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STRESZCZENIE. Problematyka zwiêkszenia udzia³u gazu ziemnego w krajowej strukturze Ÿróde³
energii nabiera coraz wiêkszego znaczenia w kontekœcie zobowi¹zañ miêdzynarodowych
Polski. W szczególnoœci nale¿y wskazaæ wymogi, jakie na nasz kraj nak³adaj¹ pakiet energe-
tyczno-klimatyczny oraz III pakiet liberalizacyjny. Wymagania tych pakietów wskazuj¹ na
koniecznoœæ zmiany sposobu funkcjonowania krajowego gazownictwa. Bez przeprowadzenia
zmiany trudne bêdzie zwiêkszenie znaczenia tej bran¿y w krajowym sektorze energii. Szcze-
góln¹ rolê w dzia³aniach nakierowanych na zwiêkszenie znaczenia gazu ziemnego ma dopro-
wadzenie do zwiêkszenia pewnoœci dostaw gazu ziemnego poprzez racjonalne kszta³towanie
struktury Ÿróde³ dostaw gazu dla krajowych odbiorców oraz przez rozbudowê krajowej
infrastruktury gazowniczej, w tym infrastruktury s³u¿¹cej do magazynowania gazu ziemnego.
Realizacja tych dzia³añ jest warunkiem ograniczenia niepewnoœci przerw w dostawach gazu
ziemnego dla krajowych odbiorców oraz wp³ynie na zwiêkszenie znaczenia gazu ziemnego
w krajowej strukturze Ÿróde³ energii.
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Wprowadzenie

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, mimo trwa-
j¹cej 20 lat transformacji gospodarki, w minionych latach nie nast¹pi³y istotne zmiany
struktury Ÿróde³ energii. Wobec braku zdecydowanych zmian w sektorze energii, obecna
struktura Ÿróde³ energii jest zbli¿ona do tej wystêpuj¹cej w okresie gospodarki centralnie
planowanej, gdy funkcjonowanie sektora by³o podporz¹dkowane potrzebom gospodarki
ca³ego bloku gospodarczego.

Utrzymywanie obecnej struktury Ÿróde³ energii jest znaczn¹ barier¹ dla spe³nienia przez
Polskê unijnych wymogów dotycz¹cych ochrony œrodowiska oraz liberalizacji sektora
energii. W szczególnoœci nale¿y tu wskazaæ wymagania pakietu energetyczno-klimaty-
cznego oraz III pakietu liberalizacyjnego Unii Europejskiej. Istotnym czynnikiem zmian
bêdzie równie¿ dostosowanie krajowego prawodawstwa do postanowieñ wspomnianych
unijnych pakietów.

Spe³nienie wymagañ tych pakietów wymusi podjêcie w krajowym sektorze energii
bardzo szerokich dzia³añ modernizacyjnych, których celem bêdzie g³ównie ograniczenie
emisji zanieczyszczeñ atmosfery, poprawa bezpieczeñstwa energetycznego kraju oraz ogra-
niczenie energoch³onnoœci gospodarki. Zmiana ta powinna siê przyczyniæ do zwiêkszenia
znaczenia paliw ekologicznych, w tym gazu ziemnego. Wiêksze stosowanie paliwa ga-
zowego, dziêki jego korzystnym w³aœciwoœciom, mo¿e pozwoliæ na stosunkowo szybkie
zwiêkszenie mocy wytwórczych krajowego sektora elektroenergetycznego. Jednoczeœnie
zwiêkszone stosowanie gazu ziemnego nie wi¹¿e siê z problemami ekologicznymi wyni-
kaj¹cymi ze zwiêkszonej emisji gazów cieplarnianych. Oznacza to, ¿e dzia³ania nakiero-
wane na rozwój rynku gazu ziemnego w Polsce mog¹ stanowiæ powa¿ny czynnik u³atwia-
j¹cy szybkie ograniczenie emisji zanieczyszczeñ atmosfery, a w konsekwencji wype³nienie
zobowi¹zañ miêdzynarodowych Polski. Istotne jest równie¿, ¿e dzia³ania takie mog¹ przy-
czyniæ siê do zmiany jakoœci ¿ycia w kraju, co u³atwi wprowadzenie standardów sto-
sowanych w bardziej rozwiniêtych gospodarczo krajach UE.

Celem artyku³u jest przedstawienie uwarunkowañ zmiany roli gazu ziemnego w krajowym
sektorze energii oraz wskazanie dzia³añ, które powinny doprowadziæ do tej zmiany. Szcze-
gólny nacisk po³o¿ono na omówienie sposobu funkcjonowania krajowych podziemnych
magazynów gazu (PMG) oraz wskazanie zmian w ich funkcjonowaniu, które mog¹ siê przy-
czyniæ do rozwoju krajowego rynku gazu ziemnego oraz pozwol¹ na dostosowanie krajowego
ustawodawstwa do wymagañ, jakie narzuca III pakiet liberalizacyjny Unii Europejskiej.

1. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w UE

Mimo olbrzymiej roli regulacji i deregulacji gazownictwa dla konkurencyjnoœci gos-
podarek, poszczególne kraje UE s¹ w bardzo ró¿nym zakresie zaanga¿owane we wprowa-
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dzanie liberalnych zmian. Wed³ug raportów Komisji Europejskiej w wiêkszoœci krajów
unijnych w dalszym ci¹gu nie obserwuje siê znacz¹cych korzyœci tych dzia³añ dla klientów
koñcowych. Wynika to z bardzo powolnego wprowadzania zmian liberalizacyjnych w kra-
jach unijnych.

W wielu krajach UE, mimo formalnego uwolnienia rynku, wystêpuj¹ opóŸnienia
w liberalizacji rynku gazu. Przejawem tego jest brak zmian dostawców. Brak ten wi¹¿e siê
z tym, ¿e zmiana dostawcy jest postrzegana przez odbiorców energii jako skomplikowany
proces. Z tego wzglêdu wielu klientów nie korzysta z tej zmiany, mimo ¿e w rzeczywistoœci
jest to ³atwiejsze ni¿ obawy klientów [3]. Jednoczeœnie 69% klientów, którzy dokonali
zmiany dostawcy energii podkreœla, ¿e pozwoli³o im to znacz¹co obni¿yæ koszty dostawy
gazu ziemnego na ich potrzeby (tab. 1.).

Jednym z g³ównych czynników decyduj¹cych o braku postêpu liberalizacji jest du¿a
koncentracja dostawców na europejskim rynku gazowniczym. W wiêkszoœci krajów UE
dostawy gazu realizuj¹ dominuj¹ce podmioty na rynku lub te¿ liczba tych podmiotów jest
bardzo ograniczona, du¿y zaœ udzia³ trzech najwiêkszych dostawców gazu ziemnego w ryn-
ku jest istotn¹ barier¹ rozwoju rynku gazowniczego [21]. Wobec braku mo¿liwoœci zmiany
dostawcy wielu klientów rezygnuje z poszukiwania nowego dostawcy.

Nale¿y oczekiwaæ, ¿e Komisja Europejska wymusi dokoñczenie liberalizacji bran¿y
gazowniczej, co oznacza stosowanie zapisów dyrektyw gazowniczych w ustawodawstwie
i praktyce krajów cz³onkowskich. Kraje, które nie dokoñcz¹ zmian, bêd¹ nara¿one na
postêpowanie wyjaœniaj¹ce przed Komisj¹ Europejsk¹ oraz na p³acenie kar za zaniedbania.
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TABELA 1. Nastawienie odbiorców gazu do zmiany dostawcy

TABLE 1. Attitudes of gas customers to changing their gas supplier

Wyszczególnienie [%]

Odsetek badanych u¿ywaj¹cych gaz 69

Odsetek oceniaj¹cych porównywanie ofert jako trudny proces 28

Udzia³ osób, które zmieni³y dostawcê 7

Udzia³ konsumentów, którzy po zmianie dostawcy uzyskali ni¿sze ceny 69

Nie zmieni³em dostawcy gdy¿: “obecny dostawca oferuje najkorzystniejsz¹ relacjê
wartoœci do ceny”

27

Nie zmieni³em dostawcy gdy¿: “brak innych dostawców na rynku lokalnym” 19

Warunki zamiany: “brak kosztu zamiany” 27

Warunki zamiany: “standaryzacja obs³ugi u³atwia zaimanê” 26

Warunki zamiany: “Informacje na stronie internetowej pozwalaj¹ porównywaæ ofertê” 24

Zmiany cen w ostatnim czasie: wzros³y 64

�ród³o: [21]



Nie mo¿na zatem wnioskowaæ, ¿e poszczególne kraje, spowalniaj¹c dzia³ania zwi¹zane
z wdra¿aniem dyrektyw gazowych, unikn¹ ich wdro¿enia (Fr¹czek i Kaliski, 2009).

