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SŁAWOMIR GRZELAK

Bezpieczeństwo energetyczne
Energia oraz surowce energetyczne są  
produktami strategicznymi, mającymi 

realny wpływ na niemal wszystkie ele-
menty prawidłowego funkcjonowania 
państwa. 

Ze względu na swą wielowymia ro wość  
oraz rangę zachowanie bezpieczeństwa 

Państwo 
i społeczeństwo

Skroplony gaz ziemny  
– strategiczny surowiec energetyczny

Bezpieczeństwo zaopatrzenia Polski w paliwo gazowe

Zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski ma 
przede wszystkim zaopatrzenie w  surowce energetyczne oraz energię, 
jak również podniesienie efektywności jej wykorzystania. Zdecydowana 
większość zagadnień bezpieczeństwa gospodarczego jest bezpośrednio  
powiązana z  kwestiami bezpieczeństwa energetycznego kraju, którego 
definicja została zawarta w ustawie – Prawo energetyczne (art. 3 pkt 16).  
Stanowi ona, że bezpieczeństwo energetyczne to stan gospodarki umoż-
liwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania od-
biorców na paliwa i energię w sposób uzasadniony.
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energetycznego urasta do miana racji 
stanu.1

W dokumencie z  listopada 2009 r. 
„Polityka energetyczna Polski do 2030 
roku”2 wśród podstawowych kierun-
ków tej polityki wymienia się wzrost 
bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. 
Bezpieczeństwo rozumiane jest jako za-
pewnienie stabilnych dostaw – na pozio-
mie gwarantującym zaspokojenie potrzeb 
krajowych i po akceptowanych przez go-
spodarkę i społeczeństwo cenach, przy 
założeniu optymalnego wykorzystania 
krajowych zasobów surowców energe-
tycznych oraz przez dywersyfikację źró-
deł i kierunków dostaw ropy naftowej, 
paliw ciekłych i gazowych. W ramach dy-
wersyfikacji polityka energetyczna zakła-
da między innymi budowę terminalu do 
odbioru gazu skroplonego (ang. liquefied 
natural gas – LNG). 

Z powyższych uregulowań jasno wyni-
ka, że z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego zasadnicze znaczenie mają 
nie tylko dostawy surowców, ale także ich 
cena, techniczne możliwości dostarczenia 
oraz względy ekologiczne.

Znaczenie terminalu LNG 
w Świnoujściu
Budowa terminalu LNG w Polsce została  
zainicjowana przyjęciem 3 stycznia 2006 r. 

uchwały Rady Ministrów w  sprawie  
działań mających na celu dywersyfika-
cję dostaw nośników energii, zobowią-
zującej do przygotowania decyzji inwe-
stycyjnych i handlowych dla dywersyfi-
kacji dostaw gazu ziemnego3. W uchwale  
z 31 maja 2006 r. Rada Ministrów uzna-
ła za zgodne z polityką rządu podjęcie 
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazo-
wnictwo SA (PGNiG) działań związanych 
z budową terminalu LNG na wybrzeżu 
Polski. Monitorowanie tych działań zo-
stało powierzone Ministrowi Gospodarki. 
W 2007 r. PGNiG powołało spółkę celo-
wą Polskie LNG Sp. z o.o., której zada-
niem jest budowa i eksploatacja termi-
nalu. Rada Ministrów podjęła 19 sierp-
nia 2008 r. uchwałę w sprawie działań 
mających na celu dywersyfikację dostaw 
gazu ziemnego do Polski i jednocześnie 
zobowiązała Ministra Skarbu Państwa 
do zapewnienia kontroli Skarbu Państwa 
nad terminalem w perspektywie wielo-
letniej, przez przekazanie większościo-
wego pakietu udziałów w spółce Polskie 
LNG Sp. z o.o. Operatorowi Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA. 

Zasadniczym aktem prawnym okre-
ślającym zasady przygotowania, realiza-
cji i finansowania inwestycji – terminalu 
LNG jest ustawa z 24 kwietnia 2009 r. 
o  inwestycjach w zakresie terminalu 

1 W. Suwała, P. Janusz, A. Szurlej: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w obszarze gazu ziemnego, 
[w:] Terminal LNG w Świnoujściu a bezpieczeństwo energetyczne regionu i Polski, red. J. J. Piątek,  
R. Podgórzańska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013. 

2 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, przyjęta uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów z 10.11.2009 r., 
stanowi załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki z 21.12.2009 r. w sprawie polityki energetycznej 
państwa do 2030 r.

3 Informacja o wynikach kontroli realizacji inwestycji dotyczących budowy terminalu do odbioru skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu, NIK, KGP-4101-05-00/2013, nr ewid. 187/2014/P/13/058/KGP, War-
szawa, styczeń 2015 r.
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regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem-
nego w Świnoujściu4 (dalej w skrócie: „usta-
wa o terminalu LNG”). Wśród rozwią-
zań prawnych mających na celu ułatwie-
nie przeprowadzenia tej inwestycji, ta-
kich jak uzyskanie decyzji o ustaleniu jej 
lokalizacji oraz o uwarunkowaniach śro-
dowiskowych, ustawa zawiera również 
uproszczoną (w porównaniu z powszechnie  
obowiązującymi przepisami) ścieżkę prze-
prowadzania zamówień publicznych.

