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W dniach 14-15 marca br. odbył się 
w Warszawie 39 Zjazd Gazowników, w 100 
rocznicę I Zjazdu Gazowników Polskich, który 
miał miejsce w kwietniu 1919 r. i wydarzenie 
to znalazło się w kalendarium oficjalnych 
obchodów stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Organizatorami były: Polskie 
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitar-
nych (PZITS), Stowarzyszenie Naukowo – 
Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) oraz 
Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG). Patro-
nat nad wydarzeniem objął Minister Energii. 

W sesji inaugurującej obrady wzięli udział 
przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazow-
niczej (International Gas Union, IGU), Luis Ber-
tran, Sekretarz Generalny IGU oraz David Car-
roll, Prezydent IGU w latach 2015-2018 i czło-
nek Komitetu Wykonawczego IGU w latach 
2018 – 2021, którzy po raz pierwszy uczestni-
czyli w spotkaniu polskiego sektora gazowni-
czego. Polskie firmy gazownicze reprezentowa-
li: Piotr Woźniak, prezes PGNiG SA oraz Artur 
Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM S.A. 
Otwierający obrady Paweł Stańczak (PZITS, 
SITPGNiG) zarysował krótko historię polskiego 
gazownictwa i tradycje organizacji zrzeszają-
cej przedstawicieli tego sektora gospodarki.

Piotr Woźniak – szacuje się, że do 2045 
roku o 45% wzrośnie rynek gazu. Głównym mo-
torem rozwoju tego rynku będzie energetyka (4,5 
mln m3 gazu rocznie). PGNiG będzie rozwijać 
dywersyfikację dostaw gazu oraz rozbudowywać 
sieć dystrybucyjną w kraju – do 2022 roku 90% 
ludności Polski będzie mieć dostęp do gazu. Unia 
Europejska przygotowuje IV pakiet energetyczny, 
który ma jedną wykładnię – usunąć z rynku pali-
wa kopalne, apeluję więc – nie pozwólmy usunąć 
przemysłu wydobywczego z Europy.

Artur Zawartko – najważniejsze wyzwa-
nia stojące przed niezależnym operatorem 
przesyłowym jakim jest GAZ – SYSTEM S.A. to:

 – rozbudowa infrastruktury przesyłowej,
 – rozbudowa gazoportu w Świnoujściu,
 – budowa rurociągu Baltic Pipe.

Budujemy również gazociągi na Litwę, 
Ukrainę i Słowację, rozbudowujemy system 
magazynowy – chcemy być hubem. Stawiamy 
też na innowacyjność – zajmiemy się przesyła-
niem wodoru (sieciami gazowymi można prze-
syłać wodór jako paliwo do samochodów 
z ogniwami paliwowymi).

David Carroll – w USA technologie wykorzy-
stujące węgiel kamienny jako paliwo zastępowa-
ne są gazem z łupków oraz OZE. Gaz z łupków 
to trudna technologia (podał przykład firmy 
z Teksasu, która pracowała 17 lat bez sukcesu 
zanim zaczęto wydobywać gaz). Z tą technologią 
wiążą się też liczne zagrożenia dla środowiska, 
jak chociażby niekontrolowana emisja metanu do 
środowiska. Będą rozwijali LNG jako gaz tańszy 
dla gospodarki i obywateli. Mają obecnie 6 ter-
minali LNG i będą je rozbudowywać. Stawiają 
też na OZE, jako systemy rozproszone wytwarza-
nia energii elektrycznej. Nadwyżki energii będą 
magazynowane np. w elektrowniach szczytowo-
-pompowych. Nie przewidują stosowania maga-
zynów energii elektrycznej na szerszą skalę. 

W pierwszej sesji problemowej, poświęco-
nej „roli gazu w bilansie energetycznym 
kraju”, referat wprowadzający wygłosił prof. 
dr hab. inż. Wladysław Mielczarski (Instytut 
Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej).

Zwrócił uwagę na specyfikę bezpieczeń-
stwa energetycznego. Bezpieczeństwo energe-
tyczne to ciągłe dostawy paliw i energii do spo-
łeczeństwa i gospodarki po akceptowalnych 
cenach. Jednak akceptowalne okresy braku 
dostaw paliw i energii są dla nich różne:
 – paliwa płynne – kilka dni,
 – gaz ziemny – kilka godzin,
 – ciepło – kilka godzin,
 – węgiel – do 30 dni w elektrowniach,
 – energia elektryczna – kilkanaście sekund.

