może 
nastąpić wyłącznie przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę. W  konse-
kwencji, jeżeli właściciel nieruchomości uzgodni z przedsiębiorcą zasady dostępu do gruntu, 
a po uzyskaniu pozwolenia na budowę wycofa się z tych uzgodnień – nie istnieje możliwość 
skorzystania z  opisanego powyżej trybu. W  takiej sytuacji praktycznie jedyną możliwością 
ponownego uzyskania dostępu do gruntu jest osiągnięcie porozumienia z  właścicielem, 
z reguły na znacznie mniej korzystnych warunkach, albo skierowanie sprawy na drogę sądową, 
co z kolei znacznie wydłuży czas realizacji inwestycji. 

Kolejną barierą jest brak możliwości wywłaszczenia nieruchomości bezpośrednio na rzecz 
przedsiębiorcy, który będzie realizował inwestycję celu publicznego polegającą na budowie 
infrastruktury gazowej. Zgodnie z  przepisami ustawy o  gospodarce nieruchomościami, 
wywłaszczenie może nastąpić wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. Przedsiębiorca może jedynie wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
wywłaszczeniowego (art. 115). Dopiero po wywłaszczeniu nieruchomości, odpowiednie 
organy administracji państwowej mogą przyznać przedsiębiorcy prawo do lokowania na nich 

16 Ustawa z dnia 21 stycznia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651).

planowanych inwestycji. Wydaje się, że szybszą ścieżką byłoby przyjęcie takich przepisów, 
które umożliwiałyby wywłaszczenie nieruchomości bezpośrednio na rzecz podmiotów reali-
zujących cel publiczny. 

Powyżej opisano jedynie główne bariery dla procesu inwestycyjnego, które wynikają z ustawy 
o gospodarce nieruchomościami. Z pewnością najpoważniejszym problemem jest brak jedno-
znacznych kryteriów ustalania odszkodowań. Analizując ten aspekt, należy mieć jednak na 
uwadze, że ich doprecyzowanie jest zadaniem niezwykle skomplikowanym, a  zbyt sztywne 
określenie zasad ustalania odszkodowań może prowadzić do zarzutu niezgodności z art. 21 
Konstytucji RP, który stanowi, że „wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy jest 
dokonywane na cele publiczne i  za słusznym odszkodowaniem”. Jak wskazuje Konstytucja 
RP, każdy właściciel nieruchomości ma prawo do „słusznego odszkodowania”, tak więc wpro-
wadzenie przepisów, które mogłyby prowadzić do naruszenia tej zasady poprzez zbyt precy-
zyjne i sztywne określenie zasad obliczania odszkodowań, mogłoby zostać uznane za naru-
szenie zasad konstytucyjnych. Ewentualne zmiany w tym aspekcie z pewnością są niezbędne, 
powinny jednak być wprowadzane z dużą dozą ostrożności. 

Prawo zamówień publicznych

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych17 znajdują zastosowanie przy udzielaniu tych 
zamówień sektorowych na roboty budowlane, których szacowana wartość jest równa lub 
przekracza kwotę 20 mln 98 tys. PLN. Konieczność stosowania określonych w  tej ustawie 
procedur i instytucji dotyczy zatem, co do zasady, przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastruk-
turę gazową o największej skali, które z założenia powinny być powierzane do realizacji jedynie 
wykonawcom dającym najwyższą rękojmię należytego wykonania zamówienia.

Osiągnięciu tak określonego celu postępowania, o  udzielenie zamówienia publicznego, 
z pewnością może stać na przeszkodzie, przeniesiona z dyrektyw unijnych, regulacja pozwa-
lająca wykonawcom na poleganiu na zasobach podmiotów trzecich przy wykazywaniu speł-
nienia warunków udziału w  postępowaniu. W  konsekwencji jej wprowadzenia wykonawca, 
który sam nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego 
(tj. nie posiada wymaganej wiedzy i doświadczenia, nie dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia bądź nie znajduje się w  sytu-
acji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należytą realizację zobowiązań związanych 
z  zamówieniem), może skutecznie ubiegać się o  udzielenie zamówienia, odwołując się do 
zasobów udostępnionych mu przez inny podmiot. Co istotne, podmiotu użyczającego zasoby 
nie łączy z zamawiającym żaden stosunek prawny, bowiem podstawą udostępnienia poten-
cjału gospodarczego jest jedynie stosunek prawny zawiązany pomiędzy tym podmiotem 
a wykonawcą. 

Stosunkowo najwięcej kontrowersji na tym tle budzi możliwość odwoływania się przez wyko-
nawcę do udostępnionych mu z zewnątrz wiedzy i doświadczenia. Jak wskazuje w tym kontek-
ście opinia prawna opublikowana przez Urząd Zamówień Publicznych, „(…) odwołanie się 

17 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
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przez wykonawcę do zasobów podmiotu trzeciego musi mieć charakter rzeczywisty w  tym 
znaczeniu, że zasoby te będą wykorzystywane przy wykonaniu zamówienia. (…) powołanie się 
przez wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje 
będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot trzeci będzie brał udział w wyko-
naniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Należy mieć bowiem na uwadze, iż 
doświadczenie nie stanowi dobra materialnego, czy też niematerialnego, które może być 
przedmiotem samodzielnego obrotu. (…) Wskazując na powyższe należy stwierdzić, iż nie jest 
dopuszczalne posługiwanie się w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w celu wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia referencjami podmiotu trze-
ciego, jeżeli podmiot ten nie będzie brał udziału w wykonaniu zamówienia”18.

Wbrew wydawałoby się oczywistym wnioskom wypływającym z  tej opinii, utrwalone już 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dopuszcza możliwość ograniczenia udziału 
podmiotu trzeciego udostępniającego wiedzę i  doświadczenie w  realizacji zamówienia, np. 
do świadczenia przez niego doradztwa na rzecz wykonawcy czy przeprowadzenia szkoleń 
dla jego pracowników19. Tymczasem w sytuacji, gdy podmiotowi użyczającemu zasobów nie 
będzie powierzona do realizacji jakakolwiek część przedmiotu zamówienia, zamawiający nie 
dysponuje w zasadzie żadnymi środkami służącymi do weryfikacji jego sytuacji prawnej, nie 
przysługują mu też żadne roszczenia wobec tego podmiotu związane z potencjalnym nienale-
żytym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę. 

Przyczynia się to niewątpliwie do psucia rynku zamówień publicznych, na którym praktyką stał 
się tzw. „handel referencjami” oraz użyczanie potencjału wiedzy i doświadczenia jedynie na 
papierze. Dla zamawiających, w tym zamawiających sektorowych udzielających zamówień na 
realizację inwestycji w infrastrukturę gazową, niewątpliwym problemem jest, wobec powyż-
szego, brak możliwości wyeliminowania z  postępowania o  udzielenie zamówienia publicz-
nego wykonawców, którzy nie są w istocie zdolni do jego zrealizowania, oraz wynikające stąd 
ryzyko dla powodzenia prowadzonych inwestycji. 

Równie istotne zagrożenie może wynikać z przyjętej przez wielu zamawiających praktyki okre-
ślania w prowadzonych przez nich postępowaniach o udzielenie zamówienia kryterium oceny 
ofert w postaci najniższej ceny bądź przypisywanie temu kryterium dominującego znaczenia. 
Tymczasem cena jest wprawdzie obowiązkowym wyznacznikiem oceny ofert, jednak ustawa 
Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, 
także takiej, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i  innych kryteriów odnoszących 
się do przedmiotu zamówienia określonych przez zamawiającego. 

Ustalając kryteria oceny ofert, zamawiający mogą odwołać się w szczególności do takich para-
metrów, jak: jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostęp-
nych technologii w  zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz 
termin wykonania zamówienia, pomoc techniczna, zobowiązania związane z dostarczaniem 

18 Warunki dopuszczalności powoływania się przez wykonawcę na referencje dotyczące osób trzecich w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu (art. 26 ust. 2b ustawy – Prawo zamówień publicznych), [online] http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1549, 
(data dostępu: 22.01.2013).

19 Tak np. w uzasadnieniu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 września 2011 r., sygn. akt: KIO 1938/11.

części zamiennych czy bezpieczeństwo dostaw. Z  uprawnienia tego zamawiający rzadko 
jednak korzystają. Źródeł takiego stanu rzeczy można upatrywać w dość skąpej regulacji usta-
wowej, niedookreślonym charakterze pojęć wyznaczających katalog dopuszczalnych kryte-
riów oraz dość rygorystycznych oczekiwaniach Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz sądów powszechnych względem jednoznacznego i precyzyjnego sposobu 
definiowania kryteriów pozacenowych. Niezachowanie tych standardów, zgodnie z  poglą-
dami prezentowanymi w doktrynie, prowadzić może nawet do zaistnienia wady postępowania 
uniemożliwiającej zgodny z prawem wybór najkorzystniejszej oferty, a tym samym zawarcie 
ważnej umowy w sprawie zamówienia20. Nie bez znaczenia pozostaje także obawa osób odpo-
wiedzialnych za przygotowywanie postepowań przed błędnym skonstruowaniem kryteriów 
oceny ofert, a  w  konsekwencji doprowadzeniem do wyboru takiej, która w  istocie nie jest 
najkorzystniejszą z punktu widzenia interesu zamawiającego.

Tymczasem należy wskazać, że stosowanie ceny jako jedynego bądź dominującego kryterium 
oceny ofert na rynku zamówień publicznych bez wątpienia prowadzić może do wyboru wyko-
nawcy, który nie gwarantuje oczekiwanej rzetelności w wykonaniu zamówienia. Praktyka ta, 
stosowana przez zamawiających na szeroką skalę, przyczynia się także do pogarszania jakości 
świadczonych przez wykonawców dostaw, usług i robót budowlanych. Wykonawcy, dążąc do 
uzyskania zamówienia, częstokroć oferują jego wykonanie za cenę bardzo niską, wręcz grani-
czącą z ceną rażąco niską w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicz-
nych, a w konsekwencji zmuszeni są redukować koszty wszelkimi dostępnymi sposobami21. 
W  konsekwencji, zamawiający nie mogą mieć pewności, że udzielone zamówienie zostanie 
wykonane w sposób prawidłowy i zgodny z zawartym kontraktem.

Przed ryzykiem udzielenia zamówienia wykonawcy, który nie gwarantuje rzetelnego zrealizo-
wania podjętego zobowiązania, chronić ma m.in. ustawowy katalog przesłanek wykluczenia 
z  udziału w  postepowaniu. Jedną z  takich przesłanek określa przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a 
ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamó-
wienia wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział 
umowę w sprawie zamówienia publicznego bądź odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z  powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli 
rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy, albo odstąpienie od niej, nastąpiło w  okresie 3 
lat przed wszczęciem postępowania, a  wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy.

Brzmienie tej regulacji, już w  momencie jej ustanowienia, budziło zasadnicze wątpliwości. 
Do ich rozwiania z pewnością nie przyczyniło się orzeczenie wydane w trybie prejudycjalnym 
przez Trybunał Sprawiedliwości UE pod koniec 2012 r. Trybunał, odpowiadając w  nim na 
pytania zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą, stwierdził, że dla zaistnienia ww. przesłanki 
wykluczenia niezbędne jest, w świetle regulacji zawartej w dyrektywie unijnej, dopuszczenie 
się przez wykonawcę poważnego wykroczenia zawodowego, a  jakiekolwiek nieprawidłowe, 

20 Tak np. W. Dzierżanowski [w:] M. Stachowiak, J. Jerzykowski, W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 427.
21 Por. Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, [online] http://www.uzp.gov.

pl/cmsws/page/?D;1687, (data dostępu: 22.01.2013). 
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niedokładne lub niskie jakościowo wykonanie umowy bądź jej części nie może być automa-
tycznie uznawane za równoważne z takim poważnym wykroczeniem. Stwierdzenie istnienia 
„poważnego wykroczenia” wymaga bowiem, zdaniem Trybunału, przeprowadzenia konkretnej 
i zindywidualizowanej oceny postawy danego wykonawcy22.

Powyższe stanowisko poddaje w  wątpliwość zgodność wskazanego wyżej przepisu ustawy 
Prawo zamówień publicznych z  prawem unijnym. Tymczasem zgodnie ze stanowiskiem 
opublikowanym przez Urząd Zamówień Publicznych na tle tej sprawy „(…) brak jest podstaw 
do stwierdzenia, że przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych przestał 
obowiązywać w momencie ogłoszenia wyroku przez Trybunał. Przepis ten ma zastosowanie 
w  dalszym ciągu, z  uwzględnieniem wszakże wskazówek interpretacyjnych wynikających 
z wyroku Trybunału. I tak, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1a zamawiający jest obowiązany wyklu-
czyć danego wykonawcę z toczącego się postępowania w sprawie zamówienia publicznego, 
jeżeli w stosunku do tego wykonawcy spełnione są kumulatywnie następujące warunki:

•	 zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w  sprawie zamówienia publicznego 
albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia;

•	 rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w ciągu ostat-
nich 3 lat przed wszczęciem danego postępowania w sprawie zamówienia publicznego;

•	 wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

•	 zamawiający po przeprowadzeniu analizy okoliczności związanych z  rozwiązaniem albo 
wypowiedzeniem albo odstąpieniem umowy ustali, że rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej jest następstwem poważnego wykroczenia zawodowego 
popełnionego przez danego wykonawcę, w  szczególności niewykonywania przez niego 
lub niewłaściwego wykonywania zamówienia wskazującego na zamierzone działanie 
wykonawcy lub jego rażące niedbalstwo”23.

Z uwagi na stosunkowo krótki okres, jaki minął od wejścia wskazanego wyżej orzeczenia do 
obrotu prawnego, trudno ocenić, jak zawarte w  nim rozstrzygnięcie przełoży się na prak-
tykę stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niewątpliwie jednak brak 
pewności, co do wykładni przepisu nakazującego zamawiającemu bezwzględne wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu, może być podstawą sporów i powodować poważne 
zakłócenia w toku prowadzonych procedur zamówieniowych. Stanowisko prezentowane przez 
Urząd Zamówień Publicznych przerzuca na zamawiających konieczność prowadzenia contra 
legem zawężającej wykładni przepisu ustawy zmierzającej do pogodzenia jego brzmienia 
z porządkiem prawa UE – opartej w dodatku o dość nieostre kryterium „poważnego uchybienia 
zawodowego”. Trudności związane z interpretacją tego przepisu będą natomiast tym bardziej 
znaczące, że wydany tuż przed ogłoszeniem orzeczenia Trybunału wyrok Sądu Okręgowego 

22 Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt: C-465/11, [online] http://curia.europa.eu/juris/document/document.
jsf?text=&docid=131813&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=774550, (data dostępu: 22.01.2013).

23 Skutki wyroku ETS w sprawie C-465/11 Forposta i ABC Direct dla stosowania art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, [online] 
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2361, (data dostępu: 22.01.2013).

w Warszawie wskazał na konieczność stosowania przesłanki wykluczenia określonej w art. 24 
ust. 1 pkt 1a ustawy również wtedy, gdy rozwiązana wcześniej umowa w sprawie zamówienia 
została zawarta poza ustawą Prawo zamówień publicznych24.

Regulowanie wysokości przychodów przedsiębiorstw 
sieciowych w kontekście pozyskiwania finansowania na 
inwestycje infrastrukturalne

Z uwagi na fakt, że zdecydowana większość przedsiębiorstw sieciowych (tj. przedsiębiorstw 
energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją gazu) funkcjonuje w  warun-
kach monopolu naturalnego, jak również z uwagi na wymogi prawa UE, mające na celu wpro-
wadzenie konkurencji na unijnym rynku gazu (w tym wymogi, takie jak zasada TPA), działalność 
przedsiębiorstw sieciowych podlega daleko idącej regulacji administracyjno-prawnej, m.in. 
w obszarze polityki cenowej. Ceny i stawki opłat stosowane przez przedsiębiorstwa sieciowe 
nie są ustalane na rynku konkurencyjnym, lecz podlegają administracyjnej kontroli państwa 
(sprawowanej przez Prezesa URE w procesie zatwierdzania taryf spółek infrastrukturalnych). 

Niezależnie od faktycznego pozytywnego wpływu takich rozwiązań na funkcjonowanie 
konkurencji na rynku gazu, obowiązek stosowania taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE 
sam w sobie stanowi pewną barierę ograniczającą wysokość przychodów, jakie przedsiębior-
stwa poddane temu obowiązkowi osiągają z  prowadzonej działalności sieciowej i  przezna-
czają następnie na finansowanie nowej infrastruktury. Mając na względzie całokształt uwarun-
kowań związanych z  tworzeniem jednolitego europejskiego rynku gazu i  energii (w  tym 
regulacje trzeciego pakietu energetycznego UE), a także z uwagi na brak realnej konkurencji 
w segmencie dystrybucji i przesyłu, całkowita likwidacja obowiązków taryfikacyjnych nie jest 
obecnie możliwa (jak również nie wydaje się uzasadniona). Z drugiej strony, pewne wątpliwości 
wywoływać może faktyczny zakres obowiązków taryfikacyjnych, jak również kształt przepisów 
prawa regulujących zasady kalkulacji taryf oraz procedurę ich zatwierdzania przez Prezesa 
URE. Nie kwestionując bowiem samej zasadności administracyjnej kontroli nad wysokością 
cen i stawek opłat stosowanych przez przedsiębiorstwa sieciowe, wskazać należy, że przepisy 
prawa powinny w jasny, precyzyjny i czytelny sposób określać zasady kalkulacji cen i stawek 
opłat. Obecnie obowiązujące rozwiązania przewidziane zarówno w  ustawie Prawo energe-
tyczne, jak i w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 
oraz rozliczeń w obrocie gazem (rozporządzenie taryfowe)25, wywołują w omawianym zakresie 
wiele wątpliwości – co utrudnia przedsiębiorstwom precyzyjne zaprognozowanie wysokości 
przychodów osiąganych z prowadzonej działalności sieciowej – i w efekcie utrudnia uzyskanie 
finansowania zewnętrznego na inwestycje infrastrukturalne. 

