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ANALIZA WPŁYWU SPOŁECZNEGO TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU 

 

Celem artykułu było wskazanie korzyści wynikających z budowy terminalu LNG w Świnoujściu w obrębie województwa 

zachodniopomorskiego. W szczególności zaprezentowany został wpływ realizacji przedsięwzięcia w kategoriach korzyści spo-

łecznych. Scharakteryzowano inicjatywy realizowane na rzecz miasta Świnoujście oraz  regionu, które są niezwykle ważne  

z punktu widzenia wartości wynikających ze społecznej odpowiedzialności podjętej inwestycji – nie tylko pod kątem technicz-

nym, ale jej skali i funkcjonalności.  

Poruszono również kluczowe kwestie wynikające przede wszystkim z unikatowego charakteru przedsięwzięcia  dotyczące 

turystyki, rozwoju wiedzy oraz bezpieczeństwa.  Wskazano na poszanowanie przyrody i środowiska naturalnego miasta i okolic 

co jest integralnym elementem wartości projektu.  

 

WSTĘP 

Rozpoczęcie inwestycji dotyczącej budowy terminalu LNG 
(ang. Liquefied Natural Gas) w Świnoujściu miało na celu zaspoko-
jenie zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny w Polsce oraz 
zwiększenie niezależności energetycznej (uniezależnienie od do-
staw gazu z Rosji) i sprzedaż surowca do państw Europy Środkowo 
– Wschodniej. Obiekt jest jednym z największych i najważniejszych 
projektów realizowanych w Polsce. W związku z tym, inwestycja  
o tak dużej skali wpływa na społeczność lokalną i mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego. 

Wspieranie rozwoju miasta oraz jego społeczności lokalnych 
ściśle ukierunkowane zostało na jakość życia mieszkańców miasta 
(lokalne i regionalne projekty). Zrównoważony rozwój w szczegól-
ności skupia się na:  
– edukacji, 
– praktyce aktywności fizycznej, 
– bezpieczeństwie mieszkańców i turystów, 
– ekologii (dbałość o środowisko naturalne), 
– kulturze i sztuce, 
– niesieniu pomocy finansowej instytucjom bez środków material-

nych. 
Priorytetem dla sprawnej współpracy ze środowiskiem lokal-

nym są przedmioty społeczne oraz ekologiczne. Troska o środowi-
sko naturalne i determinacja w kwestii jego ochrony są integralną 
częścią inwestycji. Jest ona jednym z kluczowych elementów funk-
cjonowania terminalu LNG w Świnoujściu. Wynika to z założenia, że 
innowacyjne oraz społecznie odpowiedzialne inwestycje mają obo-
wiązek wziąć pod uwagę naturalne uwarunkowania w jakich funk-
cjonują. Gazoport w Świnoujściu jest obiektem o minimalnym od-
działywaniu na florę i faunę a poprzez dialog społeczny bierze 
czynny udział w wspieraniu lokalnego życia miasta (rozwój wiedzy, 
pogłębienie świadomości ekologicznej, aktywność mieszkańców). 
Czynności te przeprowadzane są systematycznie z każdym zainte-
resowanym środowiskiem.  

Bezpośrednio niezwiązane zadania ze społecznością lokalną  
(wynikające z charakteru inwestycji), to działania edukacyjne, szko-
leniowe oraz informacyjne. Zakres edukacji przekraczający granice 
miasta Świnoujście koncentruje się na organizacji zajęć dla zainte-
resowanych osób, gdzie uczestnicy samodzielnie wykonują ekspe-
rymenty, poznają źródła zjawisk fizycznych, uczą się praw rządzą-
cych naturą oraz przekazywana jest im wiedza będąca kluczowym 

elementem projektu (dotycząca kwestii związanych z LNG – przesył 
gazu, niskie temperatury, itp.). 

1. TERMINAL LNG W ŚWINOUJŚCIU 

Stale rosnące zainteresowanie skroplonym gazem ziemnym 
znajduje swoje źródło w tzw. dyrektywie siarkowej. Dyrektywa Par-
lamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z dnia 21 listopada 2012 
roku zmieniająca Dyrektywę Rady 1999/32/WE jest dyrektywą 
dotyczącą zawartości siarki w paliwach wykorzystywanych przez 
jednostki morskie na obszarach SECA (ang. Sulphur Oxide-
Emission Control Area). Zgodnie z powyższym statki świadczące 
usługi na obszarach morza Bałtyckiego (od 19.06.2006 roku), morza 
Północnego i Kanału La Manche zobligowane zostały do stosowa-
nia paliwa o niskiej zawartości siarki (poziom 0,1%, wcześniej limit 
wynosił 1%). W związku z powyższym surowiec jest szeroko wyko-
rzystywany w państwach Europy. 