 Przedstawił największe wyzwania dla 
elektroenergetyki w Polsce:

1. Budowa nowych mocy wytwórczych 
–70% elektrowni ma wiek ponad 30 lat. Wszyst-
kie stare jednostki muszą być zlikwidowane do 
2035r.

2. Na ponad 20 000MW dużych elektrow-
ni konwencjonalnych, tylko 6000MW zostało 
zbudowane po 2000 r.

3. Do 2040 r. konieczna będzie budowa co 
najmniej 14 nowych dużych elektrowni o mocy 
900-1000MW – węglowych i gazowych.

4. Konieczność zmniejszenia emisji CO2 
wskazuje na elektrownie gazowe jako alterna-
tywę dla elektrowni węglowych. Emisje CO2: 
elektrownie węgla kamiennego 0,8Mg/MWh, 
gazowe 0,5 Mg/MWh.

5. Bez nowych elektrowni zagrożone 
będzie bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Określił dwie najbardziej pilne potrzeby:
1. Najbardziej pilną potrzebą jest ograni-

czenie „smog”-u w Polsce co wymaga szerokiego 
zastosowania gazu do wytwarzania ciepła bez-
pośrednio lub w kogeneracji. Wymaga to rozbu-
dowy sieci gazowych i sieci ciepłowniczych. 
Konieczne są znaczne subsydia na te cele.

2. Pożądane byłoby zastąpienie choćby 
części dużych elektrowni węglowych przez elek-
trownie gazowe ze względu na redukcję emisji 
CO2 oraz poprawę elastyczności pracy systemu 
elektroenergetycznego ze względu na rosnący 
udział OZE. Całkowite zastąpienie dużych elek-
trowni węglowych przez gazowe wymagałoby 
około 17-20 mld m3 gazu tylko na potrzeby 
wielkoskalowej elektroenergetyki (rys. 2).

Przy obecnych zasobach i możliwościach 
pozyskiwania gazu trudno będzie zaspokoić 
jednocześnie te dwie najbardziej pilne potrzeby.

Największym wyzwaniem dla elektroener-
getyki jest budowa około 14 bloków wytwór-
czych klasy 900MW do 2040 roku.

Konieczność budowy około 12 000MW 
nowych mocy wytwórczych oznacza inwestycje 
w nowe bloki węglowe na poziomie 4 mld zł 
rocznie. Jest to dosyć duży wysiłek inwestycyjny, 
jednak możliwy w pełni do pokrycia przez pol-
skie firmy energetyczne. Potrzebne są tylko 
nowe modele finansowania inwestycji redukują-
ce koszty finansowe.

Jako przykład do porównań podał energe-
tykę niemiecką (rys.1).

W panelu dyskusyjnym, którego moderato-
rem był prof. dr hab.inż. Stanisław Nagy 
(AGH), wzięli udział: prof. dr hab.inż. Tadeusz 
Chmielniak (Politechnika Śląska), Mariusz 
Dziadkiewicz(PGNiG S.A. Oddział Geologii 
i Eksploatacji),prof. dr Jan Hupka (Politechnika 
Gdańska), Marek Kamiński (EY Polska), dr 
inż. Małgorzata Kwestarz (Politechnika War-
szawska), prof. dr hab. inż. Władysław Miel-

Rys. 1. Rys. 2.
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czarski (Politechnika Łódzka), Henryk 
Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny Sp. 
z o.o., Janusz Radomski (Orlen Upstream sp. 
z o.o.), Marcin Sienkiewicz (Towarowa Giełda 
Energii). 

Moderator panelu prof. Stanisław Nagy na 
wstępie podkreślił, że gaz ziemny jest bardzo 
wartościowym nośnikiem energii i będzie „trwa-
le przejściowym” nośnikiem energii w XXI 
wieku. Popyt na gaz będzie rósł na świecie, 
głównie za sprawą Chin i Indii. Natomiast jego 
produkcja będzie spadać w USA, Norwegii, 
Wielkiej Brytanii, Holandii – czy Rosja to uzupeł-
ni? Import gazu do Unii Europejskiej był na 
poziomie 57%, natomiast w 2030 roku przewi-
duje się 83% pokrycia zapotrzebowania (pro-
gnozowane zużycie w 2030r. – 4 310 mld m3).