Aby przyœpieszyæ liberalizacjê bran¿y gazowniczej, Komisja Europejska wprowadzi³a
III pakiet liberalizacyjny, bêd¹cy zbiorem dyrektyw reguluj¹cych funkcjonowanie sektora
energii w krajach unijnych. Postanowienia pakietu dyrektyw zak³adaj¹ znacz¹ce dalsze
zmiany nakierowane na tworzenie jednolitego rynku energii w krajach UE. Ich wdro¿enie
ma pozwoliæ na dalsz¹ liberalizacjê sektora energii, w tym rynku gazowniczego, oraz na
zwiêkszenie korzyœci z funkcjonowania tego rynku dla konkurencyjnoœci gospodarek posz-
czególnych krajów oraz dla klientów finalnych. Pañstwa cz³onkowskie musz¹ transponowaæ
nowe dyrektywy do 3 marca 2011 r. i zapewniæ, aby przepisy dotycz¹ce rozdzia³u przesy³u
od produkcji i dostaw sta³y siê skuteczne od 3 marca 2012 r. (wyj¹tek stanowi¹ regulacje,
które pozwalaj¹ pañstwu cz³onkowskiemu UE odmówiæ certyfikacji operatorów systemów
przesy³owych z pañstw trzecich, gdy ci ostatni nie spe³niaj¹ wymagañ dotycz¹cych rozdzia³u
oraz mog¹ stwarzaæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa dostaw energii w danym pañstwie
cz³onkowskim i w ca³ej UE; termin transpozycji dla tych przepisów to 3 marca 2013 r.;
przyjêcie tego wyj¹tku ma umo¿liwiæ obronê pozycji rynkowej przedsiêbiorstw). Oznacza
to koniecznoœæ uwzglêdnienia wymogów pakietu liberalizacyjnego w krajowych prze-
pisach.

Do g³ównych za³o¿eñ III pakietu liberalizacyjnego nale¿y oddzielenie dzia³alnoœci
obrotowej i wytwórczej od przesy³owej, wzmocnienie uprawnieñ regulacyjnych, upowszech-
nianie inteligentnych systemów pomiarowych, a przede wszystkim wzmocnienie praw
konsumenta i ochrona najbardziej wra¿liwych odbiorców. Przewiduje siê, ¿e pañstwa
cz³onkowskie bêd¹ mog³y wybraæ jeden z trzech wariantów rozdzielenia dzia³alnoœci sie-
ciowej od wytwórczej i obrotowej:
� rozdzia³ w³aœcicielski, bêd¹cy najdalej id¹c¹ form¹ zagwarantowania, ¿e firmy nie stan¹

w obliczu konfliktu interesów (realizuj¹c ten sposób podzia³u, przedsiêbiorstwa zin-
tegrowane bêd¹ musia³y sprzedaæ swoje sieci i stworzyæ odrêbny podmiot, który bêdzie
zarz¹dza³ sieci¹),

� utworzenie niezale¿nego operatora systemu (tzw. model ISO) – w tym przypadku
przedsiêbiorstwa mog³yby zachowaæ nadzór w³aœcicielski nad sieciami przesy³owymi
(w celu liberalizacji rynku pañstwa cz³onkowskie mog³yby zobowi¹zaæ takie przed-
siêbiorstwa do przekazania zarz¹dzania sieciami wyznaczonemu, oddzielnemu pod-
miotowi – niezale¿nemu operatorowi systemu),

� utworzenie niezale¿nego operatora przesy³owego (tzw. model ITO) – rozwi¹zanie to
pozwala na zachowanie integralnoœci obrotu i przesy³ania energii jednoczeœnie zobo-
wi¹zuj¹c takie podmioty do przestrzegania dok³adnie okreœlonych regu³ zapewnia-
j¹cych, ¿e te dwie czêœci przedsiêbiorstwa bêd¹ dzia³aæ w praktyce niezale¿nie (ich
przestrzeganie monitorowaæ bêdzie organ nadzorczy, a firmy bêd¹ opracowywaæ prog-
ram zgodnoœci, którego wype³niania pilnowaæ bêdzie przedstawiciel do spraw zgod-
noœci).
Nowy pakiet liberalizacyjny przewiduje równie¿ m.in.:

� czasowy zakaz zatrudniania kadry kierowniczej operatorów sieciowych w spó³kach
wytwórczych i obrotowych – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych
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w sieciowej czêœci przedsiêbiorstwa nie bêd¹ mogli podejmowaæ pracy w spó³ce wy-
twórczej i obrotowej przez 3 lata przed zatrudnieniem u operatora przesy³owego i 4 lata
po ustaniu takiego zatrudnienia,

� wprowadzenie klauzul, które maj¹ zapobiec przejêciu kontroli nad systemami prze-
sy³owymi pañstw cz³onkowskich przez przedsiêbiorstwa spoza UE (krajowy regulator
rynku bêdzie móg³ odmówiæ udzielenia koncesji przesy³owej spó³ce kontrolowanej
przez podmiot z kraju trzeciego, jeœli nie spe³nia on warunków dotycz¹cych rozdzielenia
dzia³alnoœci sieciowej od handlowej oraz jeœli wejœcie na rynek takiego podmiotu
mog³oby zagroziæ bezpieczeñstwu dostaw na rynku pañstwa cz³onkowskiego lub w Unii
Europejskiej),

� wzmocnienie pozycji odbiorcy na rynku energii elektrycznej i gazu przez przekazanie
konsumentom wielu praw, m.in. mo¿liwoœci zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
i gazu w ci¹gu trzech tygodni bez koniecznoœci ponoszenia jakichkolwiek op³at (odbior-
ca otrzymuje tak¿e prawo do rekompensaty w przypadku, gdy poziom œwiadczonych
przez przedsiêbiorstwa us³ug nie spe³nia okreœlonych standardów),

� udzielenie przez instytucje pañstwa cz³onkowskiego pomocy odbiorcom, których nie
staæ na op³acenie rachunku (pañstwa cz³onkowskie bêd¹ zobowi¹zane zapewniæ œwiad-
czenie us³ugi powszechnej wszystkim odbiorcom z grupy gospodarstw domowych oraz –
jeœli to konieczne – ma³ym i œrednim przedsiêbiorcom zatrudniaj¹cym mniej ni¿ 50
pracowników i wykazuj¹cym obrót roczny poni¿ej 10 mln euro),

� zapewnienie do 2020 r. a¿ 80% odbiorców koñcowych w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich dostêpu do inteligentnych systemów pomiarowych zu¿ycia energii,

� wzmocnienie niezale¿noœci krajowych regulatorów rynku energii – powo³ana zostanie
agencja do spraw wspó³pracy krajowych organów regulacyjnych, która bêdzie okreœlaæ
niewi¹¿¹ce ogólne wytyczne, na podstawie których Komisja Europejska bêdzie za-
twierdzaæ kodeksy sieciowe okreœlaj¹ce procedury postêpowania w sytuacjach zagro-
¿enia.
W odniesieniu do infrastruktury gazowniczej w III pakiecie liberalizacyjnym prze-

widziano, ¿e zostan¹ podjête dzia³ania obejmuj¹ce m.in.:
� utworzenie niezale¿nego operatora systemu magazynowania gazu,
� zapewnienie niezale¿noœci operatorów systemu magazynowania tak, aby usprawniæ

dostêp stron trzecich do instalacji magazynowych, które s¹ konieczne z technicznego lub
ekonomicznego punktu widzenia do zapewnienia skutecznego dostêpu do systemu
w celu realizacji dostaw do odbiorców.
W przypadku, gdy instalacje magazynowe, pojemnoœci magazynowe gazoci¹gów lub

us³ugi pomocnicze funkcjonuj¹ na wystarczaj¹co konkurencyjnym rynku, dostêp móg³by
byæ przyznawany na podstawie przejrzystych i niedyskryminacyjnych mechanizmów ryn-
kowych (tworzy to dodatkowe warunki do rozwoju konkurencji na krajowym rynku gazu
ziemnego).