Dyrektywa siarkowa doprowadziła do szukania paliw alterna-
tywnych przez branżę morską. Armatorzy między innymi dla obni-
żenia kosztów eksploatacji decydują się na wykorzystanie LNG, 
które to ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne  
(np. niska zawartość siarki), przyjazność gospodarce naturalnej  
i zgodność z wymaganiami rozporządzenia nazywane jest błękitnym 
paliwem. Dzięki temu, zauważa się szybki rozwój rynku gazu. Ter-
minal LNG w kraju będący jedyną tego typu inwestycją w regionie 
jako lider odegra znaczącą rolę dla polskiego rynku gazu. 

Polski gazoport to instalacja służąca do odbioru i regazyfikacji 
skroplonego gazu ziemnego. Proces regazyfikacji jest procesem 
przemysłowym polegającym na zamianie stanu skupienia gazu 
ziemnego – poprzez ogrzewanie skroplonej substancji na postać 
gazową. [4] W ten sposób paliwo staje się elastyczne i pojawia się 
możliwość jego przesyłu systemem rurociągów i specjalistycznymi 
jednostkami morskimi do odbiorców znajdujących się między innymi 
w dalekich odległościach. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, że terminal LNG jest bez-
pieczny dla środowiska naturalnego oraz ludzi. Gazoport został 
zaprojektowany w taki sposób, że nie ma możliwości skażenia 
otoczenia. W przypadku okoliczności wystąpienia wycieku surowca 
następuje jego natychmiastowe odparowanie i rozrzedzenie  
w kontakcie z powietrzem. Zastosowane najnowocześniejsze tech-
nologie przy budowie zbiorników terminalu LNG w Polsce (ang. full-
contaiment) typu „zbiornik w zbiorniku” oraz procedury i systemy 
zabezpieczeń świadczą o zapewnieniu najwyższego poziomu bez-
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pieczeństwa gazoportu i okolic. Zbiorniki te, wykorzystane zostały 
między innymi w terminalach LNG zlokalizowanych w: 
– Barcelonie (Hiszpania),  
– Zeebrugge (Belgia), 
– Bostonie (USA).  

Inwestycje w tych miastach pokazują, że nie stwarzają zagro-
żenia  zarówno dla mieszkańców jak i ekosystemu. Nie pogarszają 
warunków życia oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego. 
Aktualnie na całej kuli ziemskiej planowana jest budowa ok. 40 
systemów skraplających i ok. 65 terminali regazyfikacyjnych znajdu-
jących zastosowanie w odbiorze LNG. [5] 

W 2012 roku został ukończony ostatni etap budowy nabrzeża 
w porcie zewnętrznym w Świnoujściu. Skala przedsięwzięcia obej-
mowała: 
– budowę stanowiska dla jednostek morskich z systemem naj-

wyższego poziomu bezpieczeństwa przy cumowaniu jednostki 
LNG,  

– budowę mostową mającą na celu poprawne przeprowadzenie 
ciągu komunikacyjnego (budowa tzw. estakady) dla infrastruktu-
ry przesyłowej skroplonego gazu ziemnego z obszaru morskie-
go do części lądowej terminalu LNG,  

– budowę stanowiska technologicznego, 
– prace czerpalne, które między innymi związane były z pogłębie-

niem akwenu morskiego znajdującego się przy nabrzeżu. 
Powstałe nabrzeże zostało przystosowane do obsługi jedno-

stek LNG o następujących parametrach: 
– maksymalnej długości: 315 m,  
– szerokości: 50 m,  
– dopuszczalnym zanurzeniu: 12,5 m 
– pojemności: 120 000 –  216 000 m3.  

Budowa polskiego gazoportu to najważniejsza inwestycja  
o strategicznej wadze dla kraju. Terminal jest kluczowym elemen-
tem dla szczególnego wzmocnienia bezpieczeństwa energetyczne-
go. Będzie to miało odzwierciedlenie w warunkach światowego 
importu gazu przez Polskę. Rozpoczęcie pracy terminalu umożliwi 
dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Polski. W związku z tym, 
lokalizacja gazoportu w Świnoujściu przyczyni się do poprawy sytu-
acji gospodarczej miasta i do rozwiązania problemu dotyczącego 
stale rosnącego zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Doprowadzi to między innymi do 
zawierania umów na dostawy gazu pochodzącego z różnych obsza-
rów świata.  