Uczestnicy debaty określili argumenty prze-
mawiające za zasadniczą zmianą pozycji gazu 
ziemnego w bilansie energetycznym kraju, 
wynikające z polityki energetycznej UE, ustaleń 
szczytów klimatycznych, ale także potrzeb pol-
skiej gospodarki. Wskazywali wiele obszarów 
– technologicznych, naukowo-badawczych 
i biznesowych – gdzie „błękitne” paliwo powin-
no stać się paliwem XXI wieku, jako najbardziej 
ekologiczne z paliw kopalnych, najbardziej 
efektywne w połączeniu z energetyką odnawial-
ną, najkorzystniejsze w ekologizacji transportu, 
likwidacji niskiej emisji oraz w systemach cie-
płowniczych. Podkreślono, że sprzyja temu 
budowa systemu bezpieczeństwa dostaw gazu, 
dynamiczny rozwój infrastruktury i potencjał 
inwestycyjny sektora gazowniczego. Zwrócono 
uwagę również na konieczność podniesienia 
rangi gazownictwa w długofalowej strategii 
energetycznej państwa. Rozważano też kwestię 
budowy elektrowni atomowych w Polsce do 
roku 2030. 

Prof. Tadeusz Chmielniak stwierdził, że są 
przesłanki za tym, aby wybudować w Polsce 
dwa bloki 200MW – to ograniczenie emisji 
CO2, bowiem w przeciwnym razie nie będziemy 
w stanie spełnić wymagań UE. Ponadto bloki 
jądrowe są drogie inwestycyjnie, ale paliwo to 
tylko 6 – 7% kosztów inwestycyjnych. Jednak 
ograniczenia finansowe w tym zakresie będą 
dotyczyły również nowych bloków węglowych 
– będą trudności w pozyskaniu korzystnych 
kredytów na ich budowę. Bloki jądrowe będą 
komplikowały stosowanie OZE, ponieważ 
muszą pracować w podstawie i będą konkuro-
wać z OZE. Tak więc w konkluzji, nie można 
jednoznacznie stwierdzić, czy stać nas na wybu-
dowanie bloków jądrowych. 

Prof. Stanisław Nagy poinformował, że jest 
obecnie realizowany program tzw 200+ finan-
sowany przez NCBR a dotyczący modernizacji 
bloków węglowych 200 MW w celu uzyskania 
ich lepszej regulacyjności tak, aby mogły współ-
pracować z OZE.

Z kolei Marcin Sienkiewicz stwierdził, że 
Towarowa Giełda Energii umożliwia prawidło-
we funkcjonowanie rynku gazu. Stworzone są 
warunki do tego, aby móc zawierać transakcje 
handlowe. Monitorują też co dzieje się w Polsce 
i na świecie w kwestii nośników energii. Odniósł 
się też do możliwości powstania hubu gazowe-
go w Polsce – hub ma łączyć ofertę usług infra-

strukturalnych z ofertą handlową w jednym 
ręku. Wierzy, że w tym celu zrealizowane będą 
interkonektory gazowe z: Czechami, Ukrainą, 
Słowacją i Litwą.

Marek Kaminski (EY Polska) – jest duże 
zapotrzebowanie na gaz ze strony energetyki, 
jednak występują trudności w zapewnieniu 
dostaw:
 – konieczność wzmocnienia systemu dystry-

bucyjnego,
 – najpierw dywersyfikacja dostaw gazu 

a następnie liberalizacja cen,
 – gazownicy oczekują jasnych regulacji 

prawnych.
Drugi panel dyskusyjny poświęcony był 

problemowi „rozbudowy krajowego systemu 
transportu gazu w przesyle i dystrybucji”. 
Wprowadzeniem do dyskusji była prezentacja 
Sławomira Sieradzkiego (GAZ-SYSTEM S.A.) 
oraz Mariusza Koniecznego (Polska Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o.). Moderatorem panelu 
był prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz (Poli-
technika Warszawska), a wzięli w nim udział: 
prof. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski (Poli-
technika Warszawska), Paweł Dobrowolski 
(PWC Advisory sp. z o.o. sp.k.), Piotr Dwo-
rak (EuRoPol GAZ s.a.), Krzysztof Hnatio (pre-
zes Gas Storage Poland sp. z o.o.), Sławomir 
Sieradzki (GAZ-SYSTEM S.A.), prof. dr hab. 
inż. Jerzy Stopa (Akademia Górniczo-Hutni-
cza), Marian Żołyniak (prezes PSG sp. z o.o.).