Niezbêdne jest równie¿ zwiêkszenie jawnoœci w zakresie zdolnoœci magazynowej ofe-
rowanej stronom trzecim przez zobowi¹zanie pañstw cz³onkowskich do przygotowania
i opublikowania niedyskryminacyjnych, jasnych ram, które okreœl¹ odpowiedni system
regulacyjny odnosz¹cy siê do instalacji magazynowych. Obowi¹zek ten nie powinien po-
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wodowaæ koniecznoœci podjêcia nowej decyzji w sprawie systemów dostêpu, lecz powinien
poprawiæ przejrzystoœæ w odniesieniu do jego dostêpu do instalacji magazynowych.

2. Liberalizacja rynku gazu ziemnego w Polsce

Polska, jako cz³onek UE, jest zobowi¹zana do podejmowania dzia³añ s³u¿¹cych li-
beralizacji rynku gazu ziemnego. Oznacza to m.in. koniecznoœæ uwzglêdnienia wymagañ III
pakietu liberalizacyjnego w postanowieniach ustawy Prawo energetyczne oraz w wielu
przepisach wykonawczych. Dotychczasowe przepisy, oparte na wymogach II pakietu li-
beralizacyjnego doprowadzi³y do formalnego otwarcia rynku gazowniczego w kraju. Od
1.01.2004 r. 32 odbiorców zu¿ywaj¹cych ponad 15 mln m3 gazu rocznie mog³o wyst¹piæ do
PGNiG SA o dostêp do sieci zgodnie z zasad¹ TPA (ang. Third Party Access). Wzrost liczby
podmiotów uprawnionych do korzystania z zasady TPA nast¹pi³ z chwil¹ wejœcia w ¿ycie
dyrektywy 2003/55/WE, a wiêc od 1.07.2004 r. Nowelizacja dyrektywy i zwi¹zana z ni¹
zmiana definicji odbiorcy uprawnionego spowodowa³y skokowe zwiêkszenie liczby od-
biorców uprawnionych do korzystania z us³ug przesy³owych. Ich liczbê szacowano na 176
tysiêcy, co oznacza³o 67% otwarcie rynku [5]. Mimo formalnego otwarcia rynku gazu
ziemnego zwi¹zanego ze spe³nieniem przez czêœæ przedsiêbiorstw wymagañ iloœciowych,
dotychczas w Polsce nie stosowano jednak zasady TPA. Uniemo¿liwienie realizacji dostaw
w ramach TPA ogranicza mo¿liwoœæ zaistnienia konkurencji na krajowym rynku gazu.

Po dokonaniu pe³nego otwarcia rynku PGNiG SA jest zobowi¹zane – zgodnie z dy-
rektywami gazowymi (zarówno 2003/55/WE, jak i 2009/73/WE) – udostêpniæ swe sieci
zainteresowanym podmiotom z krajów UE. Trzeba jednak zastrzec, ¿e trudnoœci z zapew-
nieniem dodatkowych krótkoterminowych dostaw gazu na potrzeby rynku w Polsce, ob-
serwowane w minionych latach, wskazuj¹, ¿e niewiele podmiotów mo¿e szybko wejœæ na
krajowy rynek gazu [17, 24, 27].

Brak dywersyfikacji dostaw gazu do Polski oznacza zmniejszenie korzyœci klientów
finalnych z liberalizacji. Utrudnia to realizacjê dzia³añ, zgodnie z którymi zwiêkszenie
znaczenia gazu ziemnego w strukturze Ÿróde³ energii w znacz¹cy sposób mo¿e siê przy-
czyniæ do ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeñ atmosfery [11]. Oznacza to powa¿ne
zagro¿enie dla wype³nienia przez nasz kraj zobowi¹zañ wynikaj¹cych z pakietu ener-
getyczno-klimatycznego. W konsekwencji mo¿e to zagroziæ mo¿liwoœci rozwoju gospodar-
czego kraju oraz odrobieniu zaleg³oœci rozwojowych w stosunku do krajów starej UE [8].

Liberalizacja rynku gazu ziemnego, której dokonanie wymuszaj¹ unijne dyrektywy,
przyczyni siê do zmniejszenia znaczenia wêgla kamiennego [12]. U³atwi to kszta³towanie
przez mechanizm rynkowy krajowej struktury Ÿróde³ energii, co pozwoli na zwiêkszenie
konkurencyjnoœci cenowej gazu ziemnego, a w konsekwencji doprowadzi do poprawy
bezpieczeñstwa energetycznego Polski.
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3. Charakterystyka rynku gazu ziemnego w Polsce

Wobec braku zmian w strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej przez minione dwie dekady
nie uda³o siê znacz¹co zwiêkszyæ zu¿ycia gazu ziemnego w kraju. Wynika³o to m.in.
z silnego lobby wêglowego, broni¹cego swej dominuj¹cej pozycji w sektorze energii.
W konsekwencji uzyskany w 2009 r. blisko 13% udzia³ gazu w krajowej strukturze Ÿróde³
energii pierwotnej jest dwukrotnie ni¿szy od œredniej krajów UE-27 (26,4%), co wskazuje
na niewielki poziom rozwoju rynku tego paliwa (Eurogas, 2010). Udzia³ gazu ziemnego
w strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej w Polsce jest najni¿szy spoœród krajów Europy
Œrodkowo-Wschodniej.

Brak rozwoju rynku gazu ziemnego jest konsekwencj¹ m.in. braku konkurencji w bran¿y
gazowniczej. PGNiG SA., zajmuj¹c siê dostaw¹ gazu dla krajowych odbiorców, jest do-
minuj¹cym podmiotem na krajowym rynku gazu ziemnego, posiadaj¹cym oko³o 97% tego
rynku. Dzia³aj¹ce obok PGNiG SA podmioty, wobec m.in. podejmowanych dzia³añ chro-
ni¹cych dominuj¹c¹ spó³kê gazownicz¹, spowalnianej liberalizacji bran¿y oraz b³êdów
w kszta³towaniu struktury Ÿróde³ energii zwi¹zanych m.in. z wieloletnim dotowaniem wêgla
kamiennego, maj¹ marginalny udzia³ w krajowym rynku gazu ziemnego. Podstawowym
Ÿród³em dostaw gazu na krajowe potrzeby jest jego import stanowi¹cy w 2009 r. 69,9%
dostaw (tab. 2).