Do regulacji, które wywołują w praktyce najwięcej wątpliwości, zaliczyć należy przepisy okre-
ślające zasady obliczania średnioważonego zwrotu z  kapitału (ZNK) oraz średnioważonego 

24 Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt V Ca 2497/12.
25 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. nr 28, poz. 165).
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kosztu kapitału (WACC). Zwrot z  kapitału, jako uzasadniony element stanowiący podstawę 
kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach przedsiębiorstw infrastrukturalnych, gwarantuje przed-
siębiorstwom energetycznym, przy zachowaniu reżimu kosztowego na poziomie kosztów 
uzasadnionych weryfikowanych przez organ regulacyjny, osiąganie zysku z  prowadzonej 
działalności gospodarczej, który stanowi główne źródło finansowania inwestycji rozwojowych 
i służących poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dotychczasowa praktyka wska-
zuje, że przepisy prawa powinny również określać, w precyzyjny i jasny sposób, zasady usta-
lania średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Powstało bowiem wiele wątpliwości interpre-
tacyjnych, zarówno w zakresie kalkulacji średnioważonej stopy zwrotu z kapitału (WACC), jak 
i ustalania podstawy wynagradzania, co utrudnia przedsiębiorstwom energetycznym prowa-
dzenie działalności gospodarczej. W tym kontekście niepokój budzi projekt nowego rozporzą-
dzenia taryfowego, przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki26 – z  jego treści usunięte 
bowiem zostały zarówno wzory na ustalanie ZNK, jak i WACC, które widniały w poprzedniej 
wersji projektu tego rozporządzenia. Mając na uwadze konieczność usuwania barier ogranicza-
jących finansowanie infrastruktury sieciowej, zasadne wydaje się wprowadzenie do nowego, 
projektowanego rozporządzenia taryfowego wzoru na obliczanie ZNK oraz WACC. Zapewni 
to stabilność otoczenia regulacyjnego, a także pozwoli zarówno przedsiębiorstwom energe-
tycznym wykonującym daną działalność, jak również podmiotom inwestującym w rozbudowę 
infrastruktury sieciowej na określenie przewidywalnych kosztów wykonywanej działalności, co 
ma ogromne znaczenie w kontekście możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego, 
udzielanego przez banki oraz inne podmioty. Brak pewności po stronie podmiotów udzie-
lających finansowania, co do jasnych i czytelnych zasad ustalania wysokości ZNK oraz WACC 
przez regulatora, spowoduje, że pozyskiwanie finansowania zewnętrznego na rozbudowę 
infrastruktury gazowej będzie znacząco utrudnione. Prezes URE będzie miał bowiem prawo do 
uznaniowego określania wysokości ZNK, co spowoduje całkowity brak pewności, co do przy-
jętej przez regulatora metody ustalania ZNK (która może być inna w każdym okresie regulacji 
oraz odmienna dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego). Wskazać również należy, że 
wzór na obliczanie ZNK oraz WACC, wprowadzony do poprzedniej wersji projektu rozporzą-
dzenia, jest powszechnie stosowaną metodą ustalania zwrotu z  kapitału zaangażowanego, 
funkcjonującą w wielu krajach UE.

Do innych przepisów prawnych, stwarzających nieuzasadnione bariery w prowadzeniu dzia-
łalności sieciowej, należy regulacja uprawniająca Prezesa URE do ustalania maksymalnego 
udziału opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji27. 
Tymczasem operatorzy poszczególnych systemów powinni mieć gwarancję, że udział opłat 
stałych w  łącznych opłatach za świadczenie usług infrastrukturalnych odpowiadać będzie 
udziałowi kosztów stałych dotyczących tych usług. Jest to zasadne z uwagi na wysoką kapi-
tałochłonność inwestycji infrastrukturalnych, a także niezbędne dla ułatwienia spółkom pozy-
skania finansowania dłużnego na realizację nowych inwestycji.

26 Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi (wersja z dnia 28 września 2012 r.), www.rcl.gov.pl.

27 Art. 23 ust. 2 pkt 3) lit d) ustawy Prawo energetyczne.

W ramach przepisów, mających wpływ na politykę cenową przedsiębiorstw sieciowych, wiele wątpli-
wości wywołuje również obecna treść przepisów proceduralnych regulujących proces zatwierdzania 
taryf. Dotyczy to np. regulacji przewidującej, że w  przypadku wniesienia odwołania od decyzji 
Prezesa URE, stosuje się taryfę dotychczasową, pomimo upływu okresu, na jaki została ona ustalona28. 
Rozwiązanie takie faktycznie wyklucza możliwość swobodnego inicjowania przez przedsiębiorstwa 
energetyczne sądowej kontroli prawidłowości rozstrzygnięć Prezesa URE – postępowania sądowe 
trwają bowiem wiele lat, co oznacza, że do czasu ich zakończenia przedsiębiorstwo winno stosować 
dotychczasową taryfę (niedostosowaną do faktycznych kosztów prowadzenia działalności). Ponadto 
w praktyce prowadzenia postępowań o zatwierdzenie taryfy, organ wielokrotnie wzywa przedsię-
biorców do przyjęcia w kalkulacji taryfy cen lub innych danych w wielkości liczbowo wyznaczonej 
przez regulatora. Niedostosowanie przez przedsiębiorstwo kalkulacji taryfy do wyznaczanego przez 
organ poziomu, grozi przedłużaniem się procesu taryfikowania, a co się z tym wiąże – powstaniem 
po stronie przedsiębiorstwa energetycznego szkody wynikającej z braku posiadania zatwierdzonej 
taryfy na kolejny okres. Mając na uwadze, iż z roku na rok rosną koszty uzasadnione przedsiębiorstw 
energetycznych, które powinny być uwzględnione w taryfie, konieczność wydłużonego stosowania 
taryfy zatwierdzonej na poprzedni okres powiększa szkodę po stronie przedsiębiorców, a tym samym 
zmniejszają się możliwości w zakresie finansowania nowej infrastruktury. 

Inne bariery prawne

W  poprzednich rozdziałach wskazano najistotniejsze dla procesów inwestycyjnych akty 
prawne regulujące kwestie związane z budową infrastruktury gazowej. Niemniej jednak szereg 
barier dla rozwoju sieci gazowych wynika także z innych ustaw bądź rozporządzeń.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W tym aspekcie w pierwszej kolejności należy wskazać na przepisy ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i  leśnych29. Budowa infrastruktury gazowej na gruncie rolnym lub leśnym może skut-
kować koniecznością wyłączenia go z produkcji. Dalsza działalność rolnicza lub leśna na takim 
terenie może być niemożliwa, m.in. z uwagi na strefy kontrolne wprowadzone przepisami rozpo-
rządzenia technicznego. W  celu wyłączenia ww. gruntów z  produkcji, należy więc wystąpić 
z odpowiednim wnioskiem o wyłączenie takich gruntów z produkcji oraz uiścić stosowne należ-
ności oraz opłaty roczne. Z uwagi na nieprecyzyjne przepisy tej ustawy powstaje wątpliwość, 
czy z wnioskiem takim musi wystąpić właściciel, czy może on zostać złożony przez inwestora. 
W rezultacie organy niejednokrotnie nie przyjmują takich wniosków od inwestora, co skutkuje 
koniecznością zaangażowania w ww. postępowanie właściciela nieruchomości i wydłużeniem 
całej procedury. Zasadnym wydaje się doprecyzowanie przepisów omawianej ustawy w  taki 
sposób, aby jednoznacznie z niej wynikało, że inwestor bez pośrednictwa właścicieli jest upraw-
niony do złożenia wniosku o wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Przedmiotowa 
ustawa nie zawiera także precyzyjnych przepisów, które regulowałyby zasady czasowego wyłą-
czenia gruntów rolnych lub leśnych na okres niezbędny do realizacji inwestycji liniowej. 

28 Art. 47 ust. 2c ustawy Prawo energetyczne.
29 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1226).
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Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Istotną barierą są także przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami30, które 
wprowadzają obowiązek przeprowadzenia badań archeologicznych także w  przypadku 
budowy gazociągów. W razie odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że 
stanowią zabytek, wszelkie roboty budowlane mogą zostać wstrzymane decyzją wojewódz-
kiego konserwatora zabytków nawet na okres 6 miesięcy (art. 32). Wydaje się, że dla uspraw-
nienia procesu inwestycyjnego zasadnym byłoby rozważenie ewentualnego skrócenia okresu, 
na jaki mogą zostać wstrzymane roboty budowlane w przypadku znalezisk archeologicznych.

Ustawa o drogach publicznych

Ustawa o  drogach publicznych31 umożliwia lokowanie, za zgodą zarządcy drogi, gazociągów 
w pasie drogowym (art. 39). Rozwiązanie takie należy ocenić pozytywnie, lokowanie gazociągów 
w pasie drogowym jest bowiem szczególnie uzasadnione w pobliżu dróg o parametrach auto-
strady lub drogi ekspresowej, które przebiegają z dala od siedzib ludzkich, a nieruchomości zloka-
lizowane w  ich pasie drogowym stanowią własność Skarbu Państwa. Co więcej, wprowadzanie 
gazociągów w  pasach drogowych istniejących dróg wiąże się z  ich minimalnym negatywnym 
wpływem na środowisko, a w aspekcie praktycznym nawet z możliwością wykorzystania danych, 
które zostały zawarte w  raportach o  oddziaływaniu tych dróg na środowisko. W  tym miejscu 
należy jednak wspomnieć, że Ministerstwo Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej we 
współpracy z  Ministerstwem Gospodarki pracowały nad dalszymi ułatwieniami w  odniesieniu 
do lokalizowania infrastruktury gazowej w  pasie drogowym, a  konkretnie nad umożliwieniem 
układania gazociągów w  kanałach technologicznych służących do obsługi dróg publicznych. 
Inwestorzy budujący drogi mieliby obowiązek takiego konstruowania kanałów technologicznych, 
aby możliwe było wprowadzenie do nich gazociągów. Niestety z uwagi na wątpliwości związane 
z kwestiami bezpieczeństwa (w szczególności dotyczącymi możliwości zlokalizowania w jednym 
kanale technologicznym linii elektroenergetycznych oraz gazociągów), z  rozwiązania takiego 
zrezygnowano i w chwili obecnej w kanałach technologicznych, oprócz instalacji do obsługi drogi, 
można układać tylko linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne. 

Inną barierą, wynikającą z ustawy o drogach publicznych, jest konieczność poniesienia opłat 
za zajęcie pasa drogowego, w przypadku gdy powstaje konieczność przeprowadzenia gazo-
ciągu pod drogą (art. 40). Opłaty takie są stosunkowo wysokie i  szczególnie uciążliwe dla 
podmiotów rozbudowujących małe systemy dystrybucyjne. 

Ustawa Prawo wodne

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje liniowe wskazują także ustawę Prawo wodne32 jako 
kolejny akt prawny zawierający przeszkody dla rozwoju infrastruktury energetycznej w Polsce. 
W aspekcie tej ustawy zwraca się uwagę w szczególności na nadmierny formalizm, wiążący się 

30 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568).
31 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
32 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

m.in. z koniecznością dołączania do wniosku o pozwolenia wodnoprawne decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz tzw. operatów wodnoprawnych. Konieczność 
sporządzenia operatów jest kolejnym wymogiem wydłużającym proces inwestycyjny, a także 
narażającym przedsiębiorców na nadmierne koszty.

Kodeks postępowania administracyjnego 

Szereg uwag zgłaszanych jest do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego33. Jako 
barierę dla inwestycji infrastrukturalnych w  szczególności wskazuje się zbyt długie terminy 
na załatwienie sprawy, co skutkuje przewlekłością postępowań. Przepisy Kodeksu postępo-
wania administracyjnego określają bowiem, że w  sprawach szczególnie skomplikowanych 
załatwienie sprawy powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy. Co więcej, jeżeli w takim terminie 
załatwienie sprawy nie będzie możliwe, to organ administracji ma prawo do wyznaczenia 
nowego terminu załatwienia sprawy i poinformowania o nim stron. Zwraca się także uwagę 
na długi termin przekazania przez organ do sądu administracyjnego skargi na decyzję (30 dni). 
Zastrzeżenia przedsiębiorstw dotyczą także trybu wnoszenia i  rozpatrywania, przez organy 
administracji publicznej, odwołań. 

Należy przy tym zauważyć, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego ustanawiają 
zasady prowadzenia wszystkich postępowań administracyjnych w Polsce, a nie tylko postę-
powań związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Dlatego też możliwe jest ewentualne 
skrócenie niektórych terminów w razie opracowania ustaw dedykowanych wyłącznie do inwe-
stycji infrastrukturalnych, nie jest jednak możliwa modyfikacja głównych zasad tego kodeksu, 
w szczególności w odniesieniu prawa stron do udziału w postępowaniu czy wnoszenia oraz 
rozpatrywania odwołań, a także wnoszenia skarg do sądów administracyjnych. Takie działanie 
mogłoby bowiem zostać potraktowane jako naruszenie zasady demokratycznego państwa 
prawa. 

Specustawa terminalowa

Jak wskazano powyżej, budowa infrastruktury gazowej w  Polsce, z  uwagi na procedury 
administracyjno-prawne, jest zadaniem niezwykle skomplikowanym oraz długotrwałym. 
Przedmiotowy problem pojawił się przed rozpoczęciem inwestycji, szczególnie istotnej 
z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego – budowy terminalu LNG w Świnoujściu. 
Należy przy tym zaznaczyć, że inwestycja ta wiąże się nie tylko z budową samego terminalu, 
ale także znaczną rozbudową systemu przesyłowego. W  ramach tej inwestycji, Gaz-System 
realizuje budowę ponad 1000 km nowych gazociągów34, co jest przedsięwzięciem niespoty-
kanym w najnowszej historii Polski. 

Realizacja przedsięwzięcia o tak dużej skali, na podstawie standardowych przepisów, byłaby 
niezwykle ryzykowna, groziłaby bowiem znacznym wydłużeniem procesu inwestycyjnego, 
a  w  skrajnych przypadkach nawet zablokowaniem części inwestycji na różnych etapach 

33 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracji (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071).
34 Źródło: www.gaz-system.pl. 
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procedur administracyjnych. Dlatego też podjęta została decyzja, że z uwagi na wagę inwestycji dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, zostanie ona zrealizowana na podstawie specjalnej ustawy. 
W rezultacie, w dniu 24 kwietnia 2009 r. uchwalona została tzw. specustawa terminalowa. Należy 
zaznaczyć, że specustawa terminalowa może zostać zastosowana wyłącznie do inwestycji w niej 
wymienionych, co sprawia, że na jej podstawie nie mogą zostać zrealizowane inwestycje niezwią-
zane z budową terminalu LNG. Mimo że inwestycje realizowane na mocy tej ustawy nie zostały 
jeszcze zakończone, można ocenić, że przyczyniła się ona do znacznego usprawnienia procedur 
administracyjno-prawnych, a w konsekwencji do skrócenia formalnych aspektów procesu inwe-
stycyjnego. Warto więc przyjrzeć się, jakie narzędzia zostały wprowadzone do omawianej ustawy 
i zastanowić się, czy mogą one zostać przeniesione na stałe do polskiego porządku prawnego, tak 
aby odnosiły się do wszystkich gazowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na znaczne usprawnienie procesu związanego z loka-
lizacją inwestycji. Otóż na wniosek inwestora, lokalizację inwestycji ustala wojewoda w  decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. Wojewoda wydaje taką decyzję dla całości 
lub części inwestycji, która jest zlokalizowana na obszarze jego województwa. Specustawa termi-
nalowa wyłącza zatem stosowanie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, co oznacza, że nie 
ma konieczności uwzględniania projektowanej infrastruktury w planach miejscowych ani wyda-
wania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast odrębnych decyzji o  ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego. Przeniesienie kompetencji związanych z ustalaniem lokalizacji 
infrastruktury na poziom wojewódzki pozwala na ustalenie, jedną decyzją, przebiegu gazociągu 
w danym województwie, przez co wyłączona zostaje konieczność prowadzenia wielu długotrwa-
łych postępowań na szczeblu gminnym związanych z przygotowaniem lub zmianą planów miej-
scowych bądź koniecznością wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Specustawa terminalowa szczegółowo określa katalog informacji oraz dokumentów, które inwestor 
jest obowiązany załączyć do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
terminalu. Jako istotną innowację należy wskazać rezygnację z  konieczności przeprowadzania 
szeregu uzgodnień z innymi organami administracji publicznej (art. 6). Za wystarczające uznano 
uzyskanie opinii od tych organów, które nie mają dla wojewody mocy wiążącej. W tym miejscu 
należy zaznaczyć, że inwestorzy nie zostali zwolnieni z  konieczności wypełnienia wymogów 
środowiskowych. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne 
powinny zostać załączone do składanego przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji w  zakresie terminalu. Taka konstrukcja oznacza, że konieczne będzie 
wypełnienie wszystkich procedur określonych w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 
oraz w  ustawie Prawo wodne. Niemniej jednak określony został 45-dniowy termin na wydanie 
przez właściwe organy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co przyczynia się do znacz-
nego przyspieszenia inwestycji także w aspekcie postępowań środowiskowych. 

Niezwykle istotnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zasady tzw. rezerwacji terenu. Otóż woje-
woda o  wszczęciu postępowania w  sprawie wydania decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie terminalu jest obowiązany poinformować organy upoważnione do wydawania m.in. 
pozwoleń na budowę, decyzji o realizacji inwestycji drogowych lub w zakresie lotniska czy decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Od momentu doręczenia takiego zawiadomienia organy 

nie mogą wydać ww. decyzji, a postępowania toczące się w sprawie ich wydania powinny zostać 
zawieszone. Co więcej, jeżeli projektowana inwestycja ma przebiegać przez nieruchomości nale-
żące do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – nie mogą one zostać sprzedane. 

Kolejne ułatwienia zostały wprowadzone w  odniesieniu do pozwolenia na budowę. Organem 
właściwym do wydania takiego pozwolenia jest także wojewoda. W  pozwoleniu na budowę 
udziela się jednocześnie pozwolenia na wycięcie drzew i krzewów, co wyłącza konieczność prze-
prowadzania odrębnego postępowania w tej sprawie w trybie ustawy o ochronie przyrody35.

Niezwykle istotne zmiany zostały także wprowadzone w  celu ułatwienia uzyskania przez 
inwestora dostępu do nieruchomości niezbędnych dla prowadzenia prac budowlanych. 
Wojewoda, decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, zatwierdza podział 
nieruchomości, który będzie odpowiadał potrzebom związanym z budową terminalu. 

Ponadto we wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 
inwestor powinien wskazać nieruchomości, które powinny zostać wywłaszczone na potrzeby 
tej inwestycji oraz nieruchomości, co do których wystarczające będzie jedynie ograniczenie 
praw właściciela lub użytkownika wieczystego.

W pierwszym przypadku, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu będzie 
miała moc decyzji wywłaszczeniowej. Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczają-
cych teren inwestycji stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym 
ww. decyzja staje się ostateczna. Z tym dniem, z mocy prawa wygasają wszelkie ograniczone 
prawa rzeczowe na tych nieruchomościach. W drugim przypadku, w ww. decyzji ograniczony 
zostanie sposób korzystania przez właścicieli oraz użytkowników wieczystych z  nierucho-
mości i udzielone zostanie zezwolenie na położenie gazociągu. 

Specustawa terminalowa określa także zasady ustalania odszkodowań zarówno za wywłasz-
czenie nieruchomości, jak również za ograniczenie praw właścicieli i użytkowników wieczystych, 
a także za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych. Odszkodowania mają zostać ustalone na 
mocy porozumienia pomiędzy wojewodą a podmiotami, którym one przysługują, na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ciekawym rozwiąza-
niem jest przepis stanowiący, że jeśli dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty wyda 
niezwłocznie nieruchomość, to wartość jego odszkodowania wzrasta o 5%. Rozwiązanie takie ma 
na celu zachęcenie podmiotów dysponujących prawami do nieruchomości do bezkonfliktowego 
ich oddawania na potrzeby związane z budową infrastruktury gazowej.

