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Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej: 

 ogranicza emisję CO2 do atmosfery, 

 poprawia efektywność energetyczną, 

 zakłada rozwój jednostek wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (OZE). 

 

Budowa bezpieczeństwa energetycznego Polski: 

 integracja z europejskim systemem przesyłowym, 

 rozbudowa krajowej infrastruktury systemu przesyłowego, 

 rozbudowa gazociągów dystrybucyjnych, 

 rozbudowa systemu podziemnych magazynów gazu (PMG). 

 

Wprowadzenie 
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Filary rozwoju bezpieczeństwa 
energetycznego UE 

Rozbudowa infrastruktury 
i dywersyfikacja dostaw 

Rozwój stosunków 
międzypaństwowych 
i budowa wspólnego 

Rynku Energii 

Zwiększenie zdolności 
magazynowych oraz 

wypracowywanie 
mechanizmów reakcji na 

sytuacje kryzysowe 

Rozwój efektywności 
technologii 

wykorzystujących paliwa 
kopalniane oraz 

optymalizacja wykorzystania 
zasobów wewnętrznych UE 
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Struktura zużycia energii pierwotnej 
w 2013 roku 
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Struktura zużycia gazu ziemnego 
w 2013 roku 
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Wydobycie i zużycie gazu ziemnego 
w Polsce w latach 1993-2013 
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Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski 

Roczne zużycie: 10,9 mld m3 

1999 rok 

Roczne zużycie: 15,9 mld m3 

2013 rok 
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Rozbudowa infrastruktury gazowej (1) 

Integracja z europejskim systemem przesyłowym: 

 POLSKA              CZECHY 

Połączenie międzysystemowe: Cieszyn 

Zdolność przesyłowa: 0,5 mld m3          2,5 mld m3 

 POLSKA               NIEMCY 

Połączenie międzysystemowe: Lasów 

Zdolność przesyłowa: 1,5 mld m3          2,5 mld m3 
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Rozbudowa infrastruktury gazowej (2) 

TERMINAL SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO 
(LNG -Liquefied Natural Gas) 

 

  miejsce: Świnoujście 

 instalacja do odbioru  

i regazyfikacji skroplonego 

gazu ziemnego 

 moc przesyłowa: 

 5 mld m3          7,5 mld m3 
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Rozbudowa infrastruktury gazowej (3) 

 Wzrost technicznej możliwości importu gazu ziemnego 

przy wykorzystaniu rewersu wirtualnego na gazociągu Jamał – 

Europa do 5,5 mld m3 (przepustowość na zasadach ciągłych) 

+ 2,7 mld m3 (przepustowość na zasadach przerywanych). 

 

Gazociąg JAMAŁ – EUROPA 

(rewers wirtualny) 

Rozbudowa punktu we Włocławku. 
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Rozbudowa infrastruktury gazowej (4) 

Roczne techniczne możliwości importu 10,2 mld m3. 



13 

Rozbudowa infrastruktury gazowej (5) 

 korytarz Północ – Południe pomiędzy dwoma terminalami LNG  

(terminal LNG w Świnoujściu – terminal LNG Adria w Chorwacji), 

 połączenia międzysystemowe:  

POLSKA                 SŁOWACJA, 

POLSKA                 DANIA tzw. gazociąg bałtycki, 

POLSKA                 LITWA, 

 2000 km nowych gazociągów wysokiego ciśnienia do 2023 r. 



14 

Zestawienie aktualnych oraz 
planowanych pojemności czynnych 
poszczególnych magazynów gazu 

Nazwa Pojemność 
czynna 
[mln m3] 

Pojemność 
docelowa 
[mln m3] 

Planowane 
ukończenie 

Magazyny na gaz wysokometanowy 

Wierzchowice 1200 1200 - 

Husów 500 500 - 

Mogilno 408 800 2027 

Strachocina 360 360 - 

Swarzów 90 90 - 

Brzeźnica 65 100 2015 

Kosakowo 51 250 2021 

Magazyny na gaz zaazotowany 

Bonikowo 200 200 - 

Daszewo 30 30 - 

Razem 2754 3530 
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Podsumowanie 

  W ostatnich latach zrealizowano szereg inwestycji mających kluczowe znaczenie dla  

poprawienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w obszarze gazu ziemnego, 

  Od  2011 r. istotnie wzrosły możliwości odbioru gazu z kierunków alternatywnych wobec 

wschodniego – powstały połączenia międzysystemowe z możliwościami rozbudowy POLSKA-

CZECHY oraz POLSKA-NIEMCY, 

 Od 2015 r. zwiększono techniczne możliwości importu gazu ziemnego z wykorzystaniem rewersu 

na gazociągu jamalskim (5,5 mld m3 + 2,7 mld m3), 

 Następuje finalizacja budowy strategicznej inwestycji dla sektora gazowego - terminal LNG  

w Świnoujściu, 

 Kontynuowany jest program rozbudowy podziemnych magazynów gazu (PMG). 
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