Budowa terminalu LNG powinna być 
postrzegana jako wprowadzenie kluczo-
wego elementu zdywersyfikowanego, al-
ternatywnego systemu dostaw gazu do 
Polski. Innymi elementami tego systemu 
są połączenia interkonektorowe, pozwala-
jące na dostawy gazu z kierunku zachod-
niego i południowego, oraz korytarz ga-
zowy Północ-Południe, który docelowo 
ma połączyć terminale LNG w Polsce 
i Chorwacji (planowany terminal Adria 
LNG). Istotne znaczenie ma także kra-
jowe wydobycie gazu. System ten powi-
nien być docelowo na tyle elastyczny, aby 
pozwolił na zapewnienie nieprzerwanych 
dostaw surowca w razie jakichkolwiek za-
grożeń z kierunku wschodniego (np. wy-
nikających z obecnego konfliktu rosyjsko-
-ukraińskiego). Warto przy tym zauważyć, 
że całkowita niezależność energetyczna 
od dostawców z tego kierunku może nie 

być uzasadniona ekonomicznie. Jak przy-
znaje spółka PGNiG5, możliwość dostaw 
gazu przy wykorzystaniu połączeń inter-
konektorowych oraz rozpoczęcie działal-
ności przez terminal LNG może dopro-
wadzić do powstania ryzyka nadpodaży 
gazu na rynku polskim, a w konsekwencji 
do obniżenia ceny tego surowca. 

Budowa alternatywnego systemu do-
staw gazu powinna istotnie wpłynąć na 
poprawę pozycji strony polskiej w nego-
cjacjach dotyczących warunków i cen do-
staw importowanego gazu. Z punktu wi-
dzenia Unii Europejskiej, rozbudowa ter-
minalu stanowi część strategicznego planu 
regionalnego BEMIP6, którego zasadni-
czym celem jest stymulowanie rozwoju 
infrastruktury gazowej w państwach UE 
związanych z regionem bałtyckim. Projekt 
znajduje się na liście 248 projektów budo-
wy infrastruktury energetycznej i gazowej 
wytypowanych przez Komisję Europejską 
z uwagi na ich znaczenie dla możliwości 
wykreowania unijnego zintegrowanego 
rynku energii7.

Gaz ziemny jako  
surowiec energetyczny w Polsce
Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2014 r. 
wyniosło około 14,8 mld m3 i było mniej-
sze w porównaniu z poprzednim ro - 
kiem o 2,8% (w 2013 r. ok. 15,2 mld m3)8.  

4 DzU.2014.1501.
5 Informacja o aktualnym stanie i strategii rozwoju PGNiG SA, przedstawiona na posiedzeniu sejmowej  

Komisji Skarbu Państwa 5.08.2015 r.
6 The Gas Regional Investment Plan of Baltic Energy Market Interconnection Plan Region (BEMIP GRIP.) 
7 Projects of common interest (PCIs), <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-

common-interest>.
8 Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycz-

nia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., Ministerstwo Gospodarki,
 <http://www.mg.gov.pl/files/upload/8356/20150710_sprawozdanie%20za%202014_podpisane%20przez%20MG.pdf>.
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Zmniejszenie zużycia gazu jest tłuma-
czone stosunkowo wysokimi tempera-
turami w okresie jesienno-zimowym 
2013/2014. W 2014 r. krajowe wydoby-
cie gazu ziemnego wyniosło 4,4 mld m3, 
co stanowiło około 28,2% krajowego bi-
lansu dostaw tego surowca. Eksploatacja 
złóż gazu ziemnego prowadzona była 
przede wszystkim przez spółkę PGNiG, 
posiadającą 227 koncesji na wydobywa-
nie węglowodorów (97% wszystkich wy-
danych w Polsce koncesji na eksploata-
cję węglowodorów, według stanu na ko-
niec 2014 r.). 

W 2014 r. wolumen importu gazu do 
Polski wyniósł 11,2 mld m3. Zwraca uwagę 
silne uzależnienie od importu gazu ziem-
nego z jednego kierunku geograficzne-
go – udział przywozu gazu z kierunku 
wschodniego, to jest z Rosji, Azerbejdżanu 
oraz krajów środkowoazjatyckich (w tym 
przez gazociąg Jamał – Europa), sięgnął 
około 76% i wyniósł 8,5 mld m3. Około 
20% importowanego gazu Polska otrzymu-
je w ramach wewnątrzwspólnotowego na-
bycia z Niemiec (2,2 mld m3); pozostałe 
kierunki importu to Czechy i Norwegia. 
Łącznie wielkość nabycia wewnątrzwspól-
notowego osiągnęła 24,2% całości impor-
towanego gazu (dla porównania – w 2010 r.  
nabycie wewnątrzwspólnotowe gazu ziem-
nego stanowiło jedynie 10,4% całkowite-
go przywozu).

Oddanie do użytku terminalu LNG 
będzie miało zasadniczy wpływ na sytu-
ację zaopatrzeniową Polski w gaz ziemny. 

Terminal zapewnia możliwość włączenia 
naszego kraju do dynamicznie rozwijają-
cego się światowego rynku LNG, a tym 
samym możliwość zakupu gazu z praktycz-
nie dowolnego regionu świata. Zdolności 
regazyfikacyjne terminalu będą wynosiły 
5 mld m3/rok, z przewidywaną możliwo-
ścią rozbudowy do 7,5 mld m3/rok – bez ko-
nieczności powiększenia terenu, na którym 
zlokalizowany będzie gazoport. Analiza za-
sadności rozbudowy terminalu LNG wraz 
z techniczną możliwością rozprowadzenia 
gazu w systemie przesyłowym na teryto-
rium Polski jest jednym z zadań wymienia-
nych w „Programie działań wykonawczych 
na lata 2015–2018”, stanowiącym załącznik 
do projektu „Polityki energetycznej Polski 
do 2050 roku”9 (w ramach priorytetu „bez-
pieczeństwo oraz dywersyfikacja źródeł 
i kierunków dostaw nośników energii pier-
wotnej”). Przy obecnym poziomie zużycia 
gazu terminal w podstawowym wariancie 
będzie w stanie dostarczyć około 1/3 ilości 
tego surowca. Według umowy pomiędzy 
spółkami Polskie LNG i PGNiG, zawartej 
w 2009 r., PGNiG zarezerwowało sobie 
3,24 mld m3/rok tak zwanej mocy rega-
zyfikacyjnej terminalu. Nadal zatem po-
zostaje niewykorzystane około 35% mocy 
regazyfikacyjnej (1,75 mld m3/rok). Warto 
zauważyć, że dzięki dotychczas wybudo-
wanej infrastrukturze gazowej będzie moż-
liwy reeksport gazu pozyskanego z LNG 
do krajów Grupy Wyszehradzkiej przez 
wspierany przez Unię Europejską kory-
tarz Północ-Południe. 

