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Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne 
- filary i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 

poruszonych zostało wiele ciekawych wątków, w  tym dotyczących gazu ziemnego. 
Debaty na ten i wiele innych tematów prowadzili czołowi reprezentanci nauki, polityki 
i biznesu, wymieniając uwagi i prezentując różne ujęcia tego samego zagadnienia.

Anna Kucharska, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza

Rola gazu ziemnego
w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polsce

Gaz ziemny pozostaje paliwem, 
którego popularność nie tylko nie ma-
leje, ale stale rośnie. W przeciwień-
stwie do pozostałych nośników energii, 
jak węgiel czy ropa naftowa, których 
udział w sektorze energetycznym pla-
nuje się zmniejszać. Trzy przyczyny 
tego zjawiska wskazał prof. Jakub 
Godzimirski z Norwegian Institute of 

International Affairs. Po pierwsze, gaz 
ziemny zaspokaja obecnie dużą część 
europejskich potrzeb. W dostawach 
kluczową rolę odgrywa Rosja i Norwe-
gia, kontrolując prawie 2/3 dostaw do 
Europy. Po drugie, gaz ziemny został 
uznany za najlepsze paliwo na europej-
skiej drodze transformacji energetycz-
nej do bardziej „zielonego” systemu 

energetycznego. Po trzecie, w debacie 
europejskiej podkreśla się, że chociaż 
gaz ziemny charakteryzuje przy spa-
laniu niższa emisyjność szkodliwych 
substancji i pyłów w porównaniu do in-
nych konwencjonalnych źródeł energii, 
to jednak nadal pozostaje on wyzwa-
niem dla polityki klimatycznej.

Zwraca się także uwagę, że zagro-
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żenie szybkiego wyczerpania złóż nie 
jest na ten moment tak aktualne, jak 
kiedyś sądzono. Jak podkreślił Ma-
ciej Kołaczkowski z World Economic 
Forum, rozwój technologii do wydo-
bycia alternatywnego gazu z łupków 
w Stanach Zjednoczonych, piasków 
bitumicznych w Kanadzie, czy coraz 
większy udział surowca z Australii, za-
pewniają dostateczną ilość zasobów. 
Nie znaczy to jednak, że można ko-
rzystać z gazu ziemnego w sposób 
nieograniczony. Maciej Kołaczkowski 
podkreślił funkcję gazu ziemnego jako 
paliwa przejściowego (ang. transition 
fuel) do energetyki opartej na źródłach 
odnawialnych. Jest to jednak element 
poważnego wzrostu na zapotrzebo-
wanie na ten surowiec, bowiem np. 
zastępowanie elektrowni węglowych 
gazowymi determinuje dalszy popyt.

Na istotny aspekt zwrócił także 
uwagę Paweł Turowski, mówiąc o po-
litycznym kontekście, w jakim jest wy-
korzystywany gaz ziemny, szczegól-
nie przez największego dostawcę tego 
surowca do Europy - Rosję. W sytu-

acji, kiedy europejski rynek, a w szcze-
gólności państw Europy Środkowo-
-Wschodniej, jest zdominowany przez 
rosyjski gaz, należy spodziewać się, że 
Rosja będzie dążyć do utrzymania tej 
dominacji. Liberalizacja rynku może nie 
przynieść pożądanego skutku w po-
staci wzrostu konkurencji, jeśli Rosja 
zastosuje dumping cenowy. Stąd istot-
ne jest, aby odpowiednio dostosować 
narzędzia ekonomiczne w celu zabez-
pieczenia regionu przed ewentualnymi 
lukami procesu liberalizacji. 

Kwestię bezpieczeństwa energe-
tycznego mocno akcentował w swoich 
wypowiedziach Piotr Naimski, Pełno-
mocnik Rządu ds. Strategicznej Infra-
struktury Energetycznej. Zwrócił uwagę 
na konieczność troski o zrównoważo-
ną cenę gazu ziemnego, jednak przy 
jednoczesnym zachowaniu bezpie-
czeństwa energetycznego, nie zaś je-
go kosztem. Zaznaczył, jak istotna dla 
bezpieczeństwa energetycznego jest 
infrastruktura i w tym kontekście sztan-
darowym projektem jest Baltic Pipe, 
jako strategiczny projekt połączenia 
Polski ze złożami gazu na szelfie nor-
weskim. Naimski podkreślił, że jego 
realizacja przebiega z dokładnością 
co do jednego tygodnia.