Kontrakty importowe na dostawê gazu do Polski obejmuj¹:
1. D³ugoterminowy kontrakt realizowany przez rosyjski Gazprom (tzw. kontrakt ja-

malski) zwi¹zany z realizacj¹ porozumienia miêdzyrz¹dowego z 25.08.1993 r., dotycz¹cego
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TABELA 2. Struktura zaopatrzenia kraju w gaz ziemny w latach 2003–2009 [mln m3]

TABLE 2. The structure of natural gas supplies in Poland in 2003–2009 [in millions of cubic metres]

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Zu¿ycie gazu ziemnego 12 681,20 13 630,70 14 008,70 14 492,50 13 562,60 14 338,30 13 563,90

Wydobycie krajowe 4 058,50 4 326,70 4 318,10 4 277,10 4 276,00 4 073,90 4 078,60

Import gazu, w tym 8 622,70 9 304,00 9 690,60 10 215,40 9 286,60 10 264,40 9 485,30

– Rosja 6 754,90 5 757,60 6 340,30 6 839,70 6 219,20 7 056,70 7 739,90

– Niemcy 417,60 386,20 330,60 477,50 783,60 825,40 1 072,80

– Norwegia 487,50 480,00 485,10 360,10 0,00 0,00 0,00

– Czechy 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

– Kraje Azji Œrodkowej 962,40 2 679,90 2 533,10 2 533,90 2 279,30 2 377,20 667,50

– Ukraina 0,00 0,00 1,20 3,90 4,20 4,80 4,80

�ród³o: [9]



budowy systemu gazoci¹gów umo¿liwiaj¹cych tranzyt gazu przez terytorium Polski.
W wyniku porozumienia powo³ano spó³kê EuRoPol Gaz SA, która mia³a wybudowaæ dwie
nitki gazoci¹gu jamalskiego. Planowano przesy³aæ nimi 66 mld m3 gazu rocznie. Poro-
zumienie z 1993 r. sta³o siê w 1996 podstaw¹ podpisania kontraktu jamalskiego. Przewi-
dywa³ on, ¿e Polska w latach 1997–2020 kupi od Rosji 242 mld m3 gazu. W okresie od 2003
do 2020 oznacza³o to zakup 218 mld m3 gazu. Zakontraktowany gaz PGNiG SA mia³o
odbieraæ za poœrednictwem dwóch nitek gazoci¹gu jamalskiego. Odbiór gazu z pierwszej
nitki mia³ wynosiæ oko³o 3 mld m3 rocznie, pozosta³a zaœ czêœæ dostaw mia³a pochodziæ
z planowanej drugiej nitki. Porozumienie to by³o kilkakrotnie renegocjowane. Najwa¿niej-
sze zmiany dotyczy³y:
� w 2003 r. redukcji przewidywanych do 2022 r. dostaw o 35%. Wynegocjowany obni-

¿ony poziom dostaw by³ niewystarczaj¹cy, aby wraz z krajowym wydobyciem pokryæ
zapotrzebowanie odbiorców w Polsce. Konsekwencj¹ tego by³a koniecznoœæ zakon-
traktowania dodatkowych dostaw gazu ziemnego do kraju. Wed³ug za³o¿eñ dostawy te
mia³y stworzyæ mo¿liwoœæ pozyskania gazu od niezale¿nych od Rosji dostawców,

� parafowanego w lutym 2010 r. porozumienia miêdzyrz¹dowego, zwiêkszaj¹cego skalê
dostaw gazu oraz wyd³u¿enia okresu jego obowi¹zywania do 2037 r. Dziêki tej zmianie
dostawy gazu z kontraktu jamalskiego wraz z krajowym wydobyciem oraz dostawy
z realizowanych obecnie projektów maj¹cych na celu dywersyfikacjê dostaw, gwarantu-
j¹ pokrycie krajowego popytu. Jednak do sierpnia 2010 nie podpisano porozumienia
miêdzyrz¹dowego ze wzglêdu na zg³aszane przez Komisjê Europejsk¹ w¹tpliwoœci
dotycz¹ce zgodnoœci tego porozumienia z prawem wspólnotowym.
2. Kontrakty na dostawê gazu z Niemiec – realizowane w iloœci oko³o 1 mld m3 rocznie.

Przewiduje siê, ¿e do koñca 2011 r. zostanie rozbudowany gazoci¹g (Lasów), przez który
dostarczany jest gaz z Niemiec (wzrost zdolnoœci przesy³owych z 1 mld m3 do 1,5 mld m3).

3. Kontrakty na dostawê gazu (listopad 2006) przesy³anego z krajów Azji Œrodkowej
Turkmenistanu – dostawy te by³y realizowane przez RosUkrEnergo (wczeœniej przez
EuralTrans Gaz) na mocy umowy zawartej do 1.01.2010 r., z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia do
1.01.2012, poziom tych dostaw wynosi³ 2,5 mld m3/rok. W styczniu 2009 r., wskutek
rosyjsko-ukraiñskiego kryzysu gazowego, RosUkrEnergo wstrzyma³ dostawy gazu ziem-
nego do Polski. W zwi¹zku z tym dla zbilansowania importu gazu ziemnego do kraju
niezbêdne sta³o siê szukanie mo¿liwoœci zapewnienia dodatkowych dostaw tego surowca.

Pozosta³¹ czêœæ krajowego zapotrzebowania na gaz pokrywa jego wydobycie z kra-
jowych z³ó¿. Dziêki w³asnym z³o¿om Polska ma jeden z najwiêkszych udzia³ów gazu
z krajowych Ÿróde³ w ogólnym zu¿yciu spoœród wszystkich krajów Europy Œrodkowo-
-Wschodniej (tab. 3).

W latach 2003–2009 wydobycie gazu z krajowych Ÿróde³ kszta³towa³o siê na zbli¿onym
poziomie mimo tego, ¿e w Polsce w latach 2002–2006 odnotowano znacz¹cy, blisko 30%
wzrost zu¿ycia gazu ziemnego. Stabilizacja wydobycia ma miejsce mimo posiadania w kraju
du¿ych, na tle krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej, z³ó¿ gazu ziemnego wynosz¹cych
wed³ug stanu na koniec 2008 r. oko³o 110 mld m3. Zasoby te s¹ wystarczaj¹ce, aby
zak³adaj¹c stabilizacjê wydobycia gazu na poziomie z 2008 r., zagwarantowaæ utrzymanie
skali dostaw przez ponad 27 lat [2].
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TABELA 3. Dostawy gazu ziemnego w krajach UE [PJ]

TABLE 3. Natural gas supplies in the EU [PJ]

W³asne
wydobycie

Import
do UE

Import spoza

UE

Zmiany

w zapasach
Inne Razem

Austria 74 –74 349 –12 –20 317

Belgia 0 300,8 390,9 –3,43 –6,77 681,4

Bu³garia 10,7 0 126,9 –12,25 –0,67 124,7

Czechy 3,7 0 318 8,51 –1,77 328,4

Dania 346,1 –169,5 0 –6,55 –27,27 142,8

Estonia 0 0 39 0 0 39

Finlandia 0 0 173,4 –0,05 0,12 173,5

Francja 43 288,7 1 438 20,29 0 1 790

Niemcy 599 212 2527 102 –85 3 355

Grecja 0 0 155,1 –2,17 0,54 153,5

Wêgry 83,9 23,4 338,1 6 46 497,4

Irlandia 17,2 180,9 0 0 0 198,1

W³ochy 370,1 303,6 2 511,2 49,87 0 3 234,9

£otwa 0 0 62 0 0 62

Litwa 0 0 133,8 0 0 133,8

Luksemburg 0 58 0 0 0 58

Holandia 2 546,3 –1653,1 657,5 0 0 1551

Polska 169,9 31,1 335,9 10,47 –6,12 541,2

Portugalia 0 0 165,9 1,79 –1,17 166,5

Rumunia 439,7 0 178,9 –14,9 14,91 618,6

S³owacja 2,7 –3,8 213 2,42 –1,21 213,2

S³owenia 0 –1,8 43,1 –0,6 0,5 42,4

Hiszpania 2,9 –4,3 1472,5 13,1 –14,6 1 469,6

Szwecja 0 41,8 0 0 0,88 42,6

Wielka Brytania 3017 –181 954 20 –6 3 804

EU 27 7 726,3 –647,2 12 583,2 182,5 –107,67 19 737,2

�ród³o: [7]



W celu zaspokojenia krajowego popytu, zwiêkszenia pewnoœci dostaw oraz umocnienia
swej pozycji konkurencyjnej PGNiG SA planuje zwiêkszenie krajowego wydobycia
z obecnych 4,3 mld m3. Wymaga to rozbudowy infrastruktury wydobywczej oraz dalszych
poszukiwañ z³ó¿ gazu. Przy za³o¿eniu wzrostu wydobycia do blisko 6 mld m3 obecne zasoby
gazu pozwol¹ na utrzymanie skali dostaw przez blisko 15 lat. Na czas dostêpnoœci krajowych
zasobów gazu ziemnego wp³ynie skala inwestycji w jego poszukiwania i wydobycie.
Obecnie polskie media bardzo du¿o uwagi poœwiêcaj¹ mo¿liwoœciom wydobycia gazu
³upkowego w Polsce. Dostêpne wstêpne prognozy wskazuj¹, ¿e z³o¿a gazu ³upkowego mog¹
stanowiæ powa¿ne Ÿród³o dostaw gazu ziemnego dla krajowych odbiorców. Trudno jednak
oceniæ, ze wzglêdu na pocz¹tkowe stadium badañ z³ó¿ gazu ³upkowego oraz relatywnie
niewielk¹ wiedzê dotycz¹c¹ rzeczywistych zasobów gazu znajduj¹cych siê w tych z³o¿ach,
jaki bêdzie wp³yw ich ewentualnej eksploatacji na krajowy rynek energii. Bardzo trudne jest
równie¿ oszacowanie, kiedy badane obecnie potencjalne z³o¿a gazu ³upkowego w Polsce
zostan¹ wprowadzone do eksploatacji. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e konieczny jest co najmniej
kilkuletni cykl inwestycyjny s³u¿¹cy zakoñczeniu prac badawczych oraz przygotowaniu
infrastruktury do eksploatacji. Realizacja takiego cyklu inwestycyjnego oznacza, ¿e w ci¹gu
kolejnych kilkunastu lat konieczne bêdzie oparcie krajowego bilansu gazu na imporcie gazu
oraz na dostawach z krajowych konwencjonalnych z³ó¿ tego paliwa.

Ze wzglêdu na koniecznoœæ ograniczenia emisji zanieczyszczeñ atmosfery bran¿a ga-
zownicza w Polsce stoi przed ogromn¹ szans¹ rozwoju. Dziêki szybkiemu zwiêkszeniu
udzia³u instalacji kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym mo¿na zwiêkszyæ produkcjê
energii elektrycznej i cieplnej w kraju bez zwiêkszania poziomu emisji zanieczyszczeñ do
atmosfery. Oczekiwania te by³y podstaw¹ opracowywania prognoz zapotrzebowania na gaz
ziemny w Polsce (tab. 4.).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e bardzo trudne bêdzie zwiêkszenie znaczenia gazu ziemnego
w strukturze Ÿróde³ energii pierwotnej. Bêdzie to wymagaæ dalszego zwiêkszania bez-
pieczeñstwa dostaw gazu ziemnego do Polski oraz budowy podziemnych magazynów gazu.
Trudno bêdzie równie¿ w ci¹gu kilku lat radykalnie zmieniæ sytuacjê w tym zakresie. Jak
dot¹d w Polsce nie podjêto na du¿¹ skalê dzia³añ przygotowawczych do takiej transformacji
sektora. St¹d w sytuacji braku bezpieczeñstwa dostaw tego surowca bardzo trudne bêdzie
szybkie, dostosowane do wyzwañ pakietu energetyczno-klimatycznego, zwiêkszenie zna-
czenia gazu ziemnego w Polsce.
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TABELA 4. Zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce w 2006 r. wraz z prognoz¹ do 2030 r.
[mld m3]

TABLE 4. Demand for natural gas in Poland in 2006 and a forecast until 2030 [billions of cubic
metres]

Wyszczególnienie 2006 2010 2015 2020 2025 2030

Zapotrzebowanie na gaz ziemny 14,5 14,1 15,4 17,1 19,0 20,2

�ród³o: [16]



Jeœli dzia³ania modernizacyjne przynios¹ oczekiwany skutek, to mo¿na siê spodziewaæ
spadku udzia³u wêgla kamiennego oraz wzrostu znaczenia gazu ziemnego. Pozwoli to na
wype³nienie miêdzynarodowych zobowi¹zañ kraju dotycz¹cych emisji zanieczyszczeñ at-
mosfery. Istotnym elementem zmiany przysz³ej roli gazu ziemnego bêdzie równie¿ dalsza
liberalizacja krajowego gazownictwa.

4. Stan obecny PMG na œwiecie i w Polsce

Wed³ug stanu na 1 stycznia 2010 r. na œwiecie znajdowa³y siê 642 podziemne magazyny
gazu, których ³¹czna pojemnoœæ stanowi³a 333 mld m3 gazu. Oznacza³o to, ¿e w magazynach
mo¿na przechowywaæ oko³o 10,8% przeciêtnej rocznej œwiatowej konsumpcji gazu ziem-
nego. Wed³ug planów do 2020 r. przewiduje siê, ¿e liczba PMG wzroœnie na œwiecie do 760,
a ich pojemnoœæ bêdzie stanowi³a oko³o 465 mld m3. Na wzrost pojemnoœci PMG na œwiecie
do 2020 r. najwiêkszy wp³yw bêdzie mia³o [1]:
� szybkie zwiêkszanie pojemnoœci PMG w krajach unijnych, gdzie przewiduje siê rea-

lizacjê 127 projektów, które pozwol¹ na zwiêkszenie pojemnoœci PMG o blisko
75 mld m3,

� dalsza rozbudowa pojemnoœci PMG w Stanach Zjednoczonych (przewiduje siê reali-
zacjê 49 projektów, których celem jest budowa lub rozbudowa pojemnoœci magazy-
nowych),

� rozbudowa pojemnoœci magazynowych w krajach posiadaj¹cych niewielk¹ pojemnoœæ
PMG lub nie posiadaj¹cych tych magazynów wcale, m.in. kraje Azji i Oceanii, kraje
Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw (dawnego ZSRR) oraz kraje Europy Wschodniej.
Równie¿ w Polsce konieczne bêdzie podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do rozbudowy

pojemnoœci PMG. Jest to istotny czynnik zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw paliwa
gazowego dla odbiorców oraz zwiêkszenia zu¿ycia gazu ziemnego. Magazyny te pe³ni¹
nastêpuj¹ce funkcje [13, 14]:
� umo¿liwiaj¹ zrównowa¿enie sezonowych ró¿nic miêdzy popytem i jego poda¿¹,
� zapewniaj¹ niezawodnoœæ i bezpieczeñstwo dostaw gazu do odbiorców,
� pozwalaj¹ racjonalnie i ekonomicznie prowadziæ eksploatacjê z³ó¿ gazu,
� umo¿liwiaj¹ tworzenie gospodarczych i strategicznych rezerw gazu ziemnego.

Ze wzglêdu na ogromne znaczenie PMG realizacja inwestycji s³u¿¹cych rozbudowie
pojemnoœci magazynów powinna byæ niezwykle istotnym elementem ca³oœciowego planu
zwiêkszenia znaczenia gazu ziemnego w Polsce. Bez posiadania rozbudowanej infrastruk-
tury s³u¿¹cej do magazynowania gazu niemo¿liwe bêdzie podjecie skutecznych dzia³añ
zmierzaj¹cych do zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw paliwa gazowego, a w konsekwencji
do rozwoju rynku tego paliwa. Przyjêcie i realizacja takiego planu w Holandii by³o wa-
runkiem sukcesu modernizacji ca³ego sektora energii, którego przejawem by³o odejœcie od
opartej na wêglu struktury Ÿróde³ energii w kierunku struktury opartej na paliwach eko-
logicznych, g³ównie gazie ziemnym. W Holandii modernizacja sektora energii polega³a na
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szybkim odejœciu od stosowania wêgla kamiennego na rzecz gazu ziemnego, który sta³ siê
jednym z g³ównych Ÿróde³ energii. Dziêki zaanga¿owaniu rz¹du, samorz¹dów oraz uzys-
kaniu poparcia spo³ecznego proces transformacji sektora energii trwa³ tam jedynie 6 lat.
Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e fazê zmian poprzedzi³y dekady dzia³añ przygotowawczych,
bez których niemo¿liwe by³oby dokonanie zmiany struktury Ÿróde³ energii w Holandii [22].

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obecny poziom rozwoju infrastruktury magazynowej w kraju jest
niewystarczaj¹cy, aby sta³a siê ona gwarantem zaopatrzenia w gaz ziemny. Dotyczy to
zarówno wyst¹pienia ryzyka operacyjnego, jak i ryzyka strategicznego przerw w dostawach
gazu ziemnego na krajowe potrzeby. Ryzyko operacyjne jest zwi¹zane z codziennym
bezpieczeñstwem operacyjnym rynku gazowniczego. W szczególnoœci konieczne jest prze-
ciwdzia³anie niebezpieczeñstwu przerw w dostawach wynikaj¹cych np. z sezonowych lub
ekstremalnych warunków pogodowych. Z kolei ryzyko strategiczne jest zwi¹zane z nie-
bezpieczeñstwem wyst¹pienia katastrof oraz z niepewnoœci¹ polityczn¹, która mo¿e do-
prowadziæ do przerwy w dostawach gazu. W kraju PMG posiada jedynie PGNiG SA.
Magazyny te gwarantuj¹ zmagazynowanie oko³o 12% rocznego zu¿ycia, gdy w Niemczech
jest to 23,4%. W konsekwencji w minionych latach PGNiG SA by³o zmuszone korzystaæ
z PMG zlokalizowanych na terenie Bia³orusi i Ukrainy. Na tle krajów UE obecna wielkoœæ
dostêpnych w Polsce PMG jest zbyt ma³a, by mog³y zapewniæ bezpieczeñstwo dostaw gazu
(tab. 5).

Niewielki poziom zdolnoœci magazynowych PMG wskazuje na zaniedbania w tym
zakresie PGNiG SA oraz instytucji zajmuj¹cych siê nadzorem w³aœcicielskim nad tym
przedsiêbiorstwem. W konsekwencji, gdy wystêpowa³y kryzysy w dostawach gazu ziem-
nego z Rosji do Polski, w kraju odnotowywano problemy z zaopatrzeniem przemys³owych
odbiorców gazu (kwestie ograniczania dostaw gazu ziemnego dla krajowych odbiorców
przemys³owych wi¹¿¹ siê z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z 24.01.2006 r. zmienia-
j¹cym Rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad i trybu wprowadzania ograniczeñ
w sprzeda¿y paliw sta³ych lub ciek³ych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych,
energii elektrycznej lub ciep³a). Konieczne by³o m.in. czerpanie gazu z PMG oraz ograni-
czanie dostaw dla najwiêkszych odbiorców tego paliwa. W tabeli 5 zaprezentowano stan
bazy PMG w wybranych krajach UE [10, 11].

Problemy te kolejny raz unaoczni³y, ¿e w kraju konieczne jest szybkie i znacz¹ce
zwiêkszenie pojemnoœci PMG. Bez takich dzia³añ niemo¿liwe bêdzie zagwarantowanie
ci¹g³oœci dostaw gazu ziemnego zarówno w sytuacji przerw w dostawach wywo³anych przez
czynniki polityczne, jak i w przypadku wyst¹pienia awarii.

Jednoczeœnie w minionych latach uniemo¿liwienie potencjalnym nowym dostawcom
gazu do Polski dostêpu do PMG poprzez brak œwiadczenia us³ugi magazynowej stanowi³o
barierê administracyjn¹ dla pojawienia siê nowych dostawców gazu niezale¿nych od PGNiG
SA. Posiadanie dostêpu do magazynów gazu, zgodnie z art. 9j ustawy Prawo energetyczne,
stanowi warunek uzyskania zgody Urzêdu Regulacji Energetyki na rozpoczêcie importu
gazu do Polski przez nowych importerów. W 2005 r. wprowadzono w nowelizacji ustawy
Prawo energetyczne obowi¹zek utrzymywania przez przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obro-
tem gazu z zagranic¹ zapasu w iloœci 3% planowanego rocznego importu gazu (por. art. 9j.
ustawy [20] ze zm. z 3.05.2005). Poniewa¿ krajowe PMG które posiada PGNiG SA maj¹
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TABELA 5. Charakterystyka podziemnych magazynów gazu ziemnego w krajach UE wed³ug stanu
na 1.01.2009

TABLE 5. Characteristics of underground gas storage facilities in the EU as of 1.01.2009

Liczba
magazynów

Maksymalna pojemnoœæ
robocza [mln m3]

Maksymalna
przepustowoœæ
[mln m3/dzieñ]

Pojemnoœæ PMG jako
relacja do zu¿ycia gazu

w kraju [%]

Austria 5 4 600 54 50,43

Belgia 2 861 28 3,90

Bu³garia 1 600 4 31,39

Czechy 8 3 376 55 31,97

Dania 2 1 250 16 75,25

Estonia 0 0 0 0,00

Finlandia 0 0 0 0,00

Francja 15 11 700 200 25,53

Niemcy 47 20272 489 23,19

Grecja 0 0 0 1,91

Wêgry 5 3 790 51 29,18

Irlandia 1 198 3 3,90

W³ochy 10 13 918 152 16,18

£otwa 1 2 325 24 146,48

Litwa 0 0 0 0,00

Luksemburg 0 0 0 0,00

Holandia 4 2 600 180 7,56

Polska 6 1 650 32 12,02

Portugalia 3 118 7 2,11

Rumunia 6 2 760 22 18,00

S³owacja 5 2 750 34 23,82

S³owenia 0 0 0 0,00

Hiszpania 2 1 659 13 4,41

Szwecja 1 10 0 0,92

Wielka Brytania 9 4 364 127 55,53

EU 27 133 78 801 1 492 15,10

�ród³o: [7]



pojemnoœæ niewystarczaj¹c¹, aby mog³y zabezpieczyæ dostawê gazu dla swych klientów,
spó³ka ta zainteresowanym podmiotom zajmuj¹cym siê obrotem gazem odmawia³a mo¿-
liwoœci skorzystania z jej magazynów. Trzeba podkreœliæ, ¿e przy obecnym poziomie
pojemnoœci PMG odmowa by³a w pe³ni uzasadniona. Jednoczeœnie ¿aden z podmiotów
zainteresowanych sprowadzaniem do kraju gazu ziemnego nie by³ zainteresowany kapi-
ta³och³onnymi inwestycjami w budowê w³asnych PMG.

Konsekwencj¹ odmowy œwiadczenia us³ugi magazynowania gazu przez PGNiG SA oraz
braku magazynów, których w³aœcicielem by³by inny podmiot, by³o uniemo¿liwienie nie-
zale¿nym od PGNiG SA importerom oferowania krajowym odbiorcom przemys³owym
dostaw paliwa gazowego. Uniemo¿liwi³o to zaistnienie konkurencji na rynku gazu ziem-
nego w Polsce.