9 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, przekazany przez Ministerstwo Gospodarki 
7.08.2015 r. do konsultacji społecznych i międzyresortowych, <http://bip.mg.gov.pl/node/24670>. 
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Według umowy z 29 czerwca 2009 r., 
określającej zasady długofalowych do-
staw LNG do Polski przez spółkę Qatar 
Liquefied Gas Company Ltd., zawartej 
przez PGNiG SA na okres 20 lat począw-
szy od 2014 r., wolumen dostaw miał wy-
nosić około 1,5 mld m3 skroplonego gazu 
ziemnego rocznie. Pierwsza dostawa gazu 
była przewidziana na II półrocze 2014 r. 
W związku z opóźnieniem w budowie ter-
minalu termin ten uległ zmianie; według 
komunikatu PGNiG SA, 9 grudnia 2014 r. 
PGNiG oraz spółka z Kataru zawarły po-
rozumienie zmieniające zasady wykony-
wania umowy z 2009 roku10. Zdaniem 
PGNiG, koszty powyższej zmiany są do-
tychczas „pomijalne” dla spółki11.

Światowy handel LNG
Wielkość nakładów koniecznych do po-
niesienia w celu sfinansowania poszcze-
gólnych elementów „łańcucha wartości 
LNG” sprawia, że uczestnikami obrotu 
tym surowcem są państwa bądź wielkie 
korporacje, które są w stanie udźwignąć 
takie obciążenia. 

Jednym ze sposobów zminimalizowa-
nia ryzyka w handlu LNG (bądź przerzu-
cenia w pewnej części tego ryzyka na ku-
pującego) są kontrakty długoterminowe 
(20-25-letnie), zawierające również klau-
zule typu take or pay, przy czym obserwu-
je się tendencje do skracania perspektywy 
czasowej tych kontraktów, a także do więk-
szej elastyczności zobowiązań po stronie 
odbiorców. Na koniec 2013 r. kontrakty 

długoterminowe obejmowały około 67% 
światowego handlu LNG. W ostatnich la-
tach coraz większego znaczenia nabiera-
ją również kontrakty spotowe lub kon-
trakty zawierane na krótszą perspekty-
wę czasową (2-4-letnie), co ma związek 
z silnym rozwojem infrastruktury tech-
nicznej (głównie terminali skraplających 
oraz globalnej floty tankowców). Innymi 
czynnikami wpływającymi na wzrost licz-
by umów krótkoterminowych są: wzrost 
liczby uczestników światowego handlu 
LNG, wzrastający popyt w krajach Azji 
południowo-wschodniej (Japonia, Korea, 
Tajwan), wzrost mocy terminali regazy-
fikacyjnych, zróżnicowanie cen w świa-
towych centrach handlu LNG, obniże-
nie konkurencyjności LNG jako nośnika 
energii względem węgla (w Europie) i gazu 
łupkowego (Ameryka Północna). Rosnąca 
rola kontraktów spotowych i krótkoter-
minowych stopniowo upodabnia rynek 
LNG do rynku ropy naftowej.

Światowy handel LNG rozwija się 
w szybkim tempie. Obecnie koncentru-
je się w dwóch rejonach geograficznych: 
• atlantyckim (Atlantic basin) – obejmują-

cym Europę, Afrykę Północną i Zachod-
nią oraz wschodnie wybrzeże Stanów 
Zjednoczonych i Zatokę Meksykańską. 

• Azji i Pacyfiku (Pacific basin) – obej-
mującym Azję południową, Indie, Rosję 
i Alaskę; w rejonie tym skupia się około 
75% światowego handlu LNG. 
Gaz ziemny skroplony jest eksporto-

wany przez 19 państw. Według stanu 

10 Informacja ze strony internetowej Kancelarii Prezesa RM <www.premier.gov.pl>. 
11 Wypowiedź prezesa Zarządu PGNiG SA na posiedzeniu sejmowej Komisji Skarbu Państwa 5.08.2015 r. 
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z lipca 2015 r.12, na całym świecie były 
czynne 33 terminale skraplające gaz ziem-
ny (umożliwiające przemianę postaci ga-
zowej w płynną w celu dalszego trans-
portu, głównie drogą morską). W budo-
wie było 15 obiektów tego typu, natomiast 
planowanych jest 19 kolejnych. Znaczna 
część terminali skraplających (9) działa 
w krajach położonych nad Zatoką Arabską 
(Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, 
Katar, Jemen). 

Odbiór surowca dostarczanego drogą 
morską w postaci płynnej jest możliwy dzię-
ki terminalom regazyfikacyjnym, których 
obecnie działa 110 na całym świecie (najwię-
cej w Japonii – 29). W budowie znajduje się 
15 takich obiektów (w tym w Świnoujściu), 
a planowanych jest 18 kolejnych. W Europie 
działają obecnie 22 terminale regazyfika-
cyjne, a największą ich liczbą (6) dysponu-
je Hiszpania, która 2/3 zapotrzebowania  
pokrywa gazem importowanym w postaci 
ciekłej13. Kraj ten, z wolumenem importu 
około 15,5 mld m3 rocznie, pozostaje naj-
większym odbiorcą LNG w Europie.

Globalny transport LNG odbywa się 
za pomocą floty około 400 tankowców. 
Według danych Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Tankowców Gazowych 

i Operatorów Terminali14, na koniec 2013 r. 
członkowie tego stowarzyszenia dyspono-
wali flotą 393 statków o łącznej pojemno-
ści przewozowej 55,4 mln m3.

Dostawy LNG stanowią około połowy 
światowego eksportu gazu; w 2014 r. osią-
gnęły 333,3 mld m3 i były większe o 2,4% 
niż w roku poprzednim15 (dla porówna-
nia: w 1980 r. eksport wyniósł 32 mld m3 
– w ostatnich 30 latach nastąpił blisko 
10-krotny wzrost tego rynku). 

Niekwestionowanym liderem wśród 
eksporterów LNG jest Katar – na pań-
stwo to przypada około 1/3 światowego 
eksportu (103,4 mld m3 w 2014 r.); dru-
gie miejsce zajmuje Malezja (33,9 mld m3 
w 2014 r.). Z punktu widzenia strony po-
dażowej, rynek powinien pozostać nie-
zmieniony do lat 2016–2017, kiedy to zo-
staną uruchomione nowe terminale skra-
plające w Australii16. Przewiduje się, że do 
2020 r. na drugie miejsce wśród eksporte-
rów LNG wysuną się Stany Zjednoczone17, 
co powinno przyczynić się do jeszcze więk-
szej liberalizacji w światowym handlu tym 
surowcem energetycznym. 

Największym importerem płynne-
go gazu ziemnego jest Japonia – około 
120,6 mld m3, do czołówki importerów 

12 <http://www.globallnginfo.com/World%20LNG%20Plants%20&%20Terminals.pdf>
13 <http://www.gazownictwopolskie.pl/technologie/gaz-płynny-lng/>
14 Society of International Gas Tanker &Terminal Operators, Annual Report 2013, <http://www.sigtto.org/

media/2030/annual-report-2013.pdf>.
15 BP Statistical Review of World Energy, June 2015, <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Ener-

gy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full>. 
16 The LNG Industry, Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié, France 2013, s. 1, za: 

D. Klimczak: Globalny handel LNG, “Energetyka” nr 2/2015,
 <http://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fglobalnyhandellng.pdf>.
17 A.M. Jaffe, E. L. Morse: Liquefied Natural Profits. The United States and the Remaking of the Global Ener-

gy Economy, “Foreign Affairs”, September 16, 2013, <https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2013-09-16/liquefied-natural-profits>.



Nr 6/listopad-grudzień/2015 139 

Skroplony gaz ziemny surowcem energetycznym   państwo i społeczeństwo

należą również: Korea Południowa 
(51,1 mld m3) oraz Chiny (27,1 mld m3)18. 
Istotnym bodźcem dla wzrostu popytu na 
LNG na rynku japońskim było zamknię-
cie elektrowni atomowych w tym kraju po 
katastrofie w Fukushimie w marcu 2011 r. 
Kraje azjatyckie pozostają największym 
rynkiem zbytu dla płynnego gazu ziemnego, 
z wielkością sprzedaży około 242,7 mld m3 
w 2014 r., natomiast na drugim miejscu 
znajduje się niemal pięciokrotnie mniejszy 
rynek europejski, na który w tym samym 
roku wwieziono około 52,1 mld m3 LNG. 

Obecny 10% udział LNG w globalnym 
zużyciu gazu w ciągu najbliższych 3-4 lat 
zwiększy się do 40%. Według szacunków 
firmy BG Group (jednego ze światowych 
liderów handlu LNG), wzrost rynku w per-
spektywie do 2025 r. jest spodziewany 
w wysokości około 2,4% rocznie19. Swoje 
szacunki firma ta wiąże głównie z rynkami 
azjatyckimi, gdzie gaz płynny ma zastoso-
wanie zarówno jako źródło energii w go-
spodarstwach domowych (liczba ludności  
na terenach zurbanizowanych wzrasta co 
miesiąc o ok. 4 mln ), jak i w przemy-
śle. Czynnikiem zwiększającym popyt na 
LNG na tych rynkach będzie również ko-
nieczność zastępowania węgla jako źródła 
energii w sektorze elektroenergetycznym 
surowcem umożliwiającym zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Poza 
tym spodziewane są jeszcze inne zastoso-
wania LNG, na przykład w transporcie 
kołowym i morskim. 

Cena LNG a cena  
naturalnego gazu ziemnego
Należy zauważyć, że cena gazu LNG może 
nie być konkurencyjna w stosunku do ceny 
gazu naturalnego, dostarczanego za po-
mocą rurociągów. Handlowe ceny gazu 
nie są ustalane w skali globalnej (tak jak 
w przypadku ropy naftowej). Zasadniczy 
wpływ na cenę loco odbiorca mają warun-
ki panujące na lokalnych rynkach gazu, 
kształtowane między innymi przez po-
łożenie geograficzne, możliwość dostę-
pu do alternatywnych źródeł energii oraz 
koszt dostawy. Cena LNG uwzględnia nie 
tylko cenę sprzedaży przez eksportera, 
lecz także koszty transportu drogą mor-
ską, koszty regazyfikacji (koszty funkcjo-
nowania terminalu) oraz koszty transpor-
tu gazu w krajowej sieci. 

Państwa UE najwięcej naturalnego gazu 
ziemnego sprowadzają z Rosji (32%), Nor-
wegii (31%), Algierii (14%) i Kataru (8%). 
Kraje mające kilku dostawców gazu i al-
ternatywne szlaki dostaw płacą za gaz 
średnio nawet o 20% mniej niż kraje UE, 
które są uzależnione od jednego dostawcy. 
W 2014 r. cena 1000 m3 gazu ziemnego do-
starczanego za pośrednictwem gazociągów 
kształtowała się następująco (w dolarach 
amerykańskich): na Litwie 496, w Estonii 
442, w Bułgarii 422, w Czechach 392, 
w Polsce 313, podczas gdy w zdywersyfiko-
wanych Niemczech 308, Wielkiej Brytanii 
307, a w Holandii i Belgii 30420. Dla po-
równania, cena 1000 m3 zgazyfikowanego 

18 Dane za rok 2014. 
19 <http://www.bg-group.com/index.asp?pageid=29>
20 PKN Orlen, Europejska Unia Energetyczna. Kompromis dla rozwoju dobrej energii, „Future fuelled by know-

ledge”, zeszyt 8, opracowanie na podstawie danych z Notre Europe Jacques Delors Institute i IHS CERA,  
<http://napedzamyprzyszlosc.pl/raporty/europejska-unia-energetyczna-kompromis-dla-rozwoju-i-dobrej-energii>.
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LNG na koniec 2013 r. wynosiła (w dola-
rach amerykańskich) około 172 w punk-
cie Henry Hub USA (cena eksportowa), 
około 628 (średnia cena importowa) dla 
Japonii, 428,3 dla dostaw do granicy nie-
mieckiej oraz 467,9 dla dostaw do granicy 
Wielkiej Brytanii21. W związku z obecną 
sytuacją na światowym rynku ropy nafto-
wej, cechującą się znacznym spadkiem cen, 
doszło do istotnych obniżek ceny LNG na 
rynku europejskim – do około 262,7 dola-
rów amerykańskich22 za 1000 m3.

Potencjał importowy terminali LNG 
w państwach unijnych jest wykorzysty-
wany obecnie w około 25%. Konieczna 
jest rozbudowa infrastruktury umożli-
wiającej dystrybucję LNG dostarczane-
go drogą morską, co wpłynie na poprawę 
pozycji negocjacyjnej wobec dostawców 
gazu ziemnego przesyłanego rurociągami23. 

LNG – aspekty  
techniczno-ekonomiczne
Wykorzystanie LNG umożliwia pozyska-
nie efektywnego nośnika energii surowca 
w regionach, w których budowa sieci ga-
zociągów jest ekonomicznie lub politycz-
nie nieuzasadniona. Możliwy jest trans-
port gazu skroplonego na duże odległości, 
zwłaszcza tam, gdzie nieopłacalna jest bu-
dowa gazociągu. W wyniku skraplania gazu 
ziemnego jego objętość zmniejsza się około 
630 razy. Istotną zaletą (uwarunkowaną 
posiadaniem terminalu regazyfikacyjnego) 

jest możliwość zakupu surowca od dowol-
nego dostawcy, również w formie kontrak-
tów spotowych, bez konieczności wcze-
śniejszego kontraktowania dostaw w dłuż-
szej perspektywie czasowej. Tym samym 
możliwy jest import surowca z niedostęp-
nych dotychczas rynków, a także szybka 
reakcja na nagły wzrost popytu – w efek-
cie LNG pozwala na realną dywersyfika-
cję dostawców gazu. 

Pierwszą instalację komercyjną skrapla-
nie gazu ziemnego uruchomiono w 1941 r. 
w Cleveland w Stanach Zjednoczonych, na-
tomiast pierwszy transatlantycki transport 
skroplonego gazu ze Stanów do Wielkiej 
Brytanii miał miejsce w 1959 r. (statek 
Methane Pioneer). W roku 1965 w Algierii 
zbudowano pierwszą na świecie instalację 
skraplającą gaz na skalę przemysłową (ter-
minal Camel w porcie Arziw). W pierwszej 
dekadzie XXI wieku notuje się szybki roz-
wój tej technologii – w 2001 r. 11 państw 
posiadało terminale regazyfikacyjne, na-
tomiast obecnie stosownymi instalacja-
mi dysponuje już 28 państw. 

Właściwości fizykochemiczne LNG 
są zdeterminowane właściwościami me-
tanu (zawartość w granicach 85-95%) 
– jest to substancja bezwonna, niekoro-
zyjna, nietoksyczna, o szacunkowej gęstości 
470 kg/m3. Jest zakwalifikowany jako sub-
stancja skrajnie łatwopalna – granice wybu-
chowości w mieszaninie z powietrzem wy-
noszą 4,4-15,0%. W przestrzeni otwartej 

21 Obliczenia własne na podstawie danych International Gas Union, World LNG Report – 2014 Edition, 
<http://www.igu.org/sites/default/files/node-page-field_file/IGU%20-%20World%20LNG%20Report 
%20-%202014%20Edition.pdf>.

22 US Federal Energy Regulatory Commission, World LNG Estimated Landed Prices June 2015,   
<http://www.ferc.gov/market-oversight/mkt-gas/overview/ngas-ovr-lng-wld-pr-est.pdf>.

23 M. Ruszel: W Europie będą nadwyżki gazu, „Rzeczpospolita” nr 205 (10 234) z 3.09.2015 r.
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ani LNG, ani jego opary nie mają własno-
ści wybuchowych. Uważa się, że LNG jest 
bezpieczniejszy niż inne powszechnie wy-
korzystywane węglowodory. Schłodzony 
gaz może jednak w przypadkach niekon-
trolowanych wycieków powodować opa-
rzenia kriogeniczne u ludzi.

Kolejne etapy – od momentu wydobycia 
do momentu dostarczenia gazu do użyt-
kownika tworzą „łańcuch wartości LNG”24, 
składający się z czterech elementów: wy-
dobycie i produkcja gazu ziemnego, skro-
plenie gazu ziemnego, transport statkiem, 
magazynowanie i regazyfikacja. Szacuje 
się, że nakłady kapitałowe niezbędne do 
uruchomienia każdego z elementów „łań-
cucha wartości LNG” kształtują się w na-
stępujących przedziałach:
• produkcja gazu naturalnego, oczyszcze-

nie, przesył do terminalu skraplającego 
– 15-20%;

• budowa terminalu skraplającego, infra-
struktura magazynowa i transportowa 
(do statku) – 30-45%;

• koszty transportu morskiego – 10-30%;
• budowa terminalu regazyfikacyjnego, 

niezbędnej infrastruktury rozładunko-
wej i magazynowej – 15-25%.
Dostępność LNG w handlu światowym 

jest możliwa dzięki postępowi technolo-
gicznemu, jaki miał miejsce w ostatnich 
trzydziestu latach. Do czynników tego po-
stępu należy zaliczyć wzrost efektywno-
ści stosowanych rozwiązań w transporcie, 
przechowywaniu i przekształcaniu gazu, 
wykorzystywanie ekonomii skali (np. przez 
zwiększanie wielkości tankowców LNG) 

oraz konkurencję pomiędzy producenta-
mi urządzeń technicznych. 

Większość statków przystosowanych do 
transportu LNG (tankowców LNG) może 
przewozić od 120 do 140 tys. m3 skroplone-
go gazu (co odpowiada ok. 80-93,3 mln m3 
gazu nieskroplonego). Największe tankowce 
LNG pozwalają na transport 260 tys. m3 
skroplonego gazu (173,3 mln m3 gazu nie-
skroplonego). Statki te mają podwójne ka-
dłuby, co stanowi dodatkowe zabezpiecze-
nie przed wyciekiem gazu, na przykład 
w razie kolizji. LNG jest transportowa-
ny w niskiej temperaturze (poniżej minus 
161,5o C), w izolowanych zbiornikach (ku-
listych lub membranowych25) działających 
na zasadzie termosu. W trakcie transportu 
gaz płynny nie jest schładzany. Jego tem-
peratura nie wzrasta dzięki odparowywa-
niu gazu – z intensywnością 0,12-0,15% 
na dobę (tzw. współczynnik boil of gas 
– BOG), w zależności od warunków oto-
czenia oraz jakości zastosowanej izolacji 
cieplnej, przy czym im dłuższą drogę ma 
do pokonania tankowiec LNG, tym stra-
ty surowca są większe. Odparowujący 
gaz może zostać wykorzystany do zasi-
lania siłowni okrętowej (bądź instalacji 
technologicznej terminalu skraplającego 
lub regazyfikacyjnego – w przypadku ma-
gazynowania LNG na lądzie). Skroplony 
gaz przechowuje się w zbiornikach, które 
mają konstrukcję złożoną z dwóch ścian 
z efektywną izolacją termiczną pomię-
dzy nimi. Magazynowany gaz w posta-
ci płynnej jest w stanie ciągłego wrzenia 
(temp. wrzenia metanu minus 162o C),  

24 U.S. Department of Energy: Liquefied Natural Gas. Understanding the basic facts, sierpień 2005 r. 
25 Eksploatowana jest również niewielka liczba tankowców posiadających zbiorniki w kształcie pryzmatycznym.
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a jego parowanie wywołuje efekt schładza-
nia (efekt BOG). Wzrost ciśnienia w zbior-
niku powoduje podwyższenie temperatu-
ry wrzenia gazu. W przypadku terminalu 
w Świnoujściu zastosowano technologię 
konstrukcji dwóch zbiorników o pojem-
ności po około 160 tys. m3 – tak zwany 
full-containment (zbiornik w zbiorniku)26. 

Proces regazyfikacji polega na przywró-
ceniu gazu z postaci skroplonej do posta-
ci gazowej. W procesie tym wykorzystu-
je się ciepło powietrza atmosferycznego 
oraz wody morskiej do zapewnienia odpo-
wiedniej temperatury umożliwiającej kon-
trolowane przejście LNG w stan gazowy. 
W takiej postaci gaz jest przesyłany siecią 
gazociągów do odbiorców. Intensywność 
procesu regazyfikacji może być regulowa-
na w zależności od popytu na paliwo ga-
zowe, determinowanego warunkami po-
godowymi bądź wymaganiami odbiorców 
przemysłowych. Jest to niewątpliwa zale-
ta LNG – terminal regazyfikacyjny wraz 
z jego zbiornikami magazynowymi może 
służyć jako swoisty bufor w sytuacjach 
zmienności popytu na surowiec

Kontrole NIK budowy terminalu 
w Świnoujściu
Największym problemem było opóźnienie 
inwestycji – budowa Terminalu LNG wraz 
z niezbędną infrastrukturą, na którą skła-
dają się cztery projekty: terminal regazy-
fikacyjny LNG, gazociąg przyłączeniowy 

Świnoujście – Szczecin, infrastruktura za-
pewniająca dostęp do portu zewnętrz-
nego, nabrzeże w porcie zewnętrznym 
w Świnoujściu oraz przyłącza dla termi-
nalu. Obiekt miał zostać wybudowany do 
końca 2014 r.

Według ustaleń kontroli NIK (P13/058 
oraz P11/184)27, najważniejszymi przyczy-
nami opóźnienia są: 
• niepodjęcie do 2009 r. skutecznych prac 

legislacyjnych, początkowo przez Mini-
sterstwo Gospodarki, a następnie Mini-
sterstwo Skarbu Państwa – w celu likwi-
dacji barier uniemożliwiających szybką 
realizację inwestycji28; opóźniło to roz-
poczęcie poszczególnych działań orga-
nizacyjnych i inwestycyjnych oraz miało 
wpływ na skrócenie czasu wykonania 
inwestycji;

• niezgodne z harmonogramem, zatwier-
dzonym przez Ministra Skarbu Pań-
stwa, wykonanie zadań przez spółki 
odpowiedzialne za realizację inwesty-
cji: GAZ-SYSTEM oraz Polskie LNG; 
opóźnienia występowały w większości 
zadań cząstkowych składających się na 
inwestycję, przy czym zasadnicze zna-
czenie dla jej sfinalizowania stanowią 
opóźnienia w budowie terminalu LNG;

• błędy w ustawowym nadzorze nad re-
alizacją inwestycji popełnione przez Mi-
nistra Skarbu Państwa (niepodejmowa-
nie lub podejmowanie z opóźnieniem 
działań interwencyjnych, zignorowanie 

26 <http://www.polskielng.pl/?id=877>
27 Zob. także przypis 4. 
28 Co zostało stwierdzone podczas kontroli NIK nr P/11/184 pt. Zawieranie umów gazowych oraz realizacja 

inwestycji – terminal LNG w Świnoujściu (P/11/184), obejmującej działania do końca I kw. 2012 r. Infor-
macja o wynikach kontroli została objęta klauzulą „zastrzeżone”.
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konieczności poddania analizie ryzyka 
wynikającego ze zmiany przepisów doty-
czących nadzoru technicznego, brak na-
leżytej staranności przy zatwierdzaniu 
aktualizacji harmonogramu inwestycji);

• nieprawidłowości w procesie inwestycyj-
nym (odstępstwa od projektu, niesku-
teczne egzekwowanie od wykonawców  
prawidłowego i terminowego wykony-
wania obowiązków, błędy w aneksowa-
niu umów z wykonawcami);

• nieprawidłowości w nadzorze technicz-
nym sprawowanym przez Transporto-
wy Dozór Techniczny, wskazujące na 
nieczytelne i nie w pełni transparentne 
rozgraniczenie dwóch funkcji tej insty-
tucji w procesie inwestycyjnym (kon-
flikt interesu wynikający z faktu, że peł-
niono nadzór na podstawie przepisów 
ustawy oraz wydawano oceny zgodno-
ści na podstawie umowy cywilnopraw-
nej zawartej z Generalnym Realizato-
rem Inwestycji, [GRI]);

• brak możliwości likwidacji głównego ry-
zyka przez spółkę GAZ-SYSTEM, od-
grywającą rolę koordynatora inwestycji, 
który jednocześnie nie był wyposażony 
w wystarczające instrumenty oddziały-
wania na pozostałych uczestników pro-
cesu inwestycyjnego;

• ogłoszenie upadłości spółek wcho-
dzących w skład Grupy PBG, jednego 
z członków konsorcjum GRI.
Osiągnięcie skutecznej harmonizacji 

działań w ramach całego procesu inwe-
stycyjnego było utrudnione, ponieważ 
podmioty odpowiedzialne za wykonanie  
poszczególnych projektów składowych 
podlegały różnym ministrom (do wrze-
śnia 2013 r. dwóm ministrom, a po prze-
jęciu przez Ministra Gospodarki nadzoru 

właścicielskiego nad GAZ-SYSTEM od 
Ministra Skarbu Państwa – trzem).

W konkluzji oceny ogólnej NIK stwier-
dziła, że przygotowanie i realizacja skom-
plikowanych projektów inwestycyjnych, 
szczególnie tych o znaczeniu strategicz-
nym, wymaga od administracji rządowej 
zapewnienia sobie wewnętrznych, bar-
dziej wyspecjalizowanych zasobów ka-
drowych w celu dokonywania bieżących 
analiz oraz weryfikowania opinii i stano-
wisk uczestników procesu inwestycyjnego.  
Wsparcie eksperckie powinno zawierać 
rozszerzoną analizę ryzyka i projektowa-
nie skutecznych narzędzi jego minima-
lizowania – na każdym etapie procesu  
inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przygotowań i weryfikacji wyko-
nania zadań.

Należy podkreślić, że podmiotami obję-
tymi kontrolą NIK były bądź organy wła-
dzy publicznej wykonujące zadania zwią-
zane z budową terminalu (Minister Skarbu 
Państwa), bądź też spółki prawa handlo-
wego bezpośrednio włączone w proces in-
westycyjny: GAZ-SYSTEM (jako główny  
koordynator i inwestor odpowiedzialny za 
budowę infrastruktury umożliwiającej po-
łączenie terminalu z krajowym systemem 
gazowniczym) oraz Polskie LNG (PLNG) 
– pełniącą funkcję inwestora. Z oczywi-
stych przyczyn kontrola NIK nie obej-
mowała podmiotu prywatnego – konsor-
cjum będącego Generalnym Realizatorem 
Inwestycji. Stąd też oceny NIK sformu-
łowane w dokumentach pokontrolnych 
– wystąpieniach i informacji o wynikach 
kontroli – nie obejmują działań GRI ani 
w aspekcie wywiązywania się z postano-
wień umowy, ani pod kątem jakości reali-
zacji poszczególnych etapów inwestycji. 
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Wykonawcą Terminalu LNG (General-
nym Realizatorem Inwestycji), na pod-
stawie zawartej z PLNG umowy z 15 lip-
ca 2010  r., było konsorcjum spółek:  
Saipem S.p.A., Saipem SA, Techint Com-
pagnia Tecnica Internazionale S.p.A., 
Snamp rogetti Canada Inc., PBG SA oraz 
PBG Export Sp. z o.o.29. Umowa jest re-
alizowana w formule kontraktu ryczałto-
wego (art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego), 
obejmującego wykonawstwo oraz projek-
towanie wykonawcze. 

