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Rozpoczynaj¹ce siê wakacje zachêcaj¹ 
do ucieczki od spraw zawodowych, codziennych
problemów i poszukiwania klimatów ³agodz¹cych
niepokoje i stresy wywo³ane wisz¹c¹ 
nad œwiatem atmosfer¹ kryzysu.
To zupe³nie zrozumia³e. Ale mimo wakacji 
nie mo¿emy zapominaæ, ¿e one siê skoñcz¹ 
i wrócimy do realnej rzeczywistoœci i jaka ona bêdzie, 
ma olbrzymie znaczenie. 
A ta rzeczywistoœæ dla sektora gazowniczego w Polsce bêdzie ju¿ inna. 
Kiedy w koñcu kwietnia pojawi³a siê wiadomoœæ, ¿e pomimo 
podejmowanych przez PGNiG SA starañ o realizacjê projektu Skanled,
uczestnicy konsorcjum podjêli decyzjê o zawieszeniu realizacji 
tego przedsiêwziêcia, wszyscy zdali sobie sprawê, ¿e w tej sytuacji ratunkiem
dla strategicznego programu dywersyfikacji Ÿróde³ zaopatrzenia 
jest realizacja projektu znanego jako terminal LNG. 
Przekonani o zasadniczym znaczeniu tej sprawy, prezentacjê stanu realizacji
tego projektu uczyniliœmy tematem wydania niniejszego numeru „Przegl¹du
Gazowniczego”. Pokazujemy stan przygotowañ do realizacji tej strategicznej
inwestycji w Œwinoujœciu, a tak¿e – co najistotniejsze – omawiamy podpisany
w³aœnie przez PGNiG S.A. z Katarem kontrakt na dostawy gazu LNG, 
który realnym czyni powstanie terminalu LNG i zmienia rzeczywistoœæ 
w polskim sektorze gazowym. Gwarantem tego jest specustawa o budowie
terminalu i gazoci¹gów towarzysz¹cych. Zobaczymy, jak jej przepisy
zafunkcjonuj¹ w praktyce i czy rzeczywiœcie bêd¹ respektowane przez
mnogoœæ organów administracji samorz¹dowej i pañstwowej.
Trzeba powiedzieæ otwarcie. Urzêduj¹ce zarz¹dy PGNiG i GAZ–SYSTEMU
dokona³y prze³omu w sprawie dywersyfikacji. W przesz³oœci podejmowano
bowiem ró¿ne dzia³ania, ale nikt nie „postawi³ kropki nad i”. 
A dzisiaj mo¿emy powiedzieæ – sta³o siê. Odnieœliœmy sukces negocjacyjny.
Po raz pierwszy od 1993 roku podpisaliœmy wchodz¹cy w ¿ycie w 2014 roku 
d³ugoterminowy kontrakt na dostawy gazu, który nie zawiera ¿adnych 
klauzul wy³¹czaj¹cych. Dywersyfikujemy nasze ryzyko, kierunki dostaw
i sposób dostawy. Bêdziemy czuli siê bezpieczniejsi. 
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e ta umowa nie jest w nikogo wymierzona, 
s³u¿y PGNiG i polskiemu odbiorcy. Miejsce Rosjan w dostawach gazu 
jest zdefiniowane, okreœlone na poziomie 40–50 proc. i nikt nie bêdzie 
rezygnowa³ ze stosunkowo blisko po³o¿onych Ÿróde³ gazu po stale 
atrakcyjnej cenie, ale dywersyfikacja staje siê faktem w polskim sektorze 
gazowym. 
To sprawia, ¿e inaczej ju¿ mo¿emy patrzeæ na strategiê rozwoju polskiej
energetyki, a bezpieczniejszy rynek gazu musi mieæ w niej silniejsz¹ pozycjê.
Musimy zadbaæ równie¿ o to, by prawo energetyczne zaczê³o doceniaæ 
rynek gazu, a prawo gazowe – odrêbne od prawa dla elektroenergetyki –
by³oby najlepszym tego gwarantem. 
To najwa¿niejsze wyzwania w najbli¿szym czasie. 
Ale jako siê rzek³o – czas na wakacje. 
Naszym Czytelnikom ¿yczymy wielu s³onecznych i spokojnych 
dni wypoczynku. 

Mieczys³aw Men¿yñski
Przewodnicz¹cy Rady Programowej
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Za nami drugi kwarta³ 2009 r. Rozpo-
czêliœmy go organizacj¹ 7 kwietnia br. Wal-
nego Zgromadzenia Cz³onków Izby Go-
spodarczej Gazownictwa. Oprócz zatwier-
dzenia sprawozdañ z dzia³alnoœci IGG i fi-
nansowego za rok 2008 r. oraz udzielenia
absolutorium cz³onkom Zarz¹du IGG i Ko-
misji Rewizyjnej, WZC IGG dokona³o wy-
boru cz³onków organów statutowych IGG
na kolejn¹, 3-letni¹ kadencjê. 

Walne Zgromadzenie Cz³onków IGG
podsumowa³o dotychczasow¹ dzia³alnoœæ
IGG, wyra¿aj¹c równoczeœnie zgodê i po-
parcie dla inicjatywy zwi¹zanej z powo³a-
niem przy IGG s¹du arbitra¿owego, który
w sposób polubowny, szybki i przy mniej-
szych kosztach rozstrzyga³by kwestie spor-
ne dotycz¹ce firm bran¿y energetycznej.
WZC IGG wytyczy³o równie¿ kierunki dal-
szej aktywnoœci, co znalaz³o odzwierciedle-
nie w uchwale Komisji Uchwa³ i Wniosków
WZC IGG. G³ówne zadania IGG w 2009
roku to: 1) konsekwentne prowadzenie
dzia³añ na rzecz przyjêcia przez Sejm RP
odrêbnego prawa gazowego (poprzez
przygotowanie takiego projektu, omówie-
nie w gronie firm gazowniczych i konse-
kwentne lobbowanie wœród decydentów
rz¹dowych i parlamentarnych); 2) konty-
nuacja rozmów z PGNiG SA na rzecz prze-
jêcia przez IGG praw do marki produkto-
wej „Gaz ziemny” jako marki ca³ej bran¿y,
któr¹ mogliby pos³ugiwaæ siê zarówno
cz³onkowie, jak i sama IGG; 3) wykonanie
i udostêpnienie zainteresowanym cz³on-
kom IGG: a) analizy dynamiki nak³adów
inwestycyjnych realizowanych przez firmy
wykonawcze (cz³onków IGG) na zlecenie
g³ównych inwestorów bran¿owych
w okresach kilkuletnich oraz b) propozycji
nowych kryteriów przetargowych.

WZC IGG przyjê³o równie¿ propono-
wane zmiany do statutu IGG (w wiêkszoœci

wynika³y one z potrzeby dostosowania
statutu do znowelizowanej 20 stycznia
2009 r. ustawy o izbach gospodarczych), na
wniosek niektórych uczestników WZC IGG
opowiedzia³o siê równie¿ za powo³aniem ze-
spo³u statutowego w celu przygotowania na
nastêpne Walne Zgromadzenie IGG projektu
kolejnych ewentualnych zmian do statutu.

Kolejnym, nie mniej wa¿nym wyda-
rzeniem ubieg³ego kwarta³u by³a organi-
zacja przez IGG we wspó³pracy z Targa-
mi Kielce Sp. z o.o. V edycji Targów
Techniki Gazowniczej EXPO-GAS
w Kielcach 22–23 kwietnia. Targom tra-
dycyjnie towarzyszy³a konferencja pt.
„Polskie gazownictwo. Perspektywy.”
W drugim dniu targów odby³y siê spe-
cjalistyczne warsztaty z zakresu standa-
ryzacji technicznej. Tematem warszta-
tów by³o „Zastosowanie w praktyce
przedsiêbiorstw gazowniczych regulacji
zawartych w pierwszym Standardzie
Technicznym IGG: ST-IGG-0601:2008
Ochrona przed korozj¹ zewnêtrzn¹ sta-
lowych gazoci¹gów l¹dowych. Wyma-
gania funkcjonalne.”

Pod koniec czerwca br. Izba Gospo-
darcza Gazownictwa, wspólnie z kancela-
ri¹ Wierciñski, Kwieciñski, Baehr sp.k.,
zorganizowa³a w warszawskim Muzeum
Gazownictwa konferencjê pt. „Nowe re-
gulacje dotycz¹ce inwestycji w sekto-
rze gazowniczym”. W konferencji wziê-
li udzia³ jako prelegenci m.in. przedstawi-
ciele Ministerstwa Gospodarki i Urzêdu
Dozoru Technicznego. Omówione zosta³y
wybrane zagadnienia specustawy o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfik-
cyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Œwinoujœciu, za³o¿enia projektu nowe-
go rozporz¹dzenia systemowego w za-
kresie przy³¹czeñ do sieci, zagadnienia in-
westycji i przy³¹czeñ w projektach nowe-
lizacji prawa energetycznego i trzeciego
pakietu liberalizacyjnego UE oraz prak-
tyczne doœwiadczenia w wykorzystaniu
s³u¿ebnoœci przesy³u i kluczowe problemy
zwi¹zane z regulacjami dozoru technicz-
nego. Konferencja wzbudzi³a du¿e zain-
teresowanie, staj¹c siê platform¹ do dys-
kusji, wymiany doœwiadczeñ i opinii. 

Jesieni¹ zapraszamy wszystkich do Ju-
raty, gdzie 2–4 wrzeœnia odbêdzie siê
konferencja „Rozwój rynku gazu w wa-
runkach kryzysu”. W konferencji plano-

wany jest udzia³ prelegentów z Rosji, Nie-
miec i S³owacji. 

Ostatnie trzy miesi¹ce by³y równie¿
okresem intensywnych prac dla zespo³ów
roboczych dzia³aj¹cych w ramach Komite-
tu Standardu Technicznego. Ukoronowa-
niem wysi³ków by³o przed³o¿enie przez
Marka Fiedorowicza, kierownika Zespo³u
Roboczego Nr 6, 3 czerwca 2009 r. na 
XI plenarnym posiedzeniu Komitetu Stan-
dardu Technicznego do zatwierdzenia
projektu Standardu Technicznego Izby 
Gospodarczej Gazownictwa, oznaczonego 
ST-IGG-0602: 2009; Ochrona przed koro-
zj¹ zewnêtrzn¹ stalowych gazoci¹gów l¹-
dowych. Ochrona katodowa. Projektowa-
nie, budowa i u¿ytkowanie. Jest to ju¿ dru-
gi standard techniczny opracowany i przy-
gotowany w ramach dzia³alnoœci standary-
zacyjnej IGG. Projekt by³ poddany ankiecie
wœród zainteresowanych firm zrzeszonych
w IGG i opiniowany przez dwóch uzna-
nych w bran¿y ekspertów: dr. in¿. Macieja
Markiewicza z Instytutu Nafty i Gazu
w Krakowie oraz dr. in¿. Wojciecha Sokól-
skiego, przewodnicz¹cego Polskiego Komi-
tetu Elektrochemicznej Ochrony przed Ko-
rozj¹ przy SEP. 

Projekt standardu okreœla niezbêdny
minimalny poziom ochrony katodowej
i ochrony gazoci¹gów przed korozyjnym
oddzia³ywaniem pr¹du przemiennego.
W przygotowywaniu projektu standardu
do³o¿ono starañ, aby by³ on mo¿liwie uni-
wersalny i uwzglêdnia³ specyfikê ró¿nych
sieci gazowych, w tym sieci dystrybucyj-
nych. Bêdzie pomocny dla operatorów ga-
zoci¹gów, wykonawców i jednostek pro-
jektowych, stanowi¹c tym samym podsta-
wê do okreœlania wymagañ projektowych
i wykonawczych. 

Komitet w g³osowaniu podj¹³ uchwa³ê
o zatwierdzeniu przedstawionego projektu
standardu technicznego i postanowi³ skie-
rowaæ go do Zarz¹du Izby Gospodarczej
Gazownictwa w celu jego ustanowienia.
16 czerwca 2009 r. Zarz¹d IGG podj¹³
uchwa³ê o ustanowieniu Standardu Tech-
nicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa,
oznaczonego ST-IGG-0602: 2009 i posta-
nowi³ zleciæ jego druk. 

Komitet podj¹³ równie¿ uchwa³ê o roz-
szerzeniu dzia³alnoœci standaryzacyjnej
o kolejne tematy, które w³¹czone zostan¹
do trzyletniego „Programu prac standary-

Z ¿ycia Izby Gospodarczej Gazownictwa

Agnieszka
Rudzka



zacyjnych Izby Gospodarczej Gazownic-
twa na lata 2009–2011”. Tematy prac
standaryzacyjnych zosta³y zg³oszone przez
firmy cz³onkowskie zrzeszone w IGG w od-
powiedzi na komunikat IGG nr 12/2009
z 23 lutego 2009 r. 

Pracami standaryzacyjnymi objêto
m.in. 1) pow³oki wewnêtrzne rur stalo-
wych do budowy gazoci¹gów wysokich ci-
œnieñ; 2) projektowanie, budowê i u¿ytko-
wanie stacji CNG; 3) kontrolê po³¹czeñ
zgrzewanych doczo³owo przy budowie ga-
zoci¹gów z polietylenu; 4) próby ciœnienio-
we gazoci¹gów stalowych o ciœnieniu
mniejszym lub równym 1,6 MPa. Temat
dotycz¹cy pow³ok wewnêtrznych rur stalo-
wych do budowy gazoci¹gów wysokich 
ciœnieñ zosta³ skierowany do opracowania
w Zespole Roboczym Nr 9. Pozosta³e te-
maty bêd¹ opracowywane przez nowe ze-
spo³y robocze, do których kandydaci bêd¹
mogli byæ zg³aszani przez firmy zrzeszone
w IGG po og³oszeniu informacji o tworze-
niu nowych zespo³ów we wrzeœniu 2009 r. 

Nastêpne, XII plenarne posiedzenie Ko-
mitetu Standardu Technicznego zaplanowa-
no na 21 paŸdziernika 2009 r. w Warszawie.
G³ównym punktem obrad bêdzie zatwier-
dzenie projektów standardów technicznych
dotycz¹cych stacji gazowych, przygotowa-
nych przez Zespó³ Roboczy Nr 5 pod kie-
rownictwem dr. in¿. Macieja Witka. 

Ostatnie miesi¹ce by³y równie¿ okre-
sem intensywnych prac ekspertów bran¿y
gazowniczej, którzy w ramach IGG opra-

cowali wspólne dla ca³ej bran¿y stanowi-
sko i zg³osili uwagi Izby Gospodarczej Ga-
zownictwa do przygotowywanego w Mi-
nisterstwie Gospodarki projektu „Progno-
zy oddzia³ywania na œrodowisko” dla „Po-
lityki energetycznej Polski do 2030 roku”
(wersja 3. uzupe³niona z kwietnia 2009 r.).
Niezale¿nie od zg³oszonych uwag, Izba
Gospodarcza Gazownictwa uwa¿a, ¿e Pro-
gnoza... spe³nia generalne, za³o¿one cele,
i tym samym wnosi o mo¿liwie szybkie za-
koñczenie procesów konsultacyjnych
i uzgodnieniowych oraz jak najszybsze
przyjêcie „Polityki energetycznej Polski
do 2030”. 

Pod koniec maja br. Izba Gospodar-
cza Gazownictwa z³o¿y³a do Minister-
stwa Gospodarki uwagi do projektu
rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³o-
wych warunków funkcjonowania syste-
mu gazowego. 

Powo³any przy IGG zespó³ ekspertów
bran¿y gazowniczej, w ramach którego
trwa³y uzgodnienia, nie uzyska³, niestety,
w wielu kwestiach konsensusu, dlatego
zg³oszone przez IGG uwagi dotyczy³y tylko
tych zagadnieñ, do których uda³o siê wy-
pracowaæ wspólne stanowisko. Pozosta³e
uwagi zosta³y zg³oszone do Ministerstwa
Gospodarki indywidualnie przez zaintere-
sowane spó³ki. 

Pod nadzorem URE przygotowano
i opublikowano projekt metodologii oceny
przedsiêwziêæ inwestycyjnych energetycz-
nych przedsiêbiorstw sieciowych w ramach

projektu Transition Facility 2006/018.02-04
„Wdra¿anie konkurencyjnego rynku ener-
gii”. Projekt ten, a zw³aszcza kilkudziesiê-
ciostronicowy kwestionariusz dotycz¹cy
planów rozwoju, które maj¹ sk³adaæ opera-
torzy (spó³ki gazownicze), spowodowa³
podjêcie przez IGG (na wniosek spó³ek ga-
zowniczych) dzia³añ wyjaœniaj¹cych zbêd-
noœæ przygotowywania tych projektów,
które nie maj¹ podstaw zarówno w przepi-
sach polskich, jak i unijnych. 

Na pocz¹tku czerwca br. dyrektor An-
drzej Schoeneich reprezentowa³ Izbê 
Gospodarcz¹ Gazownictwa na odbywa-
j¹cym siê w Bratys³awie spotkaniu przed-
stawicieli izb i stowarzyszeñ gazowni-
czych Polski, Czech, S³owacji i Wêgier.
Spotkanie mia³o na celu pog³êbienie
wspó³pracy konferencyjnej i szkoleniowej
w ramach naszych stowarzyszeñ bran¿o-
wych oraz zaprezentowanie wspieraj¹-
cych siê stanowisk na Miêdzynarodowym
Kongresie Gazowniczym, który odbêdzie
siê 5–9 paŸdziernika br. w Buenos Aires.
Postanowiono równie¿ zorganizowaæ
24–25 listopada 2009 r. w Bratys³awie
konferencjê dotycz¹c¹ m.in. koniecznoœci
dywersyfikacji Ÿróde³ i dostaw gazu,
z uwzglêdnieniem dotychczasowych kry-
zysów gazowych. 

Przed nami okres wypoczynku i –
miejmy nadziejê – ciekawych, pe³nych
niezapomnianych wra¿eñ podró¿y. ¯y-
czymy wszystkim udanych, s³onecznych
i rodzinnych wakacji. �
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3. Zdzis³aw Kowalski – wiceprezes zarz¹du 

(WSG Sp. z o.o.) 
4. Adrian Dudek – cz³onek zarz¹du (P.P.H. Rugia) 
5. Piotr Ha³adus – cz³onek zarz¹du 

(GAZOBUDOWA Sp. z o.o.) 
6. Wojciech Kowalski – cz³onek zarz¹du 

(OGP GAZ–SYSTEM S.A.) 
7. Cezary Mróz – cz³onek zarz¹du 

(SANITGAZ CM Sp. z o.o.) 
8. Bogdan Pilch – cz³onek zarz¹du 

(GAZ de France obecnie Electra-
bel Polska grupa GDF Suez) 

9. Jaros³aw Stasiak – cz³onek zarz¹du 
(COMMON S.A.) 

10. Maciej Szumski – cz³onek zarz¹du 
(PLUM Sp. z o.o.) 

11. Konrad Œniata³a – cz³onek zarz¹du (ATREM S.A.) 

W sk³ad Komisji Rewizyjnej zostali wybrani 
(funkcje spo³eczne): 
1. Grzegorz Romanowski – przewodnicz¹cy 

(GAZOMET Sp. z o.o.) 
2. Lech Wall – wiceprzewodnicz¹cy 

(GPT Sp. z o.o.) 
3. Bogdan Baniak – sekretarz (KSG Sp. z o.o.) 
4. Joanna Pindelska – cz³onek komisji 

(MSG Sp. z o.o.) 
5. Zygmunt Tr¹ba – cz³onek komisji 

(INTERGAZ Sp. z o.o.) 

Bardzo serdecznie dziêkujemy za dotychczasowy wk³ad w pra-
cê organów IGG i rozwój Gazownictwa Polskiego: Ryszardowi
Or³owskiemu, Krzysztofowi Chmielewskiemu i Przemys³awo-
wi Kwapiszewskiemu oraz ¿yczymy dalszych sukcesów i satys-
fakcji w pracy zawodowej. Równoczeœnie serdecznie witamy
w gronie cz³onków Zarz¹du IGG: Wojciecha Kowalskiego
i Zdzis³awa Kowalskiego, a w Komisji Rewizyjnej: Joannê Pin-
delsk¹, Zygmunta Tr¹bê i Lecha Walla. 

Walne Zgromadzenie Cz³onków Izby Gospodarczej Gazownictwa dokona³o 7 kwietnia br. w g³osowaniu tajnym wyboru nowych
cz³onków Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej na trzeci¹ 3-letni¹ kadencjê. Do Zarz¹du IGG zostali wybrani (funkcje spo³eczne): 
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WYDARZENIA

� 2 lipca br. Operator Gazoci¹gów Przesy³owych
GAZ–SYSTEM S.A. podj¹³ decyzjê o podwy¿szeniu kapita³u za-
k³adowego spó³ki zale¿nej Polskie LNG sp. z o.o. o kwotê 
60 mln z³otych. Do koñca br. planowane jest dodatkowe pod-
wy¿szenie kapita³u o kolejne 60 mln z³otych.  

W latach 2009–2013 Polskie LNG nie zak³ada uzyskiwania
przychodów z dzia³alnoœci operacyjnej, ze wzglêdu na realizo-
wany w tym czasie proces inwestycyjny. Dokapitalizowanie
spó³ki Polskie LNG ma na celu zapewnienie finansowania zadañ
przewidzianych w harmonogramie budowy terminalu do odbio-
ru skroplonego gazu ziemnego w Œwinoujœciu, m.in. zakup
gruntów i przygotowanie terenu pod budowê. 

� 2 lipca br. NWZ  Polskiego LNG sp. z o.o. dokona³o
zmian w zarz¹dzie spó³ki w zakresie pe³nionych funkcji przez
cz³onków zarz¹du. Nowym prezesem zarz¹du Polskiego LNG 
sp. z o.o. zosta³ Zbigniew Rapciak, dotychczasowy cz³onek za-
rz¹du. Funkcjê wiceprezesa zarz¹du Polskiego LNG sp. z o.o.
obj¹³ Tadeusz Zwierzyñski.

� 30 czerwca br. roku NWZ Operatora Gazoci¹gów Prze-
sy³owych GAZ–SYSTEM S.A. dokona³o zmian w sk³adzie zarz¹-
du spó³ki. Ze stanowiska prezesa  zosta³ odwo³any Igor Wasi-
lewski. Nowym prezesem GAZ–SYSTEM S.A. zosta³ Jan Chadam,
dotychczasowy cz³onek zarz¹du spó³ki. 

� 29 czerwca 2009 br. Zarz¹d Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa SA i Qatargas Operating Company Ltd.
wspólnie og³osili zawarcie umowy na sprzeda¿ i dostawy skro-
plonego gazu ziemnego (LNG) z Kataru do Polski. Zgodnie
z warunkami 20-letniej umowy d³ugoterminowej, Qatargas do-
starczy jeden milion ton rocznie skroplonego gazu ziemnego dla
PGNiG SA (wiêcej na str. 12).

� 29 czerwca 2009 br. w Muzeum Gazownictwa w Warsza-
wie odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia certyfikatu Systemu Zarz¹-
dzania Bezpieczeñstwem Informacji (SZBI), który zosta³ wdro¿ony
przez PGNiG SA na podstawie normy PN-ISO/IEC 27001. 

Norma ISO/IEC 27001 jest miêdzynarodowym standardem
w zakresie zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji, wydanym
w 2005 r. przez ISO (Miêdzynarodow¹ Organizacjê Standaryza-
cyjn¹) i IEC (Miêdzynarodowy Komitet Elektrotechniczny).
Oparta na tym standardzie polska norma PN-ISO/IEC 27001:
2007 przedstawia model ustanawiania, wdro¿enia, eksploatacji,
monitorowania, przegl¹du, utrzymania i doskonalenia SZBI.
Wprowadzony w PGNiG SA System Zarz¹dzania Bezpieczeñ-
stwem Informacji zapewnia komfort klientów, wspó³pracowni-

ków i pracowników firmy – zwi¹zany z pewnoœci¹, ¿e dotycz¹-
ce ich informacje oraz dane przetwarzane przez spó³kê s¹ bez-
pieczne – oraz wiarygodnoœæ firmy, co zwiêksza zaufanie do
niej, zw³aszcza w kontaktach z kontrahentami zagranicznymi. 

� 23 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy PGNiG SA podjê³o decyzjê o podziale zysku bilansowe-
go za rok obrotowy 2008 oraz udzieli³o absolutorium z wykona-
nia obowi¹zków w roku 2008 wszystkim cz³onkom zarz¹du i ra-
dy nadzorczej spó³ki. 

ZWZ PGNiG zatwierdzi³o tak¿e sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie zarz¹du z dzia³alnoœci spó³ki PGNiG SA za 2008
rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawoz-
danie zarz¹du z dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej PGNiG za
2008 rok. 

� 22 czerwca br. PKN ORLEN SA oraz Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA podpisa³y umowê o wspólnej reali-
zacji projektu poszukiwawczo-wydobywczego, zlokalizowane-
go w pó³nocno-zachodniej Polsce. 

Projekt stanowi kontynuacjê wykonanych przez PGNiG
wstêpnych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na Ni¿u Pol-
skim. Proponowany obszar wspó³pracy po³o¿ony jest w rejo-
nie najbardziej perspektywicznym dla poszukiwañ wêglowo-
dorów w Polsce. Wstêpnie rozpoznane nagromadzenie ropy
naftowej w obrêbie z³o¿a Sieraków znajduje siê w s¹siedztwie
najwiêkszych odkryæ z³ó¿ ropy dokonanych w ostatnich latach
przez PGNiG w Polsce. Przewidywane zasoby geologiczne to
ok. 130 mln bary³ek, z czego szacowane wydobywalne zasoby
to 26 mln bary³ek, a planowana na tym etapie rozpoznania
produkcja ze z³o¿a to ok. 15 mln bary³ek. 

Planowane zaanga¿owanie PGNiG SA w przedsiêwziêciu
wynosi 51, a PKN Orlen SA – 49%. Za pokrycie 51% wydatków
potrzebnych na realizacjê projektu PGNiG SA uzyskuje propor-
cjonalnie prawo do przysz³ych przychodów. Pozosta³e 49% po-
zostaje w posiadaniu PKN ORLEN. Ca³kowite szacowane nak³a-
dy na realizacjê przedsiêwziêcia nie przekrocz¹ 400 mln z³. 

� 17 czerwca br. Przyjêciem deklaracji na rzecz zrówno-
wa¿onego rozwoju bran¿y energetycznej zakoñczy³a siê konfe-
rencja z cyklu „Odpowiedzialna energia” pt. „Wyzwania zrów-
nowa¿onego rozwoju w bran¿y energetycznej”, któr¹ zorga-
nizowa³y w Warszawie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA i PricewaterhouseCoopers. 

Do inicjatywy przyst¹pi³y nastêpuj¹ce firmy bran¿y energe-
tycznej: EDF Polska, Enea, GAZ–SYSTEM, GDF SUEZ Energia
Polska, PGNiG, Tauron oraz Vattenfall Poland. Sygnatariusze de-
klaracji uznaj¹ m.in. potrzebê d¹¿enia do bezpieczeñstwa ener-
getycznego i zrównowa¿onego rozwoju poprzez zapewnienie
sprawnego funkcjonowania rynków. Kluczem do tych celów s¹
zarówno wiêksza swoboda i otwartoœæ handlu, jak i bezpieczne
i przejrzyste regu³y dzia³ania, inwestowania, dobre zarz¹dzanie
efektywn¹ konkurencj¹. Pe³ny tekst deklaracji znajduje siê na
stronie http://www.odpowiedzialna-energia.pl/oenergia/ 

� 16 czerwca br. Zarz¹d Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa SA poinformowa³, ¿e z dniem 16 czerwca 2009 ro-
ku prof. Maciej Kaliski zrezygnowa³ z funkcji cz³onka Rady Nadzor-
czej PGNiG. Powodem rezygnacji s¹ sprawy osobiste. 

� 1 czerwca br. zosta³a zawarta umowa pomiêdzy PGNiG SA
a OOO Gazprom Export na dostawy gazu ziemnego do Polski.
Umowa obowi¹zuje do 30 wrzeœnia 2009 roku i obejmuje dosta-
wy 1,024 mld m3 gazu ziemnego. Oznacza to, ¿e PGNiG SA zdo³a
nape³niæ podziemne magazyny gazu na sezon jesienno-zimowy. 

� 1 czerwca br. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
oraz Tauron Polska Energia SA bêd¹ kontynuowaæ wspó³pracê
w zakresie wspólnej budowy i eksploatacji zasilanego gazem

dokoñczenie na str. 52

W wyniku czerwcowych wyborów do Parlamentu
Europejskiego, europos³em zosta³ Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz. Startowa³ w katowickim okrêgu wy-
borczym z listy PO. 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz jest absolwentem
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zawodowo
zwi¹zany z polskim gazownictwem, pracuj¹c w tym
sektorze na ró¿nych szczeblach zarz¹dzania. Prezes 
zarz¹du firmy Cetus-Energetyka Gazowa sp. z o.o.,
która jest cz³onkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa. 

Wspólnie z amerykañskim partnerem – spó³k¹ Prometheus
Energy Company – za³o¿y³ w 2005 r. spó³kê LNG Silesia,
której g³ównym zadaniem jest realizacja proekologicznych
inwestycji w zakresie zagospodarowania gazów odpado-
wych zawieraj¹cych metan i ich konwersji do postaci czy-
stego paliwa LNG. W centrum jego zainteresowañ jest pro-
blematyka zwi¹zana z rozwojem infrastruktury dystrybucyj-
nej i przesy³owej gazu ziemnego w Polsce, obszary op³acal-
noœci inwestycji w bran¿y gazowniczej, regulacji rynku dys-
trybucji i obrotu gazu ziemnego w Polsce na tle rozwi¹zañ
w Uni Europejskiej. 
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Terminal LNG w Œwinoujœciu
– kluczowa inwestycja 
dla bezpieczeñstwa energetycznego 

I dea zbudowania terminalu LNG, czyli instalacji do odbioru
i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG –
Liquefied Natural Gas) nabra³a realnego kszta³tu w 2006 ro-

ku. Ówczesny rz¹d podj¹³ dzia³ania przygotowuj¹ce decyzje
inwestycyjne i handlowe dla dywersyfikacji dostaw gazu
ziemnego, podejmuj¹c stosowne uchwa³y. Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG), które by³o wtedy w³aœci-
cielem projektu, przygotowa³o studium jego wykonalnoœci. Na
podstawie przeprowadzonych analiz podjêto wtedy decyzjê
w sprawie lokalizacji gazoportu. W grudniu 2006 r. Zarz¹d Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa og³osi³, ¿e termi-
nal gazowy powstanie w Œwinoujœciu. Czynniki, które wp³ynê³y
na wybór tej lokalizacji to: uregulowana sytuacja prawna grun-
tów pod budowê terminalu (tereny s¹ w³asnoœci¹ portu, gminy

i nadleœnictwa, a tak¿e s¹ wolne od praw osób trzecich), ni¿sze
koszty, krótsza droga transportu LNG, dostêp do portu, bliskie
s¹siedztwo du¿ych odbiorców gazu. W 2007 roku PGNiG SA
powo³a³o spó³kê Polskie LNG sp. z o.o., jako spó³kê celow¹, któ-
rej zadaniem jest przygotowanie inwestycji polegaj¹cej na bu-
dowie oraz eksploatacji terminalu gazu skroplonego. 

Rada Ministrów uchwa³¹ z 19 sierpnia 2008 r. uzna³a budo-
wê terminalu LNG za inwestycjê strategiczn¹ dla interesu nasze-
go kraju, zgodn¹ z planami dywersyfikacji Ÿróde³ i dróg dostaw
gazu ziemnego oraz zagwarantowania bezpieczeñstwa energe-
tycznego Polski. Zgodnie z decyzj¹ Rady Ministrów, udzia³y
w spó³ce Polskie LNG zosta³y przekazane do Operatora Gazo-
ci¹gów Przesy³owych GAZ–SYSTEM S.A. – spó³ki Skarbu Pañ-
stwa, odpowiadaj¹cej za przesy³ paliwa gazowego systemem
przesy³owym. 8 grudnia 2008 r. 100% udzia³ów Polskiego LNG
naby³ GAZ–SYSTEM S.A. 

PODMIOTY ZAANGA¯OWANE 
W INWESTYCJÊ 

W ramach budowy terminalu LNG, za któr¹ odpowiada
spó³ka Polskie LNG sp. z o.o., powstaj¹ tak¿e inwestycje realizo-
wane przez Urz¹d Morski w Szczecinie, Zarz¹d Morskich Por-
tów Szczecin–Œwinoujœcie oraz GAZ–SYSTEM S.A. 

1. Urz¹d Morski w Szczecinie 

Do zdañ Urzêdu Morskiego w Szczecinie nale¿y budowa in-
frastruktury zapewniaj¹cej dostêp do portu zewnêtrznego,
w tym falochronu, toru wodnego, obrotnicy oraz oznakowania
nawigacyjnego zwi¹zanego z wymienion¹ infrastruktur¹, po-
szerzenie istniej¹cego toru wodnego do Œwinoujœcia, a tak¿e
przebudowa istniej¹cego falochronu w Œwinoujœciu. 

Rada Ministrów uchwa³¹ z 20 wrzeœnia 2007 roku podjê³a
decyzjê o finansowaniu budowy falochronu os³onowego portu
zewnêtrznego w Œwinoujœciu ze œrodków bud¿etu pañstwa.
Ca³kowit¹ wartoœæ inwestycji okreœlono na ponad 1 mld z³otych. 

9 czerwca 2009 r. otwarto oferty, z³o¿one w przetargu nie-
ograniczonym na przebudowê falochronu wschodniego w Œwi-
noujœciu. Po analizie poprawnoœci i wiarygodnoœci z³o¿onych
przez wykonawców dokumentów wymaganych w przetargu,
a tak¿e ich zgodnoœci ze Specyfikacj¹ Istotnych Warunków Za-
mówienia, urz¹d og³osi wynik przetargu. Przebudowa falochro-
nu wschodniego w Œwinoujœciu obejmie nadwodne i podwod-

Terminal do odbioru skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w Œwinoujœciu to obecnie 
jedna z najwa¿niejszych inwestycji 
realizowanych w naszym kraju, która trwale
zmieni sytuacjê na rynku gazu ziemnego
w Polsce, wzmocni bezpieczeñstwo 
energetyczne oraz otworzy drogê 
do rzeczywistej dywersyfikacji dostaw gazu. 

Ma³gorzata Polkowska

Wizualizacja terminalu LNG w Œwinoujœciu.
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ne roboty budowlane na zachodniej skarpie obiektu i otworzy
proces uruchamiania portu zewnêtrznego, w którym zlokalizo-
wane bêdzie stanowisko prze³adunkowe terminalu LNG. 

2. Zarz¹d Morskich Portów Szczecin–Œwinoujœcie

Zarz¹d Morskich Portów Szczecin-Œwinoujœcie odpowiada
za budowê infrastruktury portowej, w tym stanowiska statko-
wego wyposa¿onego w urz¹dzenia cumownicze, odbojowe
i nawigacyjne, a tak¿e infrastruktury umo¿liwiaj¹cej zamonto-
wanie instalacji do przesy³u gazu i poboru wody z morza. 

3. Polskie LNG sp. z o.o. 

Za budowê terminalu do odbioru skroplonego gazu
ziemnego odpowiada spó³ka Polskie LNG sp. z o.o. Na po-
trzeby inwestycji w Œwinoujœciu zostan¹ zbudowane ruro-
ci¹gi do odbioru gazu skroplonego ze statków, zbiorniki
LNG oraz instalacje do regazyfikacji. Proces regazyfikacji
polega na przywróceniu gazu z postaci skroplonej do po-
staci gazowej. W takiej postaci gaz jest przesy³any sieci¹
gazoci¹gów do odbiorców. Terminal LNG powstanie na
prawobrze¿u Œwiny w dzielnicy Warszów, na terenie, 
który od dawna przeznaczony jest pod rozwój portu. 
Powierzchnia terenu inwestycji wynosi ok. 40 ha. Termi-
nal bêdzie zlokalizowany w odleg³oœci ok. 750 m od brze-
gu morza i oko³o 1100 m na wschód od istniej¹cego falo-
chronu. Rozpoczêcie prac budowlanych bêdzie mo¿liwe
po otrzymaniu pozwolenia na budowê i wyborze general-
nego realizatora inwestycji, co planowane jest w po³owie
2010 roku. Uruchomienie terminalu przewidziane jest
w 2014 roku. Szacowany koszt inwestycji wynosi 
600 mln euro. 