Prezentacje wprowadzające do dyskusji 
bardzo obszernie zarysowały skalę planowane-
go rozwoju systemu gazowego w Polsce, a co 
ważniejsze pokazały spójność planowania 
zrównoważonego rozwoju sieci przesyłowej 
i dystrybucyjnej. Skala tych zmian sprawi, że po 
2022 roku na wejściu do naszego systemu 
będziemy dysponowali 52 mld m3 paliwa gazo-
wego, a sieć dystrybucyjna obejmie ponad 72% 
użytkowników. Dyskusja panelowa wzbogaciła 
debatę o kwestie związane z rozbudową gazo-
portu i rozwojem technologii opartych na LNG, 
o problem magazynowania gazu i konieczność 
rozbudowy pojemności magazynów. Pojawił się 
również wątek dotyczący ewentualnego utwo-
rzenia hubu gazowego w polskim systemie, że 
warunki infrastrukturalne dopuszczają takie 
rozważania, choć otoczenie rynkowe jest już 
bardzo konkurencyjne (Ukraina i Niemcy mają 
hub w budowie. Najbliższy funkcjonujący znaj-
duje się w Holandii). Według Pawła Dobrowol-
skiego, aby hub mógł powstać w Polsce powin-
ny zostać spełnione 3 warunki:
1. infrastruktura zapewniająca przepustowość 

50 mld m3 gazu oraz magazyny o odpo-
wiedniej pojemności (budowa nowych, 
zwiększenie ciśnienia gazu do 8,4 MPa),

2. uregulowane sprawy legislacyjne dot. TPA,
3. musi być podaż i popyt na odpowiednim 

poziomie – obowiązująca ustawa o zapa-
sach nie pomaga w powstaniu hubu.
Barierą powstania hubu może być też obo-

wiązująca w Polsce waluta.
Mocnym akcentem panelu były głosy inwe-

storów i wykonawców dopominających się 
o nowe prawo budowlano-inwestycyjne, bo 
funkcjonujące rozwiązania szalenie utrudniają 
realizację zakładanych projektów rozwojo-

wych. Następnymi kwestiami są wygórowane 
ceny za projekty rurociągów (200 – 300 tys. zł 
za 1 km rurociągu), konieczność uzgadniania 
projektów z Lasami Państwowymi, koleją, dro-
gami oraz wysokie opłaty za korzystanie z ich 
gruntów, czas trwania inwestycji, np inwestycja 
rozpoczęta w 2017 roku będzie kończyć się 
w roku 2020 wg cen z 2017r.

Trzeci panel dyskusyjny poświęcony był 
innowacyjności w polskim gazownictwie. Pre-
zentacji wprowadzającej do dyskusji dokonała 
Joanna Podgórska (PGNiG S.A.).

Moderatorem panelu był prof. dr hab. inż.
Tadeusz Chmielniak (Politechnika Śląska), 
a uczestniczyli w nim: Wioletta Czemiel-Grzy-
bowska (Polska Spółka Gazownictwa sp. 
z o.o.), dr inż. Jacek Jaworski (Instytut Nafty 
i Gazu, PIB), Aneta Korda – Burza (GAZ – SYS-
TEM S.A.), Tomasz Kosik (Emerson Process 
Management sp. z o.o.), prof.dr hab. inż. 
Janusz Kotowicz (Politechnika Śląska), Joanna 
Podgórska (PGNiG S.A.), prof. dr hab. inż. 
Stanisław Nagy (Akademia Górniczo-Hutni-
cza) oraz prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski 
(Politechnika Warszawska).

Prezentacja wprowadzająca pokazała pol-
ską pozycję w rankingach światowych gospoda-
rek, gdzie ze swoim 1% przeznaczanym na B+R 
sytuujemy się na 39 miejscu, a wśród innowato-
rów UE zajmujemy czwarte od końca miejsce. 
Nakłady na działalność zdominowane są przez 
największe przedsiębiorstwa przemysłowe 
(ponad 60%). Pozytywne jest jednak to, że jeste-
śmy w czołówce krajów przyjaznych startupom. 
Na krajowym rynku liderem innowacyjności jest 
GK PGNiG SA (1 mld zł) a struktura portfela jest 
taka, że 69% przypada na innowacje, a 31% na 
B+R. Debata panelowa skoncentrowana była na 
analizie progów i barier dla innowacji, szcze-
gólnie, że przed sektorem gazowniczym stoi 
wielkie wyzwanie sprostania dokonującej się 
rewolucji technologicznej, w tym perspektywa 
rozwoju technologii wodorowych. Dodanie 36% 
wodoru do metanu powoduje, że taki gaz mieści 
się w polskich przepisach. Kwestią jest efektywne 
spalanie takiego gazu (powinno być do 15%) 
oraz rozliczanie jego zużycia (należałoby skory-
gować wskazania gazomierzy turbinowych 
i wirnikowych). Ważnym akcentem dyskusji było 
wskazanie na to, że konieczna jest zmiana 
modelu oceny projektów realizowanych w uczel-
niach i instytutach naukowych, