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Dominik Brodacki, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Analityk ds. Energetycznych Polityki Insight

Gaz przyszłością

polskiej energetyki 
Wdniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego 

Łukasiewicza odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo 
energetyczne - fi lary i perspektywa rozwoju”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii 
Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut 
Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe 
„Eurointegracja”.
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  Polska coraz bliżej 
dywersyfi kacji

Konferencję otworzyło wystąpie-
nie Pełnomocnika Rządu ds. Strate-
gicznej Infrastruktury Energetycznej 
Piotra Naimskiego, poświęcone pla-
nom dywersyfi kacji źródeł i kierunków 
dostaw gazu ziemnego do Polski. W 
ocenie ministra planowany gazociąg 
Baltic Pipe nie jest projektem wyłącz-
nie politycznym, ale ma też uzasad-
nienie ekonomiczne, co potwierdziły 
przeprowadzone w Polsce i Danii te-
sty rynkowe. Naimski zauważył też, że 
gaz z Norwegii mógłby do Polski być 
przesyłany przez wiele lat, gdyż z tam-
tejszych złóż do tej pory wydobyto z 
nich zaledwie około jedną trzecią su-
rowca, a poziom wydobycia pozosta-
nie wysoki co najmniej przez następ-
ne 20 lat. Dodał, że Polska stara się o 
środki unijne na budowę Baltic Pipe; 
ta zaś ma ruszyć w 2020 r.

Pierwszego dnia Konferencji od-
było się również pięć paneli plenar-
nych. W pierwszym z nich, zatytu-

łowanym „Strategiczne surowce 
energetyczne - gaz ziemny i ropa 
naftowa”, Prezes Gaz-Systemu To-
masz Stępień ocenił, że polski rynek 
gazu ma duży potencjał, ale dopiero 
po wybudowaniu Baltic Pipe i rozbu-
dowie terminalu LNG w Świnoujściu 
możliwe będzie oszacowanie jego 
możliwej wielkości i przyszłego krajo-
wego zapotrzebowania na surowiec. 

Dodał, że obecnie nie istnieją żadne 
przesłanki, które mogłyby uniemożli-
wić powstanie magistrali przez Bałtyk, 
a kontrakty na jej budowę zostaną 
podpisane pod koniec roku. Oprócz 
budowy gazociągu z Norwegii Pol-
ska planuje także pozyskiwać gaz 
z innych źródeł. Wiceprezes PGNiG 
Maciej Woźniak zapowiedział bo-
wiem, że koncern planuje optyma-
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lizować wydobycie ze złóż gazu już 
eksploatowanych w Polsce, korzy-
sta z nowoczesnych metod badań 
sejsmicznych 3D i wykona w tym ro-
ku 32 odwierty badawcze. W opinii 
Woźniaka, krajowe wydobycie, w po-
łączeniu z gazem skroplonym odbie-
ranym przez terminal w Świnoujściu 
i surowcem sprowadzanym z szelfu 
norweskiego przez planowany Baltic 
Pipe wzmocnią polski rynek gazu, na 
którym stale rośnie zapotrzebowanie 
na błękitne paliwo z związku z rozwi-
jającą się gospodarką.

  Polska największym 
placem budowy 
w Europie

Na dużą skalę realizowanych 
obecnie projektów dywersyfi kacyj-
nych w dyskusji poświęconej geopo-
lityce dostaw gazu ziemnego zwrócił 
też uwagę zastępca Dyrektora Pio-
nu Rozwoju Gaz-Systemu Aleksan-

der Zawisza. Zauważył on, że Polska 
jest obecnie największym inwestorem 
w infrastrukturę przesyłową w Europie 
Środkowej i tak pozostanie przez co 
najmniej kilka lat. Ocenił, że w dużej 
mierze jest to efekt przyjętej w 2009 
r. tzw. specustawy terminalowej, któ-
ra usprawniła budowę gazociągów, 
wprowadzając m.in. krótsze terminy 
wydawania pozwoleń na budowę, czy 
natychmiastową wykonalność decyzji 
administracyjnych. Zwrócił przy tym 
jednak uwagę na potrzebę jej szybkiej 
nowelizacji, tak by jej zapisy mogły tez 
dotyczyć projektu Baltic Pipe, rozbu-
dowy terminalu LNG w Świnoujściu 
oraz infrastruktury im towarzyszącej. 
Zawisza podkreślił też, że podobne 
specustawy powinny zostać wpro-
wadzone także dla spółek dystrybu-
cyjnych. Jeśli bowiem nie będą one 
w stanie łatwiej budować swoich ga-
zociągów, to istnieje ryzyko, że roz-
prowadzanie gazu po Polsce będzie 
znacznie utrudnione.