4. Operator Gazoci¹gów Przesy³owych 
GAZ–SYSTEM S.A. 

GAZ–SYSTEM S.A., jako operator systemu przesy³owego
w Polsce, odpowiedzialny bêdzie za przesy³ gazu z termina-
lu LNG. W tym celu zostanie wybudowany gazoci¹g Œwino-
ujœcie–Szczecin ³¹cz¹cy terminal LNG z krajowym systemem
przesy³u gazu wraz z infrastruktur¹ niezbêdn¹ do jego obs³u-
gi na terenie województwa zachodniopomorskiego.
GAZ–SYSTEM S.A. zrealizuje tak¿e inwestycje towarzysz¹ce
na terenie pó³noco-zachodniej Polski, zwi¹zane z rozbudow¹
gazowego systemu przesy³owego. Bêd¹ to miêdzy innymi
nastêpuj¹ce inwestycje: 
– budowa gazoci¹gu Szczecin–Gdañsk, 
– budowa gazoci¹gu Szczecin–Lwówek, 
– budowa gazoci¹gu Lwówek–Odolanów, 
– budowa gazoci¹gu Gustorzyn–Odolanów, 
– budowa gazoci¹gu W³oc³awek–Gdynia, 
– budowa gazoci¹gu Rembelszczyzna–Gustorzyn, 

Z uwagi na to, ¿e budowa terminalu jest inwestycj¹ wyma-
gaj¹c¹ skoordynowanego dzia³ania kilku podmiotów, zgodnie
z zapisami specustawy w sprawie budowy terminalu LNG, in-
westycja bêdzie koordynowana przez Operatora Gazoci¹gów
Przesy³owych GAZ–SYSTEM S.A. 

STAN PRAC

W grudniu 2008 r. zosta³y zakoñczone prace nad opracowa-
niem raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Dokument zosta³ z³o¿ony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œro-
dowiska w Szczecinie oraz Urzêdu Miasta Œwinoujœcia. 

12 lutego 2009 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
w Szczecinie wyda³a decyzjê œrodowiskow¹ dotycz¹c¹ czêœci
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OPIS INWESTYCJI 
W pocz¹tkowym etapie eksploatacji terminal LNG pozwoli na
odbiór 2,5 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W kolejnych eta-
pach, w zale¿noœci od wzrostu zapotrzebowania na gaz, mo¿-
liwe bêdzie zwiêkszenie zdolnoœci wysy³kowej do 5, a nawet
do 7,5 mld m3, bez koniecznoœci powiêkszania terenu, na któ-
rym powstanie terminal. W terminalu LNG w Œwinoujœciu pla-
nowana jest budowa dwóch zbiorników o standardowej wiel-
koœci – takich, jakie s¹ stosowane w innych terminalach na
œwiecie, tj. o pojemnoœci 160 tys. metrów szeœciennych. Za-
k³ada siê, i¿ urz¹dzenia portowe oraz tor wodny bêd¹ przy-
stosowane do przyjmowania metanowców o pojemnoœci
zbiorników od 120 tys. m3 do 216 tys. m3 oraz d³ugoœci ca³-
kowitej do 315 m, szerokoœci do 50 m oraz zanurzeniu mak-
symalnym 12,5 m. 

URZ¥DZENIA S£U¯¥CE DO ROZ£ADUNKU LNG
Stanowisko wy³adunkowe bêdzie wyposa¿one w trzy ramiona
wy³adowcze o œrednicy 16 cali ka¿de. Urz¹dzenia roz³adunko-
we terminalu LNG zapewniaj¹ mo¿liwoœæ wy³adunku LNG
z moc¹ 12 tys. m3 LNG/godz. (3 ramiona o wydajnoœci 4000 m3

LNG/godz. ka¿de). Parametry jakoœciowe roz³adowywanego
LNG, a tak¿e paliwa gazowego powsta³ego w wyniku jego re-
gazyfikacji, bêd¹ okreœlane na podstawie odczytów z uk³adów

pomiarowych (chromatografów) zainstalowanych w termina-
lu LNG. Wyniki tych pomiarów stanowiæ bêd¹ podstawê do
rozliczeñ pomiêdzy PLNG a u¿ytkownikiem terminalu. 

INSTALACJA S£U¯¥CA DO REGAZYFIKACJI
Dla terminalu przewiduje siê zainstalowanie regazyfikatorów
typu SCV jako podstawowych urz¹dzeñ do regazyfikacji. Roz-
wa¿a siê ponadto zainstalowanie ci¹gu regazyfikatorów typu
ORV wykorzystuj¹cych ciep³o wody morskiej. Zak³adana
nominalna wydajnoœæ procesu regazyfikacji wynosi od 75 do
570 tys. Nm3/godz. 

BEZPIECZEÑSTWO 
Terminal LNG jest bezpieczny dla otoczenia i ludzi. Nie ma
mo¿liwoœci ska¿enia œrodowiska. W razie ewentualnego wy-
cieku LNG odparowuje i rozrzedza siê w powietrzu. Nowocze-
sne technologie konstrukcji zbiorników (tzw. full-contaiment –
zbiornik w zbiorniku), specjalne procedury oraz systemy za-
bezpieczeñ zapewniaj¹ najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa.
Na œwiecie takie zbiorniki LNG powsta³y w terminalach
w Barcelonie (Hiszpania), Zeebrugge (Belgia) czy w Bostonie
(USA). Doœwiadczenia tych miast pokazuj¹, ¿e inwestycje s¹
bezpieczne dla mieszkañców i nie pogarszaj¹ warunków ich
¿ycia. 
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morskiej. W marcu 2009 r. Prezydent Œwinoujœcia wyda³ decy-
zjê œrodowiskow¹ dotycz¹c¹ czêœci l¹dowej. 

Decyzje œrodowiskowe potwierdzaj¹, ¿e inwestycja nie bê-
dzie mia³a negatywnego wp³ywu na funkcjonowanie obszarów
NATURA 2000 i nie wp³ynie negatywnie na ich integralnoœæ, nie
zagrozi wiêc œrodowisku naturalnemu. Po uzyskaniu decyzji œro-
dowiskowych spó³ka Polskie LNG powo³a³a monitoring przyrod-
niczy, który jest prowadzony na terenie inwestycji. Regionalna
Dyrekcja Ochrony Œrodowiska w Szczecinie wyda³a tak¿e decy-
zje dla pozosta³ych inwestycji realizowanych w zwi¹zku z budo-
w¹ gazoportu: 
– budowy nabrze¿a w porcie zewnêtrznym (dla Zarz¹du Mor-

skich Portów Szczecin–Œwinoujœcie) oraz
– falochronu (dla Urzêdu Morskiego w Szczecinie). 

Prace budowlane w zakresie budowy terminalu LNG nie
wp³yn¹ negatywnie na œrodowisko naturalne, a samo funkcjo-
nowanie terminalu LNG nie bêdzie wp³ywaæ na walory uzdro-
wiskowe. 

Decyzje zosta³y wydane po badaniach wp³ywu planowa-
nych inwestycji na œrodowisko – w czêœci brzegowej i na otwar-
tym morzu w Œwinoujœciu. 

Na podstawie przyjêtego harmonogramu prac 12 maja
2009 roku do Zachodniopomorskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Szczecinie z³o¿ony zosta³ – wraz z dokumentacj¹ projektu –
wniosek o wydanie pozwolenia na budowê czêœci l¹dowej ter-
minalu LNG. Dokument zosta³ z³o¿ony przez projektanta – ka-
nadyjsk¹ firmê SNC Lavalin Services Ltd. w imieniu inwestora –
Polskiego LNG. 

OPEN SEASON
Polskie LNG sp. z o.o. rozpoczê³o 23 czerwca 2009 r. proce-

durê udostêpnienia terminalu LNG w Œwinoujœciu. 
Celem procedury udostêpnienia terminalu LNG w Œwinouj-

œciu jest ustalenie zapotrzebowania rynku na us³ugi podstawo-
we w zakresie regazyfikacji oraz us³ugi dodatkowe, a tak¿e za-
pewnienie dostêpu do nowo budowanej infrastruktury na rów-
noprawnych i przejrzystych zasadach dla wszystkich zaintereso-
wanych uczestników rynku gazu. 

W wyniku procedury udostêpnienia terminalu 2009 zostan¹
ustalone zasady œwiadczenia ww. us³ug, zapewniaj¹ce: 
� pokrycie zapotrzebowania rynku; 
� integralnoœæ infrastruktury terminalu; 
� optymalizacjê kosztów us³ug; 

Zamiarem Polskiego LNG jest zawarcie d³ugoterminowych
umów o œwiadczenie us³ug regazyfikacji i us³ug dodatkowych. 

Procedura udostêpnienia terminalu 2009 bêdzie prowadzo-
na w trzech fazach: 
� faza wstêpna – w ramach której przeprowadzone zostan¹

konsultacje co do postanowieñ niniejszego regulaminu oraz
publiczne seminarium. 

� I faza – w ramach, której uczestnicy sk³adaj¹ niewi¹¿¹ce za-
mówienia oraz prowadzone s¹ konsultacje z uczestnikami; 

� II faza – podczas, której sk³adane s¹ wi¹¿¹ce zamówienia
œwiadczenia us³ug regazyfikacji na warunkach okreœlonych
w instrukcji, dochodzi do alokacji pakietów us³ug oraz zawar-
cia umów o œwiadczenie us³ug regazyfikacji. �

Ma³gorzata Polkowska

Harmonogram procedury udostêpnienia terminalu 2009

Wstêpna faza
23 czerwca 2009–21 lipca 2009 Rozpoczêcie procedury udostêpnienia terminalu 2009 – publikacja projektu

regulaminu procedury udostêpnienia terminalu 2009 – zaproszenie do zg³oszenia
uwag lub pytañ do treœci projektu regulaminu procedury udostêpnienia terminalu

15  lipca 2009 Seminarium
I Faza
31 lipca  2009 Publikacja regulaminu procedury udostêpnienia terminalu 2009 – zaproszenie do

sk³adania niewi¹¿¹cych zamówieñ
1 sierpnia 2009–1  wrzeœnia  2009 Sk³adanie niewi¹¿¹cych zamówieñ
1 wrzeœnia 2009–1 paŸdziernika 2009 Konsultacje z uczestnikami dotycz¹ce zakresu œwiadczonych us³ug
Instrukcja
1 paŸdziernika 2009 Og³oszenie projektu instrukcji i wzoru umowy o œwiadczenie us³ug regazyfikacji  
1–15 paŸdziernika 2009 Konsultacje z uczestnikami rynku, sk³adanie uwag do instrukcji
31 paŸdziernika  2009 Wprowadzenie instrukcji do stosowania 
31 paŸdziernika 2009 Przekazanie informacji o wstêpnej  alokacji pakietów us³ug podstawowych oraz

us³ug dodatkowych. Og³oszenie indykatywnych stawek op³at taryfowych
Zaproszenie uczestników do sk³adania wi¹¿¹cych ofert

II Faza
2–30 listopada 2009 Sk³adanie wi¹¿¹cych zamówieñ
1–15  grudnia 2009 Analiza ofert, kalkulacja indykatywnych stawek taryfowych; wi¹¿¹ca alokacja

pakietów us³ug podstawowych i us³ug dodatkowych 
15  grudnia 2009 Og³oszenie indykatywnych stawek op³at taryfowych

Przekazanie uczestnikom informacji o alokacji pakietów
us³ug podstawowych i us³ug dodatkowych
Przes³anie uczestnikom projektów umów 

15 stycznia 2010 Przed³o¿enie przez uczestników podpisanych umów o œwiadczenie 
us³ug regazyfikacji

Szczegó³owe informacje na temat prowadzonej procedury zawarte s¹ na stronie www.polskielng.pl w zak³adce Open Season. 
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TEMAT WYDANIA

Rozmowa 
z RADOS£AWEM DUDZIÑSKIM,
wiceprezesem PGNiG SA

Dywersyfikacja
sta³a siê
faktem

Wiadomo by³o od pocz¹tku, ¿e warunkiem powo-
dzenia projektu dywersyfikacyjnego, okreœlanego
jako terminal LNG, jest pewnoœæ dostaw surowca.
Mo¿emy powiedzieæ coœ o kulisach dochodzenia do
podpisania umowy na dostawy LNG? 
W przypadku tak du¿ej firmy, jak PGNiG i tak du¿ego

projektu, jak umowa d³ugoterminowa na dostawy skroplo-
nego gazu, konieczna jest solidna praca zarz¹du 
i w przypadku jego zmiany, wa¿na jest kontynuacja. Pracu-
j¹c nad zawarciem umowy na dostawy LNG, wykorzystali-
œmy dorobek naszych poprzedników, podobnie jak w czêœci
dotycz¹cej terminalu. Dziêki tym wczeœniejszym pracom
mieliœmy do dyspozycji trzech potencjalnych partnerów,
z których dwóch reprezentowa³o kraje produkuj¹ce LNG,
a trzeci by³ du¿ym odbiorc¹ LNG i oferowa³ sprzeda¿ czêœci
swoich dostaw na zasadach krótkoterminowych. Od po-
cz¹tku zak³adaliœmy jednak, ¿e d³ugoterminowe dostawy
powinny pochodziæ od producenta LNG, trzeba wiêc zwi¹-
zaæ siê z partnerem, który dysponuje w³asnym Ÿród³em su-
rowca, w³asnymi instalacjami skraplaj¹cymi surowiec.
Z dwóch propozycji, którymi dysponowaliœmy, uznaliœmy,
¿e oferta katarska jest bardziej atrakcyjna.

I rozpoczê³y siê bardziej konkretne rozmowy doty-
cz¹ce projektu umowy? 
Muszê podkreœliæ, ¿e w trakcie tych negocjacji bar-

dzo wa¿ne by³o dla nas wsparcie ze strony administracji
pañstwowej – premiera Donalda Tuska, wicepremiera
Waldemara Pawlaka i Aleksandra Grada, ministra skarbu
pañstwa. Warto wspomnieæ równie¿ o roli Bogdana Bo-
rusewicza, marsza³ka Senatu RP, a tak¿e Pierwszej Damy,
Marii Kaczyñskiej, która goszcz¹c w Katarze, w rozmo-
wie z ¿on¹ emira poruszy³a temat ewentualnej umowy
dotycz¹cej LNG. 

Same negocjacje trwa³y kilkanaœcie miesiêcy i mia³y
ró¿n¹ dynamikê, pocz¹wszy od budowania zaufania,

przekonywania partnera, ¿e ten projekt jest jak najbar-
dziej realny, ¿e cieszy siê poparciem rz¹du. Uda³o siê po-
zyskaæ zaufanie naszego partnera z Kataru i przekonaæ, ¿e
warto postawiæ i zwi¹zaæ siê umow¹ d³ugoterminow¹
z tak¹ firm¹ jak PGNiG. Poza tym, tak jak dla nas kontrakt
katarski jest „kamieniem wêgielnym” pod budowê termi-
nalu LNG, tak dla partnera z Kataru jest to wa¿na chwila,
bowiem po raz pierwszy wchodzi z dostawami gazu do
Europy Centralnej. I, jak s¹dzê, mia³o to du¿y wp³yw przy
podejmowaniu ostatecznej decyzji. Jestem przekonany, ¿e
przysz³oœæ potwierdzi, i¿ by³a to dobra decyzja. 

Z jakich etapów sk³ada³ siê proces negocjacyjny? 
Rozpoczêliœmy od rozmów na temat tzw. Heads of

Agreement, a wiêc umowy ramowej, definiuj¹cej g³ówne
warunki przysz³ego kontraktu. To by³ etap, w którym ne-
gocjacje by³y najbardziej intensywne, najbardziej burzli-
we, w którym – powiedzia³bym – strony stara³y siê mak-
symalnie zbli¿yæ czasami rozbie¿ne stanowiska. Wynika³o
to z zasady, ¿e postanowienia umowy ramowej nie bêd¹
ju¿ negocjowane przy podpisywaniu umowy koñcowej,
czyli przyjête na tym etapie uzgodnienia uznajemy za
zamkniête i przenosimy wprost do umowy docelowej.
A to by³y m.in. takie kwestie jak cena, odpowiedzialnoœæ
za dostawê, punkt dostaw, gwarancje tych dostaw czy
kwestia take or pay. Po wynegocjowaniu Heads of 
Agreement, pozosta³a czêœæ umowy to ju¿ w du¿ej mierze
standardowe klauzule, wypracowane i stopniowo rozwija-
ne na rynku kszta³towanym od ponad dwudziestu lat
przez organizacje zarówno producentów, jak i odbiorców
LNG. Najlepszym dowodem, jak kluczow¹ kwesti¹ by³y
negocjacje umowy ramowej, jest fakt, ¿e wystarczy³o za-
ledwie kilka tygodni na sfinalizowanie kontraktu (SPA).
Umowê ramow¹ po kilkunastu miesi¹cach zabiegów i roz-
mów podpisaliœmy 15 kwietnia br., a 30 czerwca br. pod-
pisaliœmy ju¿ umowê finaln¹. Heads of Agreement ma tyl-
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ko kilkanaœcie stron, a umowa koñcowa kilkadziesi¹t. Dzi-
siaj ju¿ mo¿emy z ca³ym przekonaniem powiedzieæ, ¿e zo-
sta³o wyeliminowane ryzyko – czêsto podnoszone na eta-
pie dyskusji na temat projektu terminalu LNG – ¿e nawet
jeœli uda siê zbudowaæ terminal, to nie uda siê zapewniæ
dostaw. Dzisiaj ryzyko, ¿e nie ma u¿ytkownika terminalu,
ju¿ nie istnieje. Teraz odpowiedzialnoœæ za ca³y projekt
LNG spoczywa na barkach budowniczych terminalu tak,
by inwestycja zosta³a zakoñczona do po³owy 2014 roku. 

Kontrakt zapewnia dostawy na poziomie 1,5 mld m3

gazu po regazyfikacji... 
... co odpowiada oko³o 10 proc. naszego obecnego ryn-

ku. Jest to poziom, który pozwala tê inwestycjê zrealizo-
waæ. To nie jest jednak zapewne poziom, na którym dosta-
wy bêd¹ docelowo realizowane. Chcemy zachowywaæ siê
bardzo elastycznie. Mamy czas na analizê i w zale¿noœci od
tego, jak bêdzie kszta³towa³ siê popyt na gaz, bêdziemy re-
agowaæ, dostosowuj¹c poziom dostaw. Mo¿emy je zwiêk-
szyæ, podpisuj¹c kolejne umowy. PGNiG chce budowaæ
portfel dostaw i do umowy d³ugoterminowej z Qatargas

w stosownym momencie do³o¿yæ umowê œredniotermino-
w¹. Gdy bêd¹ sprzyjaj¹ce warunki rynkowe, czyli cena LNG
bêdzie niska, chcemy równie¿ realizowaæ dostawy spoto-
we. Myœlê, ¿e realna jest prognoza, i¿ w latach 2015–2016
dostawy LNG osi¹gn¹ poziom ok. 2 mld m3 rocznie. 

Czy mo¿emy nieco bli¿ej scharakteryzowaæ sam
kontrakt? 
Kontrakt w du¿ej mierze jest standardem obowi¹zuj¹-

cym na rynku LNG. Przewiduje dostawy ex ship, a wiêc do
portu przeznaczenia, a zatem strona katarska odpowiada
za transport morski LNG. Kontrakt opiera siê na standar-
dowych klauzulach, a jeœli gdzieœ by³y odstêpstwa, to ra-
czej na korzyœæ strony polskiej. Poziom cen w tym kon-
trakcie jest potwierdzony naszymi analizami poziomu ty-
powych cen wystêpuj¹cych w kontraktach katarskich,

podpisywanych przez Qatargas. Wpisujemy siê w rynko-
wy przedzia³ cenowy. Warto te¿ chyba wspomnieæ o tym,
¿e kontrakt posiada formu³ê cenow¹, która bêdzie siê
zmieniaæ du¿o czêœciej w ci¹gu roku ni¿ formu³a cenowa
gazu rosyjskiego w kontrakcie jamalskim. Okres referen-
cyjny jest znacznie krótszy, cena bêdzie siê zmieniaæ prak-
tycznie z ka¿dym cargo, co oznacza, ¿e ju¿ dzisiaj trzeba
myœleæ, jak zmieniæ polski system regulacji. Nie da siê, tak
jak w kontrakcie rosyjskim, zmian cen przewidzieæ z kwar-
ta³u na kwarta³. W tym przypadku dynamika cen bêdzie
znacznie wy¿sza i nie wystarczy opieraæ siê na taryfach
dwunastomiesiêcznych, bo by³oby bardzo trudno tak¹ ta-
ryfê skalkulowaæ. Wystarczy przypomnieæ sobie, jak bar-
dzo zmienia³a siê cena ropy w ostatnim okresie. O ile kon-
trakt rosyjski bardzo uœrednia cenê, o tyle kontrakt katar-
ski bêdzie bardziej wra¿liwy na tego typu zmiany. Ozna-
cza to, ¿e bêd¹ okresy, kiedy te dostawy bêd¹ znacznie
tañsze ni¿ dostawy gazu rosyjskiego. Ale bêd¹ równie¿
okresy, w których mog¹ byæ istotnie dro¿sze. W zwi¹zku
z tym  w przysz³oœci chcemy byæ graczem na rynku spoto-
wym. Po to, by w okresie, gdy dostawy bêd¹ tañsze, nie
byæ zwi¹zanym jedynie sztywnym kontraktem d³ugoter-
minowym, móc wyjœæ na rynek, dokupiæ jedno lub dwa
cargo, i automatycznie obni¿yæ cenê importowanego ga-
zu, a nastêpnie zaoferowaæ ni¿sz¹ cenê naszym klientom. 

Pamiêtajmy, ¿e podpisaliœmy kontrakt z partnerem,
który dzisiaj jest liderem na rynku gazu LNG. Dostawy
musz¹ odbywaæ siê w œciœle okreœlonych interwa³ach cza-
sowych. Qatargas w 2014 roku bêdzie wysy³a³ w œwiat
ponad 970 statków, a my przewidujemy, ¿e w Œwinoujœciu
bêdziemy odbieraæ mniej wiêcej jedno cargo w miesi¹cu,
a wiêc nasz udzia³ nie mo¿e zmieniæ ich harmonogramu
dostaw, musimy siê precyzyjnie w ten plan wpisaæ. Druga
restrykcja, która bêdzie na nas ci¹¿yæ, to rezerwacja tzw.
okienek wy³adowczych w terminalu regazyfikacyjnym, by
statek z dostaw¹ zakupion¹ przez PGNiG móg³ byæ roz³a-
dowany. Nie mo¿emy bowiem wykluczyæ, ¿e w wyniku
procedury Open Season pojawi¹ siê inni u¿ytkownicy ter-
minalu i oni te¿ bêd¹ mieli przydzielone œcis³e terminy wy-
³adunku. 

Teraz nale¿y tylko ¿yczyæ sobie, by budowniczowie
terminalu dotrzymali terminu jego realizacji. 
Jesteœmy gotowi we wszystkim ich wspieraæ, by termin

2014 roku zosta³ dotrzymany. Muszê dodaæ równie¿, ¿e na-
si partnerzy, przedstawiciele Qatargas Operating Compa-
ny Ltd. deklaruj¹ pe³n¹ gotowoœæ s³u¿enia swoj¹ wiedz¹, je-
œli chodzi o terminale regazyfikacyjne. S¹ w³aœcicielem takie-
go terminalu w Stanach Zjednoczonych, udzia³owcem termi-
nalu w Walii, giganta o potencjale 22 mld m3 gazu. Wprost
oferuj¹, ¿e s³u¿¹ swoj¹ wiedz¹, s¹ gotowi aran¿owaæ wizyty
referencyjne dla PGNiG i OGP Gaz–System oraz PLNG. Ta
wiedza jest w zasiêgu naszej rêki dziêki podpisanej 29 czerw-
ca umowie. 

Dziêkujê za rozmowê. �

Rozmawia³ Adam Cymer

Abdullah Bin Hamad Al-Attiyah, wicepremier, 
minister ds. energii i przemys³u Kataru, Aleksander Grad,
minister skarbu pañstwa, i Micha³ Szubski, prezes zarz¹du
PGNiG, 29 czerwca br. podpisali w Katarze umowê 
na dostawy skroplonego gazu ziemnego LNG do Polski.

Fot. PAP – Radek Pietruszka
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TEMAT WYDANIA

PROCEDURA LOKALIZACJI
I BUDOWY INWESTYCJI
W ZAKRESIE TERMINALU

Ustawa zak³ada wprowadzenie
szczególnych zasad lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu LNG. Przy-
jêto, i¿ lokalizacja inwestycji w zakre-

sie terminalu ustalana bêdzie na mo-
cy decyzji lokalizacyjnej, a nie – jak
to jest obecnie – w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzen-
nego lub, w razie ich braku, na pod-
stawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Warto
zauwa¿yæ, i¿ instytucja decyzji lokali-

zacyjnej, która niejako „przecina”
obowi¹zuj¹ce miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego, nie
jest rozwi¹zaniem nowym. Twórcy
ustawy wzorowali siê w tym zakresie
na analogicznych rozwi¹zaniach przy-
jêtych w specustawie drogowej i usta-
wie o transporcie kolejowym. W efek-
cie, ustawa przewiduje wy³¹czenie
stosowania przepisów ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, a decyzja o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji w zakresie termi-
nalu LNG wydawana ma byæ w oder-
waniu od istniej¹cych miejscowych
planów zagospodarowania prze-
strzennego. 

Zgodnie z ustaw¹, decyzja lokaliza-
cyjna bêdzie wydawana przez wojewo-
dê. Jest to wyraz przyjêtego za³o¿enia,
zgodnie z którym wojewoda ma byæ
g³ównym decydentem w procesie in-
westycyjnym w zakresie terminalu. In-
tencj¹ twórców ustawy by³o, aby wo-
kó³ wojewody koncentrowa³y siê
wszystkie najistotniejsze decyzje zwi¹-
zane z procesem inwestycyjnym.
W konsekwencji ustawa zak³ada, i¿
tak¿e pozwolenia na budowê i u¿ytko-
wanie inwestycji zwi¹zanych z termina-
lem bêd¹ wydawane przez wojewodê. 

SpecustawaSpecustawa
oo budowie terminalubudowie terminalu
LNG wLNG w PPolsceolsce

Maciej Szambelañczyk

W czerwcu br. wesz³a w ¿ycie ustawa o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Œwinoujœciu (dalej „ustawa”). Ustawa okreœla 
zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji 
w zakresie terminalu LNG. Zasadniczym celem ustawy 
jest przyspieszenie procesu inwestycyjnego zwi¹zanego 
z lokalizacj¹ i budow¹ terminalu. Pojêcie „inwestycji w zakresie
terminalu”, którym pos³uguje siê ustawa, nie odnosi siê 
wy³¹cznie do samego terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego, który ma powstaæ w Œwinoujœciu. 
Terminem tym objête s¹ równie¿ inwestycje dodatkowe, 
zwi¹zane z budow¹ infrastruktury portowej, budow¹ nowego
i przebudow¹ istniej¹cego falochronu, poszerzeniem 
toru wodnego w Œwinoujœciu oraz budow¹ gazoci¹gu 
Œwinoujœcie–Szczecin, ³¹cz¹cego terminal 
z systemem przesy³owym.
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Przebudowa falochronu wschodniego w Œwinoujœciu
rozpocznie proces uruchamiania portu zewnêtrznego, 

w którym zlokalizowane bêdzie stanowisko
prze³adunkowe terminalu LNG.
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Ustawa zak³ada równie¿ przeniesie-
nie momentu przeprowadzania postê-
powania w sprawie oceny oddzia³ywa-
nia na œrodowisko i uzyskiwania decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach
na etap przed wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Zgod-
nie z nowymi zasadami, decyzja o œro-
dowiskowych uwarunkowaniach (na
tym etapie ju¿ po uzgodnieniach i kon-
sultacjach spo³ecznych, a wiêc niepod-
legaj¹ca uwagom i wnioskom spo³e-
czeñstwa) stanowiæ bêdzie za³¹cznik do
wniosku o wydanie decyzji lokalizacyj-
nej inwestycji. Zamierzeniem ustawo-
dawcy jest, aby przeprowadzenie pro-
cedury uzyskania decyzji o œrodowisko-
wych uwarunkowaniach przed lokali-
zowaniem inwestycji pozwoli³o zakoñ-
czyæ na wczesnym etapie procedury
zwi¹zane z oddzia³ywaniem tej inwe-
stycji na œrodowisko. 

WYW£ASZCZANIE 
NIERUCHOMOŒCI

Odrêbny rozdzia³ ustawy poœwiêco-
ny jest zagadnieniom zwi¹zanym z po-
zyskaniem przez inwestorów nierucho-
moœci pod inwestycje w zakresie termi-
nalu. Przewidziano, i¿ ostateczna decy-
zja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu bêdzie mog³a wy-
wieraæ skutek decyzji wyw³aszczenio-
wej. Zwa¿ywszy jednoczeœnie na ró¿ny
zakres przedmiotowy poszczególnych
inwestycji, decyzja odnoœnie do skutku
w postaci wyw³aszczenia nieruchomo-
œci zale¿eæ bêdzie od wniosku inwesto-
ra. Przedmiotem wyw³aszczenia bêd¹
wy³¹cznie te nieruchomoœci, które zo-
sta³y wskazane przez wnioskodawcê
we wniosku o ustalenie lokalizacji
w zakresie terminalu. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Jednym z podstawowych celów
ustawy jest usprawnienie procedur za-
mówieñ publicznych udzielanych przez
podmioty realizuj¹ce inwestycje w za-
kresie terminalu. Ustawa stanowi, i¿ „za-
mówienia udzielane w zwi¹zku z przygo-
towaniem, realizacj¹ i finansowaniem in-
westycji okreœlonych w art. 2 ust. 2, 
je¿eli wymaga tego istotny interes bez-
pieczeñstwa pañstwa, s¹ realizowane

zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieñ
publicznych”. Z kolei przepis art. 4
pkt 5 prawa zamówieñ publicznych
(dalej „Pzp”) wskazuje, ¿e tej „ustawy
[tj. PZP] nie stosuje siê do zamówieñ
objêtych tajemnic¹ pañstwow¹ zgod-
nie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych albo je¿eli wymaga tego
istotny interes bezpieczeñstwa pañ-
stwa, albo zamówieñ objêtych tajemni-
c¹ s³u¿bow¹, je¿eli wymaga tego istot-
ny interes publiczny lub istotny interes
pañstwa”. Tym samym, aby skorzystaæ
z wy³¹czenia zawartego w art. 4 pkt  5
Pzp, nale¿y wykazaæ spe³nienie dwóch
przes³anek: 
� zamówienie jest zwi¹zane z zabez-

pieczeniem istotnego interesu bez-
pieczeñstwa pañstwa, 

� wy¿ej wymieniony interes wymaga
odst¹pienia od stosowania Pzp. 
Wydaje siê, i¿ o ile spe³nienie

pierwszej przes³anki rozstrzyga sama
ustawa (w art. 1), o tyle nie zosta³o jed-
noznacznie przes¹dzone spe³nienie
drugiej. Nadal wiêc inwestorowi pozo-
stawiona zostanie ocena, czy z uwagi
na istotny interes bezpieczeñstwa pañ-
stwa uzasadnione jest odst¹pienie od
stosowania Pzp. 

U£ATWIENIA 
PROCEDURALNE

Opieraj¹c siê na istniej¹cych ju¿
nadzwyczajnych regulacjach prawych,
ustawa powiela wiele u³atwieñ proce-
duralnych przyjêtych w przepisach do-
tychczas obowi¹zuj¹cych aktów praw-
nych, m.in. ustawy o autostradach
p³atnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym oraz specustawy drogowej.
Na przyk³ad ustawa nadaje natychmia-
stow¹ wykonalnoœæ decyzjom admini-
stracyjnym wydawanym w zwi¹zku
z realizacj¹ inwestycji w zakresie termi-
nalu. Istot¹ natychmiastowej wykonal-
noœci decyzji administracyjnych jest to,
¿e decyzja staje siê od razu wykonalna
i jednoczeœnie stanowi tytu³ egzekucyj-
ny, a wniesienie odwo³ania od takiej
decyzji w terminie przez jakikolwiek
podmiot trzeci nie wstrzymuje wyko-
nywania tej decyzji przez podmiot, któ-
ry j¹ uzyska³, przystêpuj¹cy na tej pod-
stawie do realizacji poszczególnych
etapów przedsiêwziêæ. 

Wprowadzono równie¿ kwalifikowa-
ne wymagania dotycz¹ce odwo³añ od
decyzji, obejmuj¹ce koniecznoœæ przed-
stawienia zarzutów przeciw decyzji,
okreœlania istoty i zakresu ¿¹dania bê-
d¹cego przedmiotem odwo³ania oraz
wskazywania dowodów uzasadniaj¹-
cych to ¿¹danie. 

INWESTYCJE 
TOWARZYSZ¥CE

Oprócz inwestycji w zakresie ter-
minalu, ustawa pos³uguje siê równie¿
pojêciem tzw. inwestycji towarzysz¹-
cych. Termin ten obejmuje inwestycje
realizowane przez Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA w zakre-
sie budowy i rozbudowy podziem-
nych magazynów gazu oraz inwesty-
cje realizowane przez OGP Gaz–Sy-
stem S.A. w zakresie rozbudowy sieci
przesy³owych. Do inwestycji tych
stosuje siê kluczowe u³atwienia prze-
widziane dla inwestycji w zakresie
terminalu, tj. przepisy u³atwiaj¹ce lo-
kalizacjê i budowê oraz upraszczaj¹-
ce postêpowania administracyjne.
Istotne jest jednak to, i¿ inwestycje
towarzysz¹ce nie mog¹ skorzystaæ
z u³atwieñ na tle stosowania przepi-
sów prawa zamówieñ publicznych.
W tym zakresie zatem, wszelkie za-
mówienia bêd¹ musia³y byæ udzielane
na zasadach ogólnych. 

CO ZE SPECUSTAW¥ 
LINIOW¥? 

Wprowadzone regulacje jedynie
czêœciowo odnosz¹ siê do szeroko ro-
zumianych problemów przedsiêbiorstw
energetycznych zwi¹zanych z lokaliza-
cj¹ inwestycji liniowych. U³atwienia
wynikaj¹ce z ustawy odnosz¹ siê bo-
wiem wy³¹cznie do takich projektów
sieciowych, które s¹ powi¹zane z bu-
dow¹ terminalu LNG w Polsce. Tym sa-
mym otwarta pozostaje dyskusja na te-
mat koniecznoœci wprowadzenia szero-
kich u³atwieñ proceduralnych dla istot-
nych inwestycji liniowych w sektorze
energetycznym. �

Autor jest radc¹ prawnym w Kancelarii
WKB Wierciñski Kwieciñski Baehr.
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M ia³y na to wp³yw nastêpuj¹ce czynniki: ró¿norodne
mo¿liwoœci zastosowania LNG, rozbudowa floty
metanowców transportuj¹cych LNG (do 2010 r. bê-

dzie zwodowanych ok. 145 nowych statków) oraz lokalizacja
z³ó¿ gazu odkrytych w rejonach œwiata, które trudno po³¹czyæ
ruroci¹gami z krajami bêd¹cymi g³ównymi odbiorcami. 

Handel skroplonym gazem ziemnym odbywa siê w ramach
projektów LNG, zwanych równie¿ „³añcuchami wartoœci
LNG” (ang. LNG value chain). Na system dostawczy sk³adaj¹
siê ruroci¹gi doprowadzaj¹ce gaz ziemny ze z³o¿a do instalacji
skraplaj¹cych, terminal za³adunkowy (eksportowy/skraplaj¹-
cy), tankowce (metanowce) oraz terminal roz³adunkowy (im-
portowy/regazyfikacyjny). 

Transport to jeden z istotnych pod wzglêdem kosztowym
elementów ³añcucha pozyskiwania LNG. Wed³ug szacunków,
poch³ania od 5 do 20, a w niektórych przypadkach nawet po-
wy¿ej 30 proc. kosztów. Transport odbywa siê przede wszyst-
kim drog¹ morsk¹ w zbiornikach specjalnie do tego celu zbu-
dowanych tankowców zwanych metanowcami. 

LNG na niewielkie odleg³oœci mo¿e byæ transportowany
tak¿e l¹dem. Transport ten jest jednak skomplikowany tech-
nicznie i stosunkowo kosztowny ze wzglêdu na koniecznoœæ
zastosowania wysokosprawnej izolacji cieplnej gazoci¹gów
oraz materia³ów odpornych na ekstremalnie niskie tempera-
tury. 

Sposób przewozu i jego koszt maj¹ istotny wp³yw na efek-
tywnoœæ projektu LNG. Nabywca musi wybraæ dostawcê, któ-
ry zaproponuje najkorzystniejsze warunki finansowe. Meta-
nowce mog¹ przewoziæ gaz na d³ugich dystansach, jednak na
takich trasach p³ywaj¹ przede wszystkim statki o najwiêkszych
dostêpnych pojemnoœciach zbiorników. G³ówn¹ przyczyn¹ co-
raz wiêkszej popularnoœci LNG jest mo¿liwoœæ dostarczenia
gazu do tych krajów, które z przyczyn geograficznych nie ma-
j¹ po³¹czeñ ruroci¹gami z dostawcami gazu ziemnego (np. Ja-
ponia) oraz istotny wp³yw LNG na mo¿liwoœæ stosunkowo ³a-
twej dywersyfikacji portfela dostaw i tym samym zapewnienie
wy¿szego poziomu ich bezpieczeñstwa. 

W transporcie morskim LNG wykorzystuje siê tankow-
ce zwane metanowcami. Obecnie œwiatowa flota liczy
oko³o 260 statków. 

Istotne jest, ¿e w najbli¿szych kilkunastu latach przewidy-
wane jest podwojenie tej wielkoœci. Na przestrzeni lat zmie-
nia³a siê pojemnoœæ metanowców – budowane w latach 60.
i 70. ub.w. by³y przystosowane do przewo¿enia od 25 do pra-
wie 90 tys. m3 LNG. 

Obecnie najwiêksze statki to Q-max o pojemnoœci 
266 k m3, na razie s¹ 2–3 sztuki; statków nieco mniejszych, ale
równie¿ olbrzymich, typu Q-flex (216 k m3), p³ywa mniej ni¿ 10. 

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem LNG, roœnie zapo-
trzebowanie na przewo¿¹ce go metanowce. Tylko w 2004 r.
sp³ynê³o 70 zamówieñ na ich budowê. Obecnie najwiêcej tan-
kowców konstruuje siê w Korei Po³udniowej (Daewoo, Sam-
sung i Hyundai – stocznie koreañskie zdominowa³y rynek)
oraz Japonii (stocznie Kawasami i Mitsubishi). Œwiatowy prze-
mys³ stoczniowy mo¿e oddaæ do u¿ytku oko³o 30 nowych me-
tanowców rocznie. Eksperci przewiduj¹, ¿e w najbli¿szych 
25 latach trzeba bêdzie zwodowaæ nawet kilkaset tankowców. 

Transport LNG drog¹ l¹dow¹ mo¿liwy jest przy wykorzy-
staniu cystern samochodowych i kolejowych lub ruroci¹gów. 

Transport LNG drog¹ l¹dow¹ cysternami odbywa siê g³ów-
nie w USA, Niemczech, Francji i krajach WNP. 

Ruroci¹gi w transporcie LNG wykorzystywane s¹ najczê-
œciej w okolicach terminali eksportowych i importowych, urz¹-
dzeñ skraplaj¹cych i regazyfikuj¹cych, a tak¿e do za³adunku
i roz³adunku metanowców. Próby transportowania gazu skro-
plonego ruroci¹gami prowadzone s¹ w Rosji, Kanadzie i USA. 

PRODUCENCI LNG

Obecnie LNG wytwarza 16 krajów na œwiecie. Najwiêksi
producenci LNG to kraje basenu Pacyfiku. Wœród nich g³ówn¹
rolê odgrywa Malezja, która samodzielnie zapewnia prawie
13 proc. œwiatowego eksportu. 

Uczestnikiem rynku eksportowego w basenie Pacyfiku s¹
równie¿ Stany Zjednoczone. Jednak ich rola jako sprzedawcy

Œwiatowy rynek LNG
Rosn¹ce zapotrzebowanie na gaz ziemny 
spowodowa³o znaczny wzrost znaczenia 
LNG na œwiecie. 

Najwiêksi eksporterzy LNG w 2008 r.* 
(iloœci gazu poddawane procesowi skroplenia)

Kraj mld m3 gazu rocznie
Katar 39,68
Malezja 29,40
Indonezja 26,85
Algieria 21,85
Nigeria 20,54
Australia 20,24
Trynidad i Tobago 17,36
Egipt 14,06
Oman 10,90
Brunei 9,20
Zjednoczone Emiraty Arabskie 7,54
USA 0,97
Libia 0,53

* BP Statistical Review of World Energy, June 2009. 
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jest niewielka – wysy³aj¹ LNG tylko do Japonii, a udzia³ USA
w eksporcie wynosi zaledwie 0,5 proc. 

Kolejny znacz¹cy oœrodek eksportowy LNG jest usytuowa-
ny w rejonie Zatoki Perskiej. Udzia³ Kataru, Omanu i Zjedno-
czonych Emiratów Arabskich w œwiatowym eksporcie LNG
wynosi 25 proc. Najwiêkszym eksporterem tego regionu jest
Katar, sk¹d pochodzi 17,5 proc. œwiatowego LNG. 

Swój udzia³ w eksporcie LNG podkreœlaj¹ równie¿ kraje
basenu Oceanu Atlantyckiego. Algieria, Egipt, Libia, Nigeria
oraz Trynidad i Tobago sprzedaj¹ 30 proc. œwiatowego LNG. 

Do grona eksporterów aspiruje równie¿ Rosja. W kwietniu
2009 roku uruchomiono pierwszy rosyjski terminal skraplaj¹-
cy (Sachalin 2). 

Katar

Katar jest pierwszym na œwiecie producentem LNG –
w 2008 r. procesowi skraplania poddano 39,68 mld m3 gazu.
Ponadto, w 2010 r. procesowi skroplenia planuje poddaæ a¿
106 mld m3. 

Katar dysponuje trzema terminalami eksportowymi usytu-
owanymi w Ras Laffan: 
1) Qatargas – uruchomiony w 1996 roku. Przepustowoœæ ter-

minalu wynosi 13,8 mld m3 rocznie. LNG z tego terminalu
jest eksportowany do Japonii i Hiszpanii, 

2) Qatargas 2 – przepustowoœæ: 21,5 mld m3, 
3) RasGas. Ca³kowita przepustowoœæ – 8,1 mld m3 rocznie.

Terminal dzia³a od 1999 r., 
4) RasGas 2. Przepustowoœæ terminalu to 20 mld m3 rocznie.

Terminal dzia³a od stycznia 2004 r. 
Kolejne trzy terminale LNG o ³¹cznej przepustowoœci po-

nad 43 mld m3 zostan¹ uruchomione w latach 2008–2011.
Katar w najbli¿szych latach stanie siê dominuj¹cym graczem
na rynku LNG. 

Malezja

Malezja to drugi na œwiecie i pierwszy w basenie Pacyfiku
eksporter LNG. W 2008 r. poddano tu procesowi skraplania
29,40 mld m3 gazu ziemnego. Ma trzy terminale skraplaj¹ce gaz
ziemny. Wszystkie usytuowane s¹ w Bintulu w stanie Sarawak. 
1) Malaysia LNG – najstarszy terminal w Malezji, dzia³a od

1983 r. Ca³kowita przepustowoœæ terminalu wynosi oko³o
11,2 mld m3 rocznie, 

2) MLNG Dua Petronas – istnieje od 1996 r. Ca³kowita prze-
pustowoœæ terminalu wynosi 10,8 mld m3 rocznie. Ekspor-
tuje LNG do Japonii i Tajwanu, 

3) MLNG Tiga – najnowszy terminal, uruchomiony w 2003 r.
Ca³kowita przepustowoœæ wynosi 9,4 mld m3 rocznie. 

Indonezja

Indonezja jest œwiatowym liderem eksportu LNG. W 2007 r.
procesowi skraplania poddano 26,85 mld m3 gazu, a to daje
niemal 12 proc. udzia³u w rynku. 

Indonezja dysponuje dwoma terminalami eksportowy-
mi LNG: 
1) PT Arun NGL na Pó³nocnej Sumatrze. Przepustowoœæ wy-

nosi 11,6 mld m3 rocznie, jednak terminal produkuje pra-
wie 9 mld m3 rocznie. Instalacja dzia³a od 1978 r., 

2) PT Badak NGL w Bontang. Roczna przepustowoœæ termina-
lu to ponad 31 mld m3 rocznie. Terminal dzia³a od 1977 r. 
W lipcu 2009 r. ma zostaæ uruchomiony kolejny terminal –

Tangguh LNG w Zatoce Bintuni. Jego planowana przepusto-
woœæ to 10,5 mld m3 rocznie. 

Kolejny terminal LNG prawdopodobnie powstanie w cen-
tralnej czêœci Sulawesi do 2015 r. 

Algieria 

W 2008 r. Algieria podda³a procesowi skroplenia 
21,87 mld m3 gazu. W Algierii znajduj¹ siê trzy terminale
skraplaj¹ce. Rozwa¿a siê tak¿e budowê kolejnych dwóch
terminali. Gassil Touli, który mo¿e byæ oddany do u¿ytku
w 2012 r., a jego planowana przepustowoœæ wynosi 6,5 mld m3

rocznie, oraz Angola LNG o prawdopodobnej przepustowo-
œci 7,2 mld m3 rocznie. Importerem bêd¹ Stany Zjednoczone
(terminal Gulf LNG). 

Australia

W 2008 r. w Australii skroplono 20,24 mld m3 gazu.
Dziêki temu wynikowi Australia znalaz³a siê w pi¹tce naj-
wiêkszych producentów LNG. Jak wynika z wypowiedzi Iana
Macfarlane’a, australijskiego ministra przemys³u, turystyki
i surowców, w najbli¿szych 4–5 latach Australia ma nadziejê
podwoiæ eksport LNG. 

Kraj ten dysponuje dwoma terminalami eksportowymi: 
1) Darwin LNG (wystêpuj¹cy tak¿e pod nazw¹ Bayu-Undan

LNG). Nominalna przepustowoœæ terminalu wynosi ponad
5 mld m3 rocznie. Terminal rozpocz¹³ dzia³anie w lutym
2006 r., 

2) North West Shelf LNG, terminal zlokalizowany w zachod-
niej Australii. Dzia³a od 1989 r., a jego przepustowoœæ wy-
nosi ponad 22,5 mld m3 rocznie. 
W trakcie budowy jest trzeci terminal, Pluto LNG –

o przepustowoœci 6,6 mld m3, który ma byæ oddany do u¿yt-
ku w 2010 r. 

Ponadto podjêto decyzje inwestycyjne dotycz¹ce budo-
wy trzech terminali, rozwa¿a siê te¿ budowê kolejnych 
14 (sic!). 

IMPORTERZY LNG

G³ównym odbiorc¹ LNG s¹ kraje azjatyckie. W 2008 r.
Japonia, Korea Po³udniowa, Indie, Tajwan i Chiny odebra³y
razem 156 mld m3 gazu skroplonego, co stanowi 70 proc.
jego œwiatowej produkcji. Europejski rynek LNG tworz¹
przede wszystkim Hiszpania i Francja. Ponadto do europej-
skich nabywców nale¿¹ Wielka Brytania, W³ochy, Belgia,
Grecja, Portugalia i Turcja. W 2008 r. udzia³ krajów ze stare-
go kontynentu w imporcie LNG wyniós³ 24 proc. 

Dynamicznie rozwija siê tak¿e rynek LNG w USA.
W 2008 r. Stany Zjednoczone uplasowa³y siê na siódmym
miejscu wœród najwiêkszych odbiorców skroplonego gazu
ziemnego. 
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RYNEK AZJATYCKI
Japonia

Japonia to niekwestionowany lider w imporcie LNG.
W 2005 r. odebra³a 92,13 mld m3 LNG po regazyfikacji, któ-
ry pokrywa 97 proc. zapotrzebowania energetycznego kraju. 

Japonia dysponuje 28 terminalami regazyfikuj¹cymi.
Pierwszy gazoport – Negishi – oddano do u¿ytku w 1969 r. 

Ponadto w Japonii rozwa¿a siê realizacjê oœmiu kolejnych
terminali LNG. Pierwszy ma byæ oddany do u¿ytku w 2010 r.
(Sakaide LNG, jego operatorem bêdzie Shikoku Electric). 

Korea Po³udniowa

Korea Po³udniowa to drugi pod wzglêdem wielkoœci na
œwiecie importer LNG. Dostawy skroplonego gazu ziemnego
zaspokajaj¹ 95 proc. potrzeb energetycznych tego kraju. Ko-
rea Gas, spó³ka bêd¹ca w³asnoœci¹ pañstwa, w której rz¹d
ma 62% udzia³ów, jest wci¹¿ najwiêkszym kupuj¹cym LNG
na œwiecie. Korea Po³udniowa importuje LNG od 1986 r. Od
tamtej pory zu¿ycie gazu wzrasta³o z roku na rok œrednio
o 19%. Wed³ug prognoz Ministerstwa Handlu, Przemys³u
i Energii, zapotrzebowanie na LNG w Korei Po³udniowej bê-
dzie ros³o o prawie 4% rocznie do 2017 r. – wtedy na zaspo-
kojenie rocznego zapotrzebowania gazu potrzebne bêdzie
ponad 41,85 mld m3 LNG po regazyfikacji. 

Pierwszy terminal – Pyeong Taek – rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
w 1986 r. Przepustowoœæ tego terminalu to prawie 
18,35 mld m3 rocznie. Dostawcami s¹ Katar, Oman, Indone-
zja, Brunei i Malezja. 

Obecnie na terenie kraju dzia³aj¹ jeszcze 3 inne terminale: 
1) Incheoterminal – ma przepustowoœæ ponad 30,9 mld m3 rocz-

nie. Dostawcy: Katar, Oman, Indonezja, Brunei i Malezja, 
2) Tongyeong – nale¿¹cy do Kogas terminal ma przepusto-

woœæ 6,9 mld m3 rocznie. Dostawcy: Katar, Oman, Indone-
zja, Brunei, Malezja, 

3) Posco – (lokalizacja Gwangyang) – oddany do u¿ytku
w 2005 r. terminal o pojemnoœci magazynowej 200 tys. m3

i przepustowoœci oko³o 9,8 mld m3 rocznie, bêd¹cy w³asno-
œci¹ POSCO. Dostawc¹ LNG do terminalu jest Indonezja.
Jest to jedyny terminal koreañski, który nie stanowi w³asno-
œci pañstwowej firmy Kogas. Drogê do importu LNG pry-
watnym firmom otworzy³y w 1998 r. przepisy pozwalaj¹ce
na samodzielne importowanie LNG na w³asny u¿ytek. We-
d³ug przedstawicieli POSCO, dalsze regulacje, pozwalaj¹ce
na sprzeda¿ importowanego surowca, stworz¹ dobre wa-
runki do rozwoju infrastruktury LNG w Korei. 
GS Caltex bierze pod uwagê wybudowanie pi¹tego w Ko-

rei terminalu, importuj¹cego 2,76 mld m3 LNG rocznie na u¿y-
tek firmy. Terminal mia³by powstaæ w Boryeong do 2012 r. 

Kogas rozwa¿a tak¿e budowê szóstego terminalu impor-
towego, zlokalizowanego w Samcheok, we wschodniej czê-
œci kraju. 

Indie

Od kwietnia 2005 r. w Indiach dzia³a terminal w Hazira
na terenie Gujarat. Przepustowoœæ gazoportu wynosi 
5,0 mld m3 rocznie. Terminal nie ma sta³ych kontraktów do-
staw i sprzeda¿y LNG. Jego w³aœcicielami s¹ Shell (74%) i To-
tal (26%). 

Od grudnia 2004 r. dzia³a terminal w Dahej. 
W trakcie realizacji jest terminal Ratnagiri Gas And Power

(lokalizacja Dabhol w stanie Maharashtra) – ma zostaæ uru-
chomiony w paŸdzierniku 2009 r. 

Ponadto zatwierdzono ju¿ budowê dwóch nastêpnych
terminali – w Kochi i Mangalore, rozwa¿a siê te¿ lokalizacjê
kolejnych szeœciu. 

Chiny

W porównaniu z innymi importerami LNG z Azji, Chiny
stawiaj¹ dopiero pierwsze kroki. Firma CNOOC zapropono-
wa³a budowê wielu terminali w Chinach. 

Pierwszym z nich by³ terminal Dapeng LNG w Guan-
dong w Zatoce Dapeng. Oficjalne otwarcie nast¹pi³o
w czerwcu 2006 r., ale pierwsza dostawa z Australii przy-
by³a ju¿ 26 maja 2006 r. Jego przepustowoœæ wynosi
obecnie 5,1 mld m3 rocznie, ale do 2008 r. ma zostaæ
zwiêkszona do 8,55 mld m3 lub nieco ponad 9,2 mld m3

rocznie. Po rozbudowie terminalu jego pojemnoœæ maga-
zynowa ma wynosiæ 640 tys. m3 LNG. 

Budowa kolejnego chiñskiego terminalu – Putian LNG
w Fujian (port Xiuyu, miasto Putian, Zatoka Meizhou) – roz-
poczê³a siê 15 kwietnia 2005 r. Terminal dzia³a od 2007 r. Po-
cz¹tkowo jego przepustowoœæ mia³a wynosiæ 3,58 mld m3

rocznie, a pojemnoœæ magazynowa 320 tys. m3 LNG. Po roz-
budowie przepustowoœæ zostanie zwiêkszona do 6,9 mld m3

rocznie. W styczniu 2007 roku ruszy³a budowa terminalu
LNG w Szanghaju, najwiêkszym chiñskim mieœcie. Surowiec
ma tam trafiæ z Malezji. Terminal w porcie Yangshan ma ru-
szyæ w 2009 roku. Jego realizacja pozwoli na prze³adunek
4 mld metrów szeœciennych LNG rocznie. Drugi etap pozwo-
li na podwojenie zdolnoœci prze³adunkowych. 

Najwiêksi importerzy LNG w 2008 r.* 
(iloœci LNG po regazyfikacji)

Kraj mld m3 gazu ziemnego rocznie
Japonia 92,13
Korea P³d. 36,55
Hiszpania 28,73
Francja 12,59
Tajwan 12,06
Indie 10,79
USA 9,94
Turcja 5,31
Chiny 4,44
Meksyk 3,61
Portugalia 2,63
Belgia 2,49
W³ochy 1,56
Wielka Brytania 1,04
Grecja 0,94

* BP Statistical Review of World Energy, June 2009. 
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Ponadto Chiny rozwa¿aj¹ budowê kolejnych 17 termina-
li LNG. 

RYNEK AMERYKAÑSKI
Stany Zjednoczone

Obecnie USA dysponuj¹ 8 terminalami importowymi.
W budowie s¹ dwa kolejne. Rozwa¿ana jest realizacja ponad
40 kolejnych projektów LNG. Jednak eksperci szacuj¹, ¿e re-
alne szanse powstania ma od 8 do 12 nowych terminali LNG. 

RYNEK EUROPEJSKI
Hiszpania

Hiszpania to trzeci na œwiecie importer LNG. W 2008 r.
Import LNG do tego kraju po regazyfikacji wyniós³ 
28,73 mld m3. 

Hiszpania dysponuje 6 terminalami LNG: Huelva, Carta-
gena, Barcelona, Bilbao Bahia de Bizkaia i Saggas LNG w Sa-
gunto oraz El Ferrol LNG. 

Terminal Huelva dzia³a od 1988 r. Jego przepustowoœæ wy-
nosi prawie 12 mld m3 gazu rocznie. Obecnie terminal dyspo-
nuje trzema zbiornikami magazynowymi o ³¹cznej pojemnoœci
310 tys. m3. Rozbudowa terminalu oznacza zwiêkszenie po-
wierzchni magazynowej o kolejne 150 tys. m3. 

Terminal w Barcelonie dzia³a od 1969 r. Jego pocz¹tkowa
przepustowoœæ wynosi³a 10,5 mld m3 rocznie. Obecnie wyno-
si 15,8 mld m3 rocznie, pojemoœæ zbiorników 545 tys. m3. 

Od 2003 r. dzia³a terminal w Bilbao. Jego przepustowoœæ
wynosi 8 mld m3 rocznie, a powierzchnia magazynowa 
300 tys. m3. Terminal Cartagena dzia³a od 1989 r. Jego prze-
pustowoœæ wynosi 10,5 mld m3 rocznie. Obecnie powierzch-
nia magazynowa terminalu wynosi 437 tys. m3. 

Terminal SAGGAS LNG w Sagunto dzia³a od 2006 r. Jego
przepustowoœæ wynosi 6,57 mld m3 rocznie. 

W maju 2007 r. oddano do u¿ytku szósty terminal LNG
– El Ferrol LNG w Mugardos. Jego przepustowoœæ wynosi
3,6 mld m3 rocznie. Terminal dysponuje 300 tys. m3 pojem-
noœci magazynowej. 

Francja

W 2005 r. import LNG po regazyfikacji do Francji wyniós³
12,59 mld m3. Dzia³aj¹ tam dwa terminale regazyfikuj¹ce,
nale¿¹ce do GDF Suez. 

Uruchomiony w 1972 r. Fos Sur Mer w Marsylii ma prze-
pustowoœæ 4,5 mld m3 rocznie. Dysponuje trzema zbiornika-
mi magazynowymi – dwa o pojemnoœci 35 000 m3, jeden
o pojemnoœci 80 000 m3. 

Z kolei Monitor de Bretanie w Nantes dzia³a od 1982 r.,
a jego przepustowoœæ to 10 mld m3 rocznie. Gazoport dyspo-
nuje trzema magazynami o pojemnoœci 120 000 m3. 

W 2009 r. przewidywane jest oddanie trzeciego terminalu
– Fos Covaou. Jego planowana przepustowoœæ wyniesie 
8,25 mld m3. Gazoport bêdzie dysponowa³ trzema zbiornika-
mi magazynowymi o pojemnoœci 110 000 m3. 

Francja rozwa¿a tak¿e budowê czwartego terminalu
LNG, zlokalizowanego w Le Verdun. 

Belgia
Belgia importuje LNG od 1987 r., kiedy to oddano do

u¿ytku terminal Zeebrugge. Jego w³aœcicielem jest Fluxys
LNG. Przepustowoœæ terminalu wynosi 9,1 mld m3 rocznie.
Posiada 3 zbiorniki magazynowe o pojemnoœci 86 000 m3

i jeden o pojemnoœci 140 000 m3.

W³ochy

W³ochy maj¹ ambicje staæ siê centrum sieci gazoci¹gów
i terminali LNG. Wykorzystuj¹c strategiczne po³o¿enie, W³o-
chy maj¹ zamiar staæ siê pomostem pomiêdzy krajami pro-
dukuj¹cymi a krajami importuj¹cymi gaz. Na skutek konflik-
tu gazowego miêdzy Rosj¹ a Ukrain¹ oraz ograniczenia ga-
zu p³yn¹cego z Rosji do W³och, coraz g³oœniejsze sta³y siê we
W³oszech opinie, optuj¹ce za rozwojem terminali LNG i wy-
korzystaniem energii atomowej. Jednak, jak przyzna³ Pietro
Muti, Erg Gas & Power Planning and Control Director, we
W³oszech powstanie 4–5 z planowanych 12 terminali LNG. 

W³ochy dysponuj¹ jednym terminalem regazyfikuj¹cym
– GNL Italia w Panigaglia. Jego w³aœcicielem jest GNL Italia.
Zosta³ oddany do u¿ytku w 1971 r. Jego przepustowoœæ wy-
nosi 3,5 mld m3 rocznie. Terminal mo¿e jednorazowo przy-
j¹æ transport 70 tys. m3 LNG, a jego pojemnoœæ magazyno-
wa wynosi 100 tys. m3. 

Dwa terminale s¹ w trakcie budowy. Bêdzie to OLT 
Offshore LNG Toscana w Livorno, który ma byæ oddany do
u¿ytku w 2011 r. Planowana przepustowoœæ terminalu ma
wynieœæ 4,7 mld m3 rocznie. GNL Adriatico w Rovigo to ter-
minal, który ma zostaæ oddany do u¿ytku pod koniec 2009 r.
Jego planowana przepustowoœæ to 8 mld m3 rocznie. Gazo-
port bêdzie dysponowa³ dwoma magazynami o pojemnoœci
125 000 m3 ka¿dy. 

Wielka Brytania

Brytyjski gazoport Grain LNG funkcjonuje od lipca 2005 r.
Jego przepustowoœæ wynosi 13 mld m3 rocznie, a zdolnoœci
magazynowe wynosz¹ w sumie 770 tys. m3. Terminal jest
w³asnoœci¹ National Grid. Przepustowoœæ terminalu jest udo-
stêpniana dla takich firm jak BP, Sonatrach, Centrica i GDF
Suez. Kolejne fazy rozbudowy gazoportu przewiduj¹ zwiêk-
szenie przepustowoœci do 19,8 mld m3 LNG rocznie do
2010–2011 r.

Dostawcami LNG do Wielkiej Brytanii s¹ Algieria i Nigeria.
W maju 2009 r.  zosta³ oddany do u¿ytku terminal South Hook
LNG w Walii. Jego operatorem jest spó³ka joint venture Qatar
Petroleum (67,5%) i ExxonMobil (24,15%) oraz Total (8,35%).
Przepustowoœæ terminalu wynosi 10,5 mld m3 rocznie.

Kolejny budowany w³aœnie terminal to Dragon LNG 
w Waterston. Pocz¹tkowo ma mieæ przepustowoœæ 6 mld m3,
jednak konstruktorzy bior¹ pod uwagê póŸniejsze zwiêksze-
nie przepustowoœci do 9 mld m3 rocznie. Powierzchnia ma-
gazynowa terminalu bêdzie wynosi³a 336 000 m3. Pocz¹tek
dzia³ania zaplanowano na drug¹ po³owê 2009 r. �

�ród³a informacji na temat œwiatowego rynku LNG: 
1. BP Statistical World Energy Review 2009
2. LNG Daily’s Terminal Tracker
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W zakoñczonej kadencji Parlamentu Europejskiego
problemy rynku gazu podejmowane by³y wielokrot-
nie. Przedmiotem debat by³ sporny gazoci¹g pó³noc-
ny, ale te¿ bardzo konkretne prace legislacyjne... 
Zasadniczym przedmiotem dyskusji by³ tzw. trzeci pa-

kiet energetyczny, obejmuj¹cy zmiany w dyrektywie ga-
zowej i w rozporz¹dzeniu o dostêpie do sieci. Prace trwa-
³y d³ugo, ale tu¿ przed koñcem kadencji zosta³y zakoñczo-
ne i zmiany przyj¹³ Parlament Europejski, a 25 czerwca
Rada UE zatwierdzi³a III Pakiet. Nowe dyrektywy i rozpo-
rz¹dzenia dotycz¹ce rynku energii elektrycznej i gazu zo-
stan¹ opublikowane w oficjalnym Dzienniku UE w sierp-
niu 2009 i wejd¹ w ¿ycie 20 dnia od daty ich publikacji.
Dyrektywy musz¹ zostaæ wprowadzone do prawa krajo-
wego w ci¹gu 18 miesiêcy od daty ich wejœcia w ¿ycie.
Wyj¹tkiem jest przepis dotycz¹cy wydzielania przesy³u,
który musi zostaæ wprowadzony w ci¹gu 30 miesiêcy. 

Czy w tych pracach aktywni byli polscy europarla-
mentarzyœci? 
Wielokrotnie przygotowywaliœmy analizy i opinie

przedstawicieli polskiego sektora gazowego w sprawach
poruszanych na forum parlamentu, ale nie zyska³y one za-
interesowania polskich pos³ów i nie zosta³y wziête pod
uwagê. Nawet liczne, osobiste spotkania nie przynios³y
oczekiwanych efektów. Efekty przynios³y jedynie nasze

dzia³ania podejmowane w bran¿owych organizacjach 
europejskich, g³ównie w Eurogas. Przed kluczowymi
uzgodnieniami uda³o nam siê dziêki Eurogas wprowadziæ
zapis o tym, ¿e instalacja liczników inteligentnego pomiaru
gazu nie bêdzie obligatoryjna do czasu, a¿ przeprowa-
dzone zostan¹ analizy ekonomiczne uzasadniaj¹ce celo-
woœæ takich zmian. Polscy parlamentarzyœci nam w tym
nie pomogli. Skoncentrowani s¹ na problemach energe-
tyki odnawialnej, technologii CCS, a nie na problemach
sektora gazowego. 

Muszê przyznaæ, ¿e zaskakuj¹ca jest informacja
o tym braku zainteresowania opiniami polskich
przedsiêbiorców sektora gazowego. Szczególnie ¿e
na europejskim rynku gazu toczy siê wielka batalia
o jego przysz³y kszta³t i powinniœmy forsowaæ na-
sze racje. 
Spotyka³em siê z wieloma pos³ami, uczestniczy³em

w wielu debatach i odnoszê wra¿enie, ¿e polscy parlamenta-
rzyœci s¹ bardziej aktywni w debatach politycznych dotycz¹-
cych rynku energii w Europie, a ma³¹ wagê przywi¹zuj¹ do
konkretnych regulacji wp³ywaj¹cych na ten rynek. Spotka-
³em siê na przyk³ad z opini¹, ¿e nasze racje chc¹ chroniæ po-
zycjê przedsiêbiorstw, podczas gdy regulacje unijne koncen-
truj¹ siê na ochronie konsumenta, szczególnie ubogiego.
Nasze opinie s¹ jednak zgodne z innymi, wyra¿anymi przez
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NASZ WYWIAD

Rozmowa
z BOLES£AWEM
REYEM,
przedstawicielem PGNiG SA
w Brukseli

Miêdzy 
polityk¹ a rynkiem

Boles³aw Rey przy pomniku „Le Lecteur 
de journal” w miejscowoœci Huy, niedaleko Brukseli.
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organizacje europejskich przedsiêbiorców, ¿e firmy sektora
energetycznego nie mog¹ przejmowaæ socjalnych zobowi¹-
zañ pañstwa. Pos³owie prezentuj¹ bardziej racje polityczne,
ale rynek i tak wybierze rozwi¹zania uzasadnione ekono-
micznie, a nie dyktowane poprawnoœci¹ polityczn¹. 

Ale polityka zawsze bêdzie mia³a wp³yw na przyj-
mowane rozwi¹zania prawne... 
Wydaje siê, ¿e Komisja Europejska bêdzie usilnie d¹-

¿y³a do uwolnienia rynków, do tego, ¿eby otworzy³y siê
na konkurencjê. Uwa¿am jednak, ¿e przenoszenie roz-
wi¹zañ funkcjonuj¹cych w sektorze elektroenergetycz-
nym na rynek gazu nie przyniesie efektów, bo ten ostatni
ma swoj¹ specyfikê i rozwi¹zania z sektora elektroenerge-
tycznego s¹ nieadekwatne. 

A mo¿e europarlamentarzyœci nowej kadencji bêd¹
bardziej otwarci na sugestie przedstawicieli sekto-
ra gazowniczego i bêd¹ lepiej rozumieli ten rynek? 
Musimy d¹¿yæ do tego, by zainteresowali siê sektorem

gazowym jako takim. I potrafili go odró¿niaæ od sektora
elektroenergetycznego. Z zainteresowaniem obserwowa³em
dzia³ania przedstawiciela Gas de France w Brukseli, edukuj¹-
cego parlamentarzystów w zakresie wiedzy o rynku gazu. To
przynosi efekty. Takie dzia³ania edukacyjne musimy podj¹æ
wobec naszych nowych przedstawicieli w Parlamencie Euro-
pejskim. 

Wspomnia³ pan, ¿e po¿yteczne jest uczestnictwo
w pracach organizacji bran¿owych dzia³aj¹cych
w Brukseli. 
Jest to znakomite forum wymiany informacji, prezentowa-

nia w³asnych racji. To bardzo zró¿nicowane œrodowisko, ale
zdolne do dialogu, do kompromisów, bo doskonale znaj¹ce
mechanizmy rz¹dz¹ce sektorem. Udzia³ w pracach tych orga-
nizacji pozwala nam korzystaæ z ich wieloletniego doœwiadcze-
nia w dzia³aniach lobbingowych, maj¹ znakomite kontakty
wœród przedstawicieli instytucji europejskich. Dla mnie, od ro-
ku zaledwie funkcjonuj¹cego w tym œrodowisku, to wa¿ny
partner w prezentowaniu naszego stanowiska w wielu kwe-
stiach. Muszê podkreœliæ, ¿e bardzo wa¿nym naszym partne-
rem jest równie¿ polskie przedstawicielstwo przy Komisji Eu-
ropejskiej, doskonale wspó³pracuj¹ce ze wszystkimi, którzy
w Brukseli pracuj¹ na styku polityki i biznesu. Wspó³praca z ty-
mi instytucjami to dla nas najszybszy dostêp do informacji,
wiedza o sprawach, które w³aœnie siê tocz¹. A jednoczeœnie
mo¿liwoœæ szybkiego przekazywania naszych opinii w tych
kwestiach na bie¿¹co. Mamy równie¿ mo¿liwoœæ szybkiego re-
agowania na bie¿¹ce problemy z racji licznych kontaktów
z przedstawicielami KE, zw³aszcza z departamentu transportu
i energii. Cieszê siê, ¿e nasza obecnoœæ – przedstawicielstwa
PGNiG – zosta³a zauwa¿ona, ¿e opinie naszej firmy docieraj¹
do parlamentarzystów i KE, ¿e jesteœmy ju¿ odbierani jako fir-
ma funkcjonuj¹ca w Brukseli. Staramy siê byæ aktywni w wie-
lu obszarach i zabieraæ g³os w wielu sprawach. 

Po rocznej obecnoœci w Brukseli to chyba wa¿ne
osi¹gniêcie? 

Pora¿k¹ jest nik³e zainteresowanie polskich parlamen-
tarzystów naszymi dzia³aniami. Nie uda³o siê zachêciæ ich,
by walczyli o nasze sprawy. Wa¿ne jest natomiast to, ¿e
jesteœmy widoczni w organizacjach, które gromadz¹ par-
lamentarzystów i biznes. Nasze opinie s¹ na tym forum
znane i mog¹ byæ brane pod uwagê przy podejmowaniu
decyzji. Bardzo wa¿ne bêdzie dla nas to, kto zostanie ko-
misarzem ds. energii. Du¿e znacznie bêdzie mia³o równie¿
planowane oddzielenie energii od transportu oraz to, kto
bêdzie dyrektorem generalnym. Jest kilka spraw, które bêd¹
rozstrzygane w najbli¿szej przysz³oœci i które bêd¹ odgrywa³y
olbrzymi¹ rolê. Bêdziemy je z uwag¹ obserwowaæ. Dobra
wiadomoœæ jest taka, po wyborach 7 czerwca europarlamen-
tarzyst¹ zosta³ Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, zawodowo
zwi¹zany z sektorem gazowniczym, prezes firmy która jest
cz³onkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa, a wiêc na jego
wsparcie w sprawach wa¿nych dla naszej bran¿y mogê na
pewno liczyæ. Ju¿ w trakcie pierwszej rozmowy rozmawiali-
œmy tym samym „jêzykiem”. 

Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê, by kontakty z nowy-
mi parlamentarzystami by³y bardziej owocne ni¿
w minionej kadencji. �

Rozmawia³ 
Adam Cymer

Z wielkim ¿alem przyjêliœmy 
wiadomoœæ, ¿e 20 kwietnia 
2009 roku zmar³ tragicznie 
w Warszawie 
in¿. RYSZARD PARUSZEWSKI, 
Cz³onek Honorowy PZiTS. 
Od 1972 roku Sekretarz Generalny 
Zarz¹du G³ównego Polskiego 
Zrzeszenia In¿ynierów i Techników Sanitarnych,
przedstawiciel PZiTS w Miêdzynarodowej 
Unii Przemys³u Gazowniczego. 
Wspó³pracowa³ z FSNT NOT, 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 
polskim i zagranicznymi, Polsk¹ Izb¹ In¿ynierów
Budownictwa, Izb¹ Gospodarcz¹ Gazownictwa
i innymi bran¿owymi izbami gospodarczymi. 
By³ szczególnie bliski œrodowisku in¿ynierów
i techników oddzia³u tarnowskiego PZiTS.
Przez wiele lat pe³ni³ funkcjê zastêpcy redaktora
naczelnego czasopisma PZiTS „Ciep³ownictwo, 
Ogrzewnictwo, Wentylacja”. 
Wyró¿niony wieloma odznaczeniami 
pañstwowymi, resortowymi 
i stowarzyszeniowymi, w tym tytu³em 
Cz³onka Honorowego PZiTS. 
Odszed³ od nas cz³owiek prawy, 
¿yczliwy ludziom, wspania³y Kolega. 
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PUBLICYSTYKA

Na wiele problemów próbuje siê
znajdowaæ odpowiedzi ad hoc
– np. obecna (czterdziesta)

próba zmiany prawa w zakresie, w ja-
kim jest ono niezgodne z prawem
wspólnotowym czy uchwalenie spec-
ustawy o przygotowaniu inwestycji
w zakresie terminalu LNG w Œwinouj-
œciu. Rozwi¹zania doraŸne nie s¹ jed-
nak recept¹ na wskazane problemy. 

Przygotowana obecnie „Polityka
energetyczna Polski do roku 2030”
przewiduje w za³¹czniku program
dzia³añ wykonawczych na lata
2009–2012. Jednym z jego elemen-
tów jest zmiana ustawy ,,Prawo ener-
getyczne’’. Rada Unii Europejskiej 
25 czerwca 2009 r. przyjê³a ostatecz-
nie tzw. III pakiet energetyczny, które-
go zadaniem jest przejœcie do kolejne-
go etapu liberalizacji rynku energii
elektrycznej i gazu na poziomie euro-
pejskim. Implementacja tych doku-
mentów (polityki energetycznej, 
III pakietu) zmusi ustawodawcê do
podjêcia w najbli¿szym czasie dzia³añ,
których skutkiem powinna byæ istotna
przebudowa polskiej regulacji. Jedn¹
z istotnych, wskazywanych przez wie-
lu ekspertów wad obecnej ustawy jest
po³¹czenie w jednym akcie regulacji
z zakresu energii elektrycznej i gazu. 