Przetarg na wybór wykonawcy termi-
nalu LNG był przedmiotem kontroli NIK 
dotyczącej realizacji inwestycji w latach 
2007–201130. Przetarg ten został przepro-
wadzony na podstawie art. 31 ust. 1 usta-
wy o terminalu LNG, uprawniającego do 
niestosowania Prawa zamówień publicz-
nych, jeżeli wymaga tego istotny interes 
bezpieczeństwa państwa. 

Na tej podstawie udzielono zamó-
wień w  trybie negocjacji z  ogłosze-
niem – zarówno na wykonawcę in-
westycji, jak i na nadzór inwestorski 
nad budową (umowa z  10  czerwca  
2010 r. z konsorcjum WS Atkins-Polska 
Sp. z o.o. i Atkins Ltd.). Z ustaleń kontroli 
NIK wynika, że jedynym kryterium wy-
boru była cena. Spółka PLNG nie prze-
prowadziła analizy wykluczającej zastoso-
wanie przez oferentów tak zwanej rażąco  
niskiej ceny w stosunku do zamówienia. 
Według wyjaśnień Zarządu PLNG, w toku 

postępowania przetargowego porównano 
złożone oferty – nie stwierdzając między 
nimi znaczących różnic w zakresie ceny 
za wykonanie terminalu LNG.

W czerwcu 2012 r. trzy spółki z Grupy 
PBG (w tym PBG SA oraz Hydrobudowa 
Polska SA),wchodzące w skład konsorcjum 
Generalnego Realizatora Inwestycji, złoży-
ły w sądzie wnioski o ogłoszenie upadłości 
z możliwością zawarcia układu z wierzycie-
lami. Hydrobudowa Polska SA odpowiada-
ła za budowę zbiorników LNG, a PBG SA 
była członkiem konsorcjum budującego 
Terminal LNG. 13 czerwca 2012 r. ogło-
szona została upadłość PBG SA z możliwo-
ścią zawarcia układu z wierzycielami, nato-
miast w przypadku Hydrobudowy Polska 
SA 13 września 2012 r. ogłoszona została 
upadłość likwidacyjna (zmieniając wcze-
śniejsze postanowienie sądu z 11 czerw-
ca 2012 r. o upadłości z możliwością za-
warcia układu). Po ogłoszeniu upadłości 
Hydrobudowy Polska SA spółka Uniserv 
SA, która wykonywała zlecone przez nią 
prace (wykonanie żelbetowych ścian obu 
zbiorników na skroplony gaz, żelbetowych 
kopuł oraz platform technologicznych), 
także złożyła do sądu wniosek o upadłość 
z możliwością zawarcia układu.

Zgodnie z postanowieniami aneksu31 
do umowy z 15 lipca 2010 r., termin za-
kończenia inwestycji został przedłużo-
ny o 6 miesięcy (z 30 czerwca 2014 r. 
na 31 grudnia 2014 r.), a wynagrodzenie 

29 Na podstawie wystąpienia pokontrolnego NIK nr 4101-05-03/2013 z 30.10.2014 r.,
 <https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/13/058/KGP/>.
30 Wystąpienie pokontrolne NIK nr KGP-4101-05-5/2011 z 19.07.2012 r.,    

<https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/11/184/KGP/>.
31 Aneks z 10 września 2013 r.
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zostało zwiększone o 279 mln zł – do kwoty  
2 368 mln zł. Charakterystyczną cechą 
procesu inwestycyjnego były opóźnienia. 
Podpisanie aneksu nie wyeliminowało na-
rastania opóźnień w realizacji inwestycji. 

Według informacji zamieszczonej na 
stronie Ministerstwa Skarbu Państwa 
z 12 października 2015 r., nastąpiło za-
kończenie prac budowlanych na termina-
lu LNG w Świnoujściu32. Według komu-
nikatu spółki Polskie LNG z 16 listopada 
2015 r., Transportowy Dozór Techniczny 
wydał zgodę na rozpoczęcie procedury 

schładzania i rozruchu technologiczne-
go z użyciem skroplonego gazu ziemne-
go w terminalu33. Pierwsza dostawa gazu, 
który miał zostać wykorzystany jako suro-
wiec w procedurze rozruchu została prze-
widziana na 11 grudnia 2015 r. (gazowiec 
Al Nuaman, należący do spółki Qatargas)34. 

SŁAWOMIR GRZELAK
dyrektor Departamentu Gospodarki,
Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK

32 <http://www.msp.gov.pl/pl/media/aktualnosci/30654,Koniec-prac-budowlanych-na-terminalu-LNG-w-
Swinoujsciu.html?search=32151006>

33 <http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201423/>
34 <http://www.polskielng.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/wiadomosc/artykul/201425/>

Słowa kluczowe: gaz ziemny, skroplony gaz, surowiec strategiczny, paliwo gazowe,  
bezpieczeństwo gospodarcze