  Gaz może zyskać na 
polityce klimatycznej

W ocenie Zawiszy w rozwoju sek-
tora gazu może też pomóc prawo Unii 
Europejskiej, w tym coraz ostrzejsze 
wymogi środowiskowe. Jako przykład 
podał tzw. dyrektywę CAFE (Clean Air 
For Europe) z 2008 r., która zaostrzy-
ła m.in. wymogi dotyczące jakości po-
wietrza oraz dyrektywę MCP z 2015 
r., która ograniczy emisje zanieczysz-
czeń z tzw. ze średnich obiektów ener-
getycznego spalania. Jego zdaniem, 
ich pełna implementacja przez Polskę 
spowoduje wzrost rentowności inwe-
stycji, w tym głównie elektrowni gazo-
wych. Jego zdaniem Polska powinna 
odchodzić od siłowni na węgiel, gdyż 
unijna polityka klimatyczna przyczynia 
się do rosnących kosztów działania. Ich 
budowie nie sprzyjają też rosnące ceny 
uprawień do emisji CO2. Wiceszef Pio-
nu Rozwoju Gaz-Systemu zwrócił uwa-
gę, że jeszcze kilka lat temu wynosiły 
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one ok. 5 euro, a obecnie ok. 14 euro. 
W efekcie gazówki są od nich bardziej 
konkurencyjne.

  Giełdy energii 
mogą wzmocnić 
dywersyfi kację

Budowa w pełni konkurencyjne-
go rynku wymaga wzmocnienia in-
frastruktury transakcyjnej, w tym giełd 
energii. Na taką konieczność zwró-
cił uwagę Prezes Towarowej Giełdy 
Energii Piotr Zawistowski. Ich atrak-
cyjność wynika m.in. z obowiązują-
cej na tego typu platformach obrotu 
transparentności transakcji i cen oraz 
ich oparcia o wiarygodne indeksy. Do-
dał, że dywersyfi kacja źródeł dostaw 
gazu ziemnego do Polski spowoduje 
wzrost znaczenia TGE, a to zaś doce-
lowo powinno prowadzić do utworze-
nia w naszym regionie odrębnej strefy 
cenowej, niezależnej od notowań na 
innych rynkach. W jego opinii będzie 
to zachęcać zagranicznych inwesto-
rów, w tym głównie amerykańskich, 
do wejścia na polski rynek gazu, co 
będzie wzmacniało jego liberalizację 
i konkurencyjność.

  Co dalej z Jamałem?

Realizacja projektów dywersyfi ka-
cyjnych stawia pod znakiem zapyta-
nia przyszłość obecnie istniejącej in-
frastruktury, w tym w szczególności 
gazociągu jamalskiego, przez który 
Polska importuje surowiec z Rosji. W 
trakcie panelu Piotr Tutak Prezes Za-
rządu EuRoPol Gazu, właściciela pol-
skiego odcinka magistrali, stwierdził, że 
wygaśnięcie kontraktu na przesył gazu 
ze Wschodu i dywersyfi kacja źródeł do-
staw gazu do Polski (realizacja Baltic 
Pipe oraz rozbudowa gazoportu) spo-
woduje, z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski i polskich 
interesów w ogóle, istotny spadek zna-
czenia gazociągu jamalskiego. 

Przypomniał, że EuRoPol Gaz do 
czasu wygaśnięcia swoich kontraktów 
historycznych objęty jest ograniczenia-
mi wynikającymi z zawartego w 2010 
porozumienia między rządem RP a rzą-
dem Federacji Rosyjskiej, którego zapisy 
wprowadziły swoisty limit rocznego zysku 
dla Spółki, co w konsekwencji powoduje 
konieczność kształtowania wyjątkowo ni-
skich stawek przesyłowych dla rosyjskie-
go gazu transportowanego do Niemiec. 

Podkreślił jednak, że gazociąg ja-
malski znajduje się w bardzo dobrej, 
potwierdzonej profesjonalnymi bada-
niami, kondycji technicznej, gwarantuje 
bezpieczeństwo przesyłu gazu i może 
pełnić swoją funkcję po 2022 r., ale je-
go przyszłość w decydującym stopniu 
determinować będą decyzje podejmo-
wane poza Spółką.

  Gaz zmieni polski 
transport

W następnych latach polska ener-
getyka będzie coraz bardziej polegać 
nie tylko na gazie ziemnym. W panelu 
dotyczącym różnych możliwości wyko-
rzystania wodoru Prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Daniel Ozon zwrócił 
uwagę na jego możliwe zastosowanie 
w transporcie. Zapowiedział, że kiero-
wana przez niego spółka w niedalekiej 
przyszłości planuje rozpocząć działal-
ność w segmencie napędzania nim sa-
mochodów i autobusów, zaś jej celem 
jest osiągnięcie na Śląsku pozycji lidera 
w produkcji wodoru o najwyższej czy-
stości. W tym celu pracuje ona obecnie 
nad technologią jego separacji z gazu 
koksowniczego. Ozon ogłosił też, że 
w ostatnich miesiącach JSW pozyskało 
partnerów technologicznych w Europie 
oraz Azji, z którymi wspólnie opracowu-
je nowe możliwości wprowadzenia no-
wych rozwiązań w należących do spół-
ki koksowaniach. W jego opinii spółka 
na takich projektach może tylko zyskać, 
gdyż pozwoli jej to na zdywersyfi kowanie 
swoich przychodów. Dodatkowo korzy-
ści może też odczuć polskie górnictwo, 
ponieważ wdrożenie w kopalniach no-
woczesnych technologii do pozyskiwa-
nia czystego wodoru spowoduje zmianę 
percepcji polskiego górnictwa na arenie 
europejskiej i międzynarodowej.

  Nadchodzą gorsze 
czasy dla paliw 
kopalnych

Wzrost wykorzystania gazu w trans-
porcie będzie się dokonywał równolegle fo
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z rozwojem rynku pojazdów napędza-
nych prądem, na czym stopniowo będą 
tracić producenci i importerzy tradycyj-
nych paliw. W panelu pt. „Elektromobil-
ność - nowy wyścig” Zastępca Prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) Artur Michalski ocenił, że koszt 
budowy polskiego rynku aut na prąd 
pochłonie minimum 10 mld zł w ciągu 
10 lat. W największym stopniu zosta-
nie on pokryty ze środków Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz 
przez NFOŚiGW (po 4,5 mld zł). Ich 
budżety w dużej mierze będą zasilane 
wpływami z tzw. opłaty emisyjnej, któ-
rą wprowadzi oczekująca na pierwsze 
czytanie w sejmie ustawa o biokom-
ponentach i biopaliwach ciekłych. Jej 
wysokość wyniesie 10 groszy brutto od 
litra benzyny i oleju napędowego. Koszt 
opłaty obciąży ich producentów, w tym 
głównie kontrolowane przez państwo 
PKN Orlen i Lotos, które posiadają łącz-
nie 80% udziałów na hurtowym rynku 
paliwowym. Wprowadzenie opłaty emi-

syjnej spowoduje bowiem spadek ich 
zysków z marży ze sprzedaży. Zdaniem 
Michalskiego w pozostałym zakresie 
ciężar fi nansowy rozwoju elektromo-
bilności mają wziąć na siebie fundusze 
wojewódzkie i środki unijne.

W konferencji wzięło udział ponad 
100 prelegentów z całej Polski, ponad 
200 zarejestrowanych uczestników, bli-
sko 1200 uczestników biernych oraz 
1300 internautów. Została ona obję-
ta honorowym patronatem: Ministra 
Energii, Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego, Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwa Przed-
siębiorczości i Technologii, Ministerstwa 
Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Środowiska oraz Pełnomoc-
nika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego, Prezydenta Miasta Rzeszowa, 
Wojewody Podkarpackiego, Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego oraz 
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza. Patronat me-

dialny nad wydarzeniem objęły na-
stępujące media: Rzeczpospolita, 
TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rze-
szów, Centrum Informacji Rynku Energii 
(cire.pl), BiznesAlert.pl, Energetyka24, 
„Nowa Energia”, „Napędy i Sterowa-
nie”, Polityka Insight, Gazeta Codzienna 
„Nowiny”, Gazeta Politechniki, Wysokie-
Napiecie.pl, Euractiv.pl, GlobEnergia.pl 
GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia 
i Recykling”, „Energetyka”, Grupa me-
dialna Rzeszownazywo.pl, Akademickie 
Radio Centrum, Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze, Radio Via. Sponsorami 
głównymi byli: PGNiG, GC Energy, 
Jastrzębska Spółka Węglowa.

Partnerami konferencji byli: PERN, 
Grupa Lotos, Towarowa Giełda Ener-
gii.  Sponsorami wspierającymi by-
li: GAZ-SYSTEM, Geotermia Mazo-
wiecka, Asseco Poland, Fakro, Polska 
Spółka Gazownictwa, Zarząd Trans-
portu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji w Rze-
szowie oraz Elektromontaż Rzeszów.
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