Wskazane zmiany, które musz¹ na-
st¹piæ, s¹ dobr¹ okazj¹ do podjêcia
próby stworzenia odrêbnej regulacji
dotycz¹cej rynku gazu.

Zasadnoœæ takiego dzia³ania nie
budzi w¹tpliwoœci i by³a ju¿ wielo-
krotnie wskazywana. Warto odnieœæ
siê równie¿ do przyk³adu innych kra-
jów Unii Europejskiej, w wiêkszoœci
których istnieje odrêbna ustawa
dotycz¹ca rynku gazu. Szansê na
uchwalenie odrêbnej ustawy ,,Prawo
gazowe’’, jak¹ daje obecna sytuacja,
dostrzega Izba Gospodarcza Gazow-
nictwa, która podjê³a siê stworzenia
i przedstawienia w³asnego projektu
ustawy. Ustawa taka, jako projekt
„œrodowiskowy”, na pewno powi-
nien w sposób szczególny akcento-
waæ potrzeby przedsiêbiorców dzia-
³aj¹cych na rynku gazu w Polsce. 
W projekcie powinno siê  podj¹æ pró-
bê systemowego rozwi¹zania proble-
mów, z którymi obecnie borykaj¹ siê
spó³ki gazownicze w zakresie
zarówno bie¿¹cej dzia³alnoœci, jak
i inwestycji. Oprócz projektu aktu
prawnego bêdzie to bardzo istotny
g³os w dyskusji o bie¿¹cych proble-
mach oraz przysz³ym kszta³cie rynku.
Ustawa taka powinna bowiem odpo-
wiadaæ na wyzwania, przed którymi
staje Polska i polskie przedsiêbior-
stwa energetyczne w zwi¹zku z po-
stêpuj¹c¹ liberalizacj¹ rynku w Unii
Europejskiej. Projekt musi równie¿
odpowiadaæ na wyzwania zwi¹zane
z bezpieczeñstwem energetycznym,
struktur¹ rynku, pozycj¹ regulatora
czy ochron¹ konsumenta – tego bê-

dzie wymaga³a implementacja prze-
pisów prawa wspólnotowego, za-
równo III pakietu, jak i projektowa-
nej regulacji europejskiej o bezpie-
czeñstwie dostaw.

Byæ mo¿e, w ramach takiego pro-
jektu dobrym rozwi¹zaniem bêdzie
zintegrowanie w ramach jednej usta-
wy wszystkich przepisów reguluj¹-
cych funkcjonowanie rynku gazu (jak
np. ustawa o zapasach) poprzez w³¹-
czenie tych przepisów do nowej
ustawy ,,Prawo gazowe’’. Integracja
tych oraz innych przepisów pozwoli-
³aby na stworzenie spójnego aktu –
swoistego rodzaju „konstytucji” dla
sektora gazu.

Z drugiej strony, niektóre przepisy
pozostan¹ wspólne dla regulacji gazu
i energii, jak choæby dotycz¹ce pozy-
cji oraz uprawnieñ regulatora. Szcze-
gó³owa systematyka projektu oraz
zakres regulacji powinny byæ wypad-
kow¹ – z jednej strony – wskazania
przez œrodowisko istotnych proble-
mów i sposobów ich rozwi¹zania,
z drugiej natomiast – pragmatyczne-
go podejœcia, które pozwoli przede
wszystkim na stworzenie i przeforso-
wanie pomys³u stworzenia prawa ga-
zowego w Polsce. Na pewno istotne
jest, aby projekt odpowiada³ na bie-
¿¹ce potrzeby, tj. zawiera³ przepisy
implementuj¹ce postanowienia pra-
wa wspólnotowego oraz odpowiada³
na potrzeby, jakie w zakresie zmian
w prawie stawia polityka energetycz-
na Polski do roku 2030 – zwiêksza to
szansê na sukces tego projektu. 

Prace w IGG bêd¹ przebiegaæ eta-
pami, tj. najpierw zostan¹ opracowa-
ne za³o¿enia do ustawy – okreœlony
jej zakres, systematyka oraz udzielone
w niezbêdnym zakresie odpowiedzi
na najwa¿niejsze pytania, tak aby
rozbie¿ne czêsto cele ró¿nych pod-
miotów nie spowodowa³y blokady
czy nadmiernego wyd³u¿enia prac.
Celem IGG jest jak najszybsze opra-
cowanie (do koñca sierpnia br.)
i przedstawienie projektu za³o¿eñ
ustawy ,,Prawo gazowe’’ przedstawi-
cielom parlamentu i organów rz¹do-
wych, nastêpnie – po zak³adanym
uzyskaniu poparcia dla tych za³o¿eñ –
przygotowanie pe³nego tekstu prawa
gazowego z kluczowymi projektami
za³o¿eñ przepisów wykonawczych. �

Rodzi siê 
prawo gazowe
Wojciech Wrochna 

Z potrzeby zasadniczych (ustrojowych) zmian ustawy 
,,Prawo energetyczne’’ zdaj¹ sobie sprawê wszyscy, 
którzy z t¹ regulacj¹ pracuj¹ na co dzieñ. Prawo to trzeba 
dostosowaæ do zmieniaj¹cych siê realiów rynku, 
wymagañ prawa wspólnotowego i dopasowaæ 
do wyzwañ czekaj¹cych polski rynek energii, 
w tym bezpieczeñstwa energetycznego. 



P ytanie kto (jaki podmiot) powi-
nien zajmowaæ siê bilansowaniem
systemu (systemów) i jakich sys-

temów oraz co rozumiemy pod pojê-
ciem „bilansowanie systemu” w Polsce
jest wci¹¿ aktualne, mimo ¿e w wiêk-
szoœci krajów Unii Europejskiej oraz
w ustawodawstwie UE sprawa jest
praktycznie uporz¹dkowana. 

„System gazowniczy” mo¿emy po-
dzieliæ na trzy podsystemy (systemy): 
� przesy³owy, 
� dystrybucyjny, 
� magazynowy, uwzglêdniaj¹cy insta-

lacje LNG. 
Ka¿dy z nich oprócz podstawowych

urz¹dzeñ i instalacji – sieci przesy³o-
wych, sieci dystrybucyjnych, instalacji
magazynowych, w³¹cznie z instalacjami
LNG w systemie magazynowym – za-
wiera instalacje pomocnicze w³asne oraz
instalacje zale¿nych przedsiêbiorstw, ko-
nieczne dla zapewnienia dostêpu do
systemowych sieci i instalacji. Nale¿y tu
wyjaœniæ, ¿e moc (przesy³owa – nazwa
historyczna, wystêpuj¹ca m.in. w usta-
wie „Prawo energetyczne”) to inaczej
zdolnoœæ przesy³owa (nazwa wystêpuj¹-
ca w rozporz¹dzeniu 2005/1775/WE)
albo przepustowoœæ.

Kto wiêc powinien zajmowaæ siê bi-
lansowaniem systemu (systemów) i co
w nich trzeba bilansowaæ? Wiêkszoœæ
obowi¹zków zwi¹zanych z budow¹ i roz-
budow¹ oraz eksploatacj¹ sieci przesy³o-
wych i instalacji pomocniczych, jak rów-
nie¿ zawieraniem i realizacj¹ umów
transportowych realizowanych z wyko-
rzystaniem sieci, spoczywa na operatorze
systemu przesy³owego (OSP). 

W bilansowaniu systemu oraz rozli-
czaniu zawieranych przez OSP umów
transportowych i innych (np. przy³¹cze-
niowych) jest inaczej. Niektóre kraje UE
(jak np. Wielka Brytania, Niemcy, Holan-
dia, Francja, Belgia) maj¹ w tym zakresie
du¿e doœwiadczenie. Generalnie, bilanso-

waniu podlegaj¹ zarówno moce (bilanse
mocy), jak i iloœci gazu ziemnego (bilanse
iloœci/energii gazu ziemnego) transporto-
wane w systemach przesy³owych. 

„Now¹ jakoœæ” w systemach gazow-
niczych Europy stanowi¹ bilanse mocy,
które s¹, i musz¹ byæ (prawny wymóg),
okreœlane dla punktów „wejœcia”1

i „wyjœcia”2 z systemu przesy³owego. Bi-
lansowaniem mocy w tych punktach zaj-
muj¹ siê operatorzy systemu przesy³owe-
go (OSP), maj¹cy obowi¹zek prawny ich
publikowania (np. w internecie), w tym
zw³aszcza w zakresie: 
� maksymalnej mocy technicznej, 
� mocy umownej, 
� mocy dostêpnej. 

Czytelny uk³ad zale¿noœci w zakresie
mocy przedstawia przygotowany przez
CEER3 zamieszczony schemat. 

ALOKACJA MOCY

Alokacj¹ nazywamy przydzielenie
przez operatora systemu przesy³owego
nominowanej lub renominowanej mocy
przesy³owej u¿ytkownikowi, tj. zagwa-
rantowanie us³ugi przesy³u gazu w okre-
œlonej iloœci, na okreœlonej trasie
i w okreœlonym czasie. Na jej podsta-
wie u¿ytkownik ma zapewnion¹ kon-
kretn¹, potwierdzon¹ przez operatora,
moc przesy³ow¹, sprecyzowan¹ dla
punktu/punktów wejœcia i wyjœcia
w okreœlonym czasie. Moc mo¿na za-
mawiaæ i alokowaæ ró¿nymi sposobami: 
– zasada preferencji dotychczasowe-

go u¿ytkownika systemu przesy³owe-
go (polegaj¹ca na udzieleniu pierw-
szeñstwa w œwiadczeniu us³ugi prze-
sy³owej dotychczasowemu u¿ytkow-
nikowi systemu), 

– zasada first come first served (tj.
zasada, wed³ug której moc przyzna-
wana jest pierwszemu zg³aszaj¹cemu
zapotrzebowanie na moc przesy³ow¹
w danym punkcie sieci i w danym

okresie z okreœlonym wyprzedzeniem
czasowym), 

– alokacja z wykorzystaniem mecha-
nizmów przetargowych, w tym: au-
kcje i gie³dy krótkoterminowe (np.
aukcje typu day-ahead lub aukcje
miesiêczne) lub przetargi open season
(tj. przetargi, na których oferty na za-
kup us³ugi przesy³u gazu sk³adane s¹
z wiêkszym wyprzedzeniem w okre-
œlonym przedziale czasowym – np.
w Wielkiej Brytanii us³ugê przesy³u
mo¿na kupiæ nawet z 10-letnim wy-
przedzeniem na tzw. annual long-
-term auction). 
Oczywiœcie, ró¿ne rynki preferuj¹

ró¿ne sposoby zamawiania i alokacji
mocy pomiêdzy konkuruj¹cych u¿yt-
kowników. W wiêkszoœci krajów euro-
pejskich preferowana jest zasada first
come first served oraz dokonywanie
alokacji poprzez aukcje (np. Wielka Bry-
tania, Holandia, W³ochy). Niezale¿nie
jednak od przyjêtej metody, alokacja
mocy powinna byæ efektywna, a jej za-
sady jasne i czytelne dla u¿ytkowników
systemu. Alokacja mocy z za³o¿enia po-
winna prowadziæ do maksymalizacji
technicznych zdolnoœci przesy³owych
sieci i w konsekwencji stanowiæ sygna³
dla inwestycji w now¹ infrastrukturê
(szczególnie w przypadku alokacji po-
przez open season). Powinna byæ ona
równie¿ kompatybilna z mechanizmami
rynkowymi, w tym z rynkami typu spot
i centrami handlu gazem (ang. hub)
z mo¿liwoœci¹ adaptacji do zmieniaj¹-
cych siê sytuacji rynkowych. Zasady alo-
kacji dotycz¹ równie¿ alokacji ograni-
czeñ w realnej dostêpnoœci mocy. 

ZARZ¥DZANIE 
OGRANICZENIAMI 
SYSTEMU PRZESY£OWEGO 

Mówi¹c o ograniczeniach systemu
przesy³owego, nale¿y dokonaæ rozró¿-

Bilansowanie mocy 
w systemach gazowniczych
Jan Winter
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nienia pomiêdzy ograniczeniami fizycz-
nymi i umownymi (kontraktowymi).
W przypadku ograniczeñ fizycznych
mamy do czynienia z sytuacj¹, kiedy
w danym punkcie systemu brak jest
odpowiedniej technicznej mocy (zdol-
noœci przesy³owej) dla pokrycia zapo-
trzebowania na us³ugê przesy³ow¹,
a fizyczne obci¹¿enie sieci jest tak du-

¿e, ¿e mo¿e zagra¿aæ bezpiecznej eks-
ploatacji systemu. W przypadku ogra-
niczeñ umownych (kontraktowych) na-
tomiast, sieæ przesy³owa (w danym
punkcie wejœcia lub wyjœcia) nie musi
byæ, co prawda, fizycznie przeci¹¿ona,
ale w wyniku ca³kowitego rozlokowa-
nia dostêpnych mocy przesy³owych
nowi u¿ytkownicy systemu nie mog¹

skorzystaæ ze zdolnoœci przesy³owych
(niezale¿nie od tego, czy posiadaj¹cy
prawo do mocy z niego korzystaj¹ czy
nie). Mo¿liwa jest równie¿ sytuacja,
w której u¿ytkownicy posiadaj¹cy pra-
wo do mocy (zdolnoœci przesy³owej),
nie wykorzystuj¹ jej, blokuj¹c tym sa-
mym dostêp do mocy innym u¿ytkow-
nikom – mo¿emy wtedy mówiæ o kon-

traktowym blokowaniu mocy (ang. ca-
pacity hoarding), czyli dzia³aniu anty-
konkurencyjnym, wymierzonym w in-
nych u¿ytkowników sieci. Zwróæmy
przy tym uwagê, ¿e sprzeda¿ mocy
oznacza de facto sprzeda¿ praw do ko-
rzystania z us³ugi przesy³u w okreœlo-
nym umownie czasie i punkcie/punk-
tach w sieci przesy³owej. 

Podstawowym narzêdziem, s³u¿¹-
cym do pe³nego wykorzystania mocy
przesy³owych oraz do przeciwdzia³ania
antyrynkowym zachowaniom prowa-
dz¹cym do kontraktowego blokowania
mocy stanowi ogólnie przyjêta w Euro-
pie zasada Use it or Lose it (UIOLI), czy-
li „wykorzystaj lub straæ”. Zasadê tê sto-
suje siê w przypadku wyst¹pienia ogra-
niczeñ kontraktowych, kiedy w³aœciciel
mocy ci¹g³ej nie wykorzystuje jej ani nie
podejmuje ¿adnych dzia³añ w celu jej
odsprzeda¿y na rynku wtórnym. Celem
zasady UIOLI jest maksymalizacja wy-
korzystania mocy przez u¿ytkowników
systemu. 

Wed³ug przepisów6, istniej¹ dwa ro-
dzaje rynków dla us³ug przesy³owych –
pierwotny i wtórny. W przypadku rynku
pierwotnego prawa do mocy ci¹g³ej
sprzedawane s¹ przez operatora syste-
mu w celu maksymalizacji wykorzysta-
nia mocy przesy³owych. Jeœli jednak za-
mawiaj¹cy us³ugê przesy³ow¹ (shipper)
nie wykorzystuje zakupionej przez sie-
bie mocy, mo¿e j¹ odsprzedaæ innym
u¿ytkownikom, a rynek, na którym od-
bywa siê taki handel nazywa siê rynkiem
wtórnym. U¿ytkownicy, którzy nie wy-
korzystuj¹ zamówionej przez siebie mo-
cy mog¹ j¹ odsprzedaæ na rynku wtór-
nym zarówno na zasadach umów prze-
rywanych, jak i ci¹g³ych, uzyskuj¹c z te-
go tytu³u znaczne korzyœci finansowe,
przy czym odsprzeda¿ mocy na podsta-
wie umów ci¹g³ych wi¹¿e siê z przeka-
zaniem praw do tej mocy na rzecz ku-
puj¹cego. 

W Polsce nie mamy rynku wtórne-
go, na którym mo¿na by odsprzedawaæ
moce. Namiastk¹ takiego rynku jest in-
ternetowy portal „Bard”. 

Ale na rynku wtórnym moc mo¿e
byæ równie¿ odsprzedana przez samego
operatora. Jest to mo¿liwe w przypadku
wyst¹pienia ograniczeñ umownych.
W takiej w³aœnie sytuacji mo¿na zasto-
sowaæ wspomnian¹ wy¿ej zasadê Use it
or Lose it, która mo¿e dzia³aæ w dwoja-
ki sposób. 
� Operator mo¿e udostêpniæ niewyko-

rzystan¹ przez u¿ytkowników syste-
mu moc na zasadach umów przery-
wanych na krótki okres, nieprzekra-
czaj¹cy jednego roku. Operator do-
konuje zatem prognozy zapotrzebo-
wania na moc na podstawie danych
o zamówionych mocach w przesz³o-

Definicje mocy
Na powy¿szym schemacie oznaczono dla wybranego punktu wejœcia do systemu oraz wy-
branego okresu (np. 1 miesi¹ca4), w którym bilansuje siê system przesy³owy wszystkie
moce (zdolnoœci przesy³u gazu) niezbêdne do bilansowania systemu. Maksymalna tech-
niczna moc przesy³u nie jest (w danym okresie) wielkoœci¹ sta³¹, lecz funkcj¹ zale¿n¹ od
wielu czynników o charakterze statycznym (œrednice gazoci¹gów, materia³y wykorzystane
do budowy gazoci¹gów itd.) oraz dynamicznym (ciœnienia, temperatury zewnêtrzne itd.).
Na potrzeby OSP zwi¹zane z zapewnieniem elastycznoœci i pewnoœci w zakresie us³ugi
transportowej operator systemu przesy³owego tworzy rezerwê eksploatacyjn¹ (moc rezer-
wow¹). Najni¿szy poziom maksymalnej mocy technicznej w danym okresie równy jest su-
mie mocy umownych i dostêpnych, i powinien byæ udostêpniany odbiorcom us³ugi trans-
portowej w umowach ci¹g³ych5 (w istniej¹cych umowach – moc umowna, w nowych
umowach – moc dostêpna) oraz publikowany. 
Moc nominowana, pokazana na rysunku w postaci wykropkowanego przebiegu w posta-
ci nominacji dobowych, musi mieœciæ siê poni¿ej wartoœci mocy umownych. Moc nomino-
wana musi byæ gwarantowana zamawiaj¹cemu us³ugê przesy³ow¹. 
Moc dostêpna mo¿e byæ udostêpniana u¿ytkownikom przez OSP w umowach ci¹g³ych,
przy czym ró¿nica pomiêdzy eksploatacyjn¹ moc¹ dostêpn¹ a moc¹ dostêpn¹ mo¿e byæ
udostêpniana u¿ytkownikom w umowach przerywanych. 
Obwi¹zek bilansowania mocy w punktach wejœcia i wyjœcia z systemu przesy³owego na-
le¿y do operatora systemu przesy³owego (OSP), natomiast zasady i obowi¹zki zwi¹zane
z rozliczaniem mocy umownych i nominowanych mocy s¹ okreœlane w umowach przesy-
³owych zawieranych pomiêdzy operatorem a zamawiaj¹cym us³ugê przesy³ow¹ (ang.
shipper). 
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œci i/lub nominacji mocy na przysz³e
okresy, i udostêpnia innym u¿ytkow-
nikom na zasadach umów przerywa-
nych tê iloœæ mocy, która stanowi
ró¿nicê pomiêdzy umown¹ moc¹ ci¹-
g³¹ a oczekiwanym rzeczywistym
wykorzystaniem mocy. Jednak
pierwszeñstwo i prawa w zakresie
odsprzeda¿y mocy zachowuje jej
pierwotny posiadacz. Zatem, jeœli
operator odsprzeda tê moc innemu
u¿ytkownikowi systemu, bêdzie mu-
sia³ „rozliczyæ siê” z pierwotnym po-
siadaczem mocy. Cena mocy od-
sprzedanej na zasadzie „przerywa-
nego UIOLI” bêdzie odzwierciedlaæ
prawdopodobieñstwo przerwania
œwiadczenia us³ugi przesy³u przez
operatora. Pierwotny dysponent mo-
c¹ wci¹¿ jest jednak zobligowany
warunkami umownymi w zakresie
p³atnoœci za moc umown¹. 

� Operator mo¿e odsprzedaæ moc ci¹-
g³¹, która nie by³a wykorzystywana
przez dany okres (okreœlony indywi-
dualnie przez operatora, lecz d³u¿szy
ni¿ rok) na zasadach umów ci¹g³ych,
o ile dotychczasowy dysponent mocy
nie poda dostatecznych powodów
niewykorzystania mocy i nie uzasad-
ni potrzeby jej wykorzystania
w przysz³oœci (np. w celu zapewnie-
nia bezpieczeñstwa dostaw lub wy-
pe³nienia zobowi¹zañ o charakterze
u¿ytecznoœci publicznej). W takim
przypadku prawa do mocy przecho-
dz¹ z pierwotnego dysponenta mocy
na podmiot, któremu zosta³a ona od-
sprzedana; innymi s³owy, pierwotny
posiadacz mocy ci¹g³ej traci do niej
prawo na rzecz podmiotu odkupuj¹-
cego moc. 
Jak widaæ, oba te mechanizmy za-

sady UIOLI ró¿ni¹ siê zasadniczo od
siebie pod wzglêdem czasu, w któ-
rym okreœla siê niewykorzystanie mocy
(oczekiwane b¹dŸ faktyczne), jak rów-
nie¿ pod wzglêdem traktowania pier-
wotnych praw do mocy. O ile drugi me-
chanizm nie znalaz³ jeszcze zastosowa-
nia w praktyce, to w kontekœcie coraz
powszechniejszych metod zamawiania
i alokacji mocy z wieloletnim wyprze-
dzeniem mo¿na zak³adaæ, ¿e ju¿ nied³u-
go bêdzie on wykorzystywany. 

W celu pe³nego wykorzystania zdol-
noœci przesy³owych systemu, operatorzy
powinni nie tylko efektywnie alokowaæ

moc, ale te¿ wprowadzaæ sprawne me-
chanizmy zarz¹dzania ograniczeniami
sieci. W tym kontekœcie bardzo istotne
jest stworzenie odpowiednich bodŸców
do odsprzeda¿y niewykorzystanej mocy,
przede wszystkim finansowych – przy-
chody z odsprzeda¿y niewykorzystywa-
nej mocy powinny znacznie przewy¿-
szaæ koszty jej zachowania. Coraz po-
wszechniejszy staje siê te¿ pomys³
umo¿liwienia operatorom pe³nienia
funkcji brokera niewykorzystanych mo-
cy na rynku wtórnym. 

Wci¹¿ trwaj¹ rozmowy i ustalenia
w zakresie ostatecznego uzgodnienia –
termin 2009 rok – wytycznych w zakre-
sie bilansowania gazu ziemnego w ra-
mach 3. Pakietu Energetycznego. 

* * *

� Po wst¹pieniu Polski do Unii Euro-
pejskiej strategiczne cele UE doty-
cz¹ce polityki energetycznej UE,
systemów regulacyjnych oraz roz-
woju rynku gazu ziemnego, w tym
dzia³alnoœci i us³ug gazowniczych,
sta³y siê celami polskiej gospodarki
energetycznej. 

� Rynkowe formy sprzeda¿y gazu
ziemnego i us³ug gazowniczych bêd¹
spe³niaæ coraz wiêksz¹ rolê w kszta³-
towaniu nowego, konkurencyjnego,
wspólnego i elastycznego europej-
skiego rynku gazu ziemnego – jeœli
hamulcem rozwoju nie stanie siê
nadmierna regulacja ca³ego sektora
gazowniczego, zw³aszcza w zakresie
sprzeda¿y gazu ziemnego i us³ug
oko³ogazowniczych.

� Przedsiêbiorstwa gazownicze, które
zaadaptuj¹ siê do nowych, konku-
rencyjnych zasad dzia³ania rynku
oraz rozwin¹ efektywne i akcepto-
wane przez odbiorców us³ugi, maj¹
szanse na wzrost przychodów oraz
znacz¹cy udzia³ w rynku energii. 

� Polskie przedsiêbiorstwa gazownicze,
w tym zw³aszcza Gaz System 
Sp. z o.o., do tej pory nie s¹ dostoso-
wane do wymagañ ustawodawstwa
UE w zakresie bilansowania systemu
przesy³owego, w tym do zapisów roz-
porz¹dzenia o dostêpie do sieci prze-
sy³owej (2005/1775/WE). 

� Z zapisów rozporz¹dzeñ i dyrektyw UE
wynika bardzo wa¿ny dla w³aœciwe-
go rozwoju konkurencyjnego ryn-

ku, na³o¿ony na operatora systemu
przesy³owego i shipperów, obowi¹-
zek sprzeda¿y i odsprzeda¿y do-
stêpnych mocy przesy³owych na
pierwotnych i wtórnych rynkach ga-
zowniczych (gie³dy, aukcje, huby)
w systemie elastycznej sprzeda¿y,
z zachowaniem niedyskryminacyj-
nych zasad przetargowych. Jednak-
¿e w Polsce do tej pory nie ma mo¿-
liwoœci realizacji takich us³ug. 

PYTANIA I W¥TPLIWOŒCI 

� Czy ustanowienie Agencji ds. Wspó³-
pracy Regulatorów Energetycznych
(ACER) pozwoli ujednoliciæ i u³atwiæ
regulacje w zakresie „naturalnych
monopoli” w krajach UE czy raczej
stworzy dodatkowy poziom regula-
cyjny, zmieniaj¹cy lub koryguj¹cy de-
cyzje regulatorów krajowych, oparte
na krajowym ustawodawstwie? 

� Czy wystarczaj¹ce s¹ obecne i propo-
nowane w omawianych dokumen-
tach narzêdzia dla poprawy bezpie-
czeñstwa dostaw gazu ziemnego, gdy
znacz¹cy udzia³ w jego dostawach,
maj¹ kraje spoza krajów UE – Rosja,
Norwegia, Algieria itd.? �

Jan Winter
Departament Transportu Gazu 

Biuro Bilansowania Handlowego PGNiG SA

1 Punkt wejœcia – okreœlone przez operato-
rów systemu przesy³owego punkty dostawy
gazu ziemnego do sieci przesy³owej, do któ-
rych pod³¹czeni s¹ (lub bêd¹) u¿ytkownicy
systemu korzystaj¹cy lub zamierzaj¹cy ko-
rzystaæ z us³ugi przesy³owej.
2 Punkt wyjœcia – okreœlone przez operato-
rów systemu przesy³owego punkty lub strefy
odbioru gazu ziemnego w sieci przesy³owej,
do których pod³¹czeni s¹ (lub bêd¹) u¿yt-
kownicy systemu korzystaj¹cy lub zamierza-
j¹cy korzystaæ z us³ugi przesy³owej.
3 CEER – Council of European Energy Regu-
lators – Rada Europejskich Regulatorów
Energii. 
4 Wybór miesiêcznego okresu bilansowania
nie jest przypadkowy, przeciwnie – czêsto
jest wykorzystywany w systemach bilanso-
wania, poniewa¿ w okresie 1 miesi¹ca istnie-
je mo¿liwoœæ pe³nego zbilansowania iloœci,
mocy i p³atnoœci pomiêdzy OSP i zamawiaj¹-
cym us³ugê przesy³ow¹ (shipperem). 
5 Umowy ci¹g³e to umowy gwarantuj¹ce
ci¹g³oœæ i niezawodnoœæ œwiadczonej us³ugi,
bez ograniczania lub przerywania œwiadcze-
nia us³ugi w okresie umownym. 
6 Patrz: rozporz¹dzenie 2005/1775/WE. 
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TARGI

H onorowy patronat nad targami
i towarzysz¹c¹ im konferencj¹
objêli: Aleksander Grad, mini-

ster skarbu pañstwa, Ministerstwo Go-
spodarki, Bo¿entyna Pa³ka-Koruba,
wojewoda œwiêtokrzyski, Adam Jaru-
bas, marsza³ek województwa œwiêto-
krzyskiego, Wojciech Lubawski, prezy-
dent Kielc. Patronami byli równie¿ Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA i GAZ–SYSTEM S.A. oraz Karpac-
ka Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o.

Targi EXPO-GAS od kilku lat s¹ naj-
wiêksz¹ w Polsce wystaw¹ specjali-
styczn¹ bran¿y gazowniczej. W tym ro-
ku zjecha³o do Kielc ponad 70 firm,
z Polski i zagranicy, prezentuj¹cych no-
woœci techniczne oraz rozwi¹zania sys-
temowe w ró¿nych obszarach szeroko

pojêtej dzia³alnoœci gazowniczej. O du-
¿ym zainteresowaniu targami œwiadczy
rosn¹ca z roku na rok liczba wystaw-
ców i odwiedzaj¹cych. Na wystawie
zaprezentowano sieci i urz¹dzenia ga-
zowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu,
aparaturê kontrolno-pomiarow¹, auto-
matykê przemys³ow¹ dla gazownictwa,
t³ocznie gazu, urz¹dzenia, materia³y
i sprzêt do budowy i wyposa¿enia ga-
zoci¹gów, stacji redukcyjnych i t³oczni
gazu, a tak¿e wydawnictwa bran¿owe.
Nie zabrak³o tak¿e stoisk firm zajmuj¹-
cych siê zastosowaniem gazu w pojaz-
dach, jak równie¿ zapewniaj¹cych czy-
stoœæ naszego œrodowiska. Dziêki du¿e-
mu zainteresowaniu targi sta³y siê miej-
scem prezentacji najnowszych techno-
logii w zakresie towarów i us³ug, przy-

czyniaj¹c siê tym samym do aktywnego
i efektywnego promowania polskiego
sektora gazowniczego na rynku euro-
pejskim, stwarzaj¹c dobr¹ okazjê do
bezpoœrednich spotkañ producentów
z odbiorcami towarów i us³ug, w tym
równie¿ z firmami zagranicznymi. 

Targom EXPO-GAS tradycyjnie to-
warzyszy³a konferencja problemowa,
w tym roku poœwiêcona tematowi:
„Polskie gazownictwo. Perspektywy.”
W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 
200 osób, w tym przedstawiciele:
urzêdów centralnych, wy¿szych uczel-
ni technicznych oraz uznani eksperci
bran¿y gazowniczej z ca³ej Polski.
Konferencjê omawia jej moderator, 
dr Andrzej Sikora, prezes Instytutu
Studiów Energetycznych. 

W drugim dniu targów odby³y siê
specjalistyczne warsztaty z zakresu
standaryzacji technicznej. Tematem szko-
lenia by³o „Zastosowanie w praktyce
przedsiêbiorstw gazowniczych re-
gulacji zawartych w pierwszym
Standardzie Technicznym IGG: 
ST-IGG-0601: 2008 Ochrona przed
korozj¹ zewnêtrzn¹ stalowych ga-
zoci¹gów l¹dowych. Wymagania
funkcjonalne.” Warsztaty te inaugu-
ruj¹ seriê szkoleñ zwi¹zanych z tema-
tyk¹ kolejno opracowywanych w ra-
mach Komitetu Standardu Techniczne-
go IGG nowych standardów. Standa-
ryzacja techniczna jest obecnie klu-
czow¹ i najwa¿niejsz¹ sfer¹ dzia³alno-
œci IGG w zakresie zapewnienia bez-
pieczeñstwa technicznego i organiza-
cyjnego w dzia³alnoœci przedsiê-
biorstw bran¿y gazowniczej. Celem
IGG jest umo¿liwienie, poprzez stoso-
wanie standardów i wytycznych Izby
Gospodarczej Gazownictwa, uzyska-
nia bezpiecznego, odpowiedniego
w cenie i przyjaznego dla œrodowiska
zaopatrzenia w gaz ziemny. 

Podczas uroczystej gali, koñcz¹cej
Targi Techniki Gazowniczej, wrêczo-
no nagrody i wyró¿nienia targów
EXPO-GAS m.in. w kategorii: apara-
tura kontrolno-pomiarowa oraz urz¹-
dzenia i elementy do budowy sieci
gazowych. Zdobywców nagród pre-
zentuje na str. 28–29 dr in¿. Jacek Ja-
worski, przewodnicz¹cy jury, zastêp-
ca dyrektora Instytutu Nafty i Gazu
w Krakowie. �

Targi Techniki Gazowniczej
EXPO-GAS 2009

Ju¿ po raz pi¹ty przedstawiciele sektora gazowniczego spotkali siê
na Targach Techniki Gazowniczej EXPO-GAS, które odby³y siê 
22–23 kwietnia 2009 r. w Kielcach. Zorganizowa³y je
Izba Gospodarcza Gazownictwa i Targi Kielce. 

Osobom szczególnie zas³u¿onym dla
gazownictwa Walne Zgromadzenie
Cz³onków IGG przyzna³o odznaczenia
honorowe IGG. Br¹zowe odznacze-
nia honorowe otrzymali: Józef Bed-
narski, Przemys³aw Kapczyñski, Kry-
stian Myrcik, Ryszard Olfans, W³o-
dzimierz Tomczak. Srebrnym odzna-
czeniem uhonorowano Tadeusza
Abramowskiego i Janusza Tokarzew-
skiego. Podczas gali odznaczenia
wrêczono: Przemys³awowi Kapczyñ-

skiemu, Krystianowi Myrcikowi, W³odzimierzowi Tomczakowi i Januszowi
Tokarzewskiemu. Z³ot¹ odznakê honorow¹ przyznano Miros³awowi Do-
brutowi – prezesowi Izby Gospodarczej Gazownictwa, wiceprezesowi
PGNiG SA, za osi¹gniêcia zawodowe oraz 6-letni wk³ad pracy w rozwój
Izby Gospodarczej Gazownictwa. Z³ot¹ odznakê wrêczy³ Grzegorz Roma-
nowski, który jako pierwszy zosta³ uhonorowany z³ot¹ odznak¹ IGG.
Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy, ¿ycz¹c równoczeœnie ko-
lejnych sukcesów zawodowych.

Agnieszka Rudzka
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W pierwszym bloku referatów
„O zadaniach pañstwa i firm 
energetycznych w zapewnie-

niu bezpieczeñstwa energetycznego
kraju  w perspektywie roku 2030” mó-
wi³ Piotr Janusz z Ministerstwa Gospo-
darki w referacie przygotowanym
przez Zespó³ Departamentu Ropy i Ga-
zu. Skupi³ siê na znaczeniu gazu ziem-
nego w bilansie energii pierwotnej 
w latach 2007–2030 w Polsce i porów-
na³ bilansow¹ sytuacjê Polski z bilan-
sem energii pierwotnej w Unii Europej-
skiej. Ciekawym aspektem by³o porów-
nanie wskaŸnika zu¿ycia gazu ziemne-
go na osobê w ci¹gu roku (dane za
2007 r.) w wybranych pañstwach Unii
Europejskiej.

Kolejnym prelegentem by³ Ryszard
Gilecki z Agencji Rynku Energii SA, który 
w referacie „Miejsce gazu ziemnego 
w ogólnym bilansie paliwowym” zwróci³
uwagê miêdzy innymi na problemy me-
todyczne z bilansowaniem gazu. Zazna-
czy³, ¿e g³ówne powody pomy³ek w two-
rzeniu i interpretacji bilansu gazu wynika-
j¹ z b³êdnego rozumienia i mylenia pojêæ
„ciep³o spalania” i „wartoœæ opa³owa”,
przeliczania na m3 przeliczeniowe – przy
ró¿nych wartoœciach ciep³a spalania i przy
ró¿nych temperaturach pomiaru (Polska
0°C, IEA 15°C, Rosja 20°C). Zwróci³ 
uwagê, ¿e w³aœciwa interpretacja danych
bilansowych wymaga nie tylko wiedzy,
ale i ostro¿noœci. Stwierdzi³, ¿e dobrze by-
³oby przyj¹æ bilansowanie w jednostkach
energii, które zmniejsza ryzyko pomy³ek,
ale, niestety, w Polsce jest rzadziej stoso-
wane. 

W kolejnym referacie „Obecne 
i przysz³e Ÿród³a gazu ziemnego w za-

siêgu polskiego systemu gazowniczego 
i mo¿liwoœci ich wykorzystania” omó-
wi³ Stanis³aw Radecki. Potwierdzi³, ¿e
PGNiG SA bêdzie d¹¿y³o do zapewnie-
nia dostaw gazu ziemnego do Polski
poprzez zapewnienie infrastruktury
transportowej (budowa po³¹czeñ miê-
dzynarodowych, w tym projekty
„skandynawskie” i interkonektory) oraz
zawarcie kontraktów zakupu gazu
ziemnego. 