Ponad to, terminal LNG w Świnoujściu wraz z unowocześnio-
nymi podziemnymi magazynami surowca, w znacznym stopniu 
zapewni Polsce niezależność na runku gazu a w szczególności od 
Rosji. Stwarza to pozytywne perspektywy handlowe w światowym 
obrocie gazem. Szczególne znaczenie będzie miała możliwość 
obniżenia cen surowca w regionie. Terminal początkowo będzie 
dysponował roczną zdolnością regazyfikacyjną na poziomie  
5 mld m3. Poziom dystrybucji jest jedną trzecią krajowego rocznego 
zużycia LNG. Gazoport będzie również świadczył usługi przeładun-
ku paliwa na cysterny samochodowe (kriogeniczne – stale utrzymu-
jące niską temperaturę surowca). [3] W przyszłości obiekt posłuży 
do bunkrowania jednostek morskich wykorzystujących jako napęd 
paliwo niskosiarkowe.  

W zasięgu całego Pomorza Zachodniego przedsięwzięcie to 
będzie napędem do realizacji uzupełniających robót mających na 
celu poprawienie stanu infrastruktury oraz dywersyfikujące źródła 
dostaw skroplonego gazu ziemnego. W długofalowej perspektywie 
funkcjonowania terminalu należy przypuszczać, że poprzez rozwój 
zaplecza energetycznego nastąpi poprawa podstawowych warun-
ków prowadzenia działalności gospodarczej w regionie. Docelowo, 
proces ten będzie przyczyną polepszenia atrakcyjności inwestycji  

w całym województwie zachodniopomorskim. Oznacza to, poprawę 
jego zdolności w związku z konkurencją na światowym rynku gazu. 

Inwestycja była potężnym bodźcem do rozwoju miasta Świno-
ujście oraz doprowadziła do bezmiaru korzyści zarówno dla miasta,  
powstałego portu, województwa zachodniopomorskiego jak i kraju. 
Gazoport postawił miasto w świetle wielu wyzwań związanych z: 
– obsługą innowacyjnego terminalu, 
– jednostkami morskimi wykazujących chęć skorzystania z usług 

świadczonych przez gazoport, 
– infrastrukturą dotyczącą (powiązaną) z powstaniem terminalu. 

Nowe możliwości rozwojowe Świnoujścia spowodują zwięk-
szenie znaczenia miasta w skali krajowej oraz międzynarodowej. 
Warto również zaznaczyć, że ewolucja terminalu LNG niesie za 
sobą szereg korzyści dla Świnoujścia (głównie finansowych). Pro-
gnozy wskazują na przyniesie rocznie w podatkach od nieruchomo-
ści średnio ok. 40 mln zł. Dochód zostanie przeznaczony na kolejne 
rozwojowe inwestycje.  

Spółka PLNG na drodze kreacji własnej polityki postanowiła  
w toku swojego funkcjonowania uwzględnić tzw. odpowiedzialność 
społeczną. Oprócz spełnienia przepisów prawnych i wymogów 
bezpieczeństwa związanych z przedsięwzięciem, jego wykonaniem 
i późniejszą eksploatacją, wyrażono chęć inwestycji w zasoby ludz-
kie, w rozwój kultury, edukacji, sportu, ochrony środowiska -  
w dobrą relację ze społeczeństwem.  

Plan „Polityki Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego 
Biznesu w Polskim LNG S.A.” stworzony przez spółkę, wyznacza 
cztery podstawowe cele: [6] 
1. Zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych 

projektu w drodze dialogu społecznego. 
2. Wspieranie rozwoju miasta Świnoujście i jego społeczności 

lokalnych. 
3. Troska o środowisko naturalne i promowanie zachowań proeko-

logicznych. 
4. Bezpieczne i przyjazne miejsca pracy. 

Terminal LNG jako inwestycja długookresowa jest bardzo waż-
nym podmiotem dla lokalnej polityki miasta. Priorytetem dla funkcjo-
nowania otoczenia jest budowa nienagannych relacji oraz zawarcie 
długofalowej współpracy z partnerami lokalnymi zarówno w Świno-
ujściu jak i miastami województwa zachodniopomorskiego. Celem 
głównym realizacji przejrzystych i jasnych reguł wynikających  
z założeń inwestycyjnych jest budowanie nieodmiennych, racjonal-
nych oraz nieprzerwanych relacji z mieszkańcami oraz turystami. 

Spółka zarządzająca całą działalnością sprostała wszelkim 
oczekiwaniom społeczeństwa. Polskie LNG między innymi całkowi-
cie sfinansowało strefę rekreacyjną w dzielnicy Warszów, w skład 
której wchodzi scena z zadaszeniem i widownią, model statku dla 
dzieci, elementy linowe oraz tablice edukacyjne dotyczące historii 
Świnoujścia oraz dzielnicy Warszów.  

Ponad to, spółka Polskie LNG wybuduje w bezpośrednim są-
siedztwie terminalu i wyposaży w najnowocześniejszy sprzęt Jed-
nostkę Ratowniczo – Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej.  Inwe-
stycja ta jest jedną z najważniejszych dla miasta, ze względu na 
zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców, 
turystów i terminalu.  

Dodatkowo, spółka planuje wiele różnorodnych inwestycji np.: 
– remont ulicy Ku Morzu, 
– budowa parkingu,  
– modernizacja zejść na plażę. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że wszystkie inwe-
stycje spotykają się z opinią publiczną. 
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2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA 

Szczegółowe rozwinięcie wymienionych celów planu „Polityki 
Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu w Polskim 
LNG S.A.” obejmuje znacznie szerszy zakres zaangażowania 
przedsiębiorstwa.  

Zarząd spółki dla realizacji celów stworzył inicjatywę „Funduszu 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych”. Jest to konkurs, w którym o dofi-
nansowanie mogą ubiegać się podmioty z projektami dotyczącymi 
edukacji, sportu, bezpieczeństwa, ekologii, kultury i sztuki. Fundusz 
posiada własną radę, decydującą o wynikach konkursu. W jej skład 
wchodzą przedstawiciele Rady oraz Władz Miasta Świnoujście, 
dzielnicy Warszów, Organizacji Pożytku Publicznego, przedstawiciel 
uczestników dialogu społecznego oraz przedstawiciel spółki. 

Pośród wielu akcji organizowanych przez spółkę PLNG znaleźć 
można też takie, do których charytatywnie angażowani są sami 
pracownicy przedsiębiorstwa. Mowa tu, o zorganizowanym wspól-
nym sprzątaniu plaży w Świnoujściu przez pracowników terminalu. 
Wydarzenie to, mające na celu poprawę stanu czystości plaż oraz 
sąsiadujących z nimi obszarów leśnych, odbyło się przy okazji 
Światowego Dnia Środowiska. Warto również zaznaczyć, że istot-
nym elementem projektu jest wspieranie edukacji, która odbywa się 
poprzez sponsorowanie różnego rodzaju konkursów naukowych 
organizowanych w Świnoujściu. PLNG S.A. jest partnerem Labora-
torium Fizyki w Centrum Nauki Kopernik.  

Terminal LNG w Świnoujściu znajduje się we wschodniej czę-
ści miasta, na wyspie Wolin, zajmując teren dzielnicy Warszów.  
W tym rejonie zainwestowano w modernizacje dróg komunikacyj-
nych prowadzących do oferowanych przez Świnoujście atrakcji 
turystycznych takich jak plaże, słynny Fort Gerharda, czy świnouj-
ska latarnia. Infrastruktura terminalu swoim rozmiarem istotnie 
wpływa na zmianę świnoujskiego krajobrazu, który przed jego bu-
dową nie wyróżniał się na tle innych nadmorskich miejscowości. 
Nowopowstały gazociąg rozciąga się przez tereny gminne woje-
wództwa zachodniopomorskiego, gdzie połączony został z już 
istniejącym gazociągiem. Za równo budowa gazociągu, jak i jego 
późniejsze funkcjonowanie wiąże się z częściowym przekształce-
niem terenów objętych jego działalnością. Utrzymanie obszaru 
zajmowanego przez gazociąg w odpowiedniej kondycji polega na 
zapobieganiu zalesienia strefy bezpieczeństwa po obydwu stronach 
gazociągu oraz na dopilnowaniu dopuszczalnej i bezpiecznej eks-
ploatacji gruntu przez obywateli. 

Basen terminalu LNG otoczony jest najdłuższym falochronem 
w Europie (łączna długość 2974.3 m) wybiegającym w morze na 
odległość 1.4 km. Kolejnym bardzo charakterystycznym elementem 
wpływającym na tamtejszy krajobraz jest 62 metrowa wieża wy-
dmuchów. Konstrukcja ta jest częścią całej instalacji wykorzystywa-
nej przy regazyfikacji surowca oraz w trakcie prac przeładunkowych 
i transferowych. Ma ona na celu utrzymanie odpowiedniego ciśnie-
nia, poprzez uwalnianie części gazu poza obieg instalacji. Wieża 
wydmuchów, jest środkiem służącym do zachowania prawidłowej 
pracy terminalu oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Dla zmniejsze-
nia emisji gazu do atmosfery w sposób kontrolowany doprowadza 
się do zapłonu oparów. Efektem takiego działania jest widowiskowy 
płomień – flara o wysokości nawet do kilku dziesięciu metrów  
(rys. 1). Procesowi temu towarzyszy szum słyszany w promieniu  
ok. 1 km. Jednakże efektowność flary będzie można zaobserwować 
bardzo rzadko i w dużo mniejszym stopniu niż miało to miejsce  
w trakcie testowania instalacji. 

 

 
Rys. 1. Wieża wydmuchów terminala LNG w Świnoujściu [8] 

 
Kolejnym ważnym detalem panoramy miasta staną się jednost-

ki morskie (np. metanowce, gazowce) o specyficznej budowie, 
zawijające do gazoportu w Świnoujściu, które oprócz pełniącej 
funkcji staną się również atrakcją dla turystów (rys. 2).  

 

 
Rys. 2. Gazowiec LNG przybijający do gazoportu w Świnoujściu.  

 
Dwa zbiorniki znajdujące się we wschodniej części miasta 

w dzielnicy Warszów, wystające ponad wszelkie inne konstrukcje 
wpływają na osobliwy krajobraz tego miejsca. Dwa widoczne  
z odległości wielu mil morskich zbiorniki, pojawiające się na widno-
kręgu są cechą charakterystyczną wybrzeża miasta (rys. 3).  

 

 
Rys. 3. Zbiorniki terminala LNG w Świnoujściu [10] 

 
Jeden z większych nakładów finansowych inwestycji poświę-

cony został strefie rekreacyjnej w dzielnicy Warszów. Wybudowana 
została ona za sprawą decyzji władz spółki w drodze dialogu spo-
łecznego działając na rzecz rozwoju kultury i sztuki. Dotacje przeka-
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zano również na rzecz Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. 
Ponadto wspierane są takie inicjatywy jak: Sail Świnoujście, Mię-
dzynarodowy dzień Latarń Morskich, Dni Twierdzy na Wyspach, 
Karuzela Cooltury, Festiwal Fama czy Finał regat TTSR w Szczeci-
nie.  

Strefa rekreacji Polskiego LNG służy rozwojowi kulturowemu, 
integracji społeczeństwa, ale także jego edukacji. Zadbano o to, aby 
miejsce wpływało na wzrost świadomości zarówno dzieci jak i doro-
słych, którzy je odwiedzają. Wartość inwestycji wynosiła 1.2 mln zł, 
a obszar, jaki zajmuje to 3.5 tys. m2. Strefa posiada „siłownię pod 
gołym niebem” tablice informacyjne przedstawiające fakty histo-
ryczne z życia miasta Świnoujście, dzielnicy Warszów oraz informa-
cje i ciekawostki dotyczące terminalu LNG. Wybudowana została 
tam scena ze stałym nagłośnieniem, zadaszeniem oraz miejscem 
dla publiczności, gdzie odbywać się mogą wszelkiego rodzaju kon-
certy, występy i inne wydarzenia kulturowe. Znajduje się tam rów-
nież plac zabaw (imitacja pokładu żaglowca), który stanowi główną 
atrakcję placu dla dzieci (rys. 4).  

 

 
Rys. 4. Strefa rekreacyjna w Świnoujściu [7] 

 
Kolejną inicjatywą wynikającą z dialogu społecznego jest 

wsparcie sportu, które polega na sponsoringu szkółki kite surfingu 
„Kite Fort” w Świnoujściu i dotacjach dla młodzieży z Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Prawobrzeże oraz Miejskiego Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego Maraton Świnoujście. Ponadto PLNG S.A. zosta-
ło głównym sponsorem organizowanych w Świnoujściu Mistrzostw 
Europy w Match Racingu w 2014 roku. Udostępniono basen termi-
nalu do przeprowadzenia „regat dziennikarzy”, co między innymi 
przyczyniło się do administrowania dalszych, wspólnych przedsię-
wzięć pomiędzy LNG a firmą PMT organizującą regaty (rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Regaty dziennikarzy [9] 

Wymienione inwestycje zaplanowane zostały całkowicie pod 
potrzeby, jakie stawiało społeczeństwo miasta a w szczególności 
mieszkańcy dzielnicy Warszów. 

3. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z BUDOWY TERMINALU 
LNG W ŚWINOUJŚCIU 

Gazoport w Świnoujściu to największa inwestycja portowa dla 
Polski wprowadzająca do obrotu nowy ładunek i technologie z nim 
związane. Budowa terminalu LNG przyczyni się do rozbudowy 
lokalnej infrastruktury gazociągowej, która związana jest z konstruk-
cją ok. 80 km gazociągu przyłączeniowego w relacji: terminal LNG – 
Świnoujście – Goleniów. Dla krajowego sektora portowego podsta-
wą mającą największy wpływ na budowę terminalu LNG w Świnouj-
ściu były względy geopolityczne oraz strategiczne (zapewnienie 
dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych).  

Stale rosnące zapotrzebowanie na skroplony gaz ziemny jest 
również zauważalne wśród takich odbiorców jak:  
– spółki obrotu gazem oraz inne podmioty importujące gaz na 

własne potrzeby w Polsce,  
– spółki obrotu gazem prowadzące działalność poza obszarem 

Polski,  
– sektor morski – jednostki morskie napędzane LNG. 

Dyrektywa siarkowa nakładająca nowe wymagania dotyczące 
zawartości siarki w paliwie żeglugowym na akwenie morza Bałtyc-
kiego będzie kreowała rynek skroplonego gazu ziemnego jako 
paliwo jednostek morskich. Powszechnie zaczęto budować pierw-
sze ekologiczne jednostki napędzane LNG. Tego typu statki bezpo-
średnio będą dystrybuowane przez mniejsze jednostki bunkrujące 
oraz stacje bunkrowe.  

Kolejnym możliwym kierunkiem rozwojowym dla terminalu LNG 
w Świnoujściu jest eksport gazu do państw sąsiednich (głównie 
Europy Środkowej oraz Skandynawii). Surowiec może być dostar-
czany do krajowych i zagranicznych odbiorców z wykorzystaniem 
rurociągów lub dystrybuowane samochodami cysternami. 

Budowa obiektu wraz z przyległymi inwestycjami w odniesieniu 
do elementów infrastruktury jest bardzo ważnym elementem w skali 
Unii Europejskiej oraz jest korzystna dla wewnętrznej i regionalnej 
polskiej gospodarki. Główne korzyści dotyczące skali województwa 
zachodniopomorskiego oraz Gminy Miasto Świnoujście wynikające 
z realizacji projektu znajdują odzwierciedlenie między innymi  
w kategoriach dotyczących (tab. 1):  
– korzyści o charakterze społecznym, 
– korzyści o charakterze infrastrukturalnym, 
– poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 
– potencjalnego wpływu na rynek gazu: 

– spadek cen hurtowych,  
– korzyści o charakterze ekonomicznym: 

– wskaźnik wartości dodanej dla gospodarki,  
– przyrost PKB,  
– wpływy podatkowe do budżetów jednostek samorządu tery-

torialnego, 
– dodatkowe wpływy budżetowe, 
– nowe miejsca pracy. 
Równie ważnym elementem inwestycji dla Polski jest określe-

nie możliwości rynkowgo zapotrzebowania na skroplony gaz ziemny 
i skali wykorzystania terminalu LNG w Świnoujściu. Związane jest to 
z funkcją terminalu jaką będzie spełniał dla Europy z punktu widze-
nia technicznego i handlowego. Mowa tutaj o zdolności regazyfika-
cyjnej gazoportu i o głównym rejonie wykorzystania terminalu – 
dostawy gazu sieciowego na polski rynek (import).   

Przy założeniu efektywności cenowej terminal LNG znacząco 
wpłynie na redukcję importu surowca z Rosji do poziomu 8,7 m3. 
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Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost zapotrzebowania zużycia 
gazu w Polsce szacuje się zmniejszenie zależności Polski od impor-
tu gazu ze wschodu. Analizy wskazują na wzrost konsumpcji gazu  
w kraju do ok. 21,5 mld m3 w roku 2020 (rys. 6). 