W tym miejscu należy nadmienić, że w odniesieniu do samego terminalu LNG, ustawa przewiduje 
zwolnienie z  obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych. Zwolnienie takie było jednak 
możliwe tylko z  uwagi, że budowa samego terminalu LNG ma istotne znaczenie ze względu na 
konieczność ochrony interesu bezpieczeństwa Polski. Zwolnienie z  konieczności stosowania tej 
ustawy nie dotyczy inwestycji liniowych związanych z budową terminalu LNG.

35 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220).
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Należy także wskazać, że specustawa terminalowa wprowadza szereg z pozoru drobnych, ale mają-
cych istotne znaczenie, ułatwień proceduralnych. W szczególności nakłada na wojewodę obowiązek 
zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
terminalu w  terminie miesiąca od jego wszczęcia. Ponadto inne organy administracji publicznej, 
które są obowiązane do wydania stosownych opinii w  ramach tego postępowania, powinny to 
uczynić w ciągu 14 dni. Skrócono także szereg terminów w stosunku do obowiązujących w Kodeksie 
postępowania administracyjnego. Ponadto wszystkie decyzje, wydawane na podstawie specustawy 
terminalowej, mają rygor natychmiastowej wykonalności, w  związku z  powyższym ewentualne 
odwołania i skargi do sądu nie wstrzymują ich wykonania. Takie przepisy należy ocenić pozytywnie, 
przyczyniają się bowiem do znacznego skrócenia procesu inwestycyjnego. 

Podsumowując, rozwiązania prawne zawarte w specustawie terminalowej znacznie ułatwiają 
ustalenie przebiegu infrastruktury gazowej, a  także uzyskanie dostępu do nieruchomości 
przez inwestora, co umożliwia szybkie rozpoczęcie budowy. Wszelkie kompetencje związane 
z  realizacją inwestycji związanych z budową terminalu LNG przyznano wojewodzie. Takie rozwią-
zanie ogranicza konieczność przeprowadzenia szeregu długotrwałych postępowań administra-
cyjnych przed różnymi organami administracji rządowej i  samorządowej. Niezwykle istotne jest 
też określenie terminów, w których postępowania administracyjne prowadzone przez wojewodę, 
a także procedury środowiskowe, powinny być zakończone.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że rozwiązania przyjęte w  ramach specustawy termi-
nalowej w sposób istotny ograniczyły niezbędne procedury formalno-prawne i przyczyniły się do 
znacznego przyspieszenia procesu inwestycyjnego. Wydaje się, że narzędzia zastosowane w  tej 
ustawie powinny stanowić drogowskaz w  pracach zmierzających do likwidacji barier prawnych 
utrudniających realizację infrastruktury gazowej w Polsce. 

Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych

Jednym z  pomysłów na likwidację części barier utrudniających realizację infrastruktury gazowej 
jest opracowanie ustawy, która zawierałaby szereg systemowych rozwiązań upraszczających prze-
pisy prawa regulujące rozbudowę infrastruktury liniowej. Prace nad projektem takiej ustawy toczą 
się w  Ministerstwie Gospodarki od wielu lat, mimo to do dnia sporządzenia niniejszego raportu 
nie zostały one zakończone. Pierwsze projekty ustawy o korytarzach przesyłowych miały charakter 
specustawy zawierającej rozwiązania nieco zbliżone do opisanej powyżej specustawy termina-
lowej; ostatnio opublikowany projekt został jednak znacznie złagodzony36. W chwili obecnej wciąż 
trwają prace nad tą ustawą, trudno więc określić, jaki przybierze ona ostateczny kształt, a także czy 
rozwiązania w niej zaproponowane będą wystarczające dla osiągnięcia zamierzonego skutku. Mając 
na uwadze toczące się prace legislacyjne, poniżej przedstawione zostały jedynie główne zmiany 
w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego, jakie zostały zaproponowane w projekcie 
ustawy.

36 Projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, wersja 5.2 z dnia 5 grudnia 2012 r. (www.mg.gov.pl).

Zgodnie z projektem ustawy o korytarzach przesyłowych, lokalizacja infrastruktury gazowej będzie 
określana w planach zagospodarowania przestrzennego województwa (w przypadku infrastruktury 
o  znaczeniu krajowym) lub w  tzw. planach lokalizacji sporządzanych przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta (w przypadku pozostałej infrastruktury). Na podstawie ww. dokumentów możliwe 
będzie ustanowienie tzw. korytarza przesyłowego, co będzie miało kluczowe znaczenie dla projek-
towanej inwestycji. Decyzję o ustanowieniu korytarza przesyłowego o znaczeniu lokalnym będzie 
wydawał starosta, a o znaczeniu ponadlokalnym – wojewoda. Decyzja taka będzie automatycznie 
dokonywała tzw. rezerwacji terenu poprzez uniemożliwienie realizacji innych inwestycji w granicach 
korytarza, a także ograniczała prawa rzeczowe na nieruchomościach. Nieruchomości znajdujące się 
w granicach korytarza przesyłowego, co do zasady, nie będą wywłaszczane, ale zostaną obciążone 
służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy z dniem, w którym decyzja o ustanowieniu korytarza 
przesyłowego stanie się ostateczna. Ustanowienie korytarza nie będzie skutkowało koniecznością 
zmiany dotychczasowego przeznaczenia gruntów, wyłączona więc zostanie konieczność stosowania 
przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Projekt ustawy doprecyzowuje także zasady ustalania odszkodowania należnego właścicielowi lub 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, które będzie uiszczane bezpośrednio przez przedsię-
biorcę na podstawie specjalnego algorytmu. Co ważne, decyzja o ustanowieniu korytarza przesy-
łowego będzie mogła zostać wydana nawet wówczas, gdy nie zostanie zakończone postępowanie 
w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania. 

Projektowana ustawa z pewnością wprowadza rozwiązania, które mogą przyczynić się do przyspie-
szenia realizacji inwestycji liniowych. Niemniej jednak nie rozwiązuje ona kompleksowo szeregu 
problemów. W pierwszej kolejności należy wskazać, że barierę może stanowić utrzymanie kompe-
tencji gminnych organów samorządu terytorialnego związanych z ustalaniem lokalizacji infrastruk-
tury liniowej. Taka konstrukcja nie rozwiązuje obecnych problemów wynikających z długotrwałych 
procedur planistycznych na szczeblu gminnym, a także problemów związanych ze sprzecznymi inte-
resami organów poszczególnych gmin. Ponadto nie do końca jest jasne, jak w praktyce będzie się 
kształtowała relacja pomiędzy planami lokalizacji a planami miejscowymi. Wątpliwości budzi także 
planowane wprowadzenie w ustawie korytarzowej algorytmu, w celu ustalenia wysokości odszko-
dowań dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Przepisy takie zostały zakwe-
stionowane przez inne resorty w  ramach konsultacji międzyresortowych jako niekonstytucyjne. 
Dodatkowo projekt ustawy nie wprowadza kompleksowych rozwiązań w odniesieniu do szeregu 
problemów opisanych w niniejszym raporcie, dotyczących w szczególności kwestii środowiskowych, 
ochrony przyrody, ochrony zabytków czy skomplikowanych procedur postępowania budowlanego.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że projekt ustawy o  korytarzach przesyłowych 
wymaga jeszcze istotnych zmian, tak aby w  sposób znaczący ułatwił realizowanie inwestycji 
liniowych w Polsce. 

Rekomendacje zmierzające do usunięcia barier prawnych w zakresie rozbudowy liniowej infra-
struktury gazowej przedstawione zostały w rozdziale Podsumowanie i wnioski dla Polski.



16. Finansowanie długoterminowe 
– klucz do inwestycji 
infrastrukturalnych w gazownictwie
Maciej Gramza
GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz

Omawiając najistotniejsze bariery stojące na przeszkodzie oczekiwanemu rozwojowi infra-
struktury gazowej w  Polsce, nie można nie wspomnieć o  bardzo wysokich kosztach tego 
rodzaju inwestycji i  ograniczonym katalogu instrumentów, które mogą służyć ich finanso-
waniu. Przyjmuje się, że w ciągu najbliższych dwóch dekad – jedynie dla zapewnienia stabil-
ności dopływu paliwa do odbiorców końcowych – konieczna będzie wymiana ok. 6 tys. km 
gazociągów przesyłowych, z czym związane będą wydatki rzędu kilkunastu miliardów złotych. 
Wspomniane kwoty nie obejmują kosztów niezbędnej rozbudowy sieci gazociągów przesy-
łowych, wynikającej ze wzrostu popytu na gaz ziemny oraz budowy połączeń transgranicz-
nych, które mogą być liczone nawet w dziesiątkach miliardów złotych (o czym szerzej traktuje 
rozdział 1). 

Inwestycje w infrastrukturę gazową są z reguły kwalifikowane przez instytucje finansowe jako 
przedsięwzięcia obarczone względnie niedużym ryzykiem, co nie zmienia faktu, że trwający od 
2008 r. kryzys gospodarczy znacznie pogorszył warunki pozyskiwania oraz zmniejszył dostęp-
ność środków inwestycyjnych także dla tego rodzaju projektów. Ograniczona dostępność 
kapitału dłużnego w sposób oczywisty przekłada się na wyższy koszt finansowania inwestycji, 
co stanowi istotną barierę dla realizacji dużych projektów wymagających „dojrzałej” formuły 
długoterminowego finansowania. Relatywnie niskie ryzyko związane z  realizacją inwestycji 
infrastrukturalnych w  gazownictwie niewątpliwie sprzyja uzyskaniu korzystnych warunków 
finansowania, jednakże tylko częściowo jest w  stanie zniwelować koszt obsługi zadłużenia, 
którego bazowym elementem jest rynkowy koszt pieniądza (tożsamy dla całej gospodarki). 
Skutkiem kryzysu gospodarczego jest przy tym dużo mniejsze zaufanie branży finansowej 
do prognozowania długoterminowego, co przekłada się na skrócenie okresów finansowania 
oferowanych przez instytucje komercyjne. Finansowanie długoterminowe, dziesięcio- lub 
piętnastoletnie, jest obecnie dużo trudniej dostępne niż miało to miejsce przed kryzysem. 
Tymczasem to właśnie takie warunki kredytowania sprzyjają podejmowaniu decyzji o  reali- właśnie takie warunki kredytowania sprzyjają podejmowaniu decyzji o  reali-takie warunki kredytowania sprzyjają podejmowaniu decyzji o  reali-
zacji inwestycji o długim okresie zwrotu, w tym w szczególności projektów w zakresie rozwoju 
infrastruktury gazowej o największej skali.

Oferta finansowania długoterminowego dla inwestycji infrastrukturalnych nie jest obecnie 
bogata, co nie oznacza jednak, że finansowanie tego typu nie jest dostępne (np. w formule 
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zakazu udzielania pomocy publicznej, w świetle którego państwo nie może oferować krajowym 
przedsiębiorcom kapitału na warunkach korzystniejszych niż dostępne na rynku.

Ryzyko dla powodzenia programu związane jest z przyjętym założeniem, że kapitał potrzebny 
na realizację inwestycji jedynie początkowo ma być zapewniany przez Skarb Państwa. Środki 
te mają pochodzić z tzw. „prywatyzacyjnego potencjału nadwyżkowego”, czyli wartości akcji 
Skarbu Państwa ponad założoną wysokość przychodów z prywatyzacji – przede wszystkim ze 
zbycia pakietów akcji Polskiej Grupy Energetycznej S.A., banku PKO BP S.A., PZU S.A. i Ciech. 
Spółki strategiczne pozostaną jednak nadal w  nadzorze MSP,  zatem sprzedaż pakietów ich 
akcji ma być prowadzona jedynie do poziomu gwarantującego utrzymanie nad nimi kontroli 
przez Skarb Państwa. Pozyskany w  ten sposób kapitał ma być przeznaczony na dokapita-
lizowanie spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego 
kwotami sięgającymi 10 mld PLN. Umożliwi to rozpoczęcie inwestycji w spółki celowe przez 
PIR oraz zwiększenie akcji kredytowej i  gwarancyjnej BGK dla inwestycji mieszczących się 
w  zakresie zainteresowania programu, z  pewnością jednak nie wyczerpie zapotrzebowania 
na finansowanie w sektorach objętych programem. W dalszej perspektywie planowana jest 
zatem aktywizacja kapitału będącego w posiadaniu prywatnych inwestorów, jednak na chwilę 
obecną daje się odnotować brak wyraźnego wskazania mechanizmów, które miałyby służyć 
osiągnięciu tak określonego celu1.

Finansowanie multilateralne 

Alternatywnym wobec opisanego wyżej programu potencjalnym źródłem finansowania 
długoterminowego dla inwestycji w infrastrukturę gazową mogą być instrumenty oferowane 
przez multilateralne instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank Odbudowy i  Rozwoju, 
Europejski Bank Inwestycyjny czy Nordycki Bank Inwestycyjny. Co do zasady bowiem inwe-
stycje tego rodzaju mieszczą się w sferze zainteresowania wyznaczonej przez powierzoną im 
do realizacji przez państwa członkowskie misję. 

Celem stawianym obecnie przed Europejskim Bankiem Odbudowy i  Rozwoju (EBOiR) (ang. 
European Bank for Reconstruction and Development) jest wsparcie procesów prywatyzacyjnych 
i  demokratyzacyjnych nie tylko w  Europie, ale także w  Azji oraz południowej i  wschodniej 
części Morza Śródziemnego2. Oferta EBOiR obejmuje pożyczki indywidualnie dostosowane do 
szczególnych wymagań finansowanych projektów. EBOiR dostarcza również kapitał inwesty-
cyjny, oczekując wówczas odpowiedniego zwrotu z inwestycji. Bank udziela także gwarancji 
ułatwiających pozyskanie finansowania z innych źródeł, wsparcia dla mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw w  formie zwrotnego finansowania udzielanego za pośrednictwem innych 
instytucji finansowych (w tym banków komercyjnych) oraz pomocy technicznej polegającej 
na świadczeniu doradztwa na rzecz tych podmiotów3.

1 Wszystkie informacje za: Program „Inwestycje Polskie” – FAQ, [online] http://www.msp.gov.pl/portal/pl/29/23465/Program_Inwestycje_
Polskie__FAQ.html, (data dostępu: 28.02.2013).

2 Our mission, [online] http://www.ebrd.com/pages/about/what/mission.shtml, (data dostępu: 08.02.2013).
3 Our services, [online] http://www.ebrd.com/pages/about/what/services.shtml, (data dostępu: 08.02.2013).

wieloletnich programów emisji obligacji czy wsparcia oferowanego w  ramach funduszy 
pomocowych UE, które omówione zostały w rozdziale 17). Wartą odnotowania w tym kontek-
ście inicjatywą polskiego rządu jest uruchamiany obecnie program „Inwestycje Polskie”. Na 
szczególną uwagę zasługuje także oferta prezentowana przez działające, częściowo nieko-
mercyjnie, finansowe instytucje multilateralne – Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Nordycki Bank Inwestycyjny. Obejmuje ona bowiem finan-
sowanie długoterminowe, udzielane na warunkach korzystniejszych niż dostępne na rynku 
komercyjnym.

Program „Inwestycje Polskie”

Z informacji udostępnianych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wynika, że rządowy program 
„Inwestycje Polskie” ma zostać oparty na dwóch filarach. Pierwszy z nich to spółka celowa pod 
firmą Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A., która będzie udziałowcem dalszych spółek celowych 
powoływanych dla realizacji konkretnych projektów. Drugi natomiast to Bank Gospodarstwa 
Krajowego, który w ramach programu oferować ma długoterminowe finansowanie inwestycji 
o tenorze dziesięcio- lub nawet piętnastoletnim, wypełniając lukę w ofercie banków komer-
cyjnych. Finansowanie oferowane przez te podmioty służyć ma w  szczególności realizacji 
inwestycji w elektroenergetykę, zagospodarowanie złóż węglowodorowych (gazu z łupków), 
a także w infrastrukturę transportową, samorządową (w tym przedsięwzięcia służące utylizacji 
odpadów i komunikacji) oraz infrastrukturę przemysłową i telekomunikacyjną, a ponadto, co 
szczególnie istotne, w infrastrukturę gazową rozumianą jako sieć przesyłowa i instalacje służące 
magazynowaniu paliwa oraz wydobywaniu go ze złóż. Finansowanie inwestycji w  ramach 
programu będzie opierać się na finansowaniu projektowym (ang. project finance). Zgodnie 
z  założeniami MSP, realizowane inwestycje lokowane będą w  spółkach celowych (SPV, ang. 
Special Purpose Vehicle), które będą odpowiadały za przygotowanie i  realizację konkretnych 
projektów infrastrukturalnych. Zakładana formuła finansowania pozabilansowego niewąt-
pliwie pozwoli na realizowanie inwestycji również inwestorom posiadającym niedostateczne 
kapitały własne. Z drugiej strony, formuła SPV spowoduje wzrost wymagań wobec realizowa-ń wobec realizowa- wobec realizowa-
nych projektów – racjonalność ekonomiczna każdego z nich będzie podlegała indywidualnej 
ocenie, a fakt ujmowania realizowanej inwestycji jako elementu łańcucha wartości przedsię-
biorstwa inwestora będzie miał znaczenie drugorzędne. 

Opublikowane założenia programu wskazują, że będzie on miał realne znaczenie dla inwestycji 
infrastrukturalnych, a  także będzie szansą na istotne zniwelowanie barier w zakresie dostęp-ą na istotne zniwelowanie barier w zakresie dostęp-istotne zniwelowanie barier w zakresie dostęp-
ności ich finansowania. Podstawową zasadą tego programu ma być zaangażowanie wyłącznie 
w  projekty rentowne oraz przyznawanie finansowania na warunkach nieodbiegających od 
warunków komercyjnych. Zgodnie z  przyjętymi założeniami programu „Inwestycje Polskie”, 
wspierane w  jego ramach inwestycje mają oferować rynkową stopę zwrotu, a  instrumenty 
programu nie będą stanowić wiodących źródeł finansowania i kapitału. Założenie takie niewąt-
pliwie obniża atrakcyjność programu i jego potencjalne znaczenie dla inwestycji strukturalnych, 
które muszą być przecież realizowane niezależnie od możliwości generowania „wymaganego” 
poziomu zysku. Przyjęcie wspomnianej zasady jest jednak konieczne wobec obowiązującego 
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zobowiązany jest również przedłożyć dokumenty dotyczące jego sytuacji ekonomicznej, 
finansowej i prawnej, które są podstawą do oceny jego zdolności do realizacji inwestycji oraz 
zwrotu uzyskanego finansowania.

W  odniesieniu do inwestycji instytucja multilateralna przeprowadza również techniczny 
i środowiskowy due diligence (pol. należyta staranność – szczegółowe badanie poprzedzające 
negocjacje w sprawie najbardziej znaczących transakcji), a ponadto dokonuje oceny inwestycji 
oraz samego beneficjenta środków pod kątem zgodności założeń projektu i charakteru dzia-
łalności prowadzonej przez ten podmiot z  celami, jakie przyświecają działalności instytucji 
multilateralnej. 

Po zaakceptowaniu przez instytucję multilateralną inwestycji (w przypadku EBOiR akceptacja 
przez bank inwestycji jest potwierdzana podpisaniem Mandate letter, które określa główne 
założenia inwestycji, zasady zwrotu kosztów związanych z  procesem pozyskiwania finanso-
wania oraz odpowiedzialność), następuje etap uzgadniania warunków, na jakich zostanie 
udzielone finansowanie, i przygotowania projektu umowy.

Środki udostępniane w  ramach finansowania multilateralnego w  części mogą pochodzić 
z  instytucji komercyjnych. Praktykę taką stosuje EBOiR, który część angażowanych środków 
uzyskuje z syndykacji dokonywanej wśród międzynarodowych finansowych instytucji komer-
cyjnych. W takim przypadku wymagane jest, przed przygotowaniem ostatecznego projektu 
umowy i ustaleniem wszystkich warunków finansowania, zawarcie Term sheet. Jest to doku-
ment określający główne, najistotniejsze dla stron postanowienia przyszłej umowy. Ponadto 
stanowi podstawę do przeprowadzenia przez EBOiR syndykacji, mającej na celu dokonanie 
oceny zainteresowania instytucji komercyjnych w finansowaniu inwestycji beneficjenta.

Zabezpieczenia, wymogi w zakresie utrzymania 
kowenantów finansowych lub utrzymywania ratingu
Instytucje multilateralne zazwyczaj wymagają ustanowienia zabezpieczenia udzielonego 
finansowania. Zabezpieczenie może zostać złożone w formie gwarancji bankowej, poręczenia, 
hipoteki bądź zastawu rejestrowego. Forma i wysokość ustanawianego zabezpieczenia oraz 
odstępstwa od obowiązku ustanowienia zabezpieczenia ustalane są indywidualnie w trakcie 
prowadzenia indywidualnych negocjacji dotyczących finansowania pomiędzy instytucją 
multilateralną a beneficjentem.

W ramach zawieranej umowy o finansowanie, instytucje multilateralne wymagają od bene-
ficjenta gwarancji utrzymywania przedsiębiorstwa, w  okresie finansowania, w  zadowala-
jącej kondycji ekonomicznej. W celu zachowania możliwości kontroli powyższego założenia, 
umowy nakładają na beneficjentów środków dodatkowe zobowiązania, tzw. kowenanty. 
W warunkach umownych można spotkać kowenanty definiowane w następujący sposób:

•	 klauzula loss of rating – klauzula, na mocy której instytucja multilateralna jest uprawniona 
do żądania podjęcia określonych działań przez beneficjenta (np. wcześniejszej spłaty części 

Nieco inną funkcję, choć opartą na podobnych wartościach, pełnić ma Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI) (ang. European Investment Bank). Jego zadaniem jest przyczynianie się, 
poprzez odwołanie do rynku kapitałowego i zasobów własnych, do zrównoważonego i stałego 
rozwoju rynku wewnętrznego w interesie UE. W tym celu Bank, nie dążąc do osiągania zysków, 
udziela pożyczek i gwarancji, które sprzyjają finansowaniu projektów we wszystkich sektorach 
gospodarki. Wykonując swoje zadania, Bank ułatwia finansowanie programów inwestycyjnych 
w  powiązaniu z  pomocą udzielaną z  funduszy strukturalnych i  innych instrumentów finan-
sowych UE. W ofercie EBI znajdują się kredyty udzielane na finansowanie dużych projektów, 
instrumenty pośrednie udzielane za pośrednictwem lokalnych banków, gwarancje ukierunko-
wane na pomoc w pozyskaniu innych inwestorów, a także szereg innych ukierunkowanych na 
wsparcie określonych typów projektów. EBI oferuje długoterminowe pożyczki i gwarancje na 
konkurencyjnych warunkach zarówno dla klientów z sektora prywatnego, jak i publicznego, 
w  szczególności na finansowanie strukturalne dla projektów priorytetowych, obejmujących 
rozwój transeuropejskich sieci transportowych i  energetycznych oraz innej infrastruktury, 
rozwój innowacyjnej gospodarki, a także sektora MŚP. „Projekty o wartości powyżej 25 mln EUR 
są finansowane z  kredytów bezpośrednich, natomiast małe i  średnie przedsięwzięcia oraz 
niewielkie projekty infrastrukturalne – z linii kredytowych przyznawanych wspólnie z bankami 
krajowymi i regionalnymi (kredyty pośrednie). EBI pożycza najwyżej 50% środków niezbędnych 
do realizacji danego projektu”4.

Poza systemem instytucjonalnym UE funkcjonuje Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB) 
(ang. Nordic Investment Bank) powołany do finansowania projektów wzmacniających konku-
rencyjność oraz zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego także na rynku 
polskim5. NIB koncentruje swoją działalność wokół udzielania kredytów przeznaczonych na: 
duże projekty energetyczne, inwestycje w  infrastrukturę, inwestycje w  sektorze przedsię-
biorstw, doskonalenie procesów produkcyjnych oraz badania i  rozwój, finansowanie przy 
udziale instytucji pośredniczących działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Przebieg procesu, konstrukcja dokumentacji finansowania

Proces pozyskiwania finansowania bezpośrednio ze strony instytucji multilateralnych rozpo-
czyna się w  momencie wystąpienia przez inwestora z  wnioskiem o  udzielenie pożyczki/
kredytu. Ze względu na przepis ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) pozwalający na 
odstąpienie od obowiązku stosowania tej ustawy przy udzielaniu zamówień na podstawie 
szczególnej procedury organizacji międzynarodowej, nie wymaga on uprzedniego prowa-
dzenia procedury właściwej dla udzielania zamówienia publicznego – nawet gdy inwestorem 
jest podmiot podlegający reżimowi prawa zamówień publicznych. 

Instytucje multilateralne wymagają od beneficjentów dostarczenia określonych danych 
i  informacji pozwalających na ocenę planowanej inwestycji w  aspektach: technicznym, 
ekonomicznym, prawnym, finansowym oraz ochrony środowiska. Inwestor (beneficjent) 

4 Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny?, [online] http://www.eib.org/attachments/general/what_is_the_eib_pl.pdf, (data dostępu: 
08.02.2013).

5 Por. About NIB. International financial institution of the Nordic and Baltic countries, [online] http://www.nib.int/about_nib, (data dostępu: 
11.02.2013).
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udzielonego przez NIB, EBI czy EBOiR, mogą swobodnie definiować standardy i  procedury 
udzielania zamówień, które finansowane będą ze środków pozyskanych z banków multilate-
ralnych. EBI, EBOiR i NIB nie wskazują bowiem odmiennych niż ustawowa procedur w zakresie 
udzielania zamówień publicznych. Od zamawiających, korzystających z oferowanych instru-
mentów finansowych, oczekują natomiast poszanowania zasad udzielania zamówień wyni-
kających z dyrektyw unijnych oraz wdrażających je regulacji krajowych. Oznacza to de facto, 
że przy udzielaniu zamówień sektorowych ponadprogowych znajdą zastosowanie przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych, których niedostatki opisano w rozdziale 15 raportu.

W  zakresie zamówień nieobjętych tymi regulacjami, w  tym tzw. zamówień sektorowych 
podprogowych (zamówień, które ze względu na wartość niższą od wskazanych w przepisach 
wykonawczych do PZP progów kwotowych, nie są objęte regulacją PZP), EBI i EBOiR stawiają 
beneficjentom wymogi zmierzające do zapewnienia poszanowania zasad przejrzystości, 
równego traktowania wykonawców i  uczciwej konkurencji przy wydatkowaniu postawio-
nych w ich dyspozycji środków. W przypadku istotnych projektów, na etapie poprzedzającym 
zawarcie umowy, może być także prowadzony audyt wewnętrznych regulacji zakupowych 
oraz stosowanych przez przyszłych beneficjentów kodeksów dobrych praktyk. Działania te 
powinny przekładać się na konkurencyjne warunki ofert składanych w  toku tych procedur 
przez wykonawców. Konieczność szczegółowego ukształtowania i  odpowiedniego prowa-
dzenia procedury udzielania zamówień może jednak okazać się przeszkodą dla sprawnej reali-
zacji inwestycji.

Przykłady projektów w gazownictwie finansowanych przez 
instytucje multilateralne
Wskazane na wstępie niedostatki komercyjnego rynku finansowego oraz atrakcyjność oferty 
instytucji multilateralnych wynikająca z długiego okresu kredytowania i niższego kosztu jego 
pozyskania, a także mozliwości pozyskiwania takiego finansowania bez stosowania PZP, powo-
dują, że podmioty realizujące kluczowe inwestycje w  branży gazowniczej sięgają po takie 
rozwiązanie coraz chętniej. Poniżej wskazano najbardziej znaczące przykłady wykorzystania 
środków pozyskanych z tego źródła.

Gazociągi relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn i Szczecin-Gdańsk

Sztandarowymi przykładami skutecznego wykorzystania instrumentów finansowych oferowa-
nych przez instytucje multilateralne mogą być prowadzone przez spółkę Gaz-System projekty 
w zakresie budowy gazociągów w relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz Szczecin-Gdańsk – 
charakterystyka i znaczenie tych inwestycji przedstawione zostały w rozdziale 3. 

Na realizację tych projektów Gaz-System pozyskał, na mocy umowy zawartej w dniu 14 lipca 
2011 r., finansowanie z EBI, które polegać będzie na zaciągnięciu przez spółkę kredytu inwe-
stycyjnego do maksymalnej wysokości 600 mln PLN, przy czym każdorazowo minimalna 
wysokość transzy nie może być niższa niż 60 mln PLN. Kredyt będzie dostępny do grudnia 
2014 r., jednakże beneficjent ma możliwość jednorazowego pociągnięcia całej kwoty kredytu. 

lub całości finansowania), w  przypadku gdyby rating beneficjenta, przyznawany przez 
renomowane agencje ratingowe (Standard and Poor’s, Moody’s Investors Services, Fitch 
Rating Limited), uległ obniżeniu poniżej poziomu wskazanego w umowie;

•	 wskaźnik finansowy Net Debt/EBITDA – klauzula nakładająca na beneficjenta obowiązek 
utrzymania na poziomie określonym w umowie zadłużenia netto w stosunku do EBITDA. 
Niedotrzymanie wskaźnika stanowi naruszenie umowy o finansowanie i może prowadzić 
do konieczności wcześniejszego zwrotu przez beneficjenta otrzymanego finansowania; 

•	 klauzula interest cover ratio (ICR) – wskaźnik zdolności spłaty odsetek, który pozwala na okre-
ślenie płynności i  zdolności beneficjenta do terminowej spłaty odsetek. Niedotrzymanie 
poziomu określonego w umowie stanowi, podobnie jak w przypadku wskaźnika Net Debt/
EBIDTA, przesłankę naruszenia warunków finansowania;

•	 wskaźnik finansowy EBITDA/interest expense – wskaźnik, który mierzy zdolność benefi-
cjenta do generowania zysku z jego działalności na pokrycie odsetek. Niedotrzymanie tego 
wskaźnika również może prowadzić do powstania obowiązku przedterminowego zwrotu 
pożyczonych środków lub spowodować odmowę wypłaty kolejnej transzy finansowania.

Zobowiązanie do respektowania niektórych spośród wyżej wymienionych standardowych 
klauzul może okazać się trudne do zaakceptowania przez beneficjenta finansowania. Na przy-
kład beneficjenci z większościowym udziałem Skarbu Państwa, wobec braku jasno określonej 
perspektywy prywatyzacji z  jednej strony oraz poważnych skutków ekonomicznych przed-ekonomicznych przed-
terminowego wypowiedzenia finansowania z drugiej, mogą nie być skłonni do zaakcepto-
wania klauzuli zmiany właścicielskiej (ang. change of control), która w  przypadku przejęcia 
kontroli właścicielskiej nad kredytobiorcą przez inny podmiot, aktualizuje ryzyko przedtermi-
nowego wypowiedzenia umowy kredytowej przez instytucję multilateralną. Brak jasno okre-
ślonej polityki właścicielskiej MSP, której horyzont czasowy dorównywałby okresowi spłaty 
zadłużenia, kreuje więc istotne ryzyko zaktualizowania się przesłanek pozwalających insty-
tucji finansowej na wystąpienie z żądaniem przedterminowego zwrotu udzielonego finanso-
wania. Powyższe uwarunkowania mogą potencjalnie przekładać się na ostrożniejsze sięganie 
po tego rodzaju finansowanie przez spółki z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Zasady dotyczące wydatkowania przyznanych środków

Zamówienia udzielane w  toku realizacji największych inwestycji w  infrastrukturę gazową 
mają co do zasady charakter zamówień sektorowych ponadprogowych w  rozumieniu 
ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówień udzielanych w celu wykonywania działal-
ności sektorowej o wartości równej lub przekraczającej progi kwoty wskazane w przepisach 
wykonawczych do PZP). 

PZP dopuszcza wyłączenie stosowania jej przepisów przy udzielaniu zamówień finansowa-
nych przez międzynarodowe instytucje finansowe. Nie oznacza to jednak, że zamawiający 
prowadzący działalność w  sektorze gazowniczym, korzystający ze wsparcia finansowego 
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Dodatkowo, niektóre spośród wymaganych przez kredytodawców multilateralnych klauzul 
umownych mogą istotnie ograniczać praktykę operacyjną beneficjentów (np. limitowanie 
poziomu zadłużenia zewnętrznego beneficjenta bądź ograniczanie swobody w  zakresie 
rozporządzania aktywami). Jednakże warunki te, w ogólnym rozrachunku, należy rozpatrywać 
w  kategoriach ceny za udostępnienie kapitału przez stabilną, międzynarodową instytucję 
finansową, której działalność nie jest w zasadzie obciążona ryzykiem dekoniunktury gospo-
darczej. Ponadto, w odróżnieniu od instytucji komercyjnych, głównym celem multilaterali nie 
jest osiąganie zysku, co w przypadku problemów kredytobiorcy może sprzyjać poszukiwaniu 
rozwiązań pozwalających ukończyć inwestycję, której wsparcie finansowe wpisuje się w misję 
instytucji multilateralnej.

Z  perspektywy aktualnych potrzeb w  zakresie finansowania inwestycji w  infrastrukturę 
gazową, interesującą propozycją wydaje się być także rządowy program „Inwestycje Polskie”. 
Najbliższe miesiące pokażą, jak oferta BGK, zdefiniowana na potrzeby tego programu, upla-
suje się na rynku. Jeżeli mechanizmy udzielania tego finansowania okażą się elastyczne (tj. 
pomimo rządowej genezy programu, uda się przezwyciężyć „urzędnicze słabości”), to nawet 
przy uwzględnieniu założenia oferowania przez BGK finansowania na warunkach nieodbiega-
jących od warunków komercyjnych (a zatem potencjalnie droższego niż finansowanie multi-
lateralne), może się ono okazać atrakcyjne dla inwestycji infrastrukturalnych w gazownictwie.

Maksymalny czas spłaty kredytu to 20 lat. Odsetki będą naliczane w  okresach sześcio- lub 
dwunastomiesięcznych. Szczegółowe warunki finansowe zostaną ustalone w  procedurze 
zapytania ofertowego przed każdą transzą6.

Terminal LNG w Świnoujściu

Kolejnym przykładem pozyskania finansowania multilateralnego na inwestycję w infrastruk-
turę gazową jest umowa z EBI, zawarta przez spółkę Gaz-System w dniu 14 grudnia 2011 r. 
Dotyczy ona finansowania strategicznego terminalu LNG w Świnoujściu, który będzie także 
elementem europejskiej infrastruktury przesyłowej w  ramach gazowego korytarza Północ-
Południe i  w  przyszłości pozwoli na dostęp do światowego rynku LNG państwom Europy 
Środkowej7. Charakterystykę i znaczenie tych inwestycji przedstawiono w rozdziałach 3, 12 i 13. 

Finansowanie polegać będzie na zaciągnięciu przez Gaz-System kredytu inwestycyjnego do 
maksymalnej wysokości 600 mln PLN, przy czym każdorazowo minimalna wysokość transzy 
nie może być niższa niż 60 mln PLN. Kredyt będzie dostępny do grudnia 2014 r., jednakże 
beneficjent ma możliwość jednorazowego pociągnięcia całej kwoty kredytu. Maksymalny 
czas spłaty kredytu to 20 lat. Odsetki będą naliczane w okresach sześcio- lub dwunastomie-
sięcznych. Szczegółowe warunki finansowe będą ustalane w  procedurze zapytania oferto-
wego przed każdą transzą. „Koszt budowy terminalu LNG w oszczędnościowej wersji stanowić 
będzie wydatek rzędu 2,78 mld PLN. Część środków na finansowanie inwestycji została już 
pozyskana z  funduszy UE w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 
2007-2013 (kwota 456 mln PLN) oraz z  European Energy Programme for Recovery (kwota 
ok. 220 mln PLN)”8.

Co istotne, na realizację tej inwestycji spółka Gaz-System pozyskała także kredyt z  EBOiR. 
Umowa została podpisana na linię kredytową w wysokości 300 mln PLN, która będzie dostępna 
do końca 2014 r. Okres spłaty wynieść ma 12 lat. Okresy odsetkowe przypadają co 6 miesięcy; 
stopą bazową jest sześciomiesięczny WIBOR, natomiast marża pozostanie stała przez cały 
okres kredytowania. Kredyt zostanie w całości przekazany w formie pożyczki lub dokapitalizo-
wania spółki celowej Polskie LNG, która buduje terminal9.

Podsumowanie

Oferta instytucji multilateralnych wydaje się wypełniać lukę w ofercie banków komercyjnych, 
w zakresie finansowania długoterminowego, będącą konsekwencją kryzysu gospodarczego. 
Finansowanie multilateralne wymaga jednak spełnienia określonych kryteriów oraz zaak-
ceptowania przez kredytobiorcę warunków, które mają gwarantować realizację misji banku. 

6 Zapewnione finansowanie budowy strategicznych gazociągów w Polsce, [online] http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/aktualnosci/
informacja/artykul/201235/, (data dostępu: 08.02.2013).

7 GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał kredyt z EBI na budowę Terminalu LNG w Świnoujściu, [online] http://www.gaz-system.pl/centrum-prasowe/
aktualnosci/informacja/artykul/201330/, (data dostępu: 08.02.2013).

8 Ibidem.
9 Za: Gaz-System dostanie kredyt z EBOiR na budowę terminalu LNG, [online] http://forsal.pl/artykuly/652066,gaz_system_dostanie_

kredyt_z_eboir_na_budowe_terminalu_lng.html, (data dostępu: 08.02.2013).
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Infrastrukturalnego oraz środków 
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Szereg czynników miało w  ostatnich latach szczególny wpływ na zmianę europejskiego 
podejścia do wsparcia kluczowej infrastruktury energetycznej. Wejście w życie postanowień 
traktatu lizbońskiego nadało polityce energetycznej nowe, solidne podstawy traktatowe, co 
pociągnęło za sobą konieczność wskazania instrumentów, które w  skuteczny sposób będą 
w stanie pomóc w realizacji celów energetycznych UE w nadchodzących latach. Postępująca 
liberalizacja sektora energii elektrycznej i  gazu, związana z  koncepcją budowy wewnętrz-
nego rynku energii (w tym nowe podejście do strategicznego planowania europejskiej sieci 
energetycznej)1, negatywne doświadczenia związane z  zakłóceniami dostaw gazu, nowe 
cele unijnej strategii energetycznej do 2020 r.2 i  wreszcie globalny kryzys gospodarczy – to 
wszystko spowodowało, że KE (Komisja Europejska) zaproponowała stworzenie, w  ramach 
nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020, mechanizmu finansowego o  większym 
budżecie i  skali oddziaływania niż obecnie obowiązujący program TEN-E (Transeuropejskie 
Sieci Energetyczne)3, który okazał się nieskuteczny w świetle wyzwań stojących przed UE4. KE 
szacuje wysokość koniecznych wydatków na energetykę w UE do roku 2020 na ok. bilion EUR, 
z czego na infrastrukturę przesyłową w obszarze energii ok. 200 mld EUR (w tym gazu ok. 70 
mld EUR)5. Jednak według KE, duża część najważniejszych z punktu widzenia UE projektów 
(o wartości ok. 100 mld EUR) może do 2020 r. nie zostać zrealizowana z powodu istniejących 
obecnie barier regulacyjnych i finansowych. Rozwiązaniem tego problemu miała być propo-
zycja pakietu infrastrukturalnego, z  licznymi rozwiązaniami instytucyjno-regulacyjnymi oraz 
przewidzianym wsparciem finansowym z budżetu UE. 

1 Chodzi tutaj o środki polityczne i legislacyjne, zaproponowane w trzecim pakiecie energetycznym, dotyczące strategii i planowania sieci na 
szczeblu regionalnym i unijnym, np. obowiązek sporządzania planów rozwoju sieci na poziomie UE i regionów.

2 Cele 20–20–20, czyli ograniczenie emisji, rozwój OZE, wzrost efektywności energetycznej. 
3 Decyzja nr 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. ustanawiająca wytyczne dla transeuropejskich 

sieci energetycznych oraz uchylająca decyzję 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE. Dofinansowanie w ramach tego instrumentu jest 
ukierunkowane jedynie na wstępne analizy i prace studyjne. Roczny budżet TEN-E oscylował w okolicy 25 mln EUR.

4 Sprawozdanie z realizacji TEN-E za okres 2007-2009, KOM(2010) 203. 
5 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: 

Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan działania na rzecz zintegrowanej 
europejskiej sieci energetycznej z 17.11.2010 r., KOM(2010) 677.
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Główne założenia pakietu infrastrukturalnego

W październiku 2011 r. KE przedstawiła tzw. pakiet infrastrukturalny, czyli zestaw propozycji 
legislacyjnych mających dać nowy impuls do modernizacji i  rozwoju infrastruktury w  UE. 
W jego skład wchodzą projekty rozporządzeń zawierających szczegółowe wytyczne i priory-
tety dla rozwoju poszczególnych sektorów (transport, telekomunikacja i energia) oraz projekt 
rozporządzenia „parasolowego” ws. ustanowienia instrumentu finansowego „Łącząc Europę” 
(CEF, ang. Connecting Europe Facility)6 wyznaczającego mechanizm finansowania każdego 
z obszarów tematycznych7. Projekt rozporządzenia sektorowego w sprawie wytycznych doty-
czących infrastruktury energetycznej zmieniający decyzję ws. sieci energetycznych TEN-E 
z 2006 r.8 za cel stawia sobie modernizację oraz budowę nowej, kluczowej z punktu widzenia 
UE, infrastruktury energetycznej, w tym przede wszystkim projektów o charakterze transgra-
nicznym, czyli połączeń międzysystemowych pomiędzy państwami członkowskimi. Według 
KE, ma to stanowić jeden z warunków realizacji najważniejszych elementów strategii energe-
tycznej UE: budowy wewnętrznego rynku energii, zwiększenia bezpieczeństwa energetycz-
nego oraz wypełnienia tzw. kryteriów 20–20–209. Identyfikacja kluczowych projektów ma się 
odbywać w oparciu o kryteria wynikające z art. 194 Traktatu o Funkcjonowaniu UE, a  także 
wprost z  politycznych celów unijnej polityki energetycznej. Proponowane rozporządzenie 
wskazuje priorytetowe korytarze energetyczne, w  które wpisywać się powinny wybrane 
projekty, a  także zawiera szereg rozwiązań mających ułatwić i przyspieszyć tempo ich reali-
zacji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Wybór priorytetowych projektów energetycznych

Głównym celem regulacji sektorowej jest wyłonienie projektów wspólnego zainteresowania 
(tzw. PCI, ang. projects of common interest), czyli projektów przyczyniających się do reali-
zacji każdego z  dwunastu priorytetowych korytarzy energetycznych10. Każdy z  projektów 
o statusie PCI11 otrzyma szereg ułatwień, takich jak wsparcie instytucjonalne czy ułatwienia 
o charakterze proceduralnym. Wyselekcjonowana lista projektów wspólnego zainteresownia 
będzie mogła uzyskać wsparcie finansowe w ramach instrumentu „Łącząc Europę”12. Zgodnie 
z  projektem rozporządzenia sektorowego, w  ramach każdego priorytetowego regionu ma 

6 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu i Rady ustanawiające instrument „Łącząc Europę” z 19.10.2011, KOM(2011) 665.
7 Wychodząc z założeń zawartych w propozycji budżetowej KE z czerwca 2011 r., pakiet zakładał wsparcie w wysokości 50 mld EUR na drogi 

(TEN-T), sieci telekomunikacyjne i informatyczne (eTEN) oraz infrastrukturę energetyczną (TEN-E).
8 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu i Rady w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i uchylające 

decyzję nr 1364/2006/WE z dnia 19.10.2011, KOM(2011) 658.
9 Wywiad z Philipem Lowe, Dyrektorem Generalnym w DG ENER, [online] http://www.research-europe.com/index.php/2011/08/philip-

lowe-director-general-for-energy-european-commission/, (data dostępu: 12.02.2013).
10 Oprócz czterech korytarzy elektroenergetycznych, jednego ropy naftowej oraz trzech korytarzy „tematycznych” (tzw. autostrady 

elektryczne, inteligentne sieci i transport CO2), rozporządzenie wprowadza cztery korytarze gazowe: połączenia gazowe Północ-Południe 
w Europe Zachodniej, połączenia gazowe Północ-Południe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (dotychczasowa inicjatywa 
North-South), Południowy Korytarz Gazowy, połączenia gazowe w regionie Morza Bałtyckiego (BEMIP). W obszarze gazu Polska 
uczestniczy w pracach trzech ostatnich grup.

11 Według projektu rozporządzenia, ostateczna liczba projektów w obszarze energii nie powinna istotnie przekroczyć 220. Z tej puli, na 
infrastrukturę gazu ziemnego (sieci przesyłowe, magazyny, tłocznie, terminale LNG i instalacje CNG), przewidziane zostało 50 projektów. 

12 Wsparcie finansowe w ramach CEF otrzymają tylko te projekty PCI, które spełnią kryteria wskazane w rozporządzeniu.

ukonstytuować się grupa robocza pod auspicjami KE, złożona z przedstawicieli zainteresowa-
nych państw członkowskich, krajowych regulatorów oraz projektodawców13, której zadaniem 
będzie przyjęcie „swojej” regionalnej listy projektów. Projekty z regionalnych list, po weryfikacji 
przez Agencję ds. Współpracy Regulatorów Energii (ACER), trafią na listę ogólnounijną14. 

Każdy z projektów ubiegających się o unijny status projektu wspólnego zainteresowania musi 
spełnić szereg kryteriów ogólnych oraz szczegółowych. Kryteria ogólne (projekt musi być 
niezbędny do realizacji korytarza, dotyczyć minimum dwóch państw członkowskich, a łączne 
korzyści z projektu powinny przewyższać jego koszty) kwalifikują projekt do dalszej oceny przez 
grupy regionalne. Następnie projekty oceniane są pod kątem ich przyczyniania się do: inte-
gracji rynku, bezpieczeństwa dostaw, zwiększenia konkurencji oraz wsparcia zrównoważonego 
rozwoju. Z powodu krótkich terminów przewidzianych dla procedury przygotowania pierw-
szej unijnej listy projektów PCI (pół roku od opublikowania dokumentu), KE zaproponowała 
niestandardowe rozwiązanie – utworzenie grup regionalnych ad hoc jeszcze przed wejściem 
w życie rozporządzenia15. Ich zadaniem jest analiza zgłoszonych projektów oraz wybór wstęp-
nych list PCI16. Projekty zostały ocenione przez zewnętrznego konsultanta, przy uwzględnieniu 
metodologii opartej na kryteriach z projektu rozporządzenia, którym przedstawiciele państw 
członkowskich przyznali wcześniej odpowiednie wagi17. Najprawdopodobniej regionalne listy 
PCI zostaną przygotowane jeszcze wiosną 2013 r., a  ostateczna ogólnounijna lista zostanie 
przyjęta pod koniec 2013 r. w formie aktu delegowanego KE. Lista będzie uaktualniana co dwa 
lata, co oznacza szansę dla kolejnych – obecnie mniej zaawansowanych czy będących dopiero 
w  fazie koncepcji – projektów na uzyskanie statusu PCI. Wprawdzie planowane rozporzą-
dzenie nie przewiduje konkretnej liczby PCI z podziałem na poszczególne korytarze, niemniej 
jednak w toku prac grup udało się zauważyć pewną klasyfikację regionów z punktu widzenia 
„pilności” rozwoju infrastruktury energetycznej. W grupie Połuniowego Korytarza Gazowego 
status projektów PCI przyznano wszystkim zgłoszonym projektom wpisującym się w główne 
trasy przesyłu gazu z regionu Morza Kaspijskiego oraz Lewantu. W BEMIP-ie, na wstępnej liście 
projektów znalazły się wszystkie, które spełniły kryteria kwalifikowalności. Wybór pozostałych 
projektów odbędzie się spośród kandydatów z dwóch grup Północ-Południe, najprawdopo-
dobniej z korzyścią dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Korzyści ze statusu PCI

Zdaniem operatorów i  ekspertów, największą zmianą są rozwiązania zapewniające przy-
spieszoną ścieżkę uzyskiwania pozwoleń budowlanych i  decyzji środowiskowych. Według 
obliczeń KE, proces zbierania dokumentacji, pozwoleń i  decyzji przed rozpoczęciem prac 

13 Projektodawcą, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem, może być zarówno operator danej infrastruktury gazowej, jak i każdy inwestor 
opracowujący projekt.

14 Aneks III projektu rozporządzenia w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej z 19.10.2011 r. 
15 Rozporządzenie sektorowe powinno wejść w życie na przełomie kwietnia i maja 2013 r. Dotychczasowe prace w grupach toczyły się 

w oparciu o projekt rozporządzenia.
16 W końcowej fazie procesu każda z list będzie musiała zostać najpierw zaakceptowana na szczeblu „właściwej”, czyli funkcjonującej już po 

wejściu w życie rozporządzenia, grupy regionalnej.
17 W grupach, gdzie zgłoszone zostały projekty PL (tj. BEMIP i Północ-Południe w EŚ-W), najwyższe znaczenie (wagi) zostało przypisane 

kryterium bezpieczeństwa dostaw, integracji rynku i konkurencji, najniższe zaś kryterium zgodności z zasadami trwałego rozwoju. 
W grupie Północ-Południe Zachodniej, rozłożenie akcentów przedstawiało się dokładnie odwrotnie. 
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budowlanych wynosi, w  zależności od kraju, od kilku do nawet kilkunastu lat18. Według 
danych Gaz-System, w Polsce procedury, wraz z uzyskaniem dostępu do gruntów i pozwoleń 
budowlanych, trwają średnio 8,5 roku19. Rozwiązaniem tego problemu ma być skoordyno-
wany centralnie system przyznawania pozwoleń. Każde państwo członkowskie będzie musiało 
wyznaczyć organ odpowiedzialny za – w  zależności od wybranego modelu – wydawanie 
kompleksowych decyzji dotyczących pozwoleń lub koordynowanie ich wydawania pomiędzy 
innymi urzędami, z prawem ingerencji bądź zmiany ich decyzji. Wyznaczone zostały krótkie 
terminy na wydawanie poszczególnych decyzji (budowlanych, środowiskowych), co stanowi 
bardziej ambitne podejście niż obowiązująca w Polsce w odniesieniu do kilku projektów, tzw. 
specustawa terminalowa czy projektowana dopiero ustawa korytarzowa. Cały proces – od 
momentu notyfikacji projektu do wydania pozwolenia na budowę – ma według przepisów 
rozporządzenia zająć nie więcej niż 3,5 roku. Uzyskanie statusu PCI przez projekt infrastruktury 
energetycznej wiąże się również z  szeregiem innych, przewidzianych przez rozporządzenie, 
korzyści. Art. 14 rozporządzenia przewiduje zachęty inwestycyjne dla projektodawców, takie 
jak możliwość uzyskania większego zwrotu z zainwestowanego kapitału czy uznania kosztów 
przed oddaniem projektów. Interesującym rozwiązaniem jest również umożliwienie inwestycji 
o skutkach transgranicznych (art. 13), czyli dopuszczenie do sytuacji, aby na projekt składali 
się również beneficjenci inwestycji w  innych krajach, czyli użytkownicy sieci z krajów człon-
kowskich, w których dana inwestycja generuje pozytywne skutki, a niekoniecznie przechodzi 
przez ich terytorium.

Finansowanie projektów gazowych w ramach pakietu 
infrastrukturalnego
Projekt rozporządzenia „Łącząc Europę”, będącego dokumentem spinającym w jedną klamrę 
rozporządzenia sektorowe, wyznacza szczegóły dotyczące finansowania projektów uznanych 
za priorytetowe w poszczególnych obszarach – wskazuje kryteria ich kwalifikowalności, limity 
środków przeznaczanych na poszczególne projekty oraz etapy realizacji inwestycji. Z przewi-
dzianej kwoty, część środków bezpośrednio wesprze wybrane projekty, a część posłuży jako 
zabezpieczenie ryzyka i dźwignia finansowa dla obligacji projektowych20 oraz innych instru-
mentów finansowych pozwalających na większy udział inwestycji prywatnych w  infrastruk-
turę energetyczną21. Prace nad niniejszym artykułem zbiegły się z  istotnymi zmianami doty-
czącymi budżetu CEF, do których doszło w wyniku uzgodnień na temat nowych wieloletnich 
ram finansowych UE podczas szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r.22 Jedną 

18 Ocena wpływu – Komunikat KE Priorytety w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie – plan 
działania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci energetycznej dokument z dnia 17.11.2010 r., KOM(2010) 677.

19 Przykład dotyczy 100 km odcinka gazociągu. Do tego okresu zalicza się również czas na rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę robót.
20 Istota obligacji projektowych polega na częściowym zabezpieczeniu ryzyka inwestorów finansujących wybrane projekty przez KE (budżet 

UE) i EBI. Instrument stwarza szansę na zwiększenie udziału sektora prywatnego w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, co 
jest szczególnie ważne w warunkach ograniczonych zasobów publicznych w następstwie kryzysu finansowego. Na lata 2012-2013 
zaplanowano przeprowadzenie programu pilotażowego obligacji projektowych, z wykorzystaniem środków aktualnej perspektywy 
finansowej.

21 Ponieważ dokument jest wciąż negocjowany, dokładny podział środków finansowych na wsparcie bezpośrednie i instrumenty finansowe 
nie jest znany. 

22 W pierwotnej propozycji KE, wartość całego funduszu CEF została ustalona na 50 mld EUR, z czego 9,2 miało zostać przeznaczone na 
finansowanie infrastruktury energetycznej, jednak w toku prac nad budżetem środki te zmniejszono do 5,1 mld EUR.

z głównych „ofiar” osiągniętego kompromisu okazał się być fundusz CEF, w którym na energe-
tykę przypadnie ostatecznie dokładnie tylko 5 126 mln EUR, czyli o prawie połowę mniej niż 
planowano. Tak znaczne uszczuplenie środków oznacza zdecydowanie większą konkurencję 
wśród potencjalnych projektów PCI i powinno skłonić KE do wyboru przede wszystkim tych 
projektów, które w największym stopniu przyczyniają się do budowy zintegrowanego rynku 
i eliminacji „wysp energetycznych”, a więc kluczowych celów z punktu widzenia strategii ener-
getycznej wyznaczonej przez Radę Europejską w 2011 r.

Dotacje w ramach CEF

Zgodnie z  art. 15 projektu rozporządzenia sektorowego, wszystkie projekty gazowe, które 
uzyskały status PCI, mogą starać się o pomoc finansową w formie dotacji na prace studyjne 
oraz w  formie instrumentów finansowych23. Do otrzymania dotacji na roboty konieczne 
jest spełnienie następujących kryteriów: projekt nie jest ekonomicznie uzasadniony, analiza 
kosztów i  korzyści projektu powinna wskazywać na istnienie istotnych efektów zewnętrz-
nych (jak zwiększone bezpieczeństwo dostaw, solidarność, innowacyjność), projekt musi 
również otrzymać decyzję w  sprawie transgranicznej alokacji kapitału24. Poziom dofinanso-
wania z budżetu UE (na prace studyjne i/lub roboty) został ustalony na 50%, a w przypadku 
projektów, które w  sposób szczególny przyczyniają się do spełniania kryteriów CEF (np. 
znosząc izolację wysp energetycznych), pułap dofinansowania może zostać podniesiony do 
75%. Finansowanie w  ramach CEF prawdopodobnie będzie się odbywać analogicznie do 
programu TEN-E. Projektodawcy będą mieli możliwość ubiegać się o środki, odpowiadając na 
coroczne konkursy KE.

Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Istotną rolę do odegrania w  ramach finansowania infrastruktury energetycznej ma odegrać 
w nowej perspektywie finansowej Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), zarówno w formie prze-
widzianych w  CEF obligacji projektowych, jak i  w  formie kredytów udzielanych z  własnych 
środków. Ubiegłoroczna decyzja o  dokapitalizowaniu środków EBI przez UE oznaczać ma 
de facto wzrost budżetu na energetykę o  ok. 35-40%25. Co prawda, znaczna część środków 
zostanie przeznaczona na projekty ukierunkowane na przyłączanie OZE (odnawialne źródła 
energii) i  zwiększające efektywność energetyczną, ale w  roboczych konsultacjach z  eksper-
tami narodowymi, przedstawiciele Banku zapowiadają zabezpieczenie ok. 20% środków na 
projekty ważne również z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw czy integracji rynku. Status 
PCI może istotnie zwiększyć szanse na uzyskanie powyższego wsparcia. 

23 W projekcie rozporządzenia CEF (art. 14, ust. 3) wyróżnia się instrumenty kapitałowe (fundusze inwestycyjne) oraz pożyczki i gwarancje 
ułatwiane poprzez instrumenty oparte na podziale ryzyka, w tym mechanizm wspierający obligacje projektowe (patrz przypis 20).

24 Ponadto, zgodnie z art. 4 projektu rozporządzenia CEF, każdy projekt powinien przyczyniać się do przynajmniej jednego z trzech ogólnych 
kryteriów: dalszej integracji rynku, zwiększania bezpieczeństwa dostaw, przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska.

25 Przykładowo, w 2011 r. Bank przeznaczył na kredyty w sektorze energetyki w UE ok. 10,8 mld EUR. Patrz: [online] http://www.eib.org/
attachments/reinforcing-the-capital-base-of-the-eib-final.pdf, (data dostępu: 15.02.2013). 
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Wsparcie w ramach polityki spójności

Głównym źródłem środków z polityki spójności przydzielonych na dofinansowanie projektów 
energetycznych w  kontekście nowej perspektywy budżetowej będzie EFRR (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego). W  latach 2007-2013 na projekty związane z  tradycyjnymi 
źródłami energii oraz sieciami TEN-E przydzielone zostało ok. 1,7 mld EUR26. W Polsce, w ramach 
POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko), dofinansowanie uzyskały kluczowe 
projekty z  punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego – przede wszystkim budowa 
i rozbudowa gazociągów wewnętrznych i pojemności magazynowych27. Szersze omówienie 
tego zagadnienia znajduje się w rozdziale 3. Z punktu widzenia dostępności środków na inwe-
stycje w  infrastrukturę gazową, w nowej perspektywie budżetowej niepokojące jest jednak, 
że o ile w rozporządzeniu w sprawie EFRR z 2006 r. określającym cele na lata 2007-201328 jako 
jeden z priorytetów wskazano wsparcie inwestycji przyczyniających się do zwiększenia bezpie-
czeństwa dostaw oraz budowy infrastruktury sieciowej, to w projekcie nowych wspólnych ram 
strategicznych na lata 2014-202029 w kontekście energii w sposób bezpośredni mowa jedynie 
o  wsparciu projektów związanych z  obniżaniem emisji (w  tym w  szczególności z  integracją 
i promocją OZE oraz efektywnością energetyczną). Trwają obecnie negocjacje nad przedmio-
towym projektem rozporządzenia i należy mieć nadzieję, że polskie stanowisko w tej sprawie, 
które od początku w  wyraźny sposób wskazywało konieczność podtrzymania wsparcia dla 
infrastruktury kluczowej w kontekście bezpieczeństwa dostaw, zostanie zrealizowane.

Podsumowanie

Pakiet infrastrukturalny – zaproponowany przez KE model wsparcia kluczowej infrastruk-
tury energetycznej, oparty o instrument finansowania „Łącząc Europę”, posiadający znacznie 
większy budżet niż dotychczas obowiązujący program TEN-E – powinien pomóc w  reali-
zacji celów strategicznych z  punktu widzenia polityki energetycznej UE, przede wszystkim 
w budowie wewnętrznego rynku energii. W najbliższym czasie rozstrzygnie się, ile z przezna-
czonej na energię w ramach CEF kwoty 5,1 mld EUR przypadnie na projekty gazowe. Pomimo 
braku możliwości bezpośredniego dofinansowania w ramach funduszu wszystkich projektów 
PCI zgłoszonych przez państwa członkowskie, na szczególną uwagę zasługuje sam już status 
projektu wspólnego zainteresowania, który otwiera szerokie perspektywy związane z pełną 
gamą uproszczeń o charakterze proceduralnym oraz stawia daną inwestycję w pozycji uprzy-
wilejowanej w  kontekście potencjalnych kredytów lub gwarancji. Należy jednak podkreślić, 
że o  ile celem wsparcia w  ramach funduszu CEF jest przede wszystkim wzmocnienie inte-
gracji systemowej w  wymiarze unijnym (poprzez budowę połączeń o  wymiarze transgra-
nicznym), o  tyle to od przyszłego modelu podziału środków w  ramach polityki spójności 

26 [online] http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/energy/index_pl.cfm, (data dostępu: 14.02.2013).
27 Plan inwestycyjny spółki Gaz-System na lata 2011-2014 zakłada dofinansowanie w kwocie 1,2 mld PLN z POiŚ. [online] http://www.

gaz-system.pl/fileadmin/centrum_prasowe/wydawnictwa/PL/RAPORT_GAZ-SYSTEM_2011.pdf, (data dostępu: 15.02.2013).
28 Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, art. 4 p. 9 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).
29 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 z 6.10.2011 r. KOM(2011) 614.

(uwzględniającego konieczność dofinansowania dla infrastruktury gazowej) zależy przyszłość 
realnego wsparcia dla inwestycji w sieci wewnętrzne i podziemne magazyny gazu. Wsparcie 
w  ramach POIiŚ było niezwykle istotnym czynnikiem rozwoju kluczowych projektów krajo-
wych w  latach 2007-2013. Uwzględniając fakt, iż Polska otrzyma podobną ilość środków 
w  ramach całej polityki spójności na lata 2014-2020, należy oczekiwać zbliżonej kwoty 
przeznaczonej na energetykę również w  nowej perspektywie budżetowej. Wiele zależy od 
wyników toczących się wciąż prac nad kształtem tzw. pakietu legislacyjnego dla polityki spój-
ności30. Niewątpliwie, w negocjowanym pakiecie większy nacisk niż do tej pory będzie poło-
żony na „niskoemisyjny” aspekt nowych inwestycji31. W konkluzjach dotyczących wieloletnich 
ram finansowych, z  lutego br., wskazano, iż co najmniej 20% unijnych wydatków w  latach 
2014-2020 powinno być przeznaczonych na działania związane z klimatem. Nowe rozporzą-
dzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinno jednak dać możli-
wość realizacji krajowych inwestycji, istotnych także z punktu widzenia zwiększenia poziomu 
bezpieczeństwa energetycznego oraz eliminacji „wąskich gardeł” w systemie, a więc budowy 
kluczowej infrastruktury sieciowej i magazynowej. Wielkość i zakres potencjalnego wsparcia 
będą dookreślone w  krajowych instrumentach wdrażających cele wyznaczone na poziomie 
unijnym, a więc w Umowie Partnerstwa, która będzie negocjowana z KE w drugiej połowie 
tego roku oraz w ustanowionych na jej podstawie programach operacyjnych.

Stwierdzenia i opinie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie prywatne poglądy 
autorów oraz nie są w żadnym zakresie stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych ani 
Ministerstwa Gospodarki.

30 Prezydencja Irlandzka oczekuje osiągnięcia porozumienia do końca czerwca 2013 r.
31 Konkluzje Rady Europejskiej z dn. 7-8 lutego 2013 r.



Wprowadzenie – struktura branży

Branża poszukiwania i wydobycia węglowodorów jest bardzo kompleksowa. Działalność poszuki-
wawcza rozpoczyna się od etapu greenfield (czyli pierwszych prac poszukiwawczych na zupełnie 
nowych obszarach). Na przeciwległym końcu działalności znajduje się wydobycie węglowodorów: 
ropy naftowej, gazu ziemnego, kondensatów. Etap greenfield, będący pierwszym etapem poszu-
kiwawczo-rozpoznawczym, jest zainicjowany oceną dostępnych historycznych danych geolo-
gicznych (oraz innych), mających świadczyć o  potencjale występowania węglowodorów. Ten 
pierwszy etap jest najbardziej ryzykownym, często mającym charakter spekulatywny. Ponieważ 
samo występowanie węglowodorów może być nawet bardzo prawdopodobne, to jednak forma 
występowania w strukturach geologicznych, z których eksploatacja będzie ekonomicznie uzasad-
niona, jest zawsze bardzo niepewna, podobnie jak wielkość zasobów.

Etap greenfield, na którym obecnie trwają poszukiwania gazu z łupków w Polsce, jest począt-
kiem kompleksowego łańcucha budowania wartości dodanej, który przedstawia tabela 18.1. 

Tabela 18.1. Łańcuch wartości: od greenfield do zamknięcia produkcji. Źródło: opracowanie własne

 Poszukiwanie i rozpoznanie Rozwój  Produkcja

Ła
ńc

uc
h 

do
st

aw
cz

y:

Wielkość zasobów /
Warunki sejsmiczne Wiercenia

Infrastruktura 
podwodna 
(pozalądowa)

Instalacje 
produkcyjne

Działalność 
operacyjna

Obsługa 
odwiertu

Środowisko
naturalne

Zamknięcie 
produkcji 

Firmy zajmujące 
się poszukiwaniem 
i wydobyciem ropy i gazu

Analiza i interpretacja, zarządzanie projektem, inżynieria

Główni kontrahenci Nabycie i analiza Operacje 
wiertnicze

Infrastruktura 
podwodna

Inżynieria 
i zarządzanie 
projektem

Działalność 
operacyjna

Zamknięcie 
produkcji

Integratorzy systemów

Wyposażenie 
i sprzęt 
wierniczy

Produkcja 
i dostawcy 
modułów/
komponentów 

Konserwacja 
i modyfikacja

Obsługa 
odwiertu 
i urządzeń 
wgłębnych

Dostawcy produktów
Wyposażenie 
i modele

Ochrona 
środowiska 
naturalnegoDostawcy usług Transport 

i logistyka
Badania i rozwój Badanie i rozwój, usługi konsultingowe, działalność finansowa i prawnicza
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Efektem przechodzenia pomiędzy poszczególnymi etapami łańcucha wartości od poszuki-
wania i rozpoznania, poprzez rozwój do produkcji, jest możliwość coraz bardziej wiarygodnej 
oceny ryzyka. W związku z tym, im wcześniejszy etap, tym większe ryzyko decyzyjne pono-
szone jest przez inwestorów, co wynika z  wysokiego poziomu niepewności. Zatem na tym 
etapie, firmy oczekują bardzo wysokiego zwrotu na inwestycji.

Infrastruktura: jeden z parametrów oceny ryzyka na etapie 
greenfield
Jednym z parametrów oceny zwrotu na inwestycji poszukiwania i wydobycia węglowodorów 
jest dostępność do rynków zbytu. Z  jednej strony jest to kompleksowa i dynamiczna ocena 
aktualnych oraz perspektywicznych warunków ekonomicznych (zrównoważenie podaży 
i popytu, ogólne warunki ekonomiczne, wzrost gospodarczy etc.), z drugiej – ocena infrastruk-
tury magazynowej i  przesyłowej (aktualnego stanu, technicznych możliwości rozbudowy, 
kosztów, uwarunkowań regulacyjnych, prawnych i geopolitycznych).

Nierzadkie są sytuacje, gdy dostępność węglowodorów nie idzie w parze z dostępnością 
infrastruktury zapewniającej przesył na rynki zbytu. Przykładem mogą być złoża gazu ziem-
nego w krajach zachodniej Afryki (np. w Nigerii). Przez dziesięciolecia ceny gazu na głów-
nych rynkach zbytu na świecie (Japonia, Korea Południowa, USA, Europa) były na poziomie 
zbyt niskim, aby rozwój infrastruktury logistycznej (w  tym wypadku instalacji skraplania 
i  magazynowania, LNG) był ekonomicznie uzasadniony. W  rezultacie olbrzymie ilości 
gazu ziemnego, produkowanego wraz z ropą naftową w Afryce Zachodniej, były spalane, 
a  złoża gazu ziemnego nie były rozwijane. Sytuacja ta zmieniła się w  ciągu ostatnich 10 
lat na skutek dramatycznego wzrostu ceny gazu. Ta wysoka cena utrzymała się do dzisiaj 
w Europie i krajach azjatyckich.

Zatem już od etapu greenfield (zwłaszcza w przypadku poszukiwania gazu ziemnego), dostęp-
ność do infrastruktury logistycznej (gazociągi, podziemne magazyny gazu etc.) oraz związany 
z tym koszt dostaw do odbiorców, są krytyczne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
Gdy brak jest adekwatnego dostępu do infrastruktury, co zdarza się często, wtedy dodatkowo 
należy wziąć pod uwagę koszt jej stworzenia.

Ponieważ budowa rurociągów, stacji kompresorowych, podziemnych magazynów gazu, 
jest także bardzo kapitałochłonna, z  perspektywy inwestora w  infrastrukturę bardzo 
istotnym jest zapewnienie sobie minimalnego, z  punktu widzenia zwrotu na inwestycji, 
użytkowania. Na etapie greenfield jest zasadniczo niemożliwym, aby to określić. W przy-
padku złóż, takich jak gaz z  łupków, których koszt eksploatacji jest stosunkowo wysoki, 
możemy mieć do czynienia z klasyczną sytuacją „kury i jajka”. Gdyby dostęp do infrastruk-
tury był zagwarantowany, to firmy decydujące o podjęciu poszukiwań oceniałyby swoje 
ryzyko na poziomie pozwalającym na rozpoczęcie inwestycji. Z  kolei gdyby inwestorzy 
decydujący o budowie infrastruktury mieli zagwarantowany jej minimalny poziom wyko-
rzystania, wtedy byliby przygotowani zbudować „na własną rękę” gazociągi oraz inne, 
potrzebne logistyczne instalacje.

Ten dylemat możemy zaobserwować w  warunkach europejskich. Na przykład od ponad 10 
lat dostrzegamy go w przypadku budowy gazociągu Nabucco. Oprócz uwarunkowań geopo-
litycznych, stanowisko UE, jak i rządów, iż Nabucco powinno być z zasady projektem komer-
cyjnym, powoduje, że dylemat „kury i  jajka” nie ma rozwiązania. Z  jednej strony producenci 
gazu rozwijają projekty wydobywcze, biorąc pod uwagę, że gazociąg Nabucco nie będzie 
dostępny, z drugiej – nie mając gwarancji wykorzystania – projekt Nabucco w rezultacie nie 
jest realizowany.

Na obecnym, bardzo wczesnym etapie poszukiwań i rozpoznania gazu z łupków w Polsce oraz 
w Europie, bardzo istotnym jest, aby warunki i plany rozwoju infrastruktury logistycznej oraz 
dostępności do rynku zbytu były jasno określone. Ważne są także działania obniżające ryzyka 
rozwoju infrastruktury, takie jak uwarunkowania prawne i regulacje – w tym czas potrzebny na 
przeprowadzenie procesu inwestycyjnego – a także dostępność do rynków zbytu.

Regulacje prawne na poziomie UE, takie jak trzeci pakiet energetyczny, mają zagwarantować 
równy dostęp do rynku przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Jednak nie ułatwiają 
one tworzenia nowej, a  nawet mogą być olbrzymią barierą. Co więcej, przy braku szero-
kiego i konkurencyjnego rynku producentów gazu w Europie, niemożliwość gwarantowania 
sobie monopolistycznej lub dominującej pozycji, w ramach infrastruktury przesyłowej, może 
być powodem braku jej dalszego rozwoju. Ponieważ rynek jest zliberalizowany tak bardzo, 
jak jego najmniej liberalna część łańcucha dostawczego, infrastruktura przesyłowa może 
w związku z tym stać się wąskim gardłem rozwoju zliberalizowanego rynku gazu ziemnego 
w Europie. Ryzyka związane z dostępem do rynku będą bardzo wysokie, a tym samym wyższe 
będą ryzyka firm podejmujących poszukiwania i  rozpoznanie gazu z  łupków. Potencjalnie 
może to doprowadzić do zaniechania wykorzystania rodzimych węglowodorów w Europie, 
tym samym czyniąc ją mniej konkurencyjną z pozostałymi regionami świata: USA, Chinami 
i innymi krajami Azji.

Podsumowując, już na wczesnym etapie poszukiwania i rozpoznania gazu z łupków w Polsce 
oraz w  Europie, zarówno władze krajowe, jak i  na poziomie unijnym, powinny podjąć dzia-
łania sprzyjające rozwojowi fizycznej infrastruktury integrującej rynki krajów UE: gazociągi, 
podziemne magazyny gazu, a  także terminale LNG (w  tym terminale pływające FSRU). 
Działania te powinny minimalizować bariery formalne oraz wprowadzać zachęty finansowe, 
np. w postaci zwiększonych odpisów podatkowych.

Struktura ryzyk a zwyczaje i praktyki biznesowe

Zwyczaje oraz praktyki biznesowe nie rozwijają się w oderwaniu od środowiska naturalnego 
i otoczenia społeczno-politycznego. Są wręcz jego częścią i odpowiedzią na istniejące uwarun-
kowania, które nawet kształtują. Jest to sprzężenie zwrotne. Dlatego pomocnym w  zrozu-
mieniu zwyczajów i  praktyk biznesowych jest poznanie struktury ryzyka działalności bizne-
sowej. Jest to szczególnie istotne w branży poszukiwania i wydobycia bogactw naturalnych, 
a także w branży infrastruktury, gdzie inwestycje są na ogół olbrzymie, a zwrot na nich pojawia 
się po dłuższym czasie, ale może też trwać przez wiele lat.
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Im większa jest inwestycja i im dłuższy oczekiwany okres jej zwrotu, tym większa jest niepew-
ność, co do wszelkich wyjściowych założeń inwestycyjnych. Istotny wpływ na tę niepewność 
ma otoczenie społeczno-polityczne oraz inne uwarunkowania, w  tym zwyczaje i  praktyki 
biznesowe.

Ryzyka naziemne

Ryzykami naziemnymi określane są wszelkiego rodzaju ryzyka, które nie mają charakteru tech-
nicznego lub technologicznego bądź nie wynikają z uwarunkowań środowiska naturalnego. 
Zaliczamy do nich:
•	 stabilność systemu politycznego;
•	 spójność społeczną (np. konflikty lub potencjalne konflikty społeczne, etniczne etc.);
•	 poziom rozwoju cywilizacyjnego (poziom wykształcenia, świadomość społeczna, otwar-

tość etc.);
•	 przejrzystość praktyk na styku państwo – biznes prywatny (czyli możliwość występowania 

zjawisk korupcyjnych);
•	 charakter i stabilność systemu fiskalnego;
•	 efektywność organów państwa (np. systemu sprawiedliwości) oraz systemu 

biurokratycznego.

Wysoki poziom ryzyk naziemnych może uniemożliwiać jakąkolwiek działalność inwestycyjną, 
pomimo bardzo niskich ryzyk, które można – w przypadku poszukiwania i wydobycia bogactw 
naturalnych – określić jako „podziemne”.

Ryzyka podziemne

Ryzykami podziemnymi określane są wszelkiego rodzaju ryzyka wynikające z  naturalnych 
uwarunkowań eksploatacyjnych, a  których przezwyciężenie wymaga techniczno-technolo-
gicznych rozwiązań. Dodatkowo do ryzyk podziemnych możemy zaliczyć również wielkość 
zasobów oraz niepewność przy ocenie ich wielkości. W  przypadku rozwoju infrastruktury, 
takiej jak gazociągi, ale także drogi lub koleje, ryzyka wynikające z warunków środowiskowych 
i naturalnych mają ten sam charakter, co ryzyka podziemne.

Dynamiczny charakter ryzyk

Niepewność w ocenie ryzyk, mających charakter podziemny lub wynikających z uwarunkowań 
naturalnych, ma tendencję malejącą w miarę upływu czasu. Pojawianie się nowych technologii 
i technik ma charakter progresywny, czyli powiększa wiedzę i tym samym poprawia możliwość 
lepszej oceny. Podobnie w miarę postępującej i coraz lepszej oceny, aż do osiągnięcia etapu 
schyłkowego eksploatacji złoża bogactwa naturalnego, same ryzyka podziemne także mają 
charakter malejący. Dopiero na późnym etapie dużego wyeksploatowania zasobów, ryzyka 
podziemne mogą wzrastać.

Dość analogiczna sytuacja występuje w  przypadku rozwoju infrastruktury. Im bliżej ukoń-
czenia inwestycji, tym mniejsze są ryzyka związane z jej budową. Z czasem jednak pojawiają 
się ryzyka związane z jej eksploatacją, które stają się tym większe, im starsza jest infrastruktura.

W przypadku ryzyk naziemnych, nie ma takich ogólnych zależności. Nie tylko skalę tych ryzyk, 
ale możliwość ich zmian w  przyszłości należy oceniać dla każdego kraju, a  nawet obszaru, 
osobno. Warto przy tym zauważyć, że ryzyka podziemne są najwyższe na samym początku 
działalności. Jeżeli do tego dojdą wysokie ryzyka naziemne, razem mogą prowadzić do nega-
tywnej oceny ryzyka inwestycyjnego i w rezultacie do decyzji o niepodjęciu lub zaniechaniu 
działalności.

Zwyczaje i praktyki biznesowe wynikające ze struktury ryzyk

Na tle powyżej zaprezentowanej struktury ryzyk, uwarunkowania działalności firm prywat-
nych różnią się od uwarunkowań działalności firm kontrolowanych przez państwo. Podmioty 
prywatne muszą brać pod uwagę, przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych, zarówno 
pełną gamę ryzyk podziemnych, jak i  naziemnych. Podmioty kontrolowane przez państwo 
są w zupełnie innej sytuacji. O ile proces oceny ryzyk podziemnych jest dla nich w zasadzie 
taki sam jak dla firm państwowych, to proces oceny ryzyk naziemnych jest już inny. Ponieważ 
władze państwowe, wykonujące funkcję właścicielską wobec firm państwowych, mają bezpo-
średni wpływ na kształtowanie bardzo wielu elementów składających się na ryzyka naziemne, 
to mogą te ryzyka pomijać. Na przykład, przewidywany poziom opodatkowania w przyszłości, 
który jest jednym z  podstawowych kryteriów inwestycyjnych dla firm prywatnych, dla firm 
państwowych jest sprawą mającą charakter relacji z  właścicielem, czyli z  władzami. Stawia 
to państwo jako właściciela w sytuacji, w której nieodpowiednimi przepisami podatkowymi 
może zaszkodzić własnej firmie. Zatem, w odróżnieniu od firm prywatnych, których zarządy 
odpowiedzialne są także za zdolności przewidywania przepisów podatkowych, w  firmach 
kontrolowanych przez państwo odpowiedzialność ta należy do właściciela, czyli państwa.

Wykres 18.1. Zmiana ryzyka na tle poszczególnych etapów inwestycyjnych. Źródło: opracowanie 
własne

Produkcja Schyłek produkcjiRozwój Poszukiwanie

Budowa Rozpoczęcie eksploatacji Zużycie
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Nie oznacza to, że odpowiedzialność władz państwowych za wiele elementów ryzyka naziem-
nego znosi ich wpływ na działalność firm państwowych. Jednakże znosi obciążenie odpowie-
dzialnością zarządów firm państwowych za konsekwencje decyzji władz, które mogą – poprzez 
zwiększenie ryzyk naziemnych – być przyczyną problemów. Zarządy firm prywatnych nie mają 
takiego luksusu: ich odpowiedzialność wobec udziałowców jest całościowa.

Taka sytuacja powoduje, że istnieje asymetria pomiędzy firmami prywatnymi i państwowymi 
na niekorzyść tych pierwszych. Powoduje ona, że firmy państwowe w  pewnych sytuacjach 
mogą podejmować pozytywne decyzje inwestycyjne, podczas gdy firmy prywatne będą je 
uznawać za zbyt ryzykowne.

Asymetria ta, jeżeli istnieje przez lata i  władze państwowe nie mają doświadczenia 
w  zarządzaniu procesem poszukiwania oraz wydobycia bogactw naturalnych prowa-
dzonych przez prywatne firmy, bardzo często idzie w parze z praktykami i zwyczajami 
biznesowymi, takimi jak:

•	 nadmierne rozszerzenie interpretacji o „informacji poufnej”: informacje geologiczne mają 
charakter strategiczny tak dla kraju, jak i dla firm prowadzących poszukiwania i wydobycie; 
w  przypadku dominacji firm państwowych, naturalnym jest maksymalne rozszerzenie 
kategorii poufności; w  przypadku firm prywatnych jest to element bariery dostępu do 
rynku, dlatego państwo swymi przepisami musi znaleźć równowagę pomiędzy interesem 
firm prowadzących już badania a ich konkurencją (aby nie była ona blokowana), z reguły 
wówczas nakłada się limit czasowy na poufność informacji (np. 5 lat);

•	 przewlekłość procesu decyzyjnego: o  ile przewlekłość procesu decyzyjnego (a  taka jest 
bardzo często „naturalna” tendencja wszelkich procesów biurokratycznych) jest także uciąż-
liwa dla firm państwowych, to jednak ostateczna odpowiedzialność spada na właściciela; 
dodatkowo zarządy podmiotów państwowych nie mają tendencji do zbyt asertywnego 
dbania o interesy swych firm wobec organów władz państwowych (jako że stawiałoby je 
w co najmniej pośrednim konflikcie z właścicielem);

•	 firmy państwowe nie mają naturalnej tendencji do maksymalizowania zysków; na ten 
czynnik składa się wiele powodów, takich jak brak powiązania wynagrodzenia zarządów 

Tabela 18.2. Zróżnicowanie charakterystyki ryzyk pomiędzy firmami państwowymi i prywatnymi. 
Źródło: opracowanie własne

Ryzyka naziemne Ryzyka podziemne

Firmy państwowe
Właściciel, czyli władze państwowe, są współod-
powiedzialne wraz z zarządami (ponieważ mają 
bezpośredni wpływ na istotną część tych ryzyk)

Podmioty państwowe i prywatne 
są w takiej samej sytuacji 

Firmy prywatne

Zarządy firm prywatnych są bezpośrednio 
odpowiedzialne za ocenę ryzyk naziemnych 
(w tym za przewidywanie konsekwencji 
decyzji firm państwowych)

i  pracowników w  zależności od wyników, brak presji ze strony właściciela na wysoką 
produktywność, wysoka presja na prospołeczne i komercyjnie niezrównoważone zobowią-
zania, takie jak nadmierne zatrudnienie, sponsoring etc.;

•	 niska produktywność firm państwowych jest efektem takich czynników, jak przewlekłość 
procesu decyzyjnego oraz brak tendencji do maksymalizowania zysków;

•	 tendencje monopolistyczne: w  celu zrekompensowania niskiej produktywności, z  której 
wynika niska konkurencyjność, firmy państwowe mają tendencje do budowania formal-
nych lub nieformalnych struktur monopolistycznych bądź oligopolistycznych oraz do 
tworzenia z innymi firmami państwowymi struktur kartelowych; tworzy to wysokie bariery 
prowadzenia biznesu przez podmioty prywatne.

Firmy państwowe i prywatne: problem wyrównywania ryzyk

Asymetria ryzyk pomiędzy firmami państwowymi a prywatnymi jest bardzo trudnym do oceny 
i rozwiązania – w sensie wyrównania ryzyk – zagadnieniem. Jest tak, zwłaszcza gdy dotyczy 
obszarów strategicznych dla państwa, takich jak poszukiwanie i wydobycie bogactw natural-
nych, szeroko pojętej energetyki, telekomunikacji, infrastruktury etc. Są to sektory, w których 
bariery kapitałowe wejścia na rynek są bardzo wysokie i  ekonomia skali ma bardzo istotne 
znaczenie. Zatem jest to rynek prawie niedostępny dla małych i średnich przedsiębiorstw czy 
organicznie powstających startupów.

Taka sytuacja, w przypadku gdy państwo decyduje się na otwarcie rynku i dopuszczenie do 
dominacji podmiotów prywatnych, niesie ze sobą następujące, istotne wyzwania:

•	 ryzyko tworzenia się prywatnych monopolistycznych, quasi-monopolistycznych, oligopoli-
stycznych, quasi-kartelowych relacji pomiędzy dużymi prywatnymi firmami;

•	 koncentracji firm prywatnych na krótkoterminowych zyskach, co w efekcie niesie ze sobą 
ryzyko zaniedbania koniecznych inwestycji długoterminowych;

•	 nieodpowiednie gospodarowanie tymi elementami działalności, które są w  krótkim 
i  średnim czasie istotnym obciążeniem po stronie kosztów bez możliwych negatywnych 
skutków, np. ochrona środowiska, rabunkowa gospodarka zasobami, nieodtwarzanie 
długoterminowego potencjału etc.

W sytuacji, gdy państwo utrzymuje monopol czy bardzo istotną dominację firm państwowych, 
efekty tego przekładają się na niską produktywność i wynikającą z tego wysoką cenę towarów 
oraz usług na rynku konsumenckim. Inaczej pisząc, konsumenci płacą rentę monopolistyczną.

Podstawową strategią rozwiązania przedstawionych powyżej wyzwań jest stworzenie takich 
ram regulacyjno-prawnych, aby z  jednej strony stworzony został rynek konkurencyjny, 
czyli nie było praktyk monopolistycznych lub protekcjonistycznych firm państwowych, jak 
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i  prywatnych, z  drugiej – aby państwo miało możliwość kontroli strategicznej, przez którą 
zapewniałoby bezpieczeństwo i konkurencyjność w okresie długoterminowym.

Dotychczas w krajach europejskich, w których historycznie w branżach strategicznych domi-
nowało państwo, nie wypracowano złotego środka i recepty, która rozwiązywałaby problem 
długoterminowej konkurencyjności w  strategicznych branżach. Skuteczne rozwiązania 
w  branży telekomunikacyjnej, które dramatycznie obniżyły bariery dostępu do rynku dla 
małych i  średnich przedsiębiorstw oraz zwielokrotniły możliwości wykorzystania istniejącej 
infrastruktury, wynikają z  rozwoju technologicznego ostatnich 20 lat. Zmiany regulacyjno-
-prawne wsparły ten proces. W wielu krajach doprowadziło to do bardzo szerokiej deregulacji 
oraz konkurencji na rynkach usług.

Jednak w  sektorze infrastruktury opartej na olbrzymich, długoterminowych inwestycjach 
w obiekty fizyczne, takie jak: drogi, mosty, linie kolejowe, rurociągi, które mają charakter bezal-
ternatywny (tzn. obok jednej drogi nie może powstać druga z nią konkurująca, obok jednego 
rurociągu nie może powstać drugi z nim konkurujący etc.), nie wypracowano jeszcze ogólnego 
modelu opartego na wolnorynkowych konkurencyjnych zasadach. Inwestycje, takie jak:
•	 budowa dróg i autostrad w Polsce przez ostatnie 20 lat;
•	 budowa gazociągu Nabucco przez ostatnie 10 lat;
•	 prywatyzacja infrastruktury kolejowej w Wielkiej Brytanii w 1996 r., a następnie szybki 

upadek w 2001 r. firmy RailTrack, która była jej właścicielem;
pokazały, że rozwój i zarządzanie infrastrukturą przez firmy prywatne obarczone jest olbrzymim 
ryzykiem.

Strategia wyrównywania ryzyk pomiędzy podmiotami prywatnymi i  państwowymi, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu kontroli państwa, tak od strony długoterminowego bezpie-
czeństwa, jak i  ochronie praw konsumenckich użytkowników, zwykle oparta jest na dwóch 
filarach:

•	 filar regulacyjny: państwo stwarza urząd regulatora, który w  granicach określonych 
w prawie, nadzoruje, aby firmy prowadziły działalność opartą na zasadach bliskich wolno-
rynkowym; z  reguły szczególną uwagę zwraca się, aby firmy nie wykorzystywały pozycji 
dominującej;

•	 filar konkurencyjny: ponieważ zasadniczo nie ma bezpośrednich możliwości ustawowych 
czy regulacyjnych, dzięki którym można wyrównać asymetrię ryzyk naziemnych pomiędzy 
firmami państwowymi a prywatnymi, jedynym sposobem, który może cieszyć się dużym 
zaufaniem firm prywatnych, chociaż nie daje absolutnych gwarancji, są takie ramy prawno-
-regulacyjne, w których oba te rodzaje podmiotów – prywatne i państwowe – podlegają tym 
samym regułom, tzn. w przypadku niekorzystnych decyzji władz, firmy państwowe także 
ponoszą negatywne ich skutki. Nie jest to tylko sprawa bezpośrednich przepisów prawno-
-regulacyjnych, ale również całej struktury branży, tak aby miała charakter konkurencyjny 
(np. aby nie było międzygałęziowego, wzajemnego subsydiowania się firm państwowych).

Kultura i praktyki zarządzania w ujęciu właścicielskim 
i geograficznym

Produktywność oraz efektywność zarządzania procesami biznesowymi ma istotne znaczenie 
dla rozwoju tych sektorów gospodarki, w  ramach których inwestycje obarczone są dużym 
ryzykiem czy wręcz są bardzo niepewne (czyli nie ma możliwości określenia skali ryzyka przy 
przekonaniu, że jest ono znaczne). Produktywność i efektywność bowiem istotnie decyduje 
o marginesach oczekiwanego zysku, a to ma z kolei decydujące znaczenie w procesie podej-
mowania decyzji inwestycyjnych.

W latach 2006-2007 London School of Economics, przy współpracy Uniwersytetów Stanforda 
i Cambridge, przeprowadził globalne badania dotyczące produktywności oraz efektywności 
praktyk i  zwyczajów zarządzania procesami produkcyjnymi. Mimo że badania były ogra-
niczone do branży wytwórczej, kolejne badania pokazały, iż ich wyniki mają zastosowanie 
w innych sektorach, w tym w szeroko pojętym sektorze usług oraz infrastruktury.

Metodologia badań

Badania przeprowadzono na próbie ponad 3500 firmach państwowych z  12 krajów świata: 
Chiny, Francja, Grecja, Indie, Japonia, Włochy, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, USA, Szwecja, 
Portugalia. Respondentami byli dyrektorzy produkcyjni oraz operacyjni. Podczas badań nie 
brano pod uwagę wyników finansowych i operacyjnych. Dopiero wyniki badań dla poszcze-
gólnych przedsiębiorstw porównano z wynikami operacyjnymi i finansowymi oraz przeprowa-
dzano analizę na zagregowanych danych.

Przeprowadzone badania potwierdziły korelację pomiędzy praktykami i kulturą zarządzania 
a wynikami operacyjnymi i finansowymi. Badania objęły następujące trzy obszary:

•	 zarządzanie metodą lean: optymalizacja procesów zarządzania, maksymalizacja wykorzy-
stania potencjału produkcyjnego oraz minimalizacja zasobów magazynowych (Toyota 
Production System, 6Sigma, Just In Time);

•	 produktywność i zarządzanie celami: badano spójność pomiędzy celami indywidualnych 
zadań a całościowymi celami departamentów oraz firm; sprawdzano także spójność fizycz-
nych i ludzkich aspektów biznesu pod kątem celów całych firm;

•	 zarządzanie talentami zasobów ludzkich: przeprowadzono badania nad procesami opty-
malizacji siły roboczej pod kątem maksymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego, 
biorąc pod uwagę mechanizmy istniejące w firmach w celu identyfikacji i rozwoju talentu 
ludzkiego. 

Przez pryzmat nowoczesnych metodologii zarządzania (takich jak Toyota Production System 
i 6Sigma) oceniono badane przedsiębiorstwa w skali od 1 do 5. „1” odzwierciedlało najgorsze 
praktyki, „3” – praktyki przeciętne/akceptowalne (można je określić jako „pół na pół”), z kolei 
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„5” – praktyki najlepsze modelowe. „2” i „4” to wartości pośrednie. Podstawowym narzędziem 
były wywiady telefoniczne przeprowadzone z dyrektorami i kierownikami produkcji. Okazały 
się one ślepe w dwojaki sposób: badający nie znał poziomu zarządzania oraz wyników finanso-
wych i operacyjnych w badanych przedsiębiorstwach, a badany nie wiedział, że w ogóle jego 
odpowiedzi są punktowane, ponieważ struktura ankiety miała charakter otwartej rozmowy, 
podczas której rozmówca nie dostawał pytań mogących sugerować odpowiedzi odzwiercie-
dlające najlepsze praktyki.

Wyniki badań

Celem omówienia wyników badania jest przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed Polską oraz 
Europą, w procesie rozwoju poszukiwania i wydobycia gazu z łupków oraz związanym z tym 
procesem rozwoju infrastruktury przesyłowej.

Praktyki biznesowe: Polska na tle innych krajów

Na wykresie 18.2 jasnoszary kolor obrazuje średni wynik dla poszczególnych krajów. Polska, na 
tle innych krajów wysoko rozwiniętych, takich jak USA lub Francja, wypada gorzej. Przeciętny 
wynik dla USA wynosił 3,25. Kolor ciemnoszary pokazuje, jaki byłby wynik całościowy dla 
poszczególnych krajów, gdyby z całej próby wyłączyć firmy o najniższych wynikach, poniżej 2. 

W rzeczywistości oznacza to, że praktyki biznesowe, które przekładają się na produktywność, 
czyli marginesy zysków, są w Polsce na poziomie znacznie niższym niż w USA. W innych krajach 
europejskich, ten wskaźnik również jest niższy.

Wykres 18.2. Ocena praktyk biznesowych w poszczególnych krajach. Źródło: Management Pracitce & Productivity: 
Why they matter, [online] http://www.stanford.edu/~nbloom/ManagementReport.pdf : Exhibit 6, s. 6,  

(data dostępu: 23.02.2013) 
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W  branży produkcji towarów (np. drobnej wytwórczości), firmy rekompensują sobie niższe 
wskaźniki produktywności mniejszymi płacami oraz innymi niższymi kosztami stałymi (np. 
niższy koszt wynajmu lokalów, niższe podatki etc.).

Dla firm międzynarodowych, taka sytuacja stanowi możliwości rozwoju w krajach o niższym 
poziomie produktywności i kulturze zarządzania, poprzez wprowadzanie swoich korporacyj-
nych praktyk oraz korzystając z niższych lokalnych kosztów stałych.

