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 1 Gdzie byliśmy w 2009? Gdzie jesteśmy w 2015? 

2009 2015 

Suma aktywów 5,09 mld PLN  8,9 mld PLN 

Długość sieci ponad 9,7 tys. km  ponad 10,9 tys. km 

Techniczne 
możliwości importu 
z krajów UE 

1 mld m3/ rok  

~ 10,2 mld m3/ rok 
(łącznie 
przepustowość 
ciągła i 

przerywana)  

Liczba klientów 4 110 

Finansowanie inwestycji 2009-2015 (gazociągi i terminal)  Informacje podstawowe 

Fundusze 
unijne 

1,9 mld PLN 

EBI 
1,2 mld PLN 

Banki 
0,3 mld PLN 

Środki 
własne 

2,4 mld PLN 
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Techniczne możliwości importu poza kierunkiem wschodnim w mld m
sześc.(przepustowość ciągła i przerywana)

2009 2015 2016 2025

Techniczne możliwości importu spoza kierunku wschodniego 
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Efekty dla polskiego rynku 

Bardziej elastyczny system 

przesyłowy w kraju  

Nowe możliwości importu  

gazu z krajów UE 

Nowe usługi 

Nowi klienci przesyłowi i 

przyłączeniowi  

Wzrost bezpieczeństwa dostaw 

gazu 
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Rocznie zapotrzebowanie (mld m3/rok)  
źródło: ENTSOG 
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UA 50 

Dominująca pozycja dostaw rosyjskiego gazu 

Około 48 mld m3 rocznego zużycia gazu 

Sąsiedni rynek ukraiński z rocznym zapotrzebowaniem 

na gaz na poziomie około 50 mld m3 . 

Łączna konsumpcja gazu ziemnego w regionie CEE  

i na Ukrainie to około 100 mld m3 

Infrastruktura 

Charakterystyka rynku 

Kontekst europejski  

Infrastruktura tranzytowa (gazociągi biegnące  

ze wschodu na zachód) 

2/3 głównych korytarzy tranzytowych biegnących  

z Rosji do Europy Zachodniej 

Ograniczony bezpośredni dostęp do alternatywnych 

źródeł gazu 
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Planowane połączenie Polska-Słowacja 

Planowane połączenie Polska-Litwa 

Idea Korytarza Północ-Południe 

Terminal LNG w Świnoujściu 

Kontekst europejski – integracja systemu  

Szereg projektów gazociągów i połączeń 

międzysystemowych na różnym etapie rozwoju, 

skoordynowanych w sposób zapewniający 

regionalną integrację fizycznej infrastruktury 

 

Kluczowa rola polskiego systemu przesyłowego  

w regionie 

 

Połączenie regionu Morza Bałtyckiego  

z krajami EŚW 

 

Stworzenie technicznych możliwości dla nowych 

dostaw po konkurencyjnej cenie 

 

Niezbędny dla realizacji celów polityki 

infrastrukturalnej UE 
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Nowe możliwości skraplające gaz 
ziemny do 2022 r.  

USA 

~ 170 mln 
ton 

~ 60 mln 
ton 

Kanada  Australia 

~ 80 mln 
ton 

185 mld m3  - 
zdolności 

regazyfikacyjn
e terminali w 

Europie 

47 mld m3 – 
faktyczne 

wykorzystanie 
terminali LNG w 

2013 r.  

Kolejna szansa dla Polski = dostęp do światowego rynku LNG  
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Nowe połączenia transgraniczne: 

 Polska – Czechy 

 Polska – Słowacja, 

  Polska – Litwa 

Zintegrowany system przesyłowy w ramach gazowego korytarza  

Północ – Południe  

W pełni konkurencyjny rynek gazu ze swobodą wyboru dostawcy  

i technicznymi możliwościami systemu przesyłowego do transportu 

gazu  

Oferowanie dla klientów zintegrowanej usługi (regazyfikacja, 

magazynowie, przesył) 

Gdzie będziemy w 2025?  
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 8 Inwestycje do 2025 r.  
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Dziękuję za uwagę 

wojciech.kowalski@gaz-system.pl 