W ramach dążeń do podnosze-
nia bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście gazu ziemnego, istotne 
jest zatem zapewnienie właściwej in-
frastruktury, aby zwiększać możliwo-
ści importu od jak największej liczby 
dostawców. Jednym z rozwiązań jest 
gaz ziemny w formie skroplonej (LNG), 
który w ostatnich latach zdobywa coraz 
większą popularność. Z tej też przyczy-
ny planowana jest rozbudowa terminala 
LNG w Świnoujściu, w celu zwiększe-
nia jego przepustowości z 5 mld m3 do 
7,5 mld m3, jak mówił Tadeusz Tański, 
Dyrektor Biura Zarządzania Operacyj-
nego Polskiego LNG. 

Paweł Jakubowski, Prezes Polskie-
go LNG, podkreślił, że bieżąca prze-
pustowość terminala w Świnoujściu 
odpowiada 1/3 zapotrzebowania Pol-
ski na gaz ziemny, a poziom jego wy-
korzystania jest jednym z najwyższych 
w Europie – w ciągu niecałych trzech 
lat funkcjonowania odebrano w nim 54 
dostawy gazu skroplonego. Igor Wasi-
lewski, Prezes PERN, zwrócił uwagę, 
że z podobne trendy odnoszą się do 
ropy naftowej. Z tych przyczyn pod-
jęto decyzję o rozbudowie terminala 
naftowego w Gdańsku, którego bu-
dowę ukończono w 2016 roku, tak jak 
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terminal LNG. Nowa inwestycja ma się 
zostać zakończona w 2020 roku i roz-
szerzyć możliwości dywersyfikacji do-
staw surowca do Polski. 

Wzrost zainteresowania LNG zwią-
zany jest z określonymi korzyściami, 
jakie wiążą się z tą formą paliwa. Jak 
zaznaczył Tymoteusz Pruchnik, Pre-
zes Gas-Trading, LNG można dostar-
czyć w miejsca, gdzie nie istnieje infra-
struktura rurociągowa, jest dużo bardziej 
wydajny  i dobrze się sprawdza w tzw. 
mikroinstalacjach, np. zbiornikach przy-
zakładowych lub gospodarstwach do-
mowych. Paweł Firlej z Polskiej Spółki 
Gazowniczej dodał, że LNG znajduje 
także zastosowanie jako szybkie uzu-
pełnienie w razie lokalnego spadku ci-
śnienia w gazociągach lub też jako źró-
dło alternatywne w razie remontu lub 
przebudowy sieci gazociągowej.

W kontekście Trójmorza Ireneusz 
Łazor, Dyrektor PGNiG Supply & Tra-

ding w Londynie, uznał, że jest możliwe 
wykreowanie indeksu w obrębie pro-
jektu ABC. Jednak nie należy zakładać, 
że z istniejącym potencjałem byłby on 
alternatywny do holenderskiej giełdy 
TTF. Ireneusz Łazor wskazał, że ogra-
niczeniem dla rozwoju LNG na Morzu 
Czarnym są trudne warunki logistyczne 
do tego, aby zbudować terminal, z po-
wodu dwóch wąskich cieśnin, przez 
które jednostki transportowe musia-
łyby przepływać. Z tego względu do-
starczanie LNG dla Trójmorza od strony 
Morza Bałtyckiego jawi się jako szan-
sa dla całego regionu na utworzenie 
w przyszłości lokalnego rynku, który 
mógłby aspirować do wpływania na 
kształt rynku gazu Unii Europejskiej.

Konferencja została zorganizowa-
na po raz czwarty przez Instytut Polityki 
Energetycznej im. I. Łukasiewicza oraz 
Katedrę Ekonomii Wydziału Zarządza-
nia Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łu-

kasiewicza. Uczestniczyło w niej ponad 
300 zarejestrowanych osób, 1200 bier-
nych słuchaczy oraz 2500 internautów. 
Zaprezentowano ponad 70 referatów 
naukowych oraz 40 posterów nauko-
wych. Udział w Konferencji wzięli przed-
stawiciele administracji publicznej, spół-
ek energetycznych, ponad 30 ośrodków 
naukowych, a także eksperci, reprezen-
tanci kancelarii prawnych, organizacji po-
zarządowych, mediów oraz studentów.

Sponsorami Głównymi byli: As-
seco Poland oraz PGNiG. Srebrnym 
Partnerami byli: Samorząd Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Grupa LOTOS, 
MPWIK Rzeszów, GAZ-SYSTEM, Pol-
skie Sieci Elektroenergetyczne, Towa-
rowa Giełda Energii, TF - Kable, Polskie 
LNG, PERN, zaś Brązowymi Partne-
rami byli: ML System, Aspamet, Pol-
ski Fundusz Rozwoju, GAS-Trading, 
Budmet Nocoń, Inżynieria Rzeszów, 
Grundfos - Pompy.
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