PGNiG SA w celu osi¹gniêcia odpo-
wiedniego potencja³u magazynowego
planuje rozbudowê istniej¹cych po-
jemnoœci oraz budowê nowych pod-
ziemnych magazynów gazu. W roku
2015 pojemnoœæ czynna magazynowa
w zakresie gazu wysokometanowego
wzroœnie z dzisiejszych 1,6 mld m3 do
ok. 3,6 mld m3, a w latach nastêpnych 
w PGNiG SA planuje siê rozbudowê
pojemnoœci do oko³o 6,0 mld m3. 

Kolejny temat „Rozwój sieci trans-
portowej (przesy³owej) Polski i po³¹czeñ
miêdzysystemowych” przedstawili
przedstawiciele GAZ–SYSTEM S.A.: Woj-
ciech Kowalski, cz³onek zarz¹du, 
i Rafa³ Wittmann, dyrektor Pionu Roz-
woju i Inwestycji. Omówili za³o¿enia
rozwoju systemu przesy³u wraz z reali-
zowanymi inwestycjami, w tym termi-
nalu LNG i mo¿liwoœciami po³¹czeñ z sy-
stemami s¹siednimi, z uwzglêdnieniem
otwartej obecnie procedury „Open
season”. Podkreœlili, ¿e w celu minimali-
zacji ryzyka zwi¹zanego z inwestycjami
GAZ–SYSTEM powinien d¹¿yæ do mak-
symalizacji liczby kontraktów d³ugoter-
minowych oraz maksymalnego wyd³u-
¿enia okresu, na jaki sk³adane s¹ te ofer-
ty przez uczestników procedury „Open

Season” (a¿ do okresu u¿ytecznoœci in-
westycji oko³o 40 lat).

W drugiej czêœci konferencji uczest-
nicy zapoznali siê z prezentacj¹ „Nowe
techniki pomiarowe i 15-lecie Centralne-
go Laboratorium Pomiarowo-Badaw-
czego”, przygotowan¹ przez Grzegorza
Ros³onka, dyrektora tej wa¿nej placówki. 

Dr in¿. Maciej Witek w wyst¹pieniu
pt. „Odnawialne Ÿród³a energii oparte na
gazie” spróbowa³ siê odnieœæ do analiz 
i oceny potencja³u rozwojowego w wa-
runkach polskich energetyki rozproszonej
opartej na biogazie. Postawi³ pytanie: czy
mo¿liwy jest do roku 2020 rozwój w na-
szym kraju Ÿróde³ wytwórczych biometa-
nu na skalê porównywaln¹ z naszymi za-
chodnimi s¹siadami. W konkluzji skon-
statowa³, ¿e w aktualnym stanie praw-
nym w Polsce nie s¹ pokrywane koszty
wytworzenia biogazu jako paliwa ze Ÿró-
de³ odnawialnych, co wp³ywa na brak
projektów biogazowych zak³adaj¹cych
zat³aczanie biogazu do sieci gazowych. 

Bardzo ciekawy referat, zatytu³owany
„Gazprom – strategia w czasie kryzysu”,
wyg³osi³a Marcelina Go³êbiewska, anali-
tyk w PGNiG SA. By³ to hit konferencji.
Odnosz¹c siê do strategii energetycznej
Rosji do 2030, autorka omówi³a rosyjski
rynek wewnêtrzny gazu ziemnego, sto-
sunki gazowe Rosja–Ukraina–Unia Euro-
pejska–Daleki Wschód. Podkreœli³a, ¿e po
raz pierwszy w historii, Rosyjski Federalny 
Urz¹d Antymonopolowy uzna³ Gazprom
winnym dzia³añ dyskryminuj¹cych i przy-
gotowa³ projekt rozporz¹dzenia, które
przewiduje miêdzy innymi priorytetowy
dostêp do sieci dla gazu towarzysz¹cego
ropie (by ograniczyæ spalanie go we fla-
rach), informowanie przez Gazprom 
o w¹skich gard³ach i dostêpnej wolnej
przepustowoœci (sic!). 

Autorka podkreœli³a, ¿e oprócz czyn-
ników stricte politycznych, o dostêpnoœci
rosyjskiego gazu dla Europy bêd¹ decy-
dowaæ trzy czynniki:
1) wielkoœæ wydobycia gazu, zwi¹zana 

z uruchamianiem nowych projektów,
w tym g³ównie produkcji na polach
Pó³wyspu Jamalskiego,

2) wielkoœæ i zmiany w wewnêtrznym
popycie na gaz w Federacji Rosyjskiej,

3) modernizacja i rozbudowa infrastruk-
tury przesy³owej zarówno w Rosji, 
jak i gazoci¹gów tranzytowych, ³¹cz¹-
cych nowe obszary produkcyjne z Eu-
rop¹. �

Polskie gazownictwo.
Perspektywy
Andrzej Sikora

Pi¹tej edycji Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 
towarzyszy³a konferencja poœwiêcona tematowi: 
„Polskie gazownictwo. Perspektywy”. 



K omisja konkursowa targów sk³ada³a
siê z przedstawicieli PGNiG SA,
PGNiG SA CLPB, GAZ–SYSTEM S.A.,

EWE Energia Sp. z o.o. oraz Instytutu Nafty
i Gazu. Do komisji wp³ynê³o 11 wniosków
konkursowych, przy czym – podobnie jak
w poprzednich edycjach targów – najwiêcej
wniosków pojawi³o siê w kategorii aparatu-
ra kontrolno-pomiarowa. Jest to zrozumia-
³e, gdy¿ wspomniany obszar od kilku lat
prze¿ywa rozwój, podyktowany dostrzega-
n¹ przez dostawców gazu i klientów zwiêk-
szon¹ rol¹ bezpieczeñstwa i dok³adnoœci
pomiarów rozliczeniowych. Po szczegó³o-
wej analizie przedstawionych wniosków
oraz po zapoznaniu siê ze zg³oszonymi do
konkursu wyrobami, w jawnym g³osowaniu
komisja postanowi³a przyznaæ trzy nagrody
i cztery wyró¿nienia. 

Medal Targów EXPO-GAS 2009 w ka-
tegorii urz¹dzenia i elementy do budowy
sieci gazowych, otrzyma³ IZOSTAL S.A.
z Zawadzkiego za pow³okê wewnêtrzn¹
LAYTEC®. 

Pow³oka wewnêtrzna rur przewodo-
wych zmniejsza chropowatoœæ powierzchni
wewnêtrznych rur, a tym samym obni¿a tar-
cie przep³ywaj¹cego medium (gazu, ropy
i jej pochodnych, wody itp.) o œcianki ruro-
ci¹gu. Wewnêtrzn¹ pow³okê rur cechuje
wiele innych zalet, np. podwy¿sza zdolnoœæ
przepustow¹ ruroci¹gu oraz daje doskona³¹
ochronê antykorozyjn¹ rur podczas maga-
zynowania i wykonywania próby hydrau-
licznej. W zale¿noœci od rodzaju medium
dobierana jest odpowiednia gruboœæ po-
w³oki wewnêtrznej oraz rodzaj materia³u
i jego sk³ad chemiczny. 

Medal Targów EXPO-GAS 2009
w kategorii aparatura kontrolno-pomia-
rowa otrzyma³ APATOR METRIX S.A.
z Tczewa za inteligentny gazomierz mie-
chowy UNIFLO G16ET z elektroniczn¹
kompensacj¹ temperatury i przelicznika
gazu.

Uniflo G16ET jest gazomierzem mie-
chowym, wyposa¿onym w zintegrowane li-
czyd³o elektroniczne s³u¿¹ce do przeliczania
zu¿ytej objêtoœci gazu z warunków pomia-
ru do warunków odniesienia, rejestracji jej
w pamiêci i wyœwietleniu na wyœwietlaczu
LCD. Uk³ad elektroniczny przy obliczaniu
ww. objêtoœci uwzglêdnia takie parametry,
jak wyznaczan¹ temperaturê gazu, ciœnienie
atmosferyczne, sk³ad i wartoœci kaloryczne
gazu. Gazomierz przystosowany jest do
pracy w systemach zdalnego odczytu i za-
rz¹dzania licznikami (AMR/AMM). Wypo-
sa¿enie licznika w odpowiednie modu³y ko-
munikacyjne (przewodowe – w technologii
M-Bus – lub bezprzewodowe – transmisja
radiowa ma³ej mocy) lub dodatkowe ele-
menty, jak np. zawory wewnêtrzne, zapew-
nia pe³n¹ elastycznoœæ zastosowania rów-
nie¿ pod k¹tem sposobu sprzeda¿y gazu –
systemy kredytowe lub przedp³atowe. Li-
czyd³o wyposa¿one jest równie¿ w funkcjê

Medaliœci targów EXPO-GAS 2009

Targi EXPO-GAS to bez w¹tpienia najwiêksza krajowa wystawa przedsiêbiorstw
bran¿y gazowniczej, o czym œwiadczy du¿e zainteresowanie zarówno 
wystawców, jak i zwiedzaj¹cych. W tym roku udzia³ w targach wziê³o 
74 wystawców, g³ównie z Polski, ale równie¿ z Niemiec Austrii i Wêgier. 
Wystawcy zaprezentowali innowacyjne rozwi¹zania techniczne dla ró¿nych 
obszarów dzia³alnoœci gazowniczej. 
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przedstawiania zu¿ycia gazu w jednostkach
energii, kWh lub MJ. 

Kolejny medal targów w kategorii
aparatura kontrolno-pomiarowa otrzy-
ma³ Zak³ad Wytwórczy Urz¹dzeñ Gazow-
niczych INTERGAZ Sp. z o.o. z Tarnow-
skich Gór za TOTAL ENERGY SOLUTION.

Nagrodzony produkt to system ³¹cz¹cy
najnowsz¹ technologiê pomiarow¹ i anali-
tyczn¹, który w czasie rzeczywistym umo¿-
liwia mierzenie i monitorowanie przep³ywu
oraz jakoœci gazu, a tak¿e rozliczenie klien-
ta z dostarczonej energii, a nie tylko z objê-
toœci. System ten ³¹czy w sobie zarówno
urz¹dzenia pomiarowe (gazomierz turbino-
wy dwukierunkowy, gazomierz ultradŸwiê-

kowy, czujniki ciœnienia i temperatury), jak
równie¿ analityczne (chromatograf proce-
sowy) wraz z przelicznikiem i zaawansowa-
nym oprogramowaniem do gromadzenia
i analizowania danych pochodz¹cych z po-
szczególnych urz¹dzeñ. System ten oferuje
tak¿e rozbudowane narzêdzia diagnostycz-

ne, które umo¿liwiaj¹ operatorom kontrolê
wydajnoœci urz¹dzeñ pomiarowych i anali-
tycznych w czasie rzeczywistym. Pozwala to
szybko wykryæ mo¿liwe awarie oraz natu-
ralne zu¿ycie elementów systemu, a tym sa-
mym chroni od ewentualnych strat dostaw-
cê gazu i klienta. Producentem wszystkich
kluczowych elementów systemu jest Elster-
Instromet. 

Wyró¿nienia Targów EXPO-GAS
2009 otrzymali: 
1. W kategorii aparatura kontrolno-pomia-

rowa
– PLUM Sp. z o.o. z Kleosina za prze-

licznik objêtoœci MacBATe
2. W kategorii aparatura kontrolno-pomia-

rowa
– MERAZET S.A. z Poznania za chromato-

graf sk³adu gazu ziemnego NGC 8206
3. W kategorii aparatura kontrolno-pomia-

rowa
– AIUT Sp. z o.o. z Gliwic za system IMR

– radiowy odczyt gazomierzy i zdalne
odciêcie gazu

4. W kategorii inne
– ATAGOR Sp. z o.o. z Krakowa za ATA-

GOR CASING FILLER produkcji STO-
PAQ B.V. technologia wype³nieñ rur
os³onowych

Tradycyjnie przyznano równie¿ dwie
nagrody specjalne. W tym roku nagroda
Prezesa Izby Gospodarczej Gazownictwa
zosta³a przyznana firmie FERRPOL Bracia
Matuszewscy Sp. z o.o. z Sierakowa za zin-
tegrowany system zabezpieczeñ gazo-
wych. Nagroda Prezesa Karpackiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o.o. powêdrowa³a do
AIUT Sp. z o.o. z Gliwic za system IMR –
radiowy odczyt gazomierzy i zdalne od-
ciêcie gazu. 

Na targach zaprezentowano tak¿e bar-
dzo ciekawe aran¿acje stoisk wystawo-
wych, co zaowocowa³o a¿ dwoma medala-
mi i piêcioma wyró¿nieniami przyznanymi
przez organizatorów. 

Uroczyste wrêczenie nagród i wyró¿-
nieñ zakoñczy³o wyst¹pienie Miros³awa Do-

bruta, prezesa Izby Gospodarczej Gazow-
nictwa, który pogratulowa³ wszystkim
nagrodzonym i wyró¿nionym, a tak¿e po-
dziêkowa³ uczestnikom targów i konferencji
za ich udzia³, jednoczeœnie zapowiadaj¹c i¿
nastêpne targi w Kielcach odbêd¹ siê
w 2011 roku. W przysz³ym roku wszystkich
zainteresowanych zaprosi³ do udzia³u w kon-
gresie gazowniczym, który odbêdzie siê
14–16 kwietnia w Wiœle. �

dr in¿. Jacek Jaworski
przewodnicz¹cy komisji konkursowej

MEDALE Targów EXPO-GAS 2009
za oryginalnoœæ i wyró¿niaj¹cy siê styl wyst¹pienia
targowego otrzymali: 
1. FIORENTINI POLSKA Sp. z o.o. – Poznañ 
2. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE 

I GAZOWNICTWO SA – Warszawa 

WYRÓ¯NIENIA Targów EXPO-GAS 2009
za po³¹czenie elegancji i nowoczesnoœci w aran¿a-
cji stoiska otrzymali: 
1. Regionalny Zak³ad Obs³ugi Urz¹dzeñ Gazowni-

czych GAZ–TECHNIKA Sp. z o.o. – Katowice 
2. GAZOMET Sp. z o.o. – Rawicz 
3. BOWIM S.A. – Sosnowiec 
4. Zak³ad Wytwórczy Urz¹dzeñ Gazowniczych 

INTERGAZ Sp. z o.o. – Tarnowskie Góry 
5. APATOR METRIX S.A. – Tczew 
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PGNiG SA

Energetyka gazowa cieszy siê w Polsce 
coraz wiêkszym zainteresowaniem 
krajowych i zagranicznych inwestorów,
a chêæ budowy nowych mocy 
wytwórczych opartych na gazie ziemnym
zadeklarowa³y praktycznie wszystkie du¿e
koncerny energetyczne obecne 
na polskim rynku. Jeœli uda siê 
zrealizowaæ 1–2 du¿e projekty w obszarze
energetyki, wraz z budow¹ kilku 
mniejszych Ÿróde³ rozproszonych, 
to w najbli¿szej dekadzie zu¿ycie gazu 
na potrzeby elektroenergetyki 
zwiêkszy siê w Polsce z 1 mld m3

do 2–3 mld m3. 

� ród³a gazowe w perspektywie krótko- i œrednio-
okresowej s¹ postrzegane jako element zrów-
nowa¿onego rozwoju polskiego sektora elek-

troenergetycznego, pozwalaj¹cy na podwy¿szenie
efektywnoœci energetycznej i ograniczenie szkodliwe-
go wp³ywu energetyki na œrodowisko naturalne. Zo-
bowi¹zania Polski zwi¹zane z ograniczaniem emisji
substancji szkodliwych i gazów cieplarnianych zmu-
szaj¹ do poszukiwania rozwi¹zañ niskoemisyjnych
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Skala
i wymagane tempo realizacji inwestycji zwi¹zanych
z odtworzeniem mocy wytwórczych w elektroenerge-
tyce w nadchodz¹cych latach sprawiaj¹, ¿e prawdo-
podobnym kierunkiem rozwoju sektora elektroener-
getycznego w Polsce bêdzie równoleg³e rozbudowy-
wanie bloków wykorzystuj¹cych ró¿ne paliwa, w tym
tak¿e gaz ziemny. Analizy niezale¿nych instytucji
wskazuj¹, ¿e wzrost krajowego popytu na b³êkitne
paliwo bêdzie w du¿ej mierze kreowany w³aœnie przez
sektor energetyczny. 

ATUTY ELEKTROENERGETYKI OPARTEJ
NA GAZIE

Do niew¹tpliwych zalet Ÿróde³ gazowych zaliczyæ
nale¿y przede wszystkim bardzo du¿¹ elastycznoœæ,
je¿eli chodzi o skalê przedsiêwziêæ oraz relatywnie
krótki czas realizacji inwestycji i stosunkowo niskie na-
k³ady kapita³owe. Atutami s¹ tak¿e: wysoka spraw-
noœæ, szczególnie w przypadku wytwarzania energii

i ciep³a w skojarzeniu, oraz znacznie mniejsza ni¿
w przypadku elektrowni wêglowych emisja zanie-
czyszczeñ. Co wa¿ne, Ÿród³a elektroenergetyczne
oparte na gazie charakteryzuje krótki cykl technolo-
giczny uruchamiania i odstawiania oraz mo¿liwoœæ bu-
dowy wielu ma³ych jednostek, dostosowanych do-
k³adnie do potrzeb odbiorców. Na korzyœæ gazu
w energetyce przemawia równie¿ mo¿liwoœæ zdalne-
go sterowania takimi rozproszonymi, ma³ymi Ÿród³ami
gazowymi (koncepcja budowy wirtualnej elektrowni).
Wykorzystanie niedu¿ych Ÿróde³ gazowych zmniejsza
kosztowne problemy dotycz¹ce przy³¹czeñ i rozbudo-
wy sieci i stanowi istotne wsparcie dla systemu elek-
troenergetycznego, miêdzy innymi poprzez poprawê
jakoœci energii oraz zabezpieczenia jej dostaw, tak¿e
przy zapewnieniu wspó³pracy Ÿróde³ wiatrowych i ga-
zowych. 

W ZGODZIE ZE STRATEGI¥

Strategia PGNiG do 2015 roku zak³ada budowê
koncernu multienergetycznego i rozszerzenie dotych-
czas prowadzonej dzia³alnoœci o wytwarzanie, obrót
oraz sprzeda¿ energii elektrycznej pochodz¹cej ze
Ÿróde³ gazowych oraz odnawialnych Ÿróde³ energii.
PGNiG, podobnie jak najwiêksze koncerny energe-
tyczne UE, zamierza pozyskaæ aktywa elektroenerge-
tyczne i prowadziæ dzia³alnoœæ zarówno na bazie ryn-
ku gazowego, jak i rynku energii elektrycznej. Reali-
zacja takiej strategii pozwoli PGNiG na wyd³u¿enie
w³asnego ³añcucha wartoœci, przy jednoczesnym za-
pewnieniu pewnego i stabilnego popytu na gaz ziem-
ny. Wejœcie w nowy segment oznaczaæ bêdzie dywer-
syfikacjê dzia³alnoœci, co prze³o¿y siê na ograniczenie
ryzyka oraz da przedsiêbiorstwu mo¿liwoœæ wiêkszego
wp³ywu na wynik finansowy. Pozwoli równie¿ na wy-
korzystanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej,
jakie powstaj¹ we wspomnianych wczeœniej obsza-
rach ³añcucha wartoœci. Dodatkowo, obecnoœæ PGNiG
w obu segmentach – gazowym i elektroenergetycz-
nym – umo¿liwi przedstawienie zintegrowanej oferty
dual fuel, a w konsekwencji pozyskanie nowych klien-
tów oraz przedstawienie wiêkszego zakresu us³ug do-
tychczasowym klientom. 

Do niew¹tpliwych atutów PGNiG, jako nowego
gracza na rynku elektroenergetycznym, nale¿a³oby
zaliczyæ dostêp do w³asnego paliwa; rozbudowan¹
sieæ sprzeda¿y, obejmuj¹c¹ wiêkszoœæ terytorium kra-
ju, stabiln¹ kondycjê finansow¹ i dobry rating, umo¿-
liwiaj¹cy korzystne pozyskanie finansowania ze-
wnêtrznego nawet dla du¿ych projektów. 

Rusza energetyka gazowa
Marcin Lewenstein
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Zagro¿eniem
dla rozwoju
energetyki
gazowej 
jest 
niepewne
otoczenie 
regulacyjne.
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PROJEKTY W STALOWEJ WOLI
I GDAÑSKU

PGNiG SA planuje zaanga¿owaæ siê kapita³owo
w inwestycje w sektorze wytwarzania energii elek-
trycznej tak, by do roku 2015 dysponowaæ oko³o 
300 MW w³asnych mocy wytwórczych. Do obszaru
zainteresowania PGNiG nale¿y zaliczyæ przede
wszystkim du¿e projekty, realizowane ³¹cznie z inwe-
storami bran¿owymi, budowê Ÿróde³ rozproszonych
o ma³ej mocy (m.in. elektrociep³ownie gazowe) oraz
produkcjê energii elektrycznej na w³asne potrzeby,
przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury. Je¿eli
chodzi o du¿e projekty, PGNiG prowadzi obecnie roz-
mowy z krajowymi i zagranicznymi podmiotami zain-
teresowanymi inwestycjami w Ÿród³a gazowe. Najbar-
dziej zaawansowane s¹ prace zwi¹zane z budow¹ 
400 MWe bloku parowo-gazowego na terenie Elek-
trowni Stalowa Wola (projekt realizowany wspólnie
z Tauron Polska Energia S.A.) oraz elektrociep³owni na
paliwo gazowe (projekt „Pro-Gaz Gdañsk”, realizo-
wany wspólnie przez PGNiG, Grupê Lotos oraz Grupê
Energa). Zak³ada siê, ¿e oba projekty zostan¹ zrealizo-
wane do koñca roku 2013. 

Realizacja 1–2 du¿ych projektów w obszarze ener-
getyki, wraz z budow¹ kilku mniejszych Ÿróde³ roz-
proszonych, przyczyni siê do zwiêkszenia zu¿ycia ga-
zu na potrzeby elektroenergetyki z 1 mld m3 obecnie
do 2–3 mld m3 w najbli¿szej dekadzie. Przyczyni siê to
do wzrostu iloœci dostarczanego przez PGNiG gazu na
polski rynek, zwiêkszaj¹c przychody spó³ki z jej pod-
stawowej dzia³alnoœci, zwi¹zanej z obrotem gazem
ziemnym. 

POTRZEBA NOWYCH REGULACJI
PRAWNYCH

Zagro¿eniem dla rozwoju energetyki gazowej jest
niepewne otoczenie regulacyjne. Zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi obecnie przepisami, system wsparcia wyso-
kosprawnych Ÿróde³ kogeneracyjnych bêdzie obowi¹-
zywa³ do koñca 2012 r. i obecnie nie sposób przes¹-
dziæ, czy i jaki mechanizm wsparcia bêdzie zastosowa-
ny w kolejnych latach. Równie¿ system alokacji
uprawnieñ CO2 na lata 2013–2020 mo¿e okazaæ siê
niekorzystny dla inwestycji w nowe Ÿród³a wytwór-
cze. Dodatkowo, atrakcyjnoœæ produkcji energii i cie-
p³a w skojarzeniu obni¿a obowi¹zek przedk³adania do
zatwierdzenia przez prezesa URE taryf dla ciep³a, do
kalkulacji których w³¹czane s¹ przychody ze sprzeda-
¿y energii elektrycznej. Niepewnoœæ utrudnia podej-
mowanie decyzji przez inwestorów i niekorzystnie
wp³ywa na mo¿liwoœæ pozyskania finansowania po-
chodz¹cego z komercyjnych Ÿróde³ oraz na koszt ka-
pita³u. 

Niemniej jednak, na podstawie prowadzonych
obecnie analiz mo¿na stwierdziæ, ¿e pomimo stosun-
kowo wysokich, w porównaniu z wêglem, kosztów
pozyskania paliwa gazowego, wraz z prognozowa-
nym wzrostem popytu na energiê elektryczn¹ i przy
zaostrzaj¹cych siê wymogach zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska („Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej”,
nowelizacja dyrektywy IPPC itd.), wytwarzanie ener-
gii elektrycznej z gazu ziemnego w Polsce bêdzie dzia-
³alnoœci¹ rentown¹. Mo¿emy wiêc mieæ nadziejê, ¿e
nadchodz¹ca dekada oka¿e siê okresem dynamiczne-
go rozwoju Ÿróde³ gazowych w Polsce. �

7–10 maja 2009 r. na terenie Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich odby³y siê Targi Techniki Motory-
zacyjnej TTM 2009 (dawne MOTOR SHOW), w któ-
rych Centrala PGNiG SA wziê³a udzia³ ju¿ po raz drugi.
By³a to presti¿owa i najwiêksza w Europie Œrodkowo-
-Wschodniej impreza motoryzacyjna. Dope³nieniem
wystawy by³o wiele eventów. PGNiG SA wyst¹pi³o
z promocj¹ marki – sprê¿ony gaz ziemny (CNG AUTO),
jako najczystszego paliwa do pojazdów. 

Specjalnie na tê okazjê zosta³y opracowane mate-
ria³y informacyjne na temat CNG oraz prezentacja mul-
timedialna, kompleksowo przedstawiaj¹ca dostawê pa-
liwa CNG do stacji tankowania i jego pobieranie. W k¹-
ciku CNG zainstalowano ekran plazmowy, na którym
przez ca³y czas trwania targów wyœwietlano tê prezen-

tacjê. Poni¿ej sta³a wyekspo-
nowana makieta modelowej
stacji CNG, wzbudzaj¹ca du-
¿e zainteresowanie zwiedza-
j¹cych. 

Do obs³ugi merytorycznej stoiska
zaproszono specjalistów w dziedzinie
sprê¿onego gazu ziemnego do po-
jazdów. Liczni klienci odwiedzaj¹cy
stoisko PGNiG SA byli zainteresowa-
ni miêdzy innymi: 
– baz¹ zak³adów instalatorskich, które

instaluj¹ CNG (jest ich ok. 22 w ca-
³ej Polsce), 

– baz¹ dilerów, sprzedaj¹cych samochody z fabryczn¹
instalacj¹ CNG, 

– kosztami poszczególnych czêœci instalacji CNG, 
– sprê¿ark¹ gara¿ow¹ (jak j¹ zainstalowaæ, gdzie kupiæ,

jakie s¹ koszty zakupu i eksploatacji itd.), 
– map¹ z zaznaczonymi drogami dojazdu do wszyst-

kich stacji CNG w Polsce, godzinami ich otwarcia, ce-
nami paliwa na poszczególnych stacjach, 

– strategi¹ rozwoju stacji (perspektywami, liczb¹ pla-
nowanych stacji, planowanym tempem budowy,
mo¿liwoœciami dofinansowania z funduszy UE). �

PGNiG SA na targach motoryzacyjnych

Jolanta Miliæ



DOLNOŒL¥SKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

P odczas gali przewodnicz¹cy kapitu³y podkre-
œli³, ¿e w tym roku wp³ynê³a rekordowa liczba
zg³oszeñ i wybór laureatów nie by³ ³atwy. Ju¿

samo znalezienie siê poœród nominowanych stano-
wi³o znacz¹ce wyró¿nienie. 

W jedynej kategorii przewidzianej dla firm:
„dolnoœl¹skiej firmy najlepiej wspó³pracuj¹cej ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ i organizacjami pozarz¹do-
wymi’’ laureatem zosta³a Dolnoœl¹ska Spó³ka Ga-
zownictwa. Spó³kê reprezentowa³ Ryszard Olfans –
prezes zarz¹du DSG sp. z o.o., który odebra³ Klucz
Sukcesu z r¹k przewodnicz¹cego kapitu³y. W krót-
kim podziêkowaniu Ryszard Olfans podreœli³, i¿
Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa zwi¹zana jest
z ¿yciem regionu od wielu lat, aktywnie uczestni-
cz¹c w ¿yciu spo³ecznym regionu i propaguj¹c ideê
biznesu zaanga¿owanego spo³ecznie, który w spo-
sób œwiadomy i odpowiedzialny podejmuje zobo-
wi¹zania etyczne, ekologiczne i spo³eczne,
uwzglêdniaj¹ce szeroko pojêty interes swojego
otoczenia. Kierunek ten jest obecnie w Dolnoœl¹-
skiej Spó³ce Gazownictwa rozwijany, tak¿e w ra-
mach szeroko zakrojonego projektu strategii biz-
nesu odpowiedzialnego spo³ecznie i zrównowa¿o-
nego rozwoju, opracowywanego dla ca³ej Grupy
Kapita³owej PGNiG. 

Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa znalaz³a siê
w doborowym towarzystwie. Warto wspomnieæ, ¿e
za najwiêksz¹ osobowoœæ w promocji regionu
uznano wybitnego historyka, Normana Daviesa.
Statuetki i dyplomy XIII edycji Dolnoœl¹skiego Klu-

Piotr Wojtasik

20 czerwca 2009 roku w G³ogowie odby³ siê uroczysty fina³
„Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu za rok 2008”. 
To najbardziej presti¿owe regionalne wyró¿nienie zosta³o
wrêczone ju¿ po raz trzynasty. Jest to nagroda, która promuje
wybitne osobowoœci, firmy, instytucje oraz samorz¹dy, które
osi¹gnê³y sukces podnosz¹cy presti¿ i rangê Dolnego Œl¹ska. 

DSG 
laureatem
Dolnoœl¹skiego
Klucza Sukcesu

Laureaci XIII edycji Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu.
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cza Sukcesu powêdrowa³y równie¿ do gmin, po-
wiatów, organizacji pozarz¹dowych, instytucji
i klubów. 

Tegoroczn¹ galê XIII edycji Dolnoœl¹skiego Klucza
Sukcesu uœwietni³ wystêp dzieciêcego i m³odzie¿owe-
go zespo³u taneczno-wokalnego z G³ogowa, który za-
prezentowa³ rewiê na profesjonalnym poziomie. Wrê-
czeniu statuetek towarzyszy³o równie¿ spore zaintere-
sowanie mediów lokalnych, z których czêœæ objê³a
wydarzenie patronatem medialnym. Nie by³o to za-
skoczeniem, bowiem Dolnoœl¹ski Klucz Sukcesu to
najstarsze i najbardziej presti¿owe wyró¿nienie w re-
gionie. Ustanowi³o je w 1996 roku Stowarzyszenie na
Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska w celu promowania
tego, co na Dolnym Œl¹sku najlepsze. Przyznaj¹ca je
kapitu³a stara siê co roku uhonorowaæ najbardziej
spektakularne dzia³ania w ka¿dej dziedzinie ¿ycia wo-
jewództwa. W sk³ad kapitu³y wchodzi a¿ piêciu mar-
sza³ków województwa dolnoœl¹skiego (czterech by-
³ych i obecny) oraz wiele osobowoœci zaanga¿owa-
nych w rozwój Dolnego Œl¹ska, w tym m.in. dr Bog-
dan Cybulski, przewodnicz¹cy kapitu³y i prezes Regio-
nalnej Izby Rozrachunkowej we Wroc³awiu, S³awomir
Najnigier, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Promocji
Dolnego Œl¹ska, Marek £apiñski, marsza³ek woje-
wództwa dolnoœl¹skiego, ks. bp dr Edward Janiak, 
biskup pomocniczy archidiecezji wroc³awskiej, prof. 
dr hab. Leon Kieres, senator VII kadencji Senatu RP,
prof. dr hab. Andrzej £oœ z Uniwersytetu Wroc³aw-

skiego, radny Sejmiku Województwa Dolnoœl¹skiego,
prof. dr hab. Jan Waszkiewicz, profesor Politechniki

Wroc³awskiej, Henryk Go³êbiewski, pose³ na Sejm RP, 
dr Ewa Mañkowska, prezes WFOŒiGW we Wroc³awiu. 

Statuetka Dolnoœl¹skiego Klucza Sukcesu jest uni-
wersalnym symbolem. Wykonana jest w formie meta-
lowego klucza z wkomponowanym znakiem Stowa-
rzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Œl¹ska. Dolny
Œl¹sk zosta³ tutaj wyró¿niony jako region, ale umiej-
scowiony równie¿ w szerszym kontekœcie, uwzglêd-
niaj¹cym wymiar krajowy i miêdzynarodowy. Statuet-
kê wykona³ Ryszard Mazur – artysta-kowal. RzeŸba, 
o wysokoœci ponad 0,5 metra, ma nie tylko swoj¹
wielk¹ rangê, ale równie¿ znaczn¹ wagê, sprawiaj¹c¹,
¿e nie³atwo j¹ unieœæ. Odwo³uj¹c siê do symboliki klu-
cza, wyra¿onej równie¿ w jego sporym ciê¿arze, mo¿-
na powiedzieæ, ¿e jest to wyró¿nienie, ale jednocze-
œnie wyzwanie. Aby mu sprostaæ, nale¿y jeszcze
podwy¿szyæ jakoœæ dzia³añ w ramach realizowanej
strategii biznesu odpowiedzialnego spo³ecznie i zrów-
nowa¿onego rozwoju, wspieranej si³¹ ca³ej Grupy Ka-
pita³owej PGNiG. Z Kluczem Sukcesu w rêku Dolno-
œl¹ska Spó³ka Gazownictwa jest gotowa, aby tym wy-
zwaniom sprostaæ. �
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GÓRNOŒL¥SKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Przedsiêwziêcie jest w trakcie realizacji – obecnie fi-
nalizowane s¹ prace nad dokumentem pod nazw¹
koncepcja biznesowa. Przedsiêwziêcie to stanowi

kolejny krok po zrealizowanym w 2006 roku projekcie
obejmuj¹cym wdro¿enie funkcji systemu SAP, zwi¹za-
nych z ksiêgowoœci¹ finansow¹ oraz controllingiem. 

Zakres projektu SAP II strumieñ obejmuje wdro¿enie
narzêdzi informatycznych w dzia³ach: inwestycje, re-
monty, eksploatacja oraz zaopatrzenie i gospodarka ma-
teria³owa. Z punktu widzenia SAP, wdro¿enie dotyczy
dostarczenia funkcji zgrupowanych przede wszystkim
w modu³ach SAP Plant Management (PM), Project Sys-
tem (PS), Investition Management (IM), Material Mana-
gement (MM), a tak¿e, w rozwi¹zaniu bran¿owym SAP
for Utilities. W trakcie realizacji potrzebne okaza³o siê
wdro¿enie dodatkowo w¹skiego zakresu narzêdzia do
zarz¹dzania zasobami ludzkimi (SAP HCM). 

Obecnie w projekcie najbardziej zaawansowane s¹
prace w dziale zaopatrzenia. Okaza³o siê, ¿e najtrudniej-
sze w tym zakresie jest wypracowanie systemowej struk-
tury zaopatrzeniowej, która, odzwierciedlaj¹c do pewne-
go stopnia rzeczywist¹ strukturê organizacyjn¹ przedsiê-
biorstwa, pozwoli sprawnie zaspokajaæ zapotrzebowanie
na towary i us³ugi wszystkich obszarów funkcjonowania.
Ostatecznie wypracowany zosta³ model z nadrzêdnym
w ramach ca³ej spó³ki dzia³em zaopatrzenia, okreœlanym
roboczo biurem zakupów centralnych, które bêdzie nie
tylko struktur¹ w systemie, ale nowo utworzon¹ jednost-
k¹ organizacyjn¹, obs³uguj¹c¹ potrzeby ca³ej spó³ki. Biu-
ro zakupów centralnych ma realizowaæ przede wszystkim
takie zakupy, w których, dziêki zgrupowaniu i zamówie-
niu wiêkszej iloœci towarów okreœlonego rodzaju, mo¿na
uzyskaæ lepsz¹ ofertê. Niezale¿nie od tej centralnej jed-
nostki, w dwóch oddzia³ach wchodz¹cych w sk³ad Gór-
noœl¹skiej Spó³ki Gazownictwa – w zak³adach gazowni-
czych w Zabrzu i w Opolu – powstan¹ systemowe dzia-
³y zaopatrzeniowe, obs³uguj¹ce pozosta³e potrzeby zaku-

powe, dla których efekt skali by³oby trudno osi¹gn¹æ. Za-
k³ada siê, ¿e taki elastyczny model, balansuj¹cy miêdzy
centralizacj¹ i rozproszeniem zakupów, bêdzie najko-
rzystniejszy dla spó³ki. 

Dotychczas w Górnoœl¹skiej Spó³ce Gazownictwa
w zaopatrzeniu wykorzystywano kilka narzêdzi infor-
matycznych, których integracja by³a fragmentaryczna,
zaœ g³ównym narzêdziem wymiany informacji by³ do-
kument papierowy. Opracowuj¹c koncepcjê bizneso-
w¹, zaplanowano wsparcie systemem, nieograniczaj¹-
ce siê do zarejestrowania zg³oszenia zapotrzebowania,
kontraktu, zamówienia czy faktury logistycznej. Prze-
widziano, ¿e system, wykorzystuj¹c mechanizmy
Workflow, bêdzie umo¿liwia³ akceptacjê poszczegól-
nych dokumentów zaopatrzeniowych zgodnie ze zde-
finiowanymi œcie¿kami. Dziêki temu, eliminuj¹c spor¹
liczbê dokumentów papierowych, zostanie w systemie
zarejestrowana kompletna œcie¿ka ka¿dego zakupu –
od zg³oszenia zapotrzebowania po zatwierdzenie fak-
tury do zap³aty. 

Drugi obszar, dla którego koncepcja biznesowa jest
daleko zaawansowana, to wdro¿enie narzêdzi informa-
tycznych do zarz¹dzania uk³adami pomiarowymi zwi¹-
zanymi z drobnym i wielkim odbiorem gazu. W czasie
prac nad koncepcj¹ biznesow¹ zdecydowano, ¿e wspar-
cie tego obszaru wymaga wykorzystania bran¿owego
rozwi¹zania platformy SAP o nazwie SAP for Utilities.
Wykorzystanie struktur danych, przygotowanych spe-
cjalnie dla urz¹dzeñ pomiarowych oraz gotowych trans-
akcji obs³uguj¹cych w standardzie operacje na gazo-
mierzach, pozwala znacznie lepiej zapewniæ potrzebne
wsparcie. Skala czynnoœci realizowanych na gazomie-
rzach, zw³aszcza w przypadku drobnego odbioru, wy-
musi³a zaplanowanie wielu automatycznych mechani-
zmów. Wykonanie przez system w tle operacji, nawet
niezbyt pracoch³onnej dla cz³owieka, ale powtarzanej
dziesi¹tki razy w kilkudziesiêciu jednostkach tereno-
wych, daje istotny zysk w skali przedsiêbiorstwa. Osi¹-
gniêcie automatyzacji jest znacznie ³atwiejsze w zinte-
growanym systemie ni¿ w rozproszonych aplikacjach,
niemniej wiele elementów nale¿y starannie zaplanowaæ,
by skutek dzia³ania programu by³ zgodny z oczekiwa-
niem w ka¿dym przypadku. Na przyk³ad monta¿ okre-
œlonego gazomierza u klienta bêdzie powodowa³ usu-
niêcie urz¹dzenia ze sk³adu, w którym urz¹dzenie to do-
tychczas siê znajdowa³o. Podobne mechanizmy, na tyle,
na ile to mo¿liwe, starano siê zaplanowaæ przy wymianie

Przygotowania 
do II strumienia SAP

Projekt wdro¿enia II strumienia SAP 
w Górnoœl¹skiej Spó³ce Gazownictwa 
jest realizowany od 2008 roku. 
Wtedy to rozstrzygniêto przetarg
publiczny na us³ugi wdro¿eniowe, 
w którym partnerem wdro¿enia zosta³a
firma Siemens.

Pawe³ Szymczyk
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informacji z oddzia³em obrotu i konstruowaniem po-
trzebnych interfejsów wymiany danych. 

Podczas wdro¿enia II strumienia SAP sporo uwagi
poœwiêcono procesom zwi¹zanym z inwestycjami i re-
montami. Za³o¿ono, ¿e procesy udostêpnione wczeœniej
w ramach projektu SAP I strumieñ, zwi¹zane z realizacj¹
inwestycji, zostan¹ rozszerzone o obs³ugê tworzenia pla-
nu inwestycyjnego i remontowego. Ka¿da jednostka or-
ganizacyjna w zakresie swojej dzia³alnoœci bêdzie mog³a
rejestrowaæ w systemie wniosek, który po zaakceptowa-
niu znajdzie siê w planie na dany rok. Podejmowanie
w tym zakresie decyzji ma znacznie u³atwiaæ przygoto-
wana w systemie funkcja rankingowania poszczegól-
nych wniosków, realizowana na podstawie danych gro-
madzonych w ró¿nych modu³ach systemu (np. liczba
awarii na danym obiekcie). W koncepcji biznesowej za-
k³ada siê równie¿ bardziej szczegó³ow¹ rejestracjê da-
nych o poszczególnych zadaniach po to, by mo¿liwy by³
dostêp do danych o ich bie¿¹cym statusie oraz przy-
sz³ych planach, na przyk³ad zwi¹zanych z nak³adami. 

Od pocz¹tku najtrudniejsza i najobszerniejsza wyda-
wa³a siê czêœæ wdro¿enia zwi¹zana z eksploatacj¹. Rze-
czywistoœæ w tym przypadku potwierdzi³a przewidywa-
nia – efekty w tym zakresie przychodz¹ najtrudniej.

Stworzenie optymalnego modelu opisuj¹cego spójnie
ca³y maj¹tek spó³ki za pomoc¹ obiektów SAP w powi¹-
zaniu z maj¹tkiem trwa³ym (FIAA) oraz system s³u¿¹cym
paszportyzacji maj¹tku sieciowego (docelowo GIS) jest
niema³ym wyzwaniem. Mimo tych trudnoœci prace dla
dzia³u eksploatacji s¹ obecnie finalizowane i ich zakoñ-
czenie pozwoli ostatecznie po³¹czyæ w fazie przygoto-
wania koncepcji wszystkie wdra¿ane i wykorzystane
funkcje systemu. 

Czêstym podejœciem do wdro¿enia systemów infor-
matycznych jest po prostu przeniesienie obowi¹zuj¹cych
procesów do nowej aplikacji. Projekt SAP II strumieñ jest
diametralnie odmiennym wdro¿eniem. Cele postawione
przed wdra¿aj¹cymi mówi¹ jasno – nie tylko zmieniamy
narzêdzie pracy, ale jeœli jest to uzasadnione, to modyfi-
kujemy równie¿ procesy, a nawet organizacjê. Dodatko-
wo za³o¿ono, ¿e system SAP ma byæ nie tylko miejscem,
do którego wprowadzane s¹ wyniki poszczególnych
podprocesów, ale g³ównym kana³em wymiany informa-
cji. Wreszcie sama platforma SAP, oferuj¹c sieæ licznych
powi¹zañ miêdzy modu³ami powoduje, ¿e niemal ka¿de
wiêksze rozwi¹zanie musi byæ rozpatrywane w wielu
p³aszczyznach, omawiane przez wiele osób, i stanowiæ
jakiœ kompromis. �

GSG – Przyjacielem fundacji

W poniedzia³ek, 1 czerwca 2009 r. w Sali Koncer-
towej Polskiego Radia Katowice odby³o siê
uroczyste wrêczenie stypendiów XVII edycji

Œl¹skiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Gra-
czyñskiego. W uroczystoœci uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele samorz¹du wojewódzkiego, cz³onkowie fundacji
i fundatorzy oraz przedstawiciele redakcji regionalnych
prasy, radia i telewizji. Podczas uroczystoœci Górnoœl¹ska
Spó³ka Gazownictwa po raz szósty otrzyma³a honorowy
tytu³ Darczyñcy Fundacji. Spó³ka od wielu lat, poza pro-
wadzon¹ dzia³alnoœci¹ biznesow¹, wspiera oœrodki s³u¿-
by zdrowia i m³odzie¿ ucz¹c¹ siê poprzez fundowanie
stypendiów naukowych. Umo¿liwia tak¿e m³odzie¿y od-
bywanie w firmie praktyk studenckich i zawodowych. 

Rada Fundacji Œl¹ski Fundusz Stypendialny, pod
przewodnictwem Krystyny Bochenek, wicemarsza³ek
Senatu RP, przyzna³a 22 stypendia. Stypendia otrzymali

najlepsi studenci uczelni wy¿szych – mieszkañcy Œl¹ska,
którzy pomimo trudnej sytuacji materialnej z wysokimi
notami zdobywaj¹ wiedzê, czêsto na dwóch lub wiêcej
fakultetach. 

Specjaln¹ atrakcj¹ tegorocznego uroczystego rozda-
nia stypendiów by³a mo¿liwoœæ obejrzenia wystawy 
pt.: „Wygrywaj uœmiechem”, przedstawiaj¹cej rysunki
uœmiechniêtych twarzy, wykonane przez znanych ludzi
sportu, kultury i sztuki, mediów oraz polityków z ca³ego
œwiata, m.in. Bronis³awa Komorowskiego, marsza³ka Sej-
mu, Hillary Clinton, amerykañsk¹ sekretarz stanu, Ange-
lê Merkel, kanclerz Niemiec, i pi³karza Diego Maradonê. 

Wystawa „Wygraj uœmiechem” jest projektem ma-
j¹cym na celu m.in. propagowanie zasady fair play i pro-
mowanie zdrowego stylu ¿ycia wœród dzieci i m³odzie¿y. 

Fundacjê Œl¹ski Fundusz Stypendialny powo³ano do
¿ycia z inicjatywy senatora Adama Graczyñskiego
w 2001 roku. 

Do tej pory odby³o siê 16 edycji programów stypen-
dialnych, w trakcie których z pomocy fundacji skorzysta-
³o ju¿ 450 m³odych mieszkañców Œl¹ska. Na ich rzecz
fundacja przekaza³a ogó³em kwotê prawie 700 000 z³. �

Maja Girycka

Górnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa
sp. z o.o. w Zabrzu
ul. Szczêœæ Bo¿e 11, 41-800 Zabrze 
tel.  (+48) 032 373 50 00,
faks (+48) 032 271 78 01
e-mail: biuro@gsgaz.pl; 
www.gsgaz.pl



KARPACKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

K raków by³ pierwszym polskim miastem, w któ-
rym zademonstrowano oœwietlenie gazowe.
W 1830 roku profesor CK Instytutu Technicz-

nego w Krakowie – Karol Mohr – zademonstrowa³
swoim uczniom mo¿liwoœci u¿ycia gazu do oœwietle-
nia miasta i dla nich zapali³ kilka lamp gazowych przy
ul. Go³êbiej. Jednak jego propozycja szerszego wy-
korzystania tego wynalazku wyda³a siê niezrozumia-
³a. Dopiero pod koniec istnienia Wolnego Miasta
w 1844 roku powsta³y pierwsze projekty oœwietlenia
gazowego w mieœcie. 

W 1856 roku na gruntach o powierzchni ponad
2 hektarów, znajduj¹cych siê przy ulicy Gazowej na

krakowskim Kazimierzu, powsta³a Krakowska Ga-
zownia Miejska. 

Budynek H, najstarszy na terenie gazowni, po-
wsta³ w latach 1856–57 jako budynek produkcyjny,
w którym mieœci³a siê piecownia retortowa. 
W 1889 roku przebudowany zosta³ tak, ¿e znalaz³y
siê w nim piecownie, czyszczalnia, kot³ownia i izba
maszyn, a w 1829 roku przebudowany zosta³ grun-
townie na kot³ownie i dalekot³ocznie do t³oczenia
gazu wysokoprê¿nego. 

Budynek I powsta³ w 1901 roku jako fabryka
amoniaku, powstaj¹cego jako produkt uboczny
w procesie destylacji wêgla. 

Budynek J wybudowano w 1907 roku jako fabry-
kê gazu wodnego, w której dla zaspokojenia rosn¹-
cego ci¹gle zapotrzebowania na gaz produkowano

Na krakowskim Kazimierzu, 
przy ul. Gazowej, oddano do u¿ytku 
odrestaurowane budynki, w których 
niegdyœ mieœci³y siê: fabryka amoniaku 
i fabryka gazu wodnego. Uroczystoœæ
otwarcia i poœwiêcenia trzech 
zmodernizowanych budynków, do których
swoj¹ siedzibê przeniós³ Oddzia³ Zak³ad 
Gazowniczy w Krakowie, odby³a siê
8 czerwca 2009 roku. Obecnie budynki H,
I oraz J – po gruntownej renowacji – pe³ni¹
funkcje obiektów technicznych i biurowych,
ale swoj¹ histori¹ siêgaj¹ pocz¹tków 
Krakowskiej Gazowni Miejskiej. 

Bo¿ena Malaga-Wrona
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gaz wêglowy w procesie t³oczenia przez roz¿arzony
koks pary wodnej. 

Remont obiektów rozpocz¹³ siê od wykonanego
w 2004 roku projektu, który nastêpnie musia³ uzy-
skaæ niezbêdne zgody i pozwolenia, tak¿e pozwolenie
konserwatorskie, poniewa¿ wszystkie obiekty wpisa-
ne s¹ w rejestr zabytków. W 2006 roku rozpoczê³y siê
prace remontowe, a rok póŸniej zakoñczy³ siê remont
budynku H, w którym obecnie znajduj¹ siê pomiesz-
czenie biurowe dzia³ów technicznych oraz pomiesz-
czenia pogotowia gazowego wraz z gara¿ami.
W 2008 roku zakoñczy³y siê remonty budynków
I oraz J, w których znalaz³y siê pomieszczenia dzia³u
ekonomiczno-finansowego oraz dyrekcji zak³adu. 

Dziêki renowacji i adaptacji pomieszczeñ uda³o siê
odtworzyæ piêkne detale architektoniczne, a zara-
zem przystosowaæ pomieszczenie pierwotnie pro-
dukcyjne dla potrzeb biurowych Zak³adu Gazowni-
czego w Krakowie. 

Odrestaurowana do tej pory czêœæ zabytkowych
obiektów zak³adu stanowi architektoniczn¹ per³ê
piêknej, zabytkowej dzielnicy Kazimierz, po³o¿onej
w sercu starego Krakowa. �

KSG MECENASEM 
KULTURY TARNOWA

Podczas kon-
certu na tarnow-
skim rynku (5 czer-
wca br.) Ryszard
Œciga³a, prezydent
Tarnowa, wrêczy³
nagrodê „Mecenas
Kultury Tarnowa
2008” Karpackiej
Spó³ce Gazownic-
twa. Nagrodê ode-
bra³a Bo¿ena Malaga-Wrona, rzecznik prasowy KSG. 

Karpacka Spó³ka Gazownictwa, kontynuuj¹c 130-letnie trady-
cje tarnowskich gazowników, wspomaga najbardziej znacz¹ce
przedsiêwziêcia kulturalne w mieœcie i regionie, pozostaj¹c w œci-
s³ej czo³ówce najwiêkszych mecenasów kultury. Od 2008 roku
jest mecenasem tarnowskiego teatru, od lat wspiera finansowo
Ogólnopolski Festiwal Komedii TALIA. Wspomaga równie¿ inne
placówki kultury, m.in: Moœcickie Centrum Kultury, Teatr Nie Te-
raz, Miejsk¹ Bibliotekê Publiczn¹, a tak¿e realizacjê wielu projek-
tów artystycznych (np. Dni Tarnowa, Festiwal Filmowy VITAE 
VALOR, Salon Jesienny, Tygiel Kultury, wystawa i wydawnictwo
albumu „Kocham Tarnów”). �

W trakcie trwaj¹cego
w Warszawie VI Kon-
gresu „Nowego Prze-

mys³u” – najwiêkszej imprezy
bran¿y energetyczno-gazowej
w kraju – wrêczono wyró¿nienia
nazwane „Nowymi Impulsami”.
Wyró¿nienia „Nowy Impuls”
otrzymuj¹ osoby, przedsiêbior-
stwa i instytucje dzia³aj¹ce na
rzecz rozwoju polskiego sektora
energetyczno-paliwowego, pro-
muj¹ce nowe i energooszczêdne
technologie, a tak¿e kszta³tuj¹ce œwiadomoœæ spo-
³eczn¹ pod k¹tem efektywnoœci energetycznej i po-
dejmuj¹ce dzia³ania na rzecz rozwoju rynku energii. 

Karpacka Spó³ka Gazownictwa realizuje szeroko
zakrojony plan inwestycyjny, ukierunkowany na roz-
wój rynku gazu. Jej aktywnoœæ w tym obszarze po-
szerza dostêp do tego medium, stymuluj¹c rozwój
gospodarki i wykorzystanie paliwa bardziej przyja-
znego dla œrodowiska. Ponad 658 kilometrów no-
wych gazoci¹gów, powsta³ych w 2008 roku na ob-
szarze dzia³ania KSG, oznacza eliminowanie kolejnych
bia³ych plam na polskiej mapie sieci gazowniczej. Dla
spó³ki owocuje to m.in. sukcesami na polu przy³¹cza-
nia nowych odbiorców. Ogó³em z mo¿liwoœci odbio-

ru gazu bêdzie mog³o skorzystaæ
ponad 16,5 tys. nowych odbior-
ców, z czego a¿ ponad 850 bêdzie
mia³o mo¿liwoœæ poboru ponad 
10 metrów szeœciennych gazu na
godzinê. Spó³ka odda³a równie¿
w ubieg³ym roku do u¿ytku 
125 stacji gazowych. KSG inwe-
stuje tak¿e w nowoczesne tech-
nologie. Zbudowa³a system zbie-
rania i przetwarzania danych po-
miarowych, co zaowocuje lep-
szym zarz¹dzaniem i da nowe

mo¿liwoœci sprostania wyzwaniom rynku. Spó³ka ma
nowatorskie podejœcie do metody transportu gazu ze
z³ó¿ – tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione,
stawia na ma³e stacje skraplania gazu, dziêki czemu
nie musi budowaæ kosztownych gazoci¹gów. �

Nagroda
„Nowy 
Impuls” 
przyznana
zosta³a 
Karpackiej
Spó³ce 
Gazownictwa
za dzia³ania
inwesty-
cyjne, 
które 
poprawiaj¹
funkcjono-
wanie spó³ki
i sprawiaj¹,
¿e firma 
jest 
przyjazna 
dla 
obywateli.

Karpacka Spó³ka Gazownictwa
sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów
tel. (+48) 014 632 31 00, 
faks (+48) 014 632 31 11,
sekr.(+48) 014 632 31 12
www.ksg.pl

Za dzia³ania inwestycyjne 
„Nowy Impuls” 

Wyró¿nienie odebra³ Bogdan Pastuszko,
prezes zarz¹du KSG. 

Fot. Pawe³ Topolski



MAZOWIECKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Z akoñczy³ siê tym samym proces wstêpnego for-
mu³owania potrzeb, formalizowania ich w po-
staci SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków

Zamówienia), oceny ofert i wy³aniania dostawcy roz-
wi¹zania. Rozpocz¹³ siê okres ciê¿kiej pracy nad sys-
temem. Ciê¿kiej i bardzo intensywnej, bowiem czas
przewidziany na wdro¿enie jest wyj¹tkowo krótki –
15 miesiêcy. 

G³ównym przedmiotem zamówienia by³a dostawa
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Maj¹tkiem
Sieciowym i wdro¿enie go w zakresie ewidencji pod-
stawowych obiektów sieci gazowej oraz ewidencji
kluczowych zdarzeñ i prac zachodz¹cych w tych

obiektach. Pod pojêciem podstawowych obiektów
sieci gazowej nale¿y rozumieæ: 
– stacje gazowe, rozprê¿alnie i mieszalnie gazu, siecio-

we punkty redukcyjne, 
– gazoci¹gi i przy³¹cza, 
– armaturê odcinaj¹c¹ gazoci¹gów i przy³¹czy, 
– reduktory i regulatory (zainstalowane w uk³adach re-

dukcyjnych), 
– gazomierze, przeliczniki i przetworniki (zainstalowane

w uk³adach pomiarowych). 
Kluczowe zdarzenia to nieplanowane wydarzenia

lub procesy zachodz¹ce na okreœlonych wy¿ej obiektach
sieci gazowej, potwierdzone i sklasyfikowane w wyniku
interwencji. Pod pojêciem kluczowych prac zachodz¹-
cych w tych obiektach nale¿y rozumieæ prace cykliczne
(oparte na harmonogramach), prace eksploatacyjne 
(w tym planowe dzia³ania naprawcze) oraz wynikaj¹ce
ze zg³oszeñ prace s³u¿b interwencyjnych. Wiêkszoœæ wy-
mienionych prac zalicza siê do kategorii prac gazonie-
bezpiecznych i niebezpiecznych. 

Nale¿y podkreœliæ, ¿e obie ewidencje (obiektów oraz
zdarzeñ i prac) bêd¹ mia³y nie tylko charakter opisowy,
ale równie¿ wymiar przestrzenny. Wszystkie ewidencjo-
nowane obiekty zostan¹ umieszczone na mapie nume-
rycznej (GIS). Na tej samej mapie zaznaczane bêd¹ rów-
nie¿ miejsca wystêpowania zdarzeñ oraz lokalizacja pro-
wadzonych prac. 

EWIDENCJA OBIEKTÓW

Zasadniczym elementem wdro¿enia jest opraco-
wanie poprawnej ewidencji podstawowych obiektów
sieci gazowej, zw³aszcza gazoci¹gów, przy³¹czy i ar-
matury odcinaj¹cej oraz ewidencji uk³adów redukcyj-
nych i pomiarowych w punktach wyjœcia (w tym uk³a-
dów na stacjach ró¿nych ciœnieñ). Obie ewidencje
mog¹ byæ prowadzone niezale¿nie i równoczeœnie,
lecz w koñcowej fazie musz¹ byæ ze sob¹ zintegrowa-
ne. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia ta-
kiej integracji jest operowanie w obu podprojektach
identycznym zestawem danych adresowych, przede
wszystkim identycznym zbiorem punktów adreso-
wych. Naturalnym dope³nieniem czêœci ewidencyjnej
systemu s¹ dane dotycz¹ce rozprê¿alni i mieszalni,
stacji gazowych oraz sieciowych punktów redukcyj-
nych. Wszystkie te obiekty okreœliæ mo¿na mianem

Andrzej Garstka, Wojciech Kietliñski

Rozpoczêcie wdro¿enia 
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania 
Maj¹tkiem Sieciowym
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Maj¹tkiem Sieciowym. 

System Wizualizacji Sieci Gazowej opracowany w MSG
– jedno ze Ÿróde³ danych dla ZS ZMS.



obiektów wêz³owych (znajduj¹ siê w wêz³ach wyzna-
czonych przez po³¹czenia odcinków gazoci¹gów).
Pe³ni¹ one jedn¹ z dwóch ról: reprezentuj¹ punkty
wejœcia do systemu dystrybucyjnego lub punkty
„technologiczne” (redukcji i/lub pomiaru) niezwi¹za-
ne bezpoœrednio ze sprzeda¿¹ gazu. 

Obiekty te maj¹ charakter z³o¿ony – ró¿norod-
noœæ i stopieñ skomplikowania wewnêtrznych struk-
tur s¹ na tyle du¿e, ¿e przy ich opisie konieczne jest
wydzielenie pewnych ewidencji tematycznych, z któ-
rych podstawowe znaczenie ma ewidencja uk³adów
redukcyjnych i pomiarowych. Dane dotycz¹ce uk³a-
dów redukcyjnych i pomiarowych s¹ niew¹tpliwie
kluczowe i charakterystyczne dla wszystkich typów
obiektów wêz³owych, nie wyczerpuj¹ jednak pe³ne-
go, a przy tym zró¿nicowanego opisu tych obiektów.
Mowa tu zarówno o danych dotycz¹cych elementów
technologii, takich jak zespo³y filtrów, ci¹gi obejœcio-
we, telemetria, instalacje nawaniania gazu, jak i o da-
nych dotycz¹cych infrastruktury: przy³¹czach me-
diów, obiektach kubaturowych, ogrodzeniach. 

Bior¹c pod uwagê dotychczasowe doœwiadczenia
MSG sp. z o.o. w zakresie prowadzenia ewidencji sieci
gazowej, du¿y nacisk zostanie po³o¿ony na prawid³owe
odtworzenie relacji zachodz¹cych pomiêdzy poszczegól-
nymi obiektami. Kluczowe znaczenie bêdzie tu mia³ mo-
del grafu (dla reprezentacji obiektów liniowych) i po-
prawnie zaprojektowane zwi¹zki hierarchiczne. 

EWIDENCJA ZDARZEÑ I PRAC

Na obiektach dystrybucyjnej sieci gazowej prowa-
dzone s¹ prace o ró¿nym charakterze. Kluczowe s¹
prace cykliczne zwi¹zane z kontrol¹ stanu techniczne-
go sieci, prace eksploatacyjne, a tak¿e wynikaj¹ce
z odpowiednich zg³oszeñ – prace s³u¿b interwencyj-
nych. Znakomit¹ wiêkszoœæ wymienionych wy¿ej prac
okreœla siê jako gazoniebezpieczne i niebezpieczne.
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi instrukcjami, powinny one
byæ w³aœciwie dokumentowane i ewidencjonowane.
Przedstawiona klasyfikacja z pewnoœci¹ nie jest wy-
czerpuj¹ca i dostatecznie precyzyjna, ale dobrze
okreœla g³ówny obszar zainteresowania spó³ki – za-
chowanie ci¹g³oœci dostaw i bezpieczeñstwo u¿ytko-
wania sieci. 

Pierwsz¹ kategori¹ prac, okreœlanych jako kluczo-
we, s¹ cykliczne prace, prowadzone zgodnie z odpo-
wiednimi harmonogramami. Mowa tu o kontroli
szczelnoœci, patrolowaniu, przegl¹dach, próbach dzia-
³ania i regulacjach, oglêdzinach i konserwacjach.
W wyniku prowadzenia tych prac mo¿liwe jest
stwierdzenie usterek eksploatacyjnych oraz nieszczel-
noœci, co powoduje podjêcie odpowiednich dzia³añ
przez s³u¿by interwencyjne. 

Jak widaæ, przynajmniej czêœæ prac podejmowa-
nych jest w reakcji na zdarzenia zachodz¹ce na sieci
lub instalacji gazowej. Zdarzenia te wykrywane s¹
w trakcie rutynowych kontroli, ale tak¿e rejestrowa-

ne w wyniku zg³oszeñ zewnêtrznych. Klasyfikowane
s¹ w trakcie interwencji jako awarie lub incydenty
i przypisywane do konkretnych obiektów, w których
wyst¹pi³y. W celu zabezpieczenia i usuniêcia zdarzeñ
prowadzone s¹ odpowiednie prace interwencyjne,
a nastêpnie w³aœciwe dzia³ania eksploatacyjne. 

Jednoczeœnie, liczba i charakter wykrytych niepra-
wid³owoœci maj¹ wp³yw na ocenê stanu technicznego
i czêstotliwoœæ kontroli w kolejnych okresach, a tak¿e
na kwalifikacjê elementów maj¹tku do modernizacji
i remontów. W wyniku kwalifikacji powstaje lista
obiektów wymagaj¹cych odtworzenia lub poprawy
stanu technicznego. Pierwszym etapem na drodze do
realizacji tego typu zadañ jest okreœlenie warunków
technicznych remontu/modernizacji. W procesie
okreœlania warunków technicznych bior¹ udzia³ ró¿ne
jednostki organizacyjne firmy w zale¿noœci od rodza-
ju i lokalizacji obiektu, a w jego wyniku powstaje do-
kument zawieraj¹cy dane potrzebne do zainicjowania
dzia³añ formalnoprawnych, niezbêdnych do rozpo-
czêcia realizacji przebudowy, bêd¹cy jednoczeœnie
podstaw¹ do wstêpnego oszacowania kosztów tego
przedsiêwziêcia. W wyniku realizacji tych planów
obiekty znajduj¹ce siê w z³ym stanie technicznym
poddawane s¹ odpowiednim dzia³aniom eksploata-
cyjnym (naprawczym) – remontom lub moderniza-
cjom. 

Zdefiniowany zakres i uk³ad danych dotycz¹cych
zdarzeñ i prac jest bardzo z³o¿ony i skomplikowany.
Nie sposób w³aœciwie go modelowaæ bez precyzyjnie
okreœlonych zasad przep³ywu informacji (workflow)
i poprawnie zaprojektowanych relacji: obiekty – zda-
rzenia – prace. 

***

Bior¹c pod uwagê krótki okres wdro¿enia, natych-
miast przyst¹piono do prac organizacyjnych i koncep-
cyjnych. Zarz¹d MSG sp. z o.o. powo³a³ komitet ste-
ruj¹cy, zarz¹d projektu i zespo³y projektowe. Kierow-
nikiem projektu ze strony Mazowieckiej Spó³ki Ga-
zownictwa zosta³ Andrzej Garstka, wspierany przez
przedstawicieli kluczowych obszarów z Oddzia³u Za-
rz¹d Przedsiêbiorstwa oraz ze wszystkich zak³adów
gazowniczych. Pierwsze spotkanie – inicjuj¹ce wdro-
¿enie – odby³o siê 18–19 maja 2009 r. Bezpoœrednio
po nim do prac przyst¹pi³y zespo³y projektowe. Przy-
gotowano podstawowe wytyczne dla wykonawców
oraz przekazano pierwsze partie materia³ów. �

Mazowiecka Spó³ka
Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel.  (+48) 022 667 39 00
faks (+48) 022 667 37 46
www.msgaz.pl
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Z azwyczaj rocznice i jubileusze to czas podsu-
mowañ i zamykania wielkich projektów. Jedno-
czeœnie to moment, kiedy z wielk¹ nadziej¹

i nowymi pomys³ami wchodzi siê w kolejny etap. Wy-
darzeniem, które po³¹czy³o przesz³oœæ z przysz³oœci¹
by³a konferencja „Wykorzystanie paliwa gazowego
w elektroenergetyce i ciep³ownictwie”, która odby³a
siê 9 czerwca 2009 roku w Elbl¹gu. Zosta³a zorgani-
zowana w ramach obchodów 150-lecia gazownictwa
na ziemi elbl¹skiej. Czas konferencji by³ czasem przy-
pomnienia d³ugiej historii elbl¹skiego gazownictwa,
ale i dobrym momentem przedstawienia nowych
mo¿liwoœci wykorzystania gazu ziemnego oraz roz-
woju bran¿y gazowniczej. Ten niezwyk³y moment do-
strzeg³ m.in. Henryk S³onina, prezydent Elbl¹ga, któ-
ry obj¹³ patronat honorowy nad wydarzeniem i ¿yczy³
uczestnikom znalezienia nowatorskich rozwi¹zañ,
wspieraj¹cych rozwój gazownictwa w regionie. 

KARIERA GAZU

Wyst¹pienia i prezentacje traktowa³y o historii ga-
zownictwa i perspektywach jego rozwoju. Uczestnicy
konferencji przeœledzili karierê gazu. W roku 1859,
kiedy powsta³a gazownia w Elbl¹gu, gaz „wyszed³”
na ulice. Gdy zapali³y siê latarnie gazowe, oœwietlaj¹-
ce miasto i nadaj¹ce mu wielkomiejskiego charakteru,

gaz zacz¹³ robiæ karierê jako dobro spo³eczne, wy-
kraczaj¹c daleko poza ramy zwyk³ej u¿ytecznoœci.
Piêkno i nastrój, które wprowadzi³ do codziennego,
a przede wszystkim nocnego ¿ycia mieszkañców, dla
wszystkich by³o wielkim prze³omem. Ówczesna prasa
pisa³a, ¿e „œwiat³o gazowe to dobro”. Kiedy w latach
70. ub.w. gaz œwietlny zosta³ wyparty przez gaz ziem-
ny, ten znalaz³ powszechne zastosowanie, dynamicz-
nie wzros³o jego zu¿ycie i „wszed³” na salony. Sta³ siê
presti¿owym noœnikiem energii, przyczyniaj¹cym siê
do rozwoju regionów i podniesienia standardu ¿ycia
mieszkañców naszego kraju. Od czasu, gdy gaz sta³
siê podstaw¹ technologii kogeneracyjnych, jego ka-
riera nabra³a coraz wiêkszego rozpêdu. Jako ¿e jest
paliwem ekologicznym, mo¿na uznaæ, ¿e szczyt swo-
jej s³awy ma jeszcze przed sob¹. Czas poka¿e, w ja-
kich jeszcze rolach „zostanie obsadzony”. 

PRELEKCJE GOŒCI I GOSPODARZY

Gospodarzami konferencji byli – z ramienia Po-
morskiej Spó³ki Gazownictwa – Adam Kielak, prezes
zarz¹du, Andrzej Dêbogórski, dyrektor OZG w Gdañ-
sku, oraz Antoni Strzelczyk, kierownik Rejonu Dystry-
bucji Gazu w Elbl¹gu. PGNiG SA reprezentowa³ Grze-
gorz Dettlaff, zastêpca dyrektora ds. handlowych Po-
morskiego Oddzia³u Obrotu Gazem. W konferencji
wziêli udzia³ przedstawiciele œwiata nauki, biznesu, fi-
nansów i w³adz samorz¹dowych. 

Wyst¹pienie Adama Kielaka, inauguruj¹ce konfe-
rencjê, dotyczy³o wizji rozwoju i strategii Pomorskiej
Spó³ki Gazownictwa, natomiast Andrzej Dêbogórski
i Grzegorz Dettlaff przypomnieli losy gazownictwa
w Elbl¹gu, okreœlaj¹c rolê historii jako wa¿ne Ÿród³o
inspiracji w tworzeniu nowoczesnoœci. 

Prof. Jan Popczyk ze Stowarzyszenia Niezale¿-
nych Wytwórców Energii Skojarzonej w swoim wy-
st¹pieniu „Innowacyjna energetyka” powiedzia³, ¿e 

Czym jest historia? Echem przesz³oœci 
odbitym przez przysz³oœæ. Odblaskiem 
przysz³oœci rzuconym w przesz³oœæ. 

– Victor Hugo

POMORSKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

Rozwój z histori¹ w tle
Katarzyna Wróblewicz
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Elbl¹ska
latarnia 
z 1914 roku
ponownie
rozb³ys³a
jasnym
œwiat³em
gazowym.
Jest
symbolem
po³¹czenia
tradycji 
z nowo-
czesnoœci¹.

150-lecie to dobry pretekst do dyskusji o innowa-
cjach w energetyce, gdy¿ zarówno dawniej, jak i te-
raz istnieje potrzeba poszukiwania nowych rozwi¹-
zañ. Obecnie jest czas na zarz¹dzanie energi¹ oraz
na poszukiwanie jej efektywnego wykorzystania.
Szans dla rozwoju gazu ziemnego profesor upatruje
w równoleg³ym rozwoju inteligentnej energetyki.
Podkreœli³ równie¿, ¿e wymogi unijnego pakietu
energetyczno-klimatycznego oraz polityka wielkich
œwiatowych gospodarek determinuj¹ kierunki roz-
woju gazownictwa. 

Stanis³aw £êtowski, cz³onek zarz¹du Pomorskiej
Spó³ki Gazownictwa, omówi³ plany rozwoju spó³ki.
Podstawowym celem jest zwiêkszenie stopnia gazyfi-
kacji i znaczne zwiêkszenie zdolnoœci dystrybucyjnych
sieci gazowych. W nawi¹zaniu do na³o¿onych na
kraje cz³onkowskie, w tym Polskê, obowi¹zków zwi¹-
zanych ze wzrostem efektywnoœci zu¿ycia energii,
udzia³em odnawialnych Ÿróde³ energii w bilansie
energetycznym oraz ograniczeniem
emisji C02 wskaza³, ¿e rozwój sieci
gazowej stanowi mechanizm wspar-
cia dla realizacji powy¿szych wymo-
gów. 

Nie zabrak³o równie¿ przedstawi-
cieli bran¿y ciep³owniczej. Bogus³aw
Regulski z Izby Gospodarczej Cie-
p³ownictwo Polskie zaprezentowa³
wp³yw pakietu energetyczno-klim-
atycznego na ciep³ownictwo, a Marek
Dec, cz³onek zarz¹du ds. handlu i eks-
ploatacji Gdañskiego Przedsiêbior-
stwa Energetyki Cieplnej, omówi³ po-
zytywne doœwiadczenia swojego przedsiêbiorstwa
w zakresie rozproszonej kogeneracji gazowej. 

Witold P³atek ze SNWES zaprezentowa³ walory
kogeneracji gazowej jako elementu budowy bezpie-
czeñstwa energetycznego regionu, wpisuj¹cego siê
tak¿e w koncepcjê zrównowa¿onego rozwoju,
a zw³aszcza ochronê klimatu. Stwierdzi³, ¿e zastoso-
wanie urz¹dzeñ kogeneracyjnych nie tylko gwarantu-
je wymierne korzyœci ekonomiczne, ale równie¿
zmniejsza wykorzystanie energii pierwotnej o 1/3
w porównaniu z energi¹ pierwotn¹, dostarczan¹ do
konwencjonalnych systemów ciep³owniczych. Ich

wykorzystanie powoduje tak¿e zmniejszenie emisji
dwutlenku wêgla. 

NIEZWYK£A LAMPA

Motywem przewodnim konferen-
cji, a w³aœciwie nieoficjalnym logo el-
bl¹skiego jubileuszu, by³ rysunek
lampy gazowej z placu Konstytucji
w Elbl¹gu. Lampa, mimo ¿e powsta³a
w 1914 roku, w 2006 roku ponownie
rozb³ys³a jasnym œwiat³em gazowym.
To jedyna tego typu latarnia w pó³-
nocnej Polsce. Pomorska Spó³ka Ga-
zownictwa przywróci³a j¹ do ¿ycia
poprzez wybudowanie przy³¹cza ga-

zowego, zamontowanie automatycznej g³owicy za-
palaj¹cej, wyposa¿onej w czujnik zmierzchowy oraz
dziêki konserwacji i renowacji a¿urowej, unikatowej
w swoim rodzaju konstrukcji. Elbl¹ska latarnia jest
symbolem po³¹czenia tradycji z nowoczesnoœci¹. 

OCALIÆ OD ZAPOMNIENIA

Konferencji towarzyszy³a ekspozycja fotograficzna,
prezentuj¹ca elbl¹skie gazownictwo na przestrzeni lat.
Po jej zakoñczeniu ekspozycjê przeniesiono do Rejonu
Dystrybucji Gazu w Elbl¹gu, gdzie mo¿na j¹ ogl¹daæ do
koñca roku. G³ówne obchody 150-lecia gazownictwa na
ziemi elbl¹skiej przewidziano w listopadzie br., czyli
w miesi¹cu, w którym wiele lat temu rozb³ys³y w mieœcie
pierwsze lampy gazowe, podnosz¹c zarówno bezpie-
czeñstwo mieszkañców, jak i estetykê Elbl¹ga. �

Pomorska Spó³ka Gazownictwa
sp. z o.o.
ul. Wa³owa 41/43, 80-858 Gdañsk
tel.  (+48) 058 326 35 00 
faks (+48) 058 326 35 04
e-mail: sekretariat@psgaz.pl, www.psgaz.pl
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WIELKOPOLSKA SPÓ£KA GAZOWNICTWA

18czerwca 2009 r. WSG rozpoczê³a eksplo-
atacjê nowego gazoci¹gu wysokiego ciœ-
nienia z Trzemeszna do Ch³¹dowa k. Wit-

kowa (22 km), stacji redukcyjno-pomiarowej I stop-
nia w Ch³¹dowie oraz gazoci¹gu œredniego ciœnienia
z Ch³¹dowa do Gniezna i sieci gazowej w Witkowie
(szerzej o tej inwestycji pisaliœmy w poprzednim nu-
merze PG). Inwestycja ta umo¿liwi w niedalekiej
przysz³oœci gazyfikacjê gmin Powidz, Niechanowo
i Strza³kowo, 

W kwietniu WSG podpisa³a umowê o nabyciu
od firmy Linia K&K, spó³ki nale¿¹cej od 2005 r. do
grupy CP Energia SA, sieci gazowej w okolicach
Ostrowa Wielkopolskiego. Wartoœæ transakcji to
12,6 mln z³. CP Energia SA podjê³a decyzjê o zby-
ciu tej sieci w zwi¹zku z rewizj¹ projektów gazyfi-
kacji poszczególnych gmin. Charakterystyka od-
biorców obs³ugiwanych przez Liniê K&K w tamtym
rejonie nie do koñca odpowiada³a charakterystyce
docelowego klienta Grupy CP Energia. Dominuj¹
wœród nich gospodarstwa domowe i ma³e przedsiê-
biorstwa. – Dlatego, mimo dobrych perspektyw
rozwojowych tego rynku, postanowiliœmy sprzedaæ
tê sieæ WSG, operatorowi posiadaj¹cemu wszelkie
kompetencje i zasoby, aby istotnie zwiêkszyæ jej
wartoœæ i zintensyfikowaæ dostawy gazu – wyjaœni³
Marcin Buczkowski, prezes CP Energia SA. 

Kupiona przez WSG podostrowska sieæ gazowa
powsta³a w latach 2006–2007. Po raz pierwszy gaz
dostarczono t¹ sieci¹ w maju 2007 r. 

Kolejn¹ inwestycj¹ WSG by³a budowa gazoci¹-
gu do Bornego Sulinowa i sieci gazowej w tej „od-
zyskanej” w latach 90. ub.w. od rosyjskiej armii
miejscowoœci. 27 kwietnia na dziedziñcu Domu Po-
mocy Spo³ecznej odby³a siê uroczysta inauguracja
gazyfikacji Bornego Sulinowa. Symboliczn¹ œwiecz-
kê zapali³ Zdzis³aw Kowalski, prezes zarz¹du Wiel-
kopolskiej Spó³ki Gazownictwa. Szczególnie du¿o
pochwa³ kierowano do Romana Kwiatka, kierowni-
ka Rejonu Dystrybucji Gazu w Szczecinku. Dziêki
jego determinacji i wielkiemu zaanga¿owaniu uda-
³o siê tê inwestycjê, mimo ró¿nych formalnych
przeszkód, doprowadziæ do koñca. Wspiera³a go
w tym mocno dyrekcja Zak³adu Gazowniczego
w Koszalinie oraz Biuro Inwestycji i Remontów Od-
dzia³u Zarz¹d Przedsiêbiorstwa WSG, z dyrektorem
Jackiem £od¹ na czele. 

Coraz wiêcej 
kilometrów sieci
Leszek £uczak

Budowa nowych gazoci¹gów i przejêcia
gazoci¹gów od innych operatorów 
– sieæ gazoci¹gów Wielkopolskiej Spó³ki
Gazownictwa coraz gêœciej oplata 
Wielkopolskê i Pomorze Zachodnie. 
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Budowa gazoci¹gu Trzemeszno–Witkowo.
Fot. Piotr Krogulec

Stanis³aw Kordasz, prezes zarz¹du Linia K&K, i Zdzis³aw Kowalski, prezes
Zarz¹du WSG, gratuluj¹ sobie zawarcia korzystnej dla obu stron umowy.

Fot. Piotr Krogulec
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Zbudowano 26 km gazoci¹gów (w tym 256 m
gazoci¹gu wysokiego ciœnienia i 15 km gazoci¹gu
œredniego ciœnienia) oraz jedn¹ stacjê redukcyjno-
-pomiarow¹. Wykonano te¿ 24 przy³¹cza do bu-
dynków, m.in. do kot³owni miejskiej. Koszt inwe-
stycji wyniós³ oko³o 8 mln z³. 

Borne Sulinowo po³o¿one jest w rejonie bardzo
atrakcyjnym pod wzglêdem przyrodniczym i krajo-
brazowym. Umo¿liwienie tutejszym mieszkañcom,
instytucjom, firmom i obiektom turystycznym ko-
rzystania z czystego Ÿród³a energii cieplnej ma wiêc
w Bornem Sulinowie szczególne znaczenie. 

W koñcu maja oddzia³ WSG – Zak³ad Gazowni-
czy w Poznaniu – zawar³ porozumienie z w³adzami
miasta i gminy Skoki o wspó³pracy w gazyfikacji te-
go terenu. Niebawem zniknie kolejna bia³a plama
na gazowniczej mapie Wielkopolski. �

Jednym z obszarów wspiera-
nych przez Wielkopolsk¹
Spó³kê Gazownictwa w ra-
mach jej polityki CSR jest pu-
bliczna s³u¿ba zdrowia. 
14 maja 2009 roku WSG
przekaza³a Szpitalowi im. Ty-
tusa Cha³ubiñskiego w Ostro-
wie Wielkopolskim najnow-
szej generacji tympanometr
– aparat s³u¿¹cy do bardzo
dok³adnego badania narz¹-
du s³uchu, wartoœci oko³o 
38 000 z³. Na zdjêciu: Józef
Wo³oszczuk, dyrektor Zak³a-
du Gazowniczego w Kaliszu wrêcza tympanometr dr. Januszowi
Garstce, ordynatorowi oddzia³u laryngologicznego. �

Fot. Piotr Krogulec

Dar dla szpitala

Wielkopolska Spó³ka Gazownictwa
sp. z o.o.
ul. Grobla 15, 61-859 Poznañ
tel.  (+48) 061 854 53 50, 854 51 00
faks (+48) 061 852 39 23
e-mail: sekretariat@wsgaz.pl

Pierwszy p³omieñ gazowy w Bornem Sulinowie. 

Fot. Micha³ WoŸniak

Marek Kêsik, dyrektor ZG w Koszalinie, dziêkuje 
wszystkim, którzy doprowadzili do gazyfikacji 
Bornego Sulinowa. 

Fot. Micha³ WoŸniak

Na dobry pocz¹tek wspó³pracy Janusz Œniedziewski,
dyrektor ds. technicznych ZG w Poznaniu, 
wrêczy³ Tadeuszowi K³osowi, burmistrzowi Skoków,
statuetkê Poznañskiego Gazownika. 

Fot. Leszek £uczak



Obecnie rejon pó³nocno-zachodniej Polski zasi-
lany jest w gaz ziemny g³ównie poprzez gazo-
ci¹g magistralny o œrednicy 500 mm (DN 500)

i maksymalnym ciœnieniu roboczym (MOP 6,3 MPa)
relacji Odolanów–Police. Doœwiadczenia zebrane
podczas szczytów poboru gazu w sezonach zimo-
wych ostatnich lat wskaza³y na znaczne ograniczenia
przepustowoœci sieci. Przeprowadzone analizy rozp³y-
wów gazu, uwzglêdniaj¹ce ograniczenia dostaw gazu
oraz analizy hydrauliczne bez uwzglêdnienia tych
ograniczeñ, wskaza³y miejsca systemu przesy³owego
o niewystarczaj¹cej przepustowoœci. Analiza pozwoli-
³a na znalezienie rozwi¹zania systemowego, które za-
bezpieczy ci¹g³oœæ dostaw gazu i umo¿liwi rozbudo-
wê sieci gazowej w pó³nocno-zachodniej Polsce. Pod-
jêto decyzjê o budowie t³oczni gazu w rejonie Gole-
niowa, na po³¹czeniu istniej¹cych gazoci¹gów magi-
stralnych Odolanów–Police i Goleniów–P³oty. 

T³ocznia Goleniów jest elementem inwestycji budo-
wy gazoci¹gu Szczecin–Lwówek, realizowanej w ra-
mach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i œrodo-
wisko”, dofinansowywanej ze œrodków wspólnotowych
Unii Europejskiej. Docelowo, po wybudowaniu gazoci¹-
gów Szczecin–Lwówek oraz Œwinoujœcie–Szczecin, w s¹-
siedztwie t³oczni powstanie wêze³ przesy³owy, który bê-
dzie ³¹czy³ i umo¿liwia³ sterowanie przesy³em gazu czte-
rema gazoci¹gami magistralnymi. 

Opracowana koncepcja techniczno-ekonomicz-
na wskaza³a na potrzebê przet³aczania od 100 tys.
Nm3/h do 230 tys. Nm3/h gazu przy ciœnieniu ssania
3,3 MPa i t³oczenia 6,3 MPa. Okreœlone parametry
wymaga³y zainstalowania sprê¿arek o mocy 5,7 MW.
W wyniku przeprowadzonych analiz na etapie two-
rzenia specyfikacji technicznej podjêto decyzjê o za-

stosowaniu turboagregatu, sk³adaj¹cego siê z turbi-
ny gazowej i sprê¿arki odœrodkowej. Podstaw¹ wy-
boru by³o porównanie zalet turboagregatu i sprê¿arek
t³okowych napêdzanych silnikiem gazowym. 
� Turbina gazowa w porównaniu z t³okowym silni-

kiem gazowym charakteryzuje siê znacznie mniej-
szym ciê¿arem i wymaga mniejszej powierzchni na
jej eksploatacjê. Turbina o mocy 1 MW wa¿y
oko³o 1 t, podczas gdy silnik t³okowy o tej samej
mocy ma ciê¿ar dziesiêciokrotnie wiêkszy. 

� Turboagregat charakteryzuje siê ni¿szymi kosztami
obs³ugi, co potwierdzaj¹ niezale¿ne badania pro-
wadzone przez Southwest Research Institute.
Agregaty t³okowe wymagaj¹ wiêkszej liczby czyn-
noœci obs³ugowych oraz zu¿ywaj¹ kilkakrotnie
wiêcej oleju silnikowego. 

� Turbiny gazowe osi¹gaj¹ wspó³czynnik gotowoœci
na poziomie 98%, który w przypadku silników t³o-
kowych waha siê od 85% do 92%. Mia³o to klu-
czowe znaczenie po podjêciu decyzji o rezygnacji
z zabudowy rezerwowego zestawu sprê¿aj¹cego
ze wzglêdu na szczytowy charakter pracy t³oczni. 

� Turboagregaty s¹ bardziej elastyczne ni¿ agregaty
t³okowe. Charakterystyka sprê¿arki odœrodkowej
i turbiny pozwala na p³ynn¹ wspó³pracê z gazoci¹-
giem i szerszy zakres regulacji pracy. 

� Turbiny gazowe charakteryzuj¹ siê szeœciokrotnie
mniejsz¹ emisj¹ NOx ni¿ gazowe silniki t³okowe.
Obecnie gwarantowany poziom emisji dla turbin
wynosi 25 ppm NOx, co w perspektywie zwiêksze-
nia op³at za emisjê zanieczyszczeñ oraz dba³oœci
o œrodowisko naturalne nabiera coraz wiêkszego
znaczenia. 

� G³ówn¹ zalet¹ agregatów t³okowych jest ich nie-
znacznie wy¿sza sprawnoœæ, wynikaj¹ca z wy¿szej
sprawnoœci t³okowych silników gazowych, których
sprawnoœæ zawiera siê w przedziale 36–40%. Prze-
mys³owe turbiny gazowe osi¹gaj¹ sprawnoœæ oko-
³o 32–38%. 
Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e w przypadku innych

aplikacji zasadne mo¿e siê okazaæ zastosowanie agre-
gatów t³okowych. Ka¿dy wybór agregatu sprê¿aj¹ce-
go powinien byæ poprzedzony analiz¹ techniczno-
-ekonomiczn¹. 

W wyniku przeprowadzonego postêpowania
przetargowego wybrano spó³kê PBG SA jako general-
nego wykonawcê t³oczni gazu Goleniów, która zaofe-
rowa³a zastosowanie turboagregatu firmy Solar Turbi-

Budowa 
T³oczni Gazu Goleniów

OPERATOR GAZOCI¥GÓW PRZESY£OWYCH GAZ–SYSTEM S.A.

Jacek Kaczmarek, Dominik Radecki
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Rys. 1. Turboagregat napêdzany turbin¹ Taurus 60.



nes, sk³adaj¹cego siê z dwuwa³owej turbiny gazowej
Taurus 60 i kompresora C40. 

Agregat sprê¿aj¹cy (rys. 1) pracuje w nastêpuj¹cy
sposób: powietrze zasysane jest przez wlot powietrza
turbiny (1), które jest dostarczane do dwunastostop-
niowej sprê¿arki osiowej (2), gdzie zostaje ono sprê-
¿one. Pierwsze stopnie sprê¿arki wyposa¿one s¹ w ³o-
patki o regulowanym k¹cie ustawienia w celu mo¿li-
woœci regulacji wydatku powietrza. Sprê¿arka napê-
dzana jest dwoma stopniami turbiny mocy, a jej mak-
symalna prêdkoœæ wynosi 15 000 obrotów na minutê.
Sprê¿one powietrze zasila pierœcieniow¹, dwunasto-
palnikow¹ komorê spalania (3), w której jest miesza-
ne z gazem paliwowym o ciœnieniu 22 bar i mieszan-
ka jest spalana. W wyniku spalania czynnik roboczy
(spaliny) zyskuje wysokie parametry i przep³ywa na
pierwsze dwa stopnie turbiny mocy (4), oddaj¹c czêœæ
energii zawartej w spalinach przez pierwszy wa³ do
sprê¿arki powietrza. Trzeci i czwarty stopieñ turbiny
mocy napêdzaj¹ drugi wa³ mocy, przekazuj¹cy napêd
do sprê¿arki gazu ziemnego (6), która zamienia ener-
giê kinetyczn¹ na statyczn¹ energiê ciœnienia. Nastêp-
nie spaliny kierowane s¹ do wylotu spalin turbin (5)
i emitowane do atmosfery. 

Parametry techniczne turbiny firmy Solar Taurus 60: 
� turbina gazowa: dwuwa³owa typ Taurus 60
� moc na wale: 5,74 MGW
� sprê¿arka powietrza: tzw. Gas producer 

11-stopniowa
� wytwornica gazu: 2 stopnie, 15 000 obr./min
� turbina mocy: 2 stopnie oddzielny wa³ 

14 000 obr./min
� paliwo: gaz ziemny typ „E” 

12 wtrysków paliwa 
� rozruch: silnik elektryczny
� uk³ad redukcji SoLoNOx w spalinach
� temperatura spalin: 540°C
� zu¿ycie paliwa: minimalna 800 m3n/h, 

maksymalna 1500 m3n/h
Parametry techniczne sprê¿arki gazu firmy Solar C34: 
� sprê¿arka: odœrodkowa typ C34
� uszczelnienie wa³u suche (sprê¿one 

sprê¿arki: powietrze) 
� maksymalne obroty: 14 000 obr./min
� przep³yw nominalny: 180 tys. m3n/h, 

maksymalny 
230 tys. m3n/h

Zestaw zostanie umieszczony w obudowie dŸwiêkoszczelnej
i wyposa¿ony w: 
� uk³ad wykrywania po¿aru w kontenerze turbiny z uk³adem

gaszenia, 
� uk³ad filtrów wlotowych do turbiny, 
� ch³odnicê oleju smaruj¹cego turbiny i sprê¿arki gazu, 
� ch³odnicê gazu po t³oczeniu. 

Zestaw turbina–sprê¿arka bêdzie sterowany ca³-
kowicie komputerowo (sterownik przemys³owy PLC
firmy Allen-Bradley) przy wykorzystaniu programu
Turbotronic 4. Zestaw bêdzie wyposa¿ony w uk³ad
kontroli drgañ firmy Bentley Nevada. 

Zastosowany agregat jest jednym z najnowoczeœ-
niejszych urz¹dzeñ w swojej klasie. Program sterowa-

nia umo¿liwia nie tylko pe³n¹ kontrolê nad urz¹dze-
niem, ale równie¿ posiada rozbudowan¹ diagnostykê,
pozwalaj¹c¹ na przewidywanie przysz³ych stanów
maszyny. Analiza danych z systemu pozwoli w przy-
sz³oœci zapobiegaæ ewentualnym awariom oraz zopty-
malizowaæ proces eksploatacji. Maszyna wyposa¿ona
jest w nowoczesny system obni¿ania emisji SoLoNOx,
który zmniejsza emisjê CO i NOx. Wybrana turbina
umo¿liwia wykorzystanie ciep³a spalin, która w przy-
padku znalezienia odbiorcy ciep³a mo¿e byæ realizo-
wana przez zabudowê kot³a odzyskowego. 

W wyniku realizacji inwestycji „Budowa t³oczni gazu
Goleniów”, której zakoñczenie nast¹pi w IV kwartale
2010 r., powstanie nowoczesny, dostosowany do po-
trzeb systemu przesy³owego obiekt, który pozwoli na za-
bezpieczenie dostaw gazu ziemnego w pó³nocno-zacho-
dniej Polsce. 

T³ocznia gazu w Goleniowie bêdzie piêtnast¹ t³ocz-
ni¹ w systemie przesy³owym zarz¹dzanym przez 
GAZ–SYSTEM S.A. Spó³ka planuje budowê w kraju ok.
1000 km nowych gazoci¹gów do 2014 roku. Strate-
giczne inwestycje bêd¹ realizowane g³ównie w pó³noc-
no-zachodniej Polsce, gdzie planowane jest wybudo-
wanie gazoci¹gów Œwinoujœcie–Szczecin, Szczecin–
Gdañsk, Szczecin–Lwówek, W³oc³awek–Gdynia. �

�ród³a: 
1. „Taurus 60 Gas Turbine Compressor Set”– Solar Turbines.
2. „Gazowe uk³ady kogeneracyjne” – Janusz Skorek, Jacek
Kalina. 3. „Comparison recips vs turbo”. 4. „Gas Turbine
Engineering Handbook”– Meherwan P. Boyce. 5. Koncep-
cja inwestycji pod nazw¹ „Budowa t³oczni gazu Goleniów”
– GAZOPROJEKT SA. 6. „Analiza LCC narzêdziem wspoma-
gaj¹cym ocenê projektów inwestycyjnych zwi¹zanych
z technik¹ pompow¹” – Marek Œwiderski. 7. „TAURUS 60
Gas Turbine Mechanical Driver Package” – Solar Turbines.
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Operator Gazoci¹gów Przesy³owych
GAZ–SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa
tel.  (+48) 022 220 18 00
faks (+48) 022 220 16 06
www.gaz-system.pl
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Rys. 2. Taurus 60.
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Dwie dekady polskiej transforma-
cji to nie tylko wielka polityka. To
tak¿e miliony ludzi wci¹gniêtych

przez wir historii, najczêœciej nieprzygo-
towanych na gwa³towne zmiany i z lê-
kiem do nich podchodz¹cych. Tym bar-
dziej ¿e wielkie nadzieje spo³eczne, roz-
budzone przez liderów przemian, zde-
rzy³y siê z twardymi realiami – „szokow¹
terapi¹” zmieniaj¹c¹ regu³y gry w go-
spodarce i na rynku pracy. Wielu, czêsto
z dnia na dzieñ, musia³o braæ sprawy we
w³asne rêce. Ci wszyscy, którzy zdo³ali
sprostaæ nowym wyzwaniom, którzy
odnieœli sukces, to s¹ prawdziwi bohate-
rowie tego 20-lecia. Nale¿y do nich Jan
Zmarz³y, za³o¿yciel i do niedawna prezes
Regionalnego Zak³adu Obs³ugi Urz¹-
dzeñ Gazowniczych Gaz–Technika
w Katowicach. 

Decyduj¹c siê przed 19 laty na pod-
jêcie pracy w zak³adach gazowniczych
w Œwiêtoch³owicach, uleg³ namowom
rodziny, bardzo niepokoj¹cej siê, ¿e do-
tychczasowe zajêcie – praca na wysoko-
œciach przy budowie i konserwacji komi-
nów – niesie wielkie ryzyko wypadku.
A poszed³ pracowaæ „na kominach” tyl-
ko dlatego, ¿e lepiej p³acili ni¿ w stalow-
ni huty „Batory” na stanowisku kowala
narzêdziowego. Ale zgodzi³ siê zejœæ

z kominów i zosta³ monterem w warsz-
tatach urz¹dzeñ redukcyjnych. Ju¿ po
roku by³ brygadzist¹, po piêciu latach
mistrzem, a wkrótce kierownikiem sieci
rejonu katowickiego. Osi¹gn¹³ tak ocze-
kiwan¹ przez rodzinê bezpieczn¹ stabili-
zacjê. A¿ nadszed³ rok 2000. Wielka re-
strukturyzacja PGNiG siêgnê³a Œwiêto-
ch³owic. Tak jak w setkach innych
przedsiêbiorstw w wielu sektorach, po-
szukiwano sposobu na skuteczniejsze
zarz¹dzanie. Jednym z instrumentów
by³o wy³¹czanie ze struktury firmy wy-
dzia³ów niezwi¹zanych z dzia³alnoœci¹
podstawow¹ – us³ugowych, serwiso-
wych czy transportowych. I za³ogi tych
wydzia³ów otrzymywa³y czêsto propo-
zycjê nie do odrzucenia: albo zak³adacie
spó³kê pracownicz¹ albo redukujemy
zatrudnienie. I w takiej sytuacji znalaz³y
siê warsztaty urz¹dzeñ redukcyjnych
w zak³adzie gazowniczym w Œwiêto-
ch³owicach. O ile jednak w przypadku
wielu tego typu przekszta³ceñ w³asno-
œciowych za³ogi otrzymywa³y na bardzo
dogodnych warunkach maj¹tek firmy,
o tyle w przypadku tej gazowniczej re-
organizacji, warsztaty urz¹dzeñ reduk-
cyjnych jedynie dzier¿awi³y maj¹tek
i mia³y zapewniony trzyletni kontrakt na
œwiadczenie us³ug z dotychczasowym

zak³adem-matk¹. Drugim zleceniodaw-
c¹ by³ ówczesny ROP Œwierklany (dzisiaj
OGP Gaz–System). 

Nie by³o wyboru. Po wielu dysku-
sjach i sporach za³oga podjê³a decyzjê
o powo³aniu spó³ki pracowniczej. 
– Szeœædziesi¹t gazowniczych rodzin –
jak mówi prezes Zmarz³y – posz³o na
swoje, a ja wzi¹³em za to odpowiedzial-
noœæ. Po pól roku do spó³ki do³¹czy³ ko-
lejny zak³ad – warsztaty urz¹dzeñ po-
miarowych. Liderem zespo³u zosta³ Jan
Zmarz³y, a jego zastêpc¹ Janusz Jaku-
bowski. Formalnoœci trwa³y osiem mie-
siêcy i 2 maja 2001 roku powsta³a dzi-
siejsza spó³ka Gaz–Technika. Ka¿dy pra-
cownik otrzyma³ siedem udzia³ów,
a umowê spó³ki tak skonstruowano, ¿e
nie ma mo¿liwoœci koncentracji udzia-
³ów i ich sprzeda¿y bez zgody zarz¹du.
Wszyscy stali siê wiêc w³aœcicielami
i rozpoczêli funkcjonowanie na w³asny
rachunek. Wszystkie decyzje podejmo-
wano wiêkszoœci¹ g³osów, tak¿e i tê, by
30 proc. (a nie 10 proc., jak dotychczas)
wynagrodzenia wyp³acaæ jako premiê.
I wniosek przeszed³, jako swoisty wyraz
nadzoru w³aœcicielskiego. I jeszcze jeden
w³aœcicielski instynkt daje o sobie znaæ
przez ca³y okres funkcjonowania spó³ki.
Przez te lata ani razu nie wyp³acono dy-
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OSOBOWOŒÆ

Lider
transformacji
– 20-lecie polskich przemian ustrojowych ma ró¿ne oblicza. 
Przede wszystkim polityczne. Dla mnie jednak 
– mówi Jan Zmarz³y – polskie przemiany zawsze kojarzyæ siê 
bêd¹ z 2000 rokiem, gdy wzi¹³em odpowiedzialnoœæ 
za 60 gazowniczych rodzin. 

Adam Cymer

Od lewej: Jan Zmarz³y oraz 
nowy prezes – Tomasz Kafara.
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widend. Wszystkie zyski przechodz¹ na
fundusz zapasowy. Przy powszechnej
aprobacie, prawie 100-procentowej.
Pierwszy ostry sprawdzian spó³ka
przesz³a doœæ szybko. Nieoczekiwanie,
po 12 miesi¹cach obowi¹zywania kon-
traktu, ROP Œwierklany wypowiedzia³
umowê i og³osi³ nowy przetarg na us³u-
gi. Gaz–Technika do niego przyst¹pi³a
i... przegra³a. I wszystkie biznesplany,
przygotowywane w procesie przekszta³-
ceñ, wziê³y w ³eb, bo nagle uby³a po³o-
wa przychodów. W pierwszym odru-
chu pracownicy-w³aœciciele za³amali
siê. Pojawi³y siê g³osy, ¿e trzeba bê-
dzie zrezygnowaæ. Lider zespo³u dwa
dni siedzia³, liczy³ i rozwa¿a³ mo¿liwe
rozwi¹zania. I na zebraniu udzia³ow-
ców oœwiadczy³: damy radê, nie rezy-
gnujmy, nie zginiemy. 

Dzisiaj Jan Zmarz³y wspomina tamte
dni jako najbardziej dramatyczne w hi-
storii spó³ki. Ale te¿ dodaje: – Wtedy tak
naprawdê zaczê³o siê budowanie firmy.
Zrozumia³em, ¿e musimy nauczyæ siê
wszystkiego od pocz¹tku, ¿e aby prze-
trwaæ, musimy byæ po prostu lepsi.
Uœwiadomi³em sobie, ¿e nie zajdziemy
daleko, jeœli nadal w naszym wyposa¿e-
niu bêdzie tylko u-rurka, komplet kluczy
i kleszcze szwedzkie. Na przetargach za-
czêto bowiem od nas wymagaæ. 

To by³y bardzo pracowite dwa lata.
¯eby przetrwaæ, chwytano ka¿de zlece-
nie. Startowano w przetargach nawet
na koszenie trawy. A równoczeœnie bu-
dowano od podstaw strukturê firmy.
I uczono siê. Lider zespo³u poznawa³ taj-
niki prawa spó³ek handlowych, prawo
cywilne, prawo zamówieñ publicznych.
Jego zastêpca – odpowiedzialny za fi-
nanse – intensywnie kszta³ci³ siê w za-
kresie rachunkowoœci i ksiêgowoœci.
A za³oga – na koszt firmy – przechodzi-
³a szkolenia w zakresie organizacji pracy,
a u najlepszych producentów poznawa-
³a nowe technologie i urz¹dzenia tech-
niczne najnowszej generacji. To przy-
nios³o efekty. Spó³ka zdoby³a certyfikat
ISO 2001 w zakresie zarz¹dzania
i ochrony œrodowiska. Uporz¹dkowano
struktury organizacyjne i procedury, do-
stosowano je do oczekiwañ klientów
i ich systemów zarz¹dzania jakoœci¹. 

Rozwaga w³aœcicieli, by zyski kon-
centrowaæ, a nie przejadaæ, przynios³a
efekty. Poczynione inwestycje sprawi³y,
¿e zaczynaj¹c od wyposa¿enia w przy-

s³owiow¹ u-rurkê i dzier¿awionych sta-
rych ¿uków, dzisiaj spó³ka dysponuje in-
frastruktur¹ najnowszej generacji, ob-
s³uguje ponad 700 uk³adów pomiaro-
wo-rozliczeniowych i 320 stacji reduk-
cyjnych, posiada w³asn¹ flotê klimatyzo-
wanych pojazdów, a ostatnio naby³a na
w³asnoœæ now¹ siedzibê firmy, w³aœnie
modernizowan¹ do standardów oczeki-
wanych w du¿ej stacji serwisowej sek-
tora gazowniczego. 

Paleta zleceñ i skala dzia³alnoœci rów-
nie¿ s¹ nieporównywalne z tymi na po-
cz¹tku dzia³alnoœci. Struktura kadry jest
taka, ¿e firma zdolna jest sprostaæ wielu
ró¿nym zamówieniom. Dzisiaj oferuje
kompleksowe us³ugi we wszystkich seg-
mentach – poza t³oczniami. Projektuje,
buduje, serwisuje. Stacje I stopnia, sta-
cje II stopnia, stacje pomiarowe, nawa-
nialnie, gazoci¹gi, systemy sterowania.
Operuje na terenie ca³ej Polski – od Œl¹-
ska po Szczecin. 

Z prostej przyczyny – mówi Jan
Zmarz³y. – Œl¹sk jest du¿ym rynkiem, ale
jednak ograniczonym. Obok nas dzia³a
równie¿ kilku znacz¹cych konkurentów.
Musimy zatem poszerzaæ teren naszego
dzia³ania, wci¹¿ poszukiwaæ nowych
partnerów. Byliœmy za³amani po prze-
graniu pierwszego przetargu. Dzisiaj ju¿
wiemy, ¿e to nie jest powód do rozpa-
czy. Po prostu trzeba startowaæ w na-
stêpnym. Jeœli nie ma atrakcyjnych prze-
targów na Œl¹sku, trzeba ich szukaæ
w Polsce. Dysponuj¹c du¿ym potencja-
³em, musimy dbaæ o to, by go wykorzy-
stywaæ, a wiêc dysponowaæ odpowied-
nim portfelem zamówieñ. 

Doœwiadczenie niew¹tpliwie wzmac-
nia, pozwala pragmatycznie patrzeæ na
grê rynkow¹, bez zbêdnych emocji. Ale
te¿ potrafi zniechêciæ. Jan Zmarz³y opo-
wiada, ¿e funkcjonowanie ich spó³ki by³o
uwa¿nie obserwowane przez innych,
którzy stanêli przed podobnym wyborem
– spó³ka pracownicza lub poszukiwanie
nowej pracy. – Konsultowali ze mn¹ pro-
jekty – wspomina. – I wielu rezygnowa-
³o. Nie widzieli siebie w roli przedsiêbior-
czych w³aœcicieli. I wiele tych projektów
nadal tkwi w szufladach. Przyczyn¹ takie-
go niepowodzenia jest najczêœciej nie-
umiejêtnoœæ przekonania pracowników,
¿e warto podj¹æ takie ryzyko. Wspólnego
uœwiadomienia sobie, co to znaczy wejœæ
na rynek us³ug i jakie to poci¹ga za sob¹
konsekwencje, dobre i z³e. Bez tej œwia-

domoœci nie ma co podejmowaæ ryzyka.
Bez zgody za³ogi nie ma co porywaæ siê
na takie eksperymenty, bo ludzie to jest
podstawa firmy. ¯eby mened¿er by³ nie
wiem jak wyedukowany, mia³ nie wiem
jak cenne pomys³y na rozwój firmy, bez
zaufania za³ogi nie osi¹gnie sukcesu. Za-
ufanie ludzi do lidera zespo³u to podsta-
wa, by powiod³y siê jakiekolwiek zmiany.
A takie zaufanie buduje siê d³ugo, na
podstawie wnikliwej obserwacji funkcjo-
nowania firmy. Ale jeœli siê tego doœwiad-
czy, przynosi to olbrzymi¹ satysfakcjê –
zaufanie za³ogi. Oczywiœcie, to jest moja
najwiêksza satysfakcja. 

Ale sztuka zarz¹dzania to równie¿
zaufanie lidera do za³ogi. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e rekomendacja cz³onka za³ogi
dla nowego pracownika jest wystarcza-
j¹c¹ podstaw¹ zatrudnienia. I pewnoœæ,
¿e wybór bêdzie trafny. I mo¿na udzia-
³owców zapewniæ, ¿e ich sukcesorami
bêd¹ ich dzieci zatrudnione w firmie, bo
w takim wymiarze spó³ka pozostanie
w pewnym sensie firm¹ rodzinn¹. 

Mo¿na jednak wyraziæ swoje zaufa-
nie do pracowników jeszcze bardziej
przekonuj¹co – ustêpuj¹c ze stanowiska
prezesa na rzecz m³odszego kolegi z ze-
spo³u. Tak w³aœnie w koñcu maja br.
uczyni³ prezes Zmarz³y. 

– Uzna³em, ¿e czas fachowców
bran¿owych zarz¹dzaj¹cych firm¹ ju¿
mija – mówi Jan Zmarz³y, dzisiaj ju¿ tyl-
ko cz³onek zarz¹du Gaz–Techniki.

– Obecnie konieczna jest znacznie
szersza wiedza mened¿erska, wiedza
ekonomiczna, znajomoœæ in¿ynierii fi-
nansowej. Tego wymagaj¹ nasze czasy.
A ja, ze swoim doœwiadczeniem bran¿o-
wym, mogê nadal coœ doradziæ, coœ
podpowiedzieæ, ale niekoniecznie z po-
zycji prezesa. 

Zamyka siê pewien etap w historii
katowickiej Gaz–Techniki, jednej z nie-
wielu spó³ek pracowniczych, które po-
wsta³y w wyniku restrukturyzacji grupy
kapita³owej PGNiG SA i odnios³y praw-
dziwy sukces. 

Niewiele zmienia siê jednak w ¿yciu
samego prezesa Zmarz³ego. Na pytanie,
czy bêdzie teraz mia³ wiêcej czasu na
poœwiêcenie siê swojej myœliwskiej pasji,
odpowiada: Zwierzynê trzeba wycho-
dziæ. Trzeba wiedzieæ, gdzie œpi, gdzie
siê ¿ywi, jakimi œcie¿kami siê porusza.
W tym lesie trzeba spêdziæ wiele godzin,
wiele dni. A ja na to nie mam czasu. �



KULTURA

Niew¹tpliwie wielk¹ zalet¹ festiwa-
lu jest ró¿norodnoœæ programu
oraz udzia³ znakomitych artystów

i teatrów operowych zapraszanych przez
organizatorów. W poprzednich latach
wystêpowali tu artyœci Opery Œl¹skiej
z Bytomia, artyœci piwnicy Pod Baranami,

Wies³aw Ochman, Centralny Zespó³
Wojska Polskiego czy Zespó³ Pieœni i Tañ-
ca Œl¹sk z brawurowym wykonaniem
miêdzy innymi „Roty” – utworu okreœla-
nego mianem naszego drugiego hymnu
narodowego, który powsta³ w³aœnie
w ¯arnowcu. Polski Festiwal Narodowy

ju¿ w samej nazwie zawiera treœci, który-
mi organizatorzy kieruj¹ siê, buduj¹c je-
go kszta³t artystyczny i charakter. Siêgaj¹
do wszystkich form, szczególnie muzycz-
nych, czerpi¹cych sw¹ inspiracjê z trady-
cji narodowych. Chc¹ edukowaæ, szcze-
gólnie m³odzie¿, która w du¿ej mierze za-
fascynowana internetem odchodzi od
tradycji patriotycznych. Marek Wiatr, dy-
rektor artystyczny festiwalu, podkreœla
równie¿ lokaln¹ tradycjê, do której na-
wi¹zuj¹ organizatorzy: – Pragniemy po-
przez festiwal nawi¹zaæ do wielkich tra-
dycji wokalnych Podkarpacia, przypomi-
naj¹c tak znakomitych artystów, jak
Adam Didur, Barbara Kostrzewska, Fran-
ciszka Platówna czy Bronis³aw Romani-
szyn. Tak¿e wielki polski tenor, Jan Kie-
pura, na pocz¹tku swojej œwiatowej ka-
riery koncertowa³ na Podkarpaciu. Ka¿dy
z nich sta³ siê ambasadorem sztuki opero-
wej w kraju i za granic¹. Adam Didur by³
pierwszym re¿yserem i jednym z wyko-
nawców „Halki” wystawionej po wojnie
w Operze Œl¹skiej w Bytomiu, z kolei
Franciszka Platówna zapisa³a siê w histo-
rii opery jako znakomita odtwórczyni
partii tytu³owej. 

¯arnowiec jest szczególnym miej-
scem dla promowania tego typu sztuki
poprzez zwi¹zek z Mari¹ Konopnick¹,
jedn¹ z najwybitniejszych twórczyñ nur-
tu narodowego w literaturze. Jej twór-
czoœæ, zbudowana na tradycji narodowej
i patriotycznej, zawiera ponadczasowe
przes³anie i idee, nadal wzruszaj¹ce czy-
telników oraz oddzia³uj¹ce na umys³y
m³odego pokolenia. Z okazji jubileuszu
25-lecia pracy literackiej pisarka otrzyma-
³a od spo³eczeñstwa polskiego w Darze
Narodowym dworek w ¯arnowcu
(1903 r.). Po œmierci Marii Konopnickiej
dworek i park pozosta³y do 1956 roku
w posiadaniu jej rodziny, najd³u¿ej za-
mieszkiwa³y w ¯arnowcu córki poetki:
Laura Pytliñska, aktorka dramatyczna,
i Zofia Mickiewiczowa, które kultywowa-
³y polskie tradycje narodowe oraz pamiêæ
po wybitnej matce. Dziœ w dworku mie-
œci siê Muzeum Marii Konopnickiej, które
od chwili powstania w roku 1957 do dzi-
siaj organizuje ró¿ne imprezy kulturalne
i spotkania naukowe zwi¹zane z wa¿ny-
mi rocznicami z ¿ycia i twórczoœci pisarki.
Jak podkreœla Pawe³ Bukowski, dyrektor
muzeum, wspomniane formy kulturalne
s¹ organizowane, poniewa¿ nawi¹zuj¹
do wra¿liwoœci muzycznej Konopnickiej.
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Bo¿ena Malaga-Wrona

Co roku, tu¿ po wakacjach, w ¯arnowcu na Podkarpaciu 
odbywa siê niepowtarzalne wydarzenie kulturalne, przyci¹gaj¹ce
wielu mi³oœników muzyki z najdalszych zak¹tków naszego kraju. 
To Polski Festiwal Narodowy, który organizowany jest 
od 2003 roku i z ka¿d¹ kolejn¹ edycj¹ zyskuje nowych 
sympatyków. Niezwyk³¹ sceneriê koncertów festiwalowych tworzy
miejsce, w którym siê odbywaj¹ – piêkny park przy dworku,
w którym mieszka³a i tworzy³a polska poetka i pisarka 
Maria Konopnicka. Inspiracj¹ do zorganizowania tego typu 
wydarzenia by³y obchody 100-lecia Daru Narodowego 
dla Marii Konopnickiej, którym by³ wspomniany dworek. 
Organizatorami Polskiego Festiwalu Narodowego s¹: Towarzystwo
Operowe i Teatralne w Kroœnie, Muzeum Marii Konopnickiej 
w ¯arnowcu i Podkarpackie Biuro Koncertowe. 

¯arnowiec
– miejsce magiczne



Poetka interesowa³a siê muzyk¹ powa¿-
n¹ i gra³a na fortepianie, a jej ulubionym
kompozytorem by³ Fryderyk Chopin,
któremu poœwiêci³a cztery wiersze. Na-
tchnienie pisarka czerpa³a z piêknej przy-
rody ojczystej i z polskiej muzyki ludo-
wej. Kompozycja niektórych dzie³ Ko-
nopnickiej œwiadczy o wp³ywach muzyki
na jej twórczoœæ. Henryk Sienkiewicz ja-
ko jeden z pierwszych zwróci³ uwagê
na niezwyk³¹ œpiewnoœæ jêzyka literac-
kiego Konopnickiej, a muzykê do s³ów
poetki pisali m.in. Stanis³aw Niewia-
domski, Piotr Maszyñski, Zygmunt
Noskowski, Mieczys³aw Kar³owicz
czy Feliks Nowowiejski. 

Organizatorzy chc¹, aby Polski Fe-
stiwal Narodowy promowa³
zw³aszcza polsk¹ sztukê, ale
planuj¹ równie¿ – w nastêp-
nych latach – siêgaæ do eu-
ropejskiej literatury opero-
wej i operetkowej, bêd¹cej
czêsto inspiracj¹ dla pol-
skich twórców. Ten festiwal
w zamyœle organizatorów
ma wychowywaæ m³ode
pokolenie Polaków w po-
czuciu patriotyzmu i szacun-
ku dla tradycji. 

Tegoroczna edycja festi-
walu odbêdzie siê 5–13 wrzeœnia. Roz-
pocznie j¹ koncert patriotyczny „Nie rzu-
cim ziemi sk¹d nasz ród” w wykonaniu
artystów Opery Œl¹skiej w Bytomiu, arty-
stów Opery Krakowskiej, Capella Craco-
viensis oraz aktorów Starego Teatru
w Krakowie. Bêdzie równie¿ powtórka
benefisu Marka Wiatra. Teatr Wandy Sie-
maszkowej z Rzeszowa poka¿e spektakl
„Mi³o szaleæ, kiedy czas po temu” we-
d³ug fraszek Jana Kochanowskiego. Bê-

dzie mo¿na zobaczyæ operetkê „Weso³a
wdówka” w wykonaniu artystów Opery
Œl¹skiej w Bytomiu, a na fina³ festiwalu
przybêdzie Gra¿yna Brodziñska i jej go-
œcie z towarzyszeniem orkiestry Camera-
ta Impuls. Organizatorzy i sponsorzy fe-
stiwalu zapraszaj¹ do ¯arnowca wszyst-
kich melomanów. Od wielu lat jednym ze
sponsorów tej imprezy jest Karpacka
Spó³ka Gazownictwa. 

Inicjatorem i dyrektorem Polskiego
Festiwalu Narodowego jest Marek Wiatr,

œpiewak i malarz, artysta i mened¿er
jednoczeœnie, który 10 maja br.
w rzeszowskim Teatrze im. Wan-
dy Siemaszkowej obchodzi³ 
25-lecie pracy artystycznej. Zna-

komity program tego wydarze-
nia zostanie powtórzony
podczas tegorocznego fe-
stiwalu w ¯arnowcu. 

Marek Wiatr od dziec-
ka zakochany by³ w ma-
larstwie. Fascynowa³ go
polski pejza¿. W liceum
chodzi³ na prywatne lek-
cje do kroœnieñskiego
malarza – Stanis³awa Ko-

chanka, z którym po³¹czy³a
go d³ugoletnia przyjaŸñ.
Nieco póŸniej przysz³a mi-

³oœæ do muzyki, a wszystko zaczê³o siê od
momentu, kiedy w telewizji po raz pierw-
szy us³ysza³ ariê Stefana z opery „Strasz-
ny Dwór” Stanis³awa Moniuszki
w znakomitym wykonaniu Bogdana
Paprockiego. 

Po ukoñczeniu studiów w klasie 
prof. Heleny Szubert-S³ysz otrzyma³ kilka
ciekawych propozycji z niemieckich te-
atrów i Teatru Wielkiego w Moskwie,
jednak z nich nie skorzysta³. Wybra³ ro-

dzinê, z któr¹ zamieszka³ w Jedliczu na
Podkarpaciu. Czuje siê spe³nionym arty-
st¹. Uwa¿a, ¿e robi³ i robi w ¿yciu to, co
kocha. Œpiewa³ i nadal œpiewa na wielu
koncertach w kraju i za granic¹. Mia³ po-
nad 30 wystaw malarstwa, organizuje
kursy mistrzowskie dla œpiewaków i za-
biega o œrodki finansowe na festiwal.
Mo¿na powiedzieæ cz³owiek-orkiestra. 

Przygotowuje siê do nagrania p³yty
z cyklem Beethovena „An die ferne Ge-
libete” i z polskimi pieœniami. Maluje
równie¿ cykl obrazów z polsk¹ architek-

tur¹ drewnian¹. Wp³yw na twórczoœæ
i wra¿liwoœæ artystyczn¹ œpiewaka mia³
z pewnoœci¹ dom rodzinny z wielkimi
tradycjami patriotycznymi. Wuj artysty,
pu³kownik Ciepielowski, zgin¹³ w Katy-
niu, a szwagier babci, pu³kownik W³a-
dys³aw Dec, to znany dowódca spod
Narwiku. Pradziadek Feliks Tokarski le-
czy³ Mariê Konopnick¹, a dziadek Zyg-
munt Tokarski przyjaŸni³ siê z jej córk¹,
Zofi¹ Mickiewiczow¹. W domu artysty
podczas okupacji mieszka³ znany ma-
larz-batalista, uczeñ Wojciecha Kossaka,
Stanis³aw Studencki, bywa³ te¿ ambasa-
dor Alfred Wysocki. 

Tradycja rodzinna – mo¿na by rzec
– zobowi¹zuje. Marek Wiatr nie z obo-
wi¹zku jednak, a z zami³owania do mu-
zyki, dba³oœci o zachowanie tradycji
oraz poczucia patriotyzmu organizuje
Polski Festiwal Narodowy. �
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Marek Wiatr
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MATERIA£ PROMOCYJNY

Podejœcie to, w d³u¿szej perspektywie, ma na celu osi¹-
ganie zamierzeñ idei zrównowa¿onego rozwoju, przy
jednoczesnym wzroœcie wartoœci tych przedsiêbiorstw. 

Najbardziej znan¹ definicjê zrównowa¿onego rozwoju
(sustainable development) zawiera raport Komisji ONZ 
ds. Œrodowiska i Rozwoju pt. „Nasza wspólna przysz³oœæ’’
z 1987 roku. Wed³ug ONZ, „Zrównowa¿ony rozwój oznacza
rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiaj¹c
przysz³ych pokoleñ mo¿liwoœci zaspokojenia ich potrzeb”. 

Pocz¹tkowo zrównowa¿ony rozwój sta³ siê wyzwaniem
dla du¿ych, czêsto transnarodowych, korporacji funkcjonu-
j¹cych w krajach wysoko rozwiniêtych. 

Obecnie idea zrównowa¿onego rozwoju zyskuje coraz
wiêksz¹ popularnoœæ oraz inspiruje szersze i bardziej zró¿ni-
cowane grono przedsiêbiorców do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej ze szczególnym poszanowaniem œrodowiska
naturalnego i kwestii spo³eczno-kulturowych. 

Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e Komisja Wspólnot Europej-
skich traktuje zrównowa¿ony rozwój jako nadrzêdny, d³ugo-
terminowy cel Unii Europejskiej, którego osi¹ganie determi-
nuje dalszy wzrost gospodarczy i umacnianie pozycji konku-
rencyjnej Starego Kontynentu. 

W kompleksowym ujêciu zrównowa¿ony rozwój najczê-
œciej rozpatruje siê w trzech fundamentalnych obszarach:
ekologicznym, ekonomicznym i spo³eczno-kulturowym. 

Z³o¿onoœæ idei trwa³ego rozwoju, w odniesieniu do funk-
cjonowania przedsiêbiorstw, odzwierciedlaj¹ wyszczególnio-
ne przez Œwiatow¹ Radê Biznesu ds. Zrównowa¿onego Roz-
woju (The World Business Council for Sustainable Develop-
ment) takie elementy, jak: 
� ekoefektywnoœæ – g³ówny nacisk zostaje tu przeniesiony

z ogólnej koncepcji zarz¹dzania na bardziej konkretne
aspekty, takie jak wskaŸniki, wytyczne dla sprawozdaw-
czoœci oraz ich zwi¹zek z rynkami finansowymi, 

� innowacyjnoœæ i technologie – zaprojektowane tak, by
umieœciæ aspekty zrównowa¿enia w centrum kreatywnego
i technologicznego procesu rozwojowego przedsiêbior-
stwa, 

� spo³eczna odpowiedzialnoœæ przedsiêbiorstwa – sposób,
w jaki integralnoœæ wartoœci firmy i jej strategii wobec oto-
czenia spo³ecznego przek³ada siê na przewagi konkuren-
cyjne, 

� ekosystemy – obejmuje oddzia³ywanie przedsiêbiorstwa
na ekosystemy, sposoby ograniczania dzia³ania negatyw-
nego i eliminowania niekorzystnych skutków oraz tworze-
nia relacji partnerskich w tym zakresie, 

� zrównowa¿enie i rynek – przedstawia kombinacjê narzê-
dzi rynkowych i bodŸców, które promuj¹ zrównowa¿ony
model produkcji i konsumpcji, podkreœla tak¿e, ¿e dosto-
sowanie rynków ma podstawowe znaczenie w osi¹gniêciu
trwa³ego rozwoju, 

� ryzyko – implikuje koniecznoœæ wskazania przedsiêbior-
stwom ró¿nego rodzaju grup ryzyka oraz ustanowienia

Micha³ Szymczak

Zrównowa¿ony rozwój 
wyzwaniem dla przedsiêbiorstw

Przedsiêbiorstwa coraz czêœciej wdra¿aj¹
efektywne systemy zarz¹dzania 
i innowacyjne strategie rozwoju, które
w jednakowym stopniu uwzglêdniaj¹ 
aspekty ekonomiczne, ekologiczne 
i spo³eczne.



partnerstwa publiczno-prywatnego, by u³atwiæ zrozumie-
nie oraz ocenê ryzyka, a tak¿e zidentyfikowaæ nowe ramy
zarz¹dzania ograniczaj¹cego ryzyko. 
Zakres poszczególnych obszarów œciœle wi¹¿e siê z funk-

cjonowaniem przedsiêbiorstwa i stanowi niejako propozycjê
przyjêcia przez przedsiêbiorstwo dodatkowych kryteriów
oceny prowadzonej przez siebie dzia³alnoœci. Niektóre
z przedstawionych obszarów wydaj¹ siê wy¿sze rang¹ w re-
alizacji zrównowa¿onego rozwoju. Nale¿y tu podkreœliæ
przede wszystkim ekoefektywnoœæ i koncepcjê spo³ecznej
odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstwa. 

Œwiatowa Rada Biznesu ds. Zrównowa¿onego Rozwoju
wyszczególni³a równie¿ nastêpuj¹ce etapy zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem, zgodnego z zasadami idei trwa³ego roz-
woju: 
1) przeprowadzenie analizy interesariuszy – niezbêdna jest

identyfikacja wszystkich grup interesu, na które bezpo-
œrednio b¹dŸ poœrednio oddzia³uje przedsiêbiorstwo. Ana-
liza powinna okreœliæ problematykê oraz potrzeby wszyst-
kich interesariuszy, bior¹c pod uwagê dzia³alnoœæ przed-
siêbiorstwa podejmowan¹ w zwi¹zku ze zrównowa¿onym
rozwojem; 

2) ustalenie polityki i celów zrównowa¿onego rozwoju – na-
le¿y sformu³owaæ cele dzia³añ operacyjnych oraz podsta-

wowe wartoœci przedsiêbiorstwa, które powinny byæ re-
spektowane przez pracowników i kooperantów. Za sfor-
mu³owanie polityki zrównowa¿onego rozwoju przedsiê-
biorstwa odpowiada jego kadra zarz¹dzaj¹ca; 

3) zaprojektowanie i wykonanie planu wdro¿enia – opraco-
wany plan powinien mieæ charakter strategiczny i byæ
kompleksowym dokumentem, który wynika z misji przed-
siêbiorstwa, uwzglêdniaj¹cej priorytety zrównowa¿onego
rozwoju. Nastêpnie nale¿y przenieœæ politykê zrównowa-
¿onego rozwoju z poziomu strategicznego na p³aszczyznê
operacyjn¹, obejmuj¹c¹ ca³¹ organizacjê. Dotyczy to
zmian kultury organizacyjnej, sposobu myœlenia pracow-
ników, okreœlenia zakresu odpowiedzialnoœci, definiowa-

nia struktury organizacyjnej, systemu obiegu informacji
oraz dzia³añ operacyjnych; 

4) rozwijanie kultury organizacyjnej wspieraj¹cej zrówno-
wa¿ony rozwój – znaczenie funkcji kultury organizacyjnej
dla procesu wdra¿ania zrównowa¿onego rozwoju jest
szczególnie istotne. Przede wszystkim chodzi o zrozumie-
nie i koncentracjê pracowników danego przedsiêbiorstwa
na wspólnych celach trwa³ego rozwoju, bêd¹cych jedno-
czeœnie celami ca³ej cywilizacji; 

5) rozwijanie miar i standardów dzia³alnoœci na rzecz zrów-
nowa¿onego rozwoju – wdro¿enie celów zrównowa¿one-
go rozwoju i przygotowanie wiarygodnych raportów
z prowadzonej dzia³alnoœci wymaga zdefiniowania odpo-
wiednich instrumentów pomiaru prowadzonej dzia³alno-
œci (normy i standardy); 

6) opracowanie raportów zrównowa¿onego rozwoju – ra-
porty powinny zawieraæ cele przedsiêbiorstwa w zakresie
zrównowa¿onego rozwoju, odzwierciedlaæ jego zaanga-
¿owanie w ich realizacjê oraz pokazywaæ osi¹gniête
w tym zakresie wyniki. Raport dotycz¹cy zrównowa¿one-
go rozwoju powinien byæ czytelny i dostêpny dla wszyst-
kich interesariuszy przedsiêbiorstwa; 

7) wspieranie procesu monitorowania i kontrolowania we-
wnêtrznego – kluczem do efektywnoœci ka¿dego systemu
jest to, czy zarz¹dzaj¹cy kontroluj¹ dzia³alnoœæ przedsiê-
biorstwa i jego wyniki w sposób ci¹g³y. 
Bior¹c pod uwagê powy¿sze zalecenia, nale¿y podkreœliæ,

¿e d¹¿enie do osi¹gniêcia celów zrównowa¿onego rozwoju
wymaga od przedsiêbiorstw kompleksowego ujêcia tej pro-
blematyki w odniesieniu do konkretnej firmy, konsekwencji
w dzia³aniu oraz pe³nego zaanga¿owania personelu, zw³asz-
cza kadry mened¿erskiej. 

Dane z raportów i rankingów dotycz¹cych zrównowa¿o-
nego rozwoju i spo³ecznej odpowiedzialnoœci (raporty Forum
Odpowiedzialnego Biznesu, ranking Manager Magazin i Pri-
cewaterhouseCoopers oraz ranking,, Gazety Prawnej’’ i Pri-
cewaterhouseCoopers) wskazuj¹, ¿e liderami wœród spó³ek
sektora paliwowo-energetycznego s¹: BP Polska, PKN Orlen,
Grupa Lotos, Shell, RWE Polska i Vattenfall Poland. Do tego
grona do³¹czy³a Grupa Kapita³owa PGNiG, która wdra¿a
strategiê zrównowa¿onego rozwoju, a ponadto od 31 mar-
ca 2009 r. jest partnerem strategicznym Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu. 

Wdra¿anie idei zrównowa¿onego rozwoju przez
przedsiêbiorstwa jest niew¹tpliwie znacz¹cym i d³ugofalo-
wym wyzwaniem, które nie powinno przes³aniaæ funda-
mentalnego celu, jakim jest osi¹ganie zysku, lecz prowa-
dziæ do osi¹gniêcia harmonii pomiêdzy wymiarem ekono-
micznym, ekologicznym i etycznym na gruncie praktyki
gospodarczej. �
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W czerwcu 2009 r. (3–5.06.) w Zakopanem 
odby³o siê sympozjum „Marketing w gazownictwie 
– zrównowa¿ony rozwój – klient dziœ i jutro”. 
Organizatorami tego wydarzenia byli: 
Krakowski Oddzia³ Stowarzyszenia In¿ynierów 
i Techników Przemys³u Naftowego i Gazowniczego, 
PGNiG SA, Karpacki Oddzia³ Obrotu Gazem, 
Gazownia Krakowska oraz Karpacka Spó³ka 
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia³ Zak³ad Gazowniczy
w Krakowie. 
Podczas sympozjum wyg³oszono kilkanaœcie 
referatów, w tym przygotowany przez spó³kê 
G.EN. GAZ ENERGIA pt. „Zrównowa¿ony rozwój 
wyzwaniem dla przedsiêbiorstw”. 

G.EN. GAZ ENERGIA S.A. 
ul. Obornicka 235, 60-650 Poznañ
tel. (+48) 061 822 67 01
fax (+48) 061 822 67 31
e-mail:gen@gen.com.pl
www.gen.com.pl



bloku energetycznego w nale¿¹cej do Grupy Tauron Elektrowni
Stalowa Wola. Planowana inwestycja mo¿e byæ zakoñczona
w 2013 roku. Jej szacunkowy koszt to ok. 1,8 mld z³otych. 

� 18 maja br. nast¹pi³o uroczyste wmurowanie aktu erek-
cyjnego pod budowê Podziemnego Magazynu Gazu na terenie
gminy Kosakowo. Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo zlokali-
zowany jest we wsi Mosty, gmina Kosakowo, woj. pomorskie.
Gaz bêdzie magazynowany w wytworzonych komorach solnych
w pok³adowym z³o¿u soli „Mechelinki”. Inwestycja obejmuje
wykonanie 10 komór magazynowych o ³¹cznej pojemnoœci ro-
boczej 250 mln m3 gazu na g³êbokoœci od 1000 do 1200 m oraz
budowê niezbêdnej infrastruktury naziemnej. 

� 7 maja br. Prezes Urzêdu Regulacji Energetyki (URE) za-
twierdzi³ now¹ taryfê Operatora Gazoci¹gów Przesy³owych 
GAZ–SYSTEM S.A. Nowa taryfa obowi¹zuje od 1 czerwca 2009 r.
Stawka za œwiadczenie us³ugi przesy³owej wzros³a œrednio
o oko³o 7% w stosunku do taryfy poprzednio obowi¹zuj¹cej.
Op³ata za przesy³ gazu tylko w kilku procentach decyduje
o koñcowej cenie, p³aconej przez odbiorców gazu ziemnego.
Mimo obecnego wzrostu, stawki taryfowe nie wróci³y do pozio-
mu, z którego by³y obni¿ane w 2008 roku. 

� 6 maja br. Grupa LOTOS, Grupa ENERGA oraz PGNiG,
partnerzy utworzonego konsorcjum, podpisali umowê w spra-
wie budowy i eksploatacji nowoczesnej elektrociep³owni na pa-
liwo gazowe o mocy elektrycznej 200 MW. Szacowane nak³ady
inwestycyjne wynios¹ ok. 800 mln z³. Uruchomienie elektrocie-
p³owni planowane jest na jesieñ 2013 r. 

� 30 kwietnia br. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA, Zak³ady Azotowe w Tarnowie-Moœcicach SA, Poli-
mex-Mostostal SA, Tauron Polska Energia SA podpisa³y list in-
tencyjny w sprawie wspólnej realizacji przedsiêwziêcia polega-
j¹cego na budowie nowej elektrociep³owni o mocy 200 MW,
produkuj¹cej energiê na bazie gazu ziemnego oraz moderni-
zacji istniej¹cej elektrociep³owni o mocy 65 MW na terenie
Azotów Tarnów. 

� 29 kwietnia br. Pomimo podejmowanych przez PGNiG
SA starañ o realizacjê projektu Skanled, uczestnicy konsorcjum
podjêli decyzjê o zawieszeniu realizacji tego przedsiêwziêcia.
Sta³o siê tak z powodu zmiany warunków makroekonomicz-
nych oraz braku mo¿liwoœci zapewnienia dostaw surowca,
który mia³ byæ transportowany tym gazoci¹giem. Decyzjê po-
przedzi³o wycofanie siê z tego pierwotnie planowanego, miê-
dzynarodowego projektu wielu firm, w wiêkszoœci skandy-
nawskich. Samodzielna realizacja projektu Skanled wykracza
poza mo¿liwoœci finansowe i organizacyjne PGNiG SA.
W zwi¹zku z decyzj¹ uczestników projektu Skanled, PGNiG
oczekuje i¿ OGP GAZ–SYSTEM SA oraz Energinet.dk przedsta-
wi¹ informacjê na temat dalszych dzia³añ w zakresie realizacji
projektu Baltic Pipe, maj¹cego dzia³aæ jako dwukierunkowe
po³¹czenie pomiêdzy Dani¹ a Polsk¹. 

� 27 kwietnia br. Karol Kalemba, prezes zarz¹du Gazopro-
jektu, podczas uroczystej gali, po³¹czonej z corocznym kongre-
sem „Kadry”, odebra³ god³o „Inwestor w kapita³ ludzki”. Przed-
siêwziêcie to jest wspóln¹ inicjatyw¹ Instytutu Pracy i Spraw So-
cjalnych oraz Instytutu Zarz¹dzania. Program Certyfikuj¹cy „In-
westor w kapita³ ludzki” ma charakter ogólnopolski i jest prze-
znaczony dla ka¿dej firmy, która aktywnie dba o rozwój swoich
pracowników i prawid³owe funkcjonowanie systemu zarz¹dza-
nia zasobami ludzkimi. 

� 3 kwietnia 2009 r. odby³a siê uroczystoœæ inauguruj¹ca
przekazanie uprawnionym pracownikom umów nieodp³atnego
zbycia akcji PGNiG SA. W uroczystoœci wziêli udzia³ miêdzy in-
nymi Krzysztof ¯uk, wiceminister skarbu pañstwa i Micha³ Szub-
ski, prezes zarz¹du PGNiG SA. �

AKCJE PRACOWNICZE 
PGNIG SA 

Trwa proces nieodp³atnego udo-
stêpniania akcji PGNiG SA upraw-
nionym pracownikom. Poprosiliœmy
Kazimierza Zaj¹czkowskiego, dy-
rektora biura wydawania akcji,
o ocenê jego przebiegu. 

Zgodnie z przyjêtym harmonogra-
mem, zawieranie umów nieodp³atnego zbycia rozpoczê³o siê
6 kwietnia 2009 r. i zakoñczy siê, oko³o 15 sierpnia 2009 r.
Zawieranie umów odbywa siê w 40 Punktach Obs³ugi
Uprawnionych, zlokalizowanych na terenie oddzia³ów spó³-
ki oraz na terenie spó³ek Grupy Kapita³owej PGNiG. Zawar-
cie, przez uprawnionego pracownika lub jego spadkobier-
ców, umowy nieodp³atnego zbycia akcji w okresie funkcjo-
nowania Punktów Obs³ugi Uprawnionych umo¿liwi nabycie
prawa do dywidendy za rok 2008, dzieñ dywidendy zosta³
bowiem wyznaczony na 26 sierpnia 2009 r. Wysokoœæ dywi-
dendy na jedn¹ akcjê wynosi 9 groszy. Wyp³ata dywidendy
nast¹pi 2 paŸdziernika 2009 r. W Punktach Obs³ugi Upraw-
nionych uprawnieni pracownicy mog¹ równie¿ otwieraæ ra-
chunki papierów wartoœciowych, niezbêdne do przeniesie-
nia w³asnoœci akcji na nabywaj¹cego. 

Wed³ug stanu na 30 czerwca 2009 r. 50 174 uprawnio-
nych lub ich spadkobierców objêlo 598 830 048 akcji, co
stanowi 80% akcji przeznaczonych do nieodp³atnego naby-
cia przez uprawnionych oraz ponad 10% akcji w kapitale
zak³adowym spó³ki. Do dzisiaj funkcjonowanie zakoñczy³y
22 Punkty Obs³ugi Uprawnionych. Po zakoñczeniu funkcjo-
nowania POU, uprawnieni pracownicy lub ich spadkobiercy
mog¹ zawieraæ umowy nieodp³atnego zbycia akcji w dowol-
nym POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 

Pragnê przypomnieæ, ¿e zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy
z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, pra-
wo do nieodp³atnego nabycia akcji przez uprawnionych pra-
cowników powsta³o 1 paŸdziernika 2008 roku i wygaœnie
1 paŸdziernika 2010 roku. Uprawnieni pracownicy bêd¹
mogli zrealizowaæ przys³uguj¹ce im prawo wy³¹cznie w wy-
¿ej podanym terminie. Natomiast spadkobiercy uprawnio-
nych bêd¹ mogli zrealizowaæ prawo do nabycia akcji rów-
nie¿ po up³ywie tego terminu, o ile najpóŸniej w dniu wyga-
œniêcia prawa do akcji z³o¿¹ w s¹dzie wniosek o stwierdze-
nie nabycia spadku po uprawnionym pracowniku. 

W zwi¹zku z pojawiaj¹cymi siê informacjami, ¿e s¹ ju¿
inwestorzy zainteresowani nabywaniem akcji pracowni-
czych muszê stwierdziæ, ¿e zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy
z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, ak-
cje nabyte nieodp³atnie przez uprawnionych pracowników
nie mog¹ byæ przedmiotem obrotu przed 1 lipca 2010 roku,
natomiast akcje nabyte nieodp³atnie przez cz³onków zarz¹-
du – przed 1 lipca 2011 roku. �

Notowa³
Marcin Malec
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WYDARZENIA

dokoñczenie ze str. 8
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Ich organizatorami by³y Dolnoœl¹ska Spó³ka Gazownictwa 
sp. z o.o. oraz BSiPG GAZOPROJEKT S.A. Honorowy patro-
nat nad tym spotkaniem obj¹³ Micha³ Szubski, prezes Pol-

skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, równoczeœnie
funduj¹c przechodni puchar, stanowi¹cy najcenniejsze trofeum
zawodów. 

Historia mistrzostw bryd¿a sportowego rozpoczê³a siê
w 1977 r., kiedy to – zgodnie z pomys³em Wojciecha Ostoi-
-Domaradzkiego – grupa pasjonatów gry w bryd¿a, zatrudnio-
nych w Gazoprojekcie, zorganizowa³a w Sobótce pod Wroc³a-
wiem pierwsze mistrzostwa. Nale¿y tu dodaæ, ¿e w³aœnie lata
70. ub.w. by³y okresem ogromnej popularnoœci bryd¿a – jednej
z najciekawszych rozrywek umys³owych. 

Mistrzostwa w bryd¿u sportowym maj¹ jedn¹ z najd³u¿-
szych, o ile nie najd³u¿sz¹, historii wœród innych zawodów spor-
towych, organizowanych w Grupie Kapita³owej PGNiG. Z wy-
j¹tkiem dwóch lat stanu wojennego, spotkania bryd¿ystów
trwaj¹ nieprzerwanie od 30 lat. 

Mistrzostwa w Sobótce przeprowadzono w formule rozgry-
wek dru¿ynowych, z udzia³em 12 zespo³ów z bran¿y gazowni-
czej z ca³ego kraju. Z czasem rozszerzono rozgrywki o konku-
rencje turnieju par i turnieju indywidualnego. Zgodnie z przyjê-
tym regulaminem, zwyciêska dru¿yna w nastêpnym roku orga-
nizowa³a rozgrywki u siebie. Dziêki temu co roku licz¹ce oko³o
szeœædziesiêciu osób grono entuzjastów bryd¿a mog³o nie tylko
graæ, lecz tak¿e odwiedzaæ wiele ciekawych miejsc w kraju. 
W tym roku do rywalizacji o Puchar Prezesa PGNiG stanêli za-

wodnicy reprezentuj¹cy 15 firm z Grupy Kapita³owej PGNiG.
Deszczowa pogoda sprzyja³a koncentracji w grze. Rozgrywki
odbywa³y siê pod okiem sêdziów z Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku
Bryd¿a Sportowego. Podczas mistrzostw uczestnicy grali od ra-
na do wieczora, z krótkimi przerwami na posi³ki. W sumie roze-
grano turniej zapoznawczy, turniej indywidualny, dwusesyjny
turniej par oraz turniej teamów. 

Na zakoñczenie mistrzostw organizatorzy przekazali uczest-
nikom symboliczny dar w postaci logo, stworzonego specjalnie
na tê okazjê w Dolnoœl¹skiej Spó³ce Gazownictwa. 

Kolejne spotkanie przy zielonych stolikach ju¿ za rok. �

Joanna Tyra-Leszczak

27–30 maja br. w Z³otnikach Lubañskich, 
niedaleko Zamku Czocha, odby³y siê 
jubileuszowe, XXX Mistrzostwa 
w Bryd¿u Sportowym GK PGNiG. 

Turniej indywidualny

I miejsce Zdzis³aw Korona

II miejsce Wojciech Rudeñski

III miejsce Ryszard Mieszkowicz

Dwusesyjny turniej par

I miejsce GAZOPROJEKT
Wojciech Ostoja-Domaradzki, Andrzej Sydor 

II miejsce GAZOBUDOWA
Ewa Krzeszowska, Œwiatos³aw Krzeszowski 

III miejsce GAZOBUDOWA
Krystyna Schaller-Serwiñska, 
Roman Serwiñski

Generalna klasyfikacja dru¿ynowa

I miejsce GAZOBUDOWA
Ewa Krzeszowska, Œwiatos³aw Krzeszowski, 
Krystyna Schaller-Serwiñska, 
Roman Serwiñski

II miejsce OZG OLSZTYN
Andrzej Giedz, Remigiusz Graczyk, 
Piotr Jasiñski, 
Czes³aw Boguszewicz

III miejsce ZIELONA – KRAKÓW
Stanis³aw Iwanicki, Leszek Latocki,
Radzis³aw Nowak, Eugeniusz Pietras

Generalna kasyfikacja indywidualna

I miejsce Krystyna Schaller-Serwiñska

II miejsce Œwiatos³aw Krzeszowski

III miejsce Ewa Krzeszowska

SPORT
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Z awody odby³y siê 7–10 maja br. na strzelnicy w okoli-
cach Rawy Mazowieckiej. Wspó³organizatorami im-
prezy by³o Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

oraz Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa, natomiast sponsora-
mi firmy: Apator-Metrix, Common, Pegas, Falkopia, JT oraz
Karpacka Spó³ka Gazownictwa. Po raz pierwszy mistrzostwa
mia³y rangê imprezy miêdzynarodowej. Goœciliœmy dwie
dru¿yny zagraniczne: Moldovagaz (Mo³dawia) i BARNAGAS
NORTE (Hiszpania). 

Zawodnicy walczyli w kilkunastu kategoriach: 
Najlepszy strzelec (w kategorii kobiet) 
– Monika Szczudlik, Oddzia³ w Sanoku PGNiG SA
Najlepszy strzelec (w kategorii mê¿czyzn) 
– Krzysztof Bykowski, Oddzia³ w Sanoku PGNiG SA
Najlepszy strzelec z kbks – Marek Feldman, 
OZG £ódŸ MSG sp. z o.o. 
Najlepszy strzelec z broni krótkiej – El¿bieta Kramek, 
Oddzia³ w RembelszczyŸnie Gaz–System
Najlepszy strzelec z broni pneumatycznej 
– Eligiusz Komarowski, Oddzia³ w Zielonej Górze PGNiG SA
Najlepsza dru¿yna ¿eñska – OZG Radom, MSG sp. z o.o. 
Najlepsza dru¿yna mêska – Oddzia³ w Sanoku PGNiG SA
Najlepsza dru¿yna – Oddzia³ w Sanoku PGNiG SA
Najlepsza firma – MSG sp. z o.o. 
Kategoria rozszerzona – kobiety – Ewa Rogalska 
Kategoria rozszerzona – mê¿czyŸni – Józef Janas

Trzeba przyznaæ, ¿e z roku na rok mistrzostwa ciesz¹ siê
coraz wiêkszym zainteresowaniem. Micha³ Szubski, prezes
PGNiG, w swoim przemówieniu inauguruj¹cym przypomnia³
krótko ich historiê – 4 lata temu mia³y one charakter lokalny,
ograniczaj¹c siê do Zak³adu Gazowniczego £ódŸ. Rok póŸ-
niej objê³y ca³¹ Mazowieck¹ Spó³kê Gazownictwa, w ze-
sz³ym roku – ca³¹ Grupê Kapita³ow¹ PGNiG, a obecnie po raz
pierwszy jest to impreza miêdzynarodowa. Co bêdzie za
rok? Czas poka¿e... �

Wiêcej informacji na temat mistrzostw na stronie:
www.strzelectwo-gaz.pl

I Miêdzynarodowe
Mistrzostwa Strzeleckie
o Puchar Prezesa PGNiG

Oddzia³ w Sanoku PGNiG SA – zdobywcy Pucharu Prezesa
PGNiG.i KOOG z Tarnowa.

OZG Radom MSG sp. z o.o. – najlepsza dru¿yna ¿eñska.

Nagrody dla zwyciêzców.

Renata £atanik