 

 
Rys. 6. Analiza pokrycia popytu na gaz ziemny w Polsce w roku 
2020 [1] 

Zwiększenie krajowego wydobycia surowca wraz z równocze-
snym rozpoczęciem eksploatacji złóż gazu łupkowego doprowadzi 
do zwiększenia skali polskiego wydobycia do ok. 7,3 mld m3  
w 2020 roku. [1] Niezaspokojony popyt na surowiec w wysokości  
ok. 4 mld m3 gazu ziemnego rocznie zostanie pokryty dzięki impor-
towi gazu z terminalu LNG w Świnoujściu. [2] 

Inwestycja jaką była budowa terminalu LNG w Świnoujściu za-
kłada wydobycie krajowe gazu łupkowego. Istotną kwestią będzie 
pozycja jaką przyjmie miasto w europejskim systemie handlu ga-
zem. Korzystnie wpłynie to na możliwości kształtowania cen gazu  
i zapewni odpowiedni poziom potencjału technicznego obiektu 
w polskim mieście. 

PODSUMOWANIE 

Budowa terminalu LNG w Świnoujściu służącego do odbioru  
i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego jest bardzo istotnym 
elementem polskiej gospodarki, a w szczególności województwa 
zachodniopomorskiego oraz Świnoujścia. Największa polska inwe-
stycja infrastrukturalna ze względu na wielkość, charakter  
i złożoność spełnia wobec miejscowej społeczności wiele istotnych 
zadań i bezpośrednio wpływa na ich życie.  

Działania spółki Polskie LNG wspierają zrównoważony rozwój 
oraz społeczną odpowiedzialność. Koncentrują się na kluczowych 
elementach dotyczących życia mieszkańców i wciela w życie lokal-

Tab. 1. Korzyści wynikające z budowy terminalu LNG w Świnoujściu 

KORZYŚCI DLA MIASTA 
KORZYŚCI DLA WOJEWÓDZTWA  

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
KORZYŚCI DLA POLSKI 

 
– rozwój edukacji, 
– promowanie aktywności fizycznej, 
– wzrost poziomu bezpieczeństwa 

mieszkańców  Świnoujścia, 
– wyższy poziom dbałości o środowi-

sko naturalne, 
– rozwój kultury i sztuki, 
– znaczna pomoc finansowa, 
– zwiększenie jakości życia mieszkań-

ców Świnoujścia,  
– korzyści ekonomiczne.  

 

 
– korzyści społeczne: 
– modernizacja infrastruktury dostępu 

do atrakcji turystycznych Świnouj-
ścia,  

– rozbudowa infrastruktury rekreacyj-
nej w  Świnoujściu, 

– zwiększenie jakości życia turystów,  
– wzrost turystyki wypoczynkowej 

i biznesowej, 
– rozwinięcie zaplecza naukowo-

technicznego, 
– wzrost poziomu bezpieczeństwa tu-

rystów, 
– bezpieczeństwo środowiska i naj-

bliższego otoczenia poprzez powo-
łanie służb ratunkowych, procedur  
i rozwiązań technicznych minimalizu-
jących wystąpienie sytuacji zagroże-
nia; 

– korzyści ekonomiczne:  
– wzrost PKB mierzony ilością wytwo-

rzonej wartości dodanej do 2025 ro-
ku (może wynieść ok. 2,6 mld zł),  

– wzrost dochodów budżetowych do 
2025 roku o ok 0,7 mld zł, natomiast 
po 2025 ok. 60 – 70 mln zł/rok, 

– wzrost średniego rocznego zatrud-
nienia do 2025 roku o ok. 500 etatów 
oraz w wyniku eksploatacji terminalu 
i infrastruktury towarzyszącej po 
2025 roku przewiduje się dodatkowe 
300 miejsc pracy. 

 

 
– dywersyfikacja źródeł energii:  
– zwiększenie bezpieczeństwa ener-

getycznego, 
– zwiększenie elastyczności dostaw 

gazu, 
– propagowanie ekologicznych roz-

wiązań zgodnych z polityką Unii Eu-
ropejskiej; 

– korzyści ekonomiczne:   
– szacowany wzrost PKB mierzony 

ilością wytworzonej wartości dodanej 
do 2025 roku (wyniesie ok.  
6,6 – 8,0 mld zł), 

– stworzenie do 2025 roku ok. 4 500 
nowych miejsc pracy związanych  
z budową i funkcjonowaniem termi-
nalu LNG, 

– szacowana łączna wartość dodat-
kowych dochodów budżetów jedno-
stek publicznych do 2025 osiągnie 
poziom 2,3-2,6 mld zł, a po 2025 ro-
ku dochody budżetu centralnego 
oraz samorządów wyniosą ok.  
0,2 mld zł. rocznie, 