Równie¿ obowi¹zuj¹ce w kraju przepisy przyjêtej w 2007 r. ustawy o zapasach ropy
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na rynku naftowym (ustawa
o zapasach) na³o¿y³y na przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obrotem gazem ziemnym z zagra-
nic¹ lub dokonuj¹ce przywozu gazu ziemnego obowi¹zek utrzymywania zapasów tego
paliwa. Wed³ug ustawy zapasy te powinny równoczeœnie:
� pokrywaæ co najmniej 30-dniowy œredni dzienny przywóz gazu ziemnego,
� zagwarantowaæ takie warunki techniczne instalacji magazynowych, aby mo¿liwe by³o

dostarczenie ca³ej wartoœci magazynowanego gazu do systemu gazowego w okresie nie
d³u¿szym ni¿ 40 dni.
Wprowadzono równie¿ obowi¹zek przedstawiania operatorowi systemu przesy³owego

gazowego lub operatorowi systemów po³¹czonych gazowych charakterystyki instalacji
magazynowej, w której utrzymuje zapasy obowi¹zkowe gazu ziemnego, w celu weryfikacji
technicznych mo¿liwoœci dostarczenia zapasów tego gazu do systemu gazowego.

Wype³nienie wymagañ tych przepisów jest kolejnym czynnikiem wymuszaj¹cym do-
konanie przez PGNiG SA znacz¹cych inwestycji w krajowe PMG. Ich realizacja stanowi
tak¿e element realizacji celów Polityki energetycznej Polski do 2030 r. W ramach dzia³ania
2.21. Stosowanie zachêt inwestycyjnych do budowy pojemnoœci magazynowych (poprzez

odpowiedni¹ konstrukcjê taryf oraz zapewnienie zwrotu na zaanga¿owanym kapitale) prze-
widuje siê podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do:
� wprowadzenia monitoringu, dotycz¹cego rozwoju pojemnoœci magazynowych i reali-

zowanych projektów nowych zbiorników magazynowych poprzez nowelizacjê ustawy
o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach po-
stêpowania w sytuacjach zagro¿enia bezpieczeñstwa paliwowego pañstwa i zak³óceñ na
rynku naftowym,

� stworzenia poprzez odpowiedni¹ politykê taryfow¹ i regulacyjn¹ korzystnych warunków
do budowy pojemnoœci magazynowych, w szczególnoœci przez stosowanie podwy¿-
szonych stawek wynagradzania kapita³u zaanga¿owanego w nowe projekty inwesty-
cyjne.
Realizacja tych zadañ bêdzie siê wi¹za³a z polityk¹ energetyczn¹ kraju prowadzon¹

w ramach nadzoru w³aœcicielskiego przedstawicieli rz¹du nad przedsiêbiorstwami bran¿y
gazowniczej oraz w ramach polityki regulacyjnej realizowanej przez Urz¹d Regulacji
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Energetyki. W dominuj¹cym zakresie polityka ta bêdzie dotyczyæ PGNiG SA oraz OGP
GAZ-SYSTEM SA. Prowadzone przez PGNiG SA dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia
pojemnoœci PMG w Polsce powinny doprowadziæ do znacz¹cego rozbudowania tych ma-
gazynów (tab. 6).

Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e dzia³ania te, na skutek wieloletnich zaniedbañ w tym
zakresie, by³y prowadzone bardzo powoli. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, ¿e ze
wzglêdu na niewielki stopieñ rozbudowy infrastruktury gazowniczej bardzo utrudnione jest
przes³anie gazu z PMG do odbiorców w rejonach, gdzie wystêpuj¹ braki w dostawach.

Jednoczeœnie jednak zaniedbania w zakresie rozwoju magazynów stanowi¹ dla PGNiG
SA barierê rozwoju sprzeda¿y gazu ziemnego zarówno dotychczasowym odbiorcom tego
paliwa, jak i nowym grupom odbiorców. Trudno bowiem, kieruj¹c siê racjonalnymi prze-
s³ankami, rozwijaæ instalacje oparte na paliwie gazowym nie maj¹c gwarancji dostawy
paliwa opartej na sprawnym systemie transportu gazu oraz na znacz¹cych pojemnoœciach
PMG. Oceniaj¹c racjonalnoœæ inwestycji w now¹ infrastrukturê energetyczn¹ opart¹ na
gazie ziemnym, potencjalni inwestorzy w swych kalkulacjach musz¹ bowiem uwzglêdniæ
koszty ryzyka przerwy w dostawach paliwa gazowego oraz niebezpieczeñstwo utrzymy-
wania siê d³ugotrwa³ych przerw w tych dostawach.

W zwi¹zku z rozwojem rynku oraz potrzeb¹ dostosowania pojemnoœci magazynowej do
obowi¹zuj¹cego prawa, PGNiG SA bêdzie prowadzi³o rozbudowê i budowê podziemnych
magazynów gazu. Przewidywane do realizacji do 2015 r. inwestycje w infrastrukturê
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TABELA 6. Pojemnoœæ krajowych PMG

TABLE 6. The storage capacity of domestic underground gas storage facilities

Nazwa magazynu
Pojemnoœæ czynna

[mld m3]
Pojemnoœæ docelowa

[mld m3]
Rok ukoñczenia inwestycji

Bonikowo 0,2 2010

BrzeŸnica 0,07 0,07

Daszewo 0,03 2010

Husów 0,4 0,5 2011

Kosakowo 0,13 2015

Mogilno 0,37 0,62 2015

Strachocina 0,15 0,33 2011

Swarzów 0,09

Wierzchowice* 0,58 2 2015

Razem 1,66 3,96

* W 2012 r. zakoñczenie etapu rozbudowy do pojemnoœci 1,20 mld m3.
�ród³o: [21]



magazynow¹ maj¹ tak zwiêkszyæ pojemnoœæ magazynow¹, aby mo¿liwe by³o pokrycie
wiêcej ni¿ 70-dniowego zapotrzebowania klientów PGNiG SA na paliwo gazowe. Realizacji
tego celu s³u¿¹ dzia³ania dotycz¹ce [19]:
� zapewnienia odpowiedniej pojemnoœci magazynowych na potrzeby klientów PGNiG SA

oraz ustawy o zapasach,
� powo³ania Operatora Systemu Magazynowania,
� œwiadczenie us³ug magazynowania gazu na zasadach komercyjnych,
� zwiêkszenia rentownoœci w obszarze magazynowania.

Dzia³ania podejmowane przez PGNiG S.A., nakierowane na podniesienie pojemnoœci
krajowych PMG, powinny doprowadziæ do:
� powiêkszanie pojemnoœci magazynowych, g³ównie na gaz ziemny wysokometanowy do

³¹cznej pojemnoœci oko³o 3,9 mld m3,
� pozyskiwanie œrodków finansowych na realizacjê inwestycji, w tym œrodków unijnych.

W zakresie zmiany sposobu dzia³ania krajowych PMG PGNiG SA zmierza³o g³ównie
do:
� pozyskania œrodków unijnych na realizacjê inwestycji dotycz¹cych czterech podziem-

nych magazynów: Wierzchowice, Strachocina, Kosakowo i Mogilno (projekty otrzy-
maj¹ dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata
2007–2013),

� wydatkowania w 2008 r. na budowê i rozbudowê magazynów gazu wysokometanowego
prawie 110 mln z³ (najwiêcej zosta³o wydatkowane na rozbudowê magazynów w Stra-
chocinie oraz Mogilnie),

� podpisania przez Zarz¹d PGNiG SA w listopadzie 2008 r. umowy z konsorcjum firm na
czele z polskim PBG SA na rozbudowê PMG Wierzchowice z obecnej pojemnoœci 0,575
mld m3 do pojemnoœci 1,2 mld m3 (planowana wartoœæ inwestycji wynosi oko³o 1,1 mld
z³),

� zakoñczenia w listopadzie 2008 r. procesu wydzielenia Operatora Systemu Magazyno-
wania (Prezes URE decyzj¹ z 31.12.2008 r. wyznaczy³ PGNiG SA Operatorem Systemu
Magazynowania).
Podjêcie wskazanych dzia³añ powinno docelowo doprowadziæ do:

� u³atwienia PGNiG SA elastycznego reagowania na potrzeby klientów, zapewnienia
ci¹g³oœci i stabilnoœci dostaw oraz ograniczenia ryzyka przerw w dostawach gazu
ziemnego,

� wype³nienia obowi¹zku stworzenia zapasów obowi¹zkowych, wynikaj¹cych z polskiego
prawodawstwa (ustawa o zapasach),

� dostosowania wewnêtrznej struktury i organizacji dzia³alnoœci PGNiG SA do regulacji
Unii Europejskiej i prawa krajowego przez powo³anie Operatora Systemu Magazyno-
wania. Ma to przede wszystkim zagwarantowaæ stosowanie zasady TPA w krajowej
bran¿y gazowniczej.
Warto podkreœliæ, ¿e w czerwcu 2010 r. Komisja Europejska zatwierdzi³a pomoc pub-

liczn¹ w wysokoœci 390 mln euro dla spó³ki PGNiG na budowê podziemnych magazynów
gazu w Polsce. Decyzja dotyczy rozbudowy i budowy magazynów realizowanych przez
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w ramach dzia³ania 10.1. Rozwój sys-
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temów przesy³owych energii elektrycznej gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa
i przebudowa magazynów gazu ziemnego. W wyniku realizacji tych projektów pojemnoœæ
magazynowa gazu ziemnego zostanie zwiêkszona o 1,027 mld m3.