Zróżnicowanie poziomu praktyk biznesowych na poziomie krajów

Jak pokazuje wykres 18.2, istotne znaczenie dla całościowej oceny praktyk zarządzania i wyni-
kającej z  nich konkurencyjności krajów, ma poziom praktyk biznesowych firm o  ich najniż-
szym poziomie. Należy zatem przyjrzeć się, jak wygląda w różnych krajach rozkład pomiędzy 
firmami słabszymi, średnimi i najlepszymi. Obrazuje to wykres 18.3.

W krajach o najwyższym poziomie zarządzania, decydującą o tym rolę odgrywa bardzo mocny 
środek firm zarządzanych na poziomie 3 i więcej. Jest to szczególnie widoczne na przykładach 
USA, Szwecji oraz Niemiec. Kraje o najniższym średnim poziomie zarządzania, takie jak Indie, 
Chiny, a  także Portugalia mają stosunkowo dużą liczbę firm zarządzanych poniżej wartości 
średniej 3.

Wykres 18.3. Rozłożenie ocen praktyk biznesowych w poszczególnych krajach. Źródło: London School 
of Economics and Political Science, Stanford University, University of Cambridge (konsorcjum Centre 
for Economic Performance): “Manufacturing management global study 2006”, prezentacja do raportu 
podsumowującego badania
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Polska na tym tle wypada stosunkowo pozytywnie, z dość dużym zagęszczeniem firm o wyniku 
pomiędzy 2,5 i 4. 

Zatem w ocenie całościowej praktyk i kultury zarządzania, Polska ma bardzo duży potencjał, 
aby dołączyć do krajów najwyżej rozwiniętych. Jak wskazały inne badania, przeprowadzone 
także przez zespół z London School of Economics and Political Science, podstawowym warun-
kiem rozwoju jest zwiększanie produktywności właśnie poprzez podnoszenie praktyk i zmianę 
kultury zarządzania.

Zróżnicowanie poziomu praktyk biznesowych w zależności od rodzaju własności firm

Powyższy obraz oraz wnioski są jednak niepełne, gdy zastosujemy je do branży poszukiwania 
i wydobycia węglowodorów oraz infrastruktury w Polsce. Obie te branże w Polsce zdomino-
wane są przede wszystkim przez firmy państwowe (PGNiG, Orlen, Gaz-System). Kontrastuje to 
np. z USA, gdzie dominuje biznes prywatny.

Wyniki badań pokazały także, że najlepsze praktyki i najwyższa kultura zarządzania są w firmach 
o prywatnej formie własności. Natomiast najsłabsze są w takich, w których dominuje własność 
państwowa. Niższe tylko potrafią być w firmach o charakterze rodzinnym.

Wnioski, jakie z tych badań płyną, nie są zbyt optymistyczne dla rozwoju poszukiwania gazu 
z łupków w Polsce oraz w Europie.

W branży tej, na obecnym etapie, potencjalne zyski są bardzo niepewne i na ich skalę wpływ 
będą miały wszelkie koszta marginalne, w tym związane z infrastrukturą, oraz produktywność. 
Stwierdzić zatem można, iż nie przez przypadek do rozwoju poszukiwania i wydobycia gazu 
z łupków w pierwszej kolejności doszło w USA, mimo że surowiec ten jest na całym świecie. Nie 
tylko – co powszechnie przyznaje się – państwo stworzyło zachęty podatkowe, branża serwi-
sowa była i jest wysoko rozwinięta oraz konkurencyjna, z kolei geologia, okazało się, także była 
sprzyjająca. Cała branża, oparta na wysokim poziomie praktyk zarządzania, stwarzała możli-
wości generowania zysków poprzez wysoką produktywność. W Polsce, jak i w wielu krajach 
europejskich, nie jest to możliwe bez fundamentalnej zmiany praktyk i kultury zarządzania.

Perspektywa zmian praktyk i kultury zarządzania

Badania London School of Economics and Political Science nie odnosiły się bezpośrednio do 
możliwości poprawienia praktyk i  kultury zarządzania. Wykazały one jednak bezpośrednią 
korelację pomiędzy formą własności a poziomem tych praktyk. Zatem jednym z wniosków jest 
zasadność restrukturyzacji branży poszukiwania i wydobycia węglowodorów oraz infrastruk-
tury, tak aby zwiększyć udział sektora prywatnego, czyli stworzenie rynku opartego na konku-
rencji prywatnych inwestorów, którzy sami ponoszą ryzyko.

Badania wykazały także, że możliwość znacznej poprawy praktyk i  kultury zarządzania jest 
mało prawdopodobna w ramach istniejących form własności (jakiekolwiek by one nie były). 
Poniższy wykres pokazuje samoocenę menadżerów w skali od 1 do 10 (w ramach pełnej próby: 
wszystkich krajów, form własności etc.) Podobnie jak w  przypadku samooceny kierowców, 
przytłaczająca ilość menadżerów, w tym z firm państwowych, ocenia praktyki i kulturę zarzą-
dzania w  swoich przedsiębiorstwach na poziomie powyżej średniej, „skromnie” w  środku 
wyższej połowy (czyli na poziomie 75% wzorowych praktyk). 

Zjawisko samozadowolenia nie sprzyja zmianom lub reformom. W  związku z  tym szanse, 
że w  zdominowanych przez państwowe firmy branżach w  Polsce, takich jak poszukiwanie 

Wykres 18.4. Rozłożenie ocen praktyk biznesowych w zależności od formy własności firm. Źródło: 
London School of Economics and Political Science, Stanford University, University of Cambridge 
(konsorcjum Centre for Economic Performance): “Manufacturing management global study 2006”, 
prezentacja do raportu podsumowującego badania
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Rozproszeni udziałowcy Europejskie korporacje 
międzynarodowe

Dyrektor z rodziny 
właścicieli

Dyrektor z rodziny,
pierworództwo

Firma rodzinna, 
dyrektor z zewnątrz

Założyciel Państwowe

Inna korporacja 
międzynarodowa

Kapitał prywatny 
lub kapitał udziałowy

Osoby prywatne Amerykańskie korporacje 
międzynarodowe
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i  wydobycie węglowodorów oraz infrastruktury, może dojść do poprawy praktyk i  kultury 
zarządzania, są nikłe. Proces ten bowiem może zacząć się tylko od ustalenia, że taka poprawa 
jest konieczna, co z kolei jest bardzo mało prawdopodobne przy tak wysokiej samoocenie.

Podsumowanie

Rozwój infrastruktury, gazociągów, stacji kompresorowych, podziemnych magazynów gazu, 
podobnie jak poszukiwanie i  wydobycie węglowodorów, są inwestycjami wysokokapitało-
wymi, długoterminowymi oraz bardzo często obarczonymi wysokim ryzykiem. Zatem prywatni 
inwestorzy oczekują odpowiednio wysokiej stopy zwrotu, który uzasadniałby ich inwestycje.

Jak wykazały badania, zarządzanie procesami biznesowymi przez państwo naznaczone jest 
praktykami i kulturą biznesową, której efektem jest znacząco niższa produktywność w porów-
naniu z  zarządzaniem procesami biznesowymi przez podmioty prywatne. W  związku z  tym 
oczekiwana stopa zwrotu inwestycji spada w branżach, w których procesy biznesowe wyzna-
czają podmioty państwowe. Spadek może być tak niski, że w efekcie inwestycja oceniana jest 
jako zbyt ryzykowana i  nie zostanie nawet podjęta. Również inwestorzy oczekują wówczas 
od państwa gwarancji niższych obciążeń podatkowych, aby zrekompensować sobie niższy 
spadek produktywności. W  tym przypadku stratni są podatnicy, bo de facto stają się stroną 
subsydiującą niską produktywność, będącą efektem dominacji firm państwowych.

Wykres 18.5. Poziom samooceny kadry zarządzającej. Źródło: London School of Economics and Political 
Science, Stanford University, University of Cambridge (konsorcjum Centre for Economic Performance): 
“Manufacturing management global study 2006”, prezentacja do raportu podsumowującego badania 
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Badania wskazały także, że zmiana praktyk i kultury biznesowej w celu podniesienia produk-
tywności wygląda na bardzo mało prawdopodobną w ramach istniejących struktur właściciel-
skich. Nie można zatem oczekiwać, że firmy państwowe staną się bardziej produktywne.

W  Polsce oraz w  Europie poszukiwanie i  wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych 
jest na obecnym etapie bardzo ryzykowane. Sukces zależny jest od wielu czynników, w tym 
od rozwoju infrastruktury. W USA, gdzie wydobycie gazu z łupków rozwinęło się z olbrzymim 
sukcesem, praktyki i  kultura biznesowa, nawet w  tak strategicznych branżach jak naftowo-
-gazowa oraz infrastruktury, wynika z  zarządzania procesami przez podmioty prywatne, co 
przekłada się na najwyższą na świecie produktywność.

Inaczej jest w Polsce: branże strategiczne, w tym naftowo-gazowa i energetyka w ogóle, infra-
struktura, oparte są na dominacji podmiotów państwowych. To przekłada się na najmniej 
produktywne praktyki biznesowe. Dotychczasowa historia wydobycia gazu konwencjonal-
nego w  Polsce też to potwierdza. W  efekcie niska produktywność będzie stanowić barierę 
w  rozwoju poszukiwania i  wydobycia gazu z  łupków w  Polsce lub, w  momencie kiedy do 
produkcji dojdzie, polski podatnik będzie musiał za to zapłacić w  postaci niższego udziału 
w wartości produkowanego gazu. 

Jeżeli Polska i Europy chcą powtórzyć sukces USA rozwoju wydobycia gazu z łupków, powinny 
zrewidować strukturę właścicielską podmiotów, które decydują o  rozwoju tej branży (firmy 
państwowe, tzw. national champions etc.) oraz ich dominację w ramach lokalnych rynków. Jest 
bowiem mało prawdopodobne, aby znacząca poprawa produktywności mogła zostać osią-
gnięta poprzez wewnętrzne reformy zarządzania w  firmach państwowych. Oczywiście taka 
analiza oraz wynikające z niej zmiany właścicielskie muszą także brać pod uwagę i zabezpie-
czać strategiczne interesy państwa. 



Autorzy

 Adam Cwetsch
główny specjalista w Departamencie Ekonomicznym UE Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
Wcześniej pracował w  Departamencie Ropy i  Gazu Ministerstwa Gospodarki. Absolwent 
Wydziału Prawa i  Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w  Durham, 
gdzie ukończył studia podyplomowe z dziedziny prawa UE oraz europejskiego prawa handlo-
wego (LLM). Zajmuje się europejską oraz regionalną polityka energetyczną, ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku gazu ziemnego i ropy naftowej. 

 Maciej Gramza
partner zarządzający w GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz, odpowiedzialny za segment 
doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. Od kilkunastu lat współpracuje z  przed-
siębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z Grupą Kapitałową ENEA, którą to wraz 
z  zespołem wspiera w  wielu projektach biznesowych w  obszarach: pozyskiwania finanso-
wań, IT, prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Pełnił funkcję 
członka zarządu i rad nadzorczych, gdzie zdobył doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowa-
niu przedsiębiorstwami. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz studiów MBA na WSB/The Nottingham Trent University.

 Kamil Iwicki
ekspert do spraw rynku gazu i  energii w  Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz. 
Specjalizuje się w  doradztwie z  zakresu prawa energetycznego, w  szczególności dla przedsię-
biorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gazu ziemnego. W latach 2007-2012 
główny specjalista w Departamencie Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki, współautor licznych 
aktów prawnych regulujących funkcjonowanie polskiego rynku gazu ziemnego i energii elektrycz-
nej. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor szeregu publikacji o tematyce prawno-energetycznej.

 Adrian Kondaszewski
absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim i  Krajowej Szkoły 
Administracji Publicznej. Pracuje w  Departamencie Ropy i  Gazu Ministerstwa Gospodarki, 
gdzie zajmuje się głównie prawem UE w  obszarze gazu i  współpracą regionalną. Wcześniej 
pracował m.in. jako dziennikarz w dziale zagranicznym „Dziennika Polska-Europa-Świat”.

 Łukasz Pokrywka
doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w  Krakowie. Absolwent 
ekonomii na tej samej uczelni. Koordynator badań Instytutu Kościuszki w obszarze gospodarki 



i finansów. Jest pomysłodawcą i autorem pierwszego w Polsce „Monitoringu zadłużenia miast 
wojewódzkich” z  uwzględnieniem długu ukrytego w  spółkach komunalnych. Przygotował 
ocenę skutków rozwoju sektora gazu z łupkowego na rozwój regionalny i rynek pracy w Polsce. 
Autor publikacji z zakresu polityki fiskalnej, rynku pracy i makroekonomii.

 Grzegorz Pytel
ekspert ds. ropy i gazu w  Instytucie Sobieskiego w Warszawie. Ukończył informatykę teore-
tyczną na Uniwersytecie Londyńskim. Od 1990 r. związany z  branżą poszukiwania i  wydo-
bycia węglowodorów. Karierę rozpoczynał w  Shell Exploration and Production, a  następnie 
kontynuował w  PGS Exploration. Od 2000 r. pracuje jako samodzielny konsultant, doradzał 
prywatnym firmom, rządom oraz organizacjom pozarządowym. Członek Rad Doradczych The 
European Resource Centre for Shale Gas, Tight Gas and Coalbed Methane oraz Energy China 
Forum. Autor licznych artykułów i wykładów na konferencjach.

 Mariusz Ruszel
doktor i  adiunkt Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Ukończył 
studia doktoranckie i  magisterskie na Wydziale Studiów Międzynarodowych i  Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor nauk humanistycznych w  dyscyplinie nauki o  polityce. Ekspert 
w Prezydenckim Programie Eksperckim Kancelarii Prezydenta RP. Jest również ekspertem ds. energii 
i klimatu w Instytucie Kościuszki oraz ekspertem ds. polityki energetycznej w Fundacji im. Kazimierza 
Pułaskiego. W  latach 2009-2011 pracował jako specjalista ds. rozwoju lokalnego Podkarpackiej 
Agencji Energetycznej, zaś w  okresie 2006-2009 pracował dla Jana Kułakowskiego, posła do 
Parlamentu Europejskiego. Naukowo zajmuje się polityką energetyczną i bezpieczeństwem energe-
tycznym Polski oraz UE. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz oraz komentarzy 
prasowych.

 Marcin Tarnawski
doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Teorii i Strategii 
Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac i publikacji koncen-
trujących się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, gospodarki światowej 
oraz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Ekspert Instytutu Kościuszki.

 Adam Wawrzynowicz
radca prawny, partner zarządzający w  GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz, odpowie-
dzialny za obszar doradztwa prawnego związany z gazownictwem. Od wielu lat zaangażowany 
w świadczenie pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw energetycznych, w tym w szczegól-
ności spółek z GK PGNIG. Prelegent na wielu konferencjach branżowych. Autor i współautor 
szeregu publikacji z zakresu otoczenia regulacyjnego energetyki oraz gazownictwa.

 Tamás Zarándy
ekonomista, absolwent Uniwersytetu Corviniusa w  Budapeszcie. Przez lata piastował stano-
wisko szefa Departamentu ds. Energii w  węgierskim Ministerstwie Gospodarki. Obecnie jest 
szefem Wydziału ds. Energii w Instytucie Badawczym Századvég Gazdaságkutató na Węgrzech, 
gdzie zajmuje się analizą sektora energetycznego i związanymi z nim regulacjami na szczeblu 
państwowym. Przewodzi także badaniom dotyczącym poziomu wydajności wykorzystywanej 
energii, skupiającym się na zużyciu energii w sektorze przemysłowym i gospodarstw domowych.

 WYDAWCA

Instytut Kościuszki – think tank kreujący nowe idee dla Polski i Europy – jest niezależnym, pozarządo-
wym instytutem naukowo-badawczym o charakterze non-profit, założonym w 2000 r. Instytut Kościuszki, 
opierając się na pogłębionej, interdyscyplinarnej analizie, propaguje rozwiązania w postaci rekomenda-
cji programowych i ekspertyz, których odbiorcami są instytucje unijne, rządowe i samorządowe, polscy 
i europejscy politycy i decydenci, a także media, przedsiębiorcy oraz pasjonaci niezależnej myśli i otwar-
tej debaty.  

www.ik.org.pl

Od 2010 r. Instytut realizuje projekt ekspercki Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski 
i  Europy? Projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w  Polsce, realizowanym przez 
organizację typu think tank. Celem projektu jest dokonanie kompleksowej analizy eksperckiej, 
związanej z potencjalnymi możliwościami wydobycia gazu niekonwencjonalnego i szansami, 
jakie w związku z tym wynikają dla Polski i Europy. Wypracowane podczas jego realizacji prak-
tyczne rekomendacje są cennym źródłem wiedzy o gazie niekonwencjonalnym, jak i ważnym 
punktem odniesienia w debacie publicznej. W ramach projektu, Instytut opublikował raporty 
„Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje” i „Wpływ wydo-
bycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów – amerykańskie success 
story i potencjalne szanse dla Polski” oraz briefy programowe na bieżąco analizujące proble-
matykę rozwoju sektora gazy łupkowego w Polsce. Realizacji projektu towarzyszą także panele 
dyskusyjne i konferencje. 

 PARTNER MERYTORYCZNY

GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz 

Kancelaria GWJ koncentruje się na doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców działa-
jących w  regulowanych sektorach gospodarki, w  tym w  szczególności w  sektorze elektro-
energetyki, gazownictwa, energetyki odnawialnej. Do grona klientów GWJ należą także 
przedsiębiorstwa działające na rynku teleinformatycznym, telekomunikacyjnym i  farmaceu-
tycznym. Kancelaria GWJ świadczy wysokospecjalistyczną pomoc prawną w zakresie doradz-
twa regulacyjnego. Prawnicy GWJ obsługują również procesy inwestycyjne, przejęcia, projekty 
pozyskiwania finansowania oraz procesy zakupowe, pracując dla największych koncernów 
obecnych na polskim rynku energetycznym. Zespół Kancelarii GWJ tworzą prawnicy z wielo-
letnim doświadczeniem zawodowym  zdobytym w  największych polskich i  międzynarodo-
wych kancelariach prawnych oraz w toku współpracy z przedsiębiorstwami sektora gazowego 
i elektroenergetycznego.



Raport analizuje stan infrastruktury gazowej w Polsce, przedstawiając 
w zarysie inwestycje aktualnie realizowane oraz projektowane na najbliższe 

lata. W raporcie zaprezentowane są wyniki Indeksu Bezpieczeństwa 
Energetycznego 2012 dla sektora gazu ziemnego w Polsce. Kluczowym 

przedmiotem analizy są uwarunkowania ekonomiczne, finansowe, 
administracyjne i prawne związane z rozbudową i modernizacją niezbędnej 

infrastruktury w aspekcie zwiększenia popytu na gaz, a także zwiększenia 
wydobycia z krajowych złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. 

Autorzy przedstawili listę korzyści wynikających z rozbudowy infrastruktury 
w tym m.in.: poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju, polepszenie 

pozycji negocjacyjnej względem dostawców gazu, obniżenie cen surowca, 
realna liberalizacja rynku gazu, a także zarekomendowali rozwiązania 

polityczne i prawne zmierzające do zlikwidowania barier dla jej rozwoju. 
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