– wpływy do Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych do 2025 roku wyniosą 
ok. 0,5 mld zł, a po 2025 roku będą 
wynosiły ok. 35 mln zł. 
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ne i regionalne pomysły dialogu społecznego.  
Polskie LNG S.A. w szczególności zwraca uwagę na edukację 

(m.in. wyłączny partner Laboratorium Fizyki w Centrum Nauki Ko-
pernik, sponsor i parter cyklu warsztatów edukacyjno-sportowych, 
wspiera konkursy wiedzy) i sport (m.in. sponsor szkółki nauki kite 
surfingu, amatorskich klubów sportowych). Spółka w znacznym 
stopniu wspiera działania dotyczące z bezpieczeństwem mieszkań-
ców i turystów (m.in. dotacje na rzecz Straży Pożarnej), chroni 
środowisko naturalne i dba o ekologię, rozwija kulturę i sztukę (m.in. 
budowa strefy rekreacyjnej, współfinansowanie renowacji zabytko-
wej armaty). Jest organizatorem ważnych wydarzeń w Świnoujściu  
i województwie (m.in.: Karuzela Cooltury, Międzynarodowy Dzień 
Latarń Morskich, Dni Twierdzy na Wyspach) i wspiera potrzebują-
cych (m.in. wsparcie finansowe Szpitala Miejskiego).  

Przedstawione inwestycje wynikają między innymi z odpowie-
dzialności za mieszkańców Świnoujścia i województwa za harmo-
nijny rozwój i wspólne relacje kluczowych elementów dotyczących 
terminala LNG jakimi są: 
– gospodarka, 
– społeczeństwo, 
– środowisko naturalne.  

W związku ze szczególnym znaczeniem prowadzonych inwe-
stycji dla lokalnych mieszkańców i województwa spółka współpracu-
je ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w sposób odpowie-
dzialny, rzetelny i usystematyzowany. Dialog społeczny doprowadził 
do zbudowania pozytywnych relacji inwestora ze społecznością 
lokalną poprzez wspieranie ich pomysłów. Umożliwił zdefiniowanie  
i wdrożenie programów zaangażowania kluczowych odbiorców. 
Polskie LNG S.A. realizując swoje cele, konsekwentnie uwzględnia 
inicjatywy lokalne w oparciu o potrzeby ekonomiczne i środowisko-
we. 

Ponad to, budowa terminalu LNG w Świnoujściu jest dla 
mieszkańców miasta inwestycją strategiczną dla polskiego rynku 
gazu oraz przede wszystkim doprowadziła do dynamicznego rozwo-
ju miasta, społeczności oraz województwa zachodniopomorskiego. 

BIBLIOGRAFIA 

1. Gabryś A., Baj K., Abramczyk B., Wpływ terminalu LNG na 
rozwój Społeczno-gospodarczy w Polsce i w województwie Za-
chodniopomorskim, „EY Raport” 2013. 

2. Kantor Instytut Studiów Energetycznych, www.ise.com.pl. 

3. Łabuda M., Porównanie terminali LNG w Świnoujściu i Kłajpe-
dzie, „Przegląd gazowniczy” 2015. 

4. Łaciak M., Nagy S., Szpytko J., Problemy techniczne i techn 
logiczne związane z rozładunkiem LNG, „Nafta - Gaz” 2012, s. 
430-437. 

5. Pietkun J., Sadowski J., Koncepcja systemu bezpieczeństwa 
terminala LNG w Świnoujściu, „AUTOBUSY Technika, Eksplo-
atacja, Systemy Transportowe” 2013, nr.3. 

6. Polskie LNG S.A., Terminal LNG w Świnoujściu, „Raport Spo-
łeczny Spółki Polskie LNG” 2013/2014. 

7. www.atrakcjedzieciece.pl 
8. www.biznesalert.pl 
9. www.sailnes.pl 
10. www.tvn24bis.pl 

Analysis of the social impact of LNG terminal in Świnoujście 

The aim of the article was to indicate the benefits of the 

construction of the LNG terminal in Świnoujście within the 

Zachodniopomorskie voivodship. In particular, the impact of 

the implementation of the project in terms of social benefits 

was presented. The initiatives realized for the city of 

Świnoujście and the region, which are extremely important 

from the point of view of values resulting from the social 

responsibility of the investment undertaken - not only from  

a technical point of view but its scale and functionality, have 

been characterized.  

Key issues have also been raised, mainly due to the 

unique nature of the project, including tourism, knowledge 

development and security. It was indicated respect for the 

nature and environment of the city and its surroundings, 

which is an integral part of the value of the project. 
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