5. Dzia³ania Ministra Gospodarki w zakresie liberalizacji

rynku gazu ziemnego w Polsce

W celu zwiêkszenia stopnia liberalizacji polskiego rynku gazu ziemnego, Minister
Gospodarki zainicjowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do przyjêcia rozwi¹zañ prawnych, które
u³atwia³yby wejœcie na polski rynek gazu ziemnego nowych podmiotów oraz w wiêkszym
stopniu ni¿ obecnie u³atwia³yby funkcjonowanie ju¿ dzia³aj¹cych na rynku przedsiêbiorstw,
prowadz¹cych w chwili obecnej dzia³alnoœæ na niewielk¹ skalê. Jak ju¿ wczeœniej wspom-
niano do g³ównych barier uniemo¿liwiaj¹cych rozwój konkurencji na krajowym rynku gazu
ziemnego nale¿y zaliczyæ ustawê o zapasach. Dlatego te¿ w Ministerstwie Gospodarki
rozpoczê³y siê prace nad zmian¹ tej ustawy. Projektowane rozwi¹zania stanowi¹ ponadto
kolejny etap dzia³añ, które zosta³y podjête w celu usuniêcia stanu naruszenia przepisów
dyrektywy 2003/55/WE dotycz¹cej wspólnych zasad rynku wewnêtrznego gazu ziemnego

i uchylaj¹cej dyrektywê 98/30/WE, dyrektywy 2004/67/WE dotycz¹cej œrodków zapew-

niaj¹cych bezpieczeñstwo dostaw gazu ziemnego oraz Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê

Europejsk¹ (naruszenie nr 2006/4918).
Wœród rozwi¹zañ, które pozwol¹ na zwiêkszenie poziomu liberalizacji rynku gazu

ziemnego w Polsce – przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach –
nale¿y wymieniæ:
� zmianê przepisu art. 24 ust. 3 ustawy o zapasach, tj. dopuszczenie mo¿liwoœci utrzy-

mywania zapasów obowi¹zkowych gazu ziemnego przez zobligowane podmioty w in-
stalacjach magazynowych nie tylko na terenie Polski, ale równie¿ usytuowanych poza
granicami kraju – na terenie pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. W celu utrzy-
mania niezmienionego poziomu bezpieczeñstwa dostaw gazu, do wszystkich instalacji
magazynowych, w tym po³o¿onych poza granicami kraju, w których utrzymywane s¹
zapasy obowi¹zkowe gazu ziemnego, ma zastosowanie wymóg spe³nienia okreœlonych
parametrów technicznych, które zagwarantuj¹ realn¹ mo¿liwoœæ dostarczenia gazu w sy-
tuacji wzmo¿onego zapotrzebowania na gaz lub kryzysu;

� zwiêkszenie wysokoœci progów uprawniaj¹cych do ubiegania siê o uzyskanie zwolnienia
z obowi¹zku utrzymywania zapasów gazu ziemnego;

� umo¿liwienie ubiegania siê o zwolnienie z obowi¹zku utrzymywania zapasów gazu
ziemnego tak¿e podmiotom, które dopiero planuj¹ rozpoczêcie dzia³alnoœci na rynku
polskim;

� zmianê okresu, na jaki Minister Gospodarki mo¿e wydaæ zwolnienie z obowi¹zku
utrzymywania zapasów obowi¹zkowych.
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Zak³adaj¹c wejœcie w ¿ycie powy¿szych rozwi¹zañ wydaje siê, ¿e bêdzie to wa¿ny krok
w kierunku pe³nej liberalizacji rynku gazu ziemnego w Polsce.

Podsumowanie

Mimo wielowariantowoœci rozwa¿anych dzia³añ s³u¿¹cych dywersyfikacji dostaw gazu
do Polski, nie uda³o siê zwiêkszyæ bezpieczeñstwa tych dostaw. Brak zró¿nicowania dostaw
gazu ogranicza mo¿liwoœæ tworzenia konkurencyjnego rynku gazu w Polsce. Utrudnia
bowiem dostawcom i uprawnionym odbiorcom korzystanie z przys³uguj¹cego im prawa
dostêpu do us³ug przesy³owych (zasada TPA).

Jednoczeœnie PGNiG SA nie dysponuje kontraktami, które pozwoli³yby na dodatkowy
import gazu w razie przerw w dostawach realizowanych przez Gazprom. Ta – oparta
g³ównie na imporcie z jednego kierunku – struktura mo¿e stanowiæ zagro¿enie dla bez-
pieczeñstwa dostaw do krajowych odbiorców gazu ziemnego. Oznacza to, ¿e konieczna jest
m.in. rozbudowa infrastruktury gazowniczej do poziomu, który pozwoli na zaopatrzenie
krajowych odbiorców w paliwo gazowe. W realizowanych inwestycjach szczególnego
znaczenia nabiera doprowadzenie do rozbudowy PMG tak, by ich pojemnoœæ gwarantowa³a
dodatkowe iloœci gazu dla krajowych odbiorców w sytuacji przerw w jego dostawach.

Niezbêdne jest równie¿ podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów handlowych z Rosj¹.
Maj¹c na uwadze wielkoœæ udokumentowanych zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej
Federacji Rosyjskiej, jak równie¿ po³o¿enie geograficzne naszego kraju i istniej¹c¹ in-
frastrukturê przesy³ow¹, w kolejnych latach Rosja bêdzie podstawowym dostawc¹ gazu
ziemnego i ropy naftowej zarówno do Polski, jak i wielu innych krajów UE.

Do dzia³añ maj¹cych na celu dywersyfikacjê dostaw gazu ziemnego do kraju nale¿y
zaliczyæ przed wszystkim budowê gazoportu w Œwinoujœciu, rozbudowê punktu wejœcia
w Lasowie oraz budowê interkonektora w okolicy Cieszyna. Realizacja tych dwóch os-
tatnich projektów umo¿liwi od 2012 r. wzrost pozyskania gazu ziemnego z kierunków
alternatywnych wobec wschodniego o oko³o 1 mld m3/rok.
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The liberalization of the natural gas market and the
development of underground natural gas storage facilities

in Poland

Abstract

The question of an increased share of natural gas in Poland’s structure of energy sources is gaining
significance in view of the country’s international commitments. These are in particular the energy
and climate package as well as the third liberalization package. The packages necessitate some
changes in the functioning of the domestic gas market. Without reform it will be difficult to increase
the role of this branch in Poland’s energy sector. In order to boost the use of gas, its supplies need to be
guaranteed through a rationally shaped structure of internal sources of delivery and through
a development of gas infrastructure which involves natural gas storage facilities. Only when the above
conditions are met, will the threat of interrupted supply be reduced and, subsequently, the role of gas in
Poland’s energy structure will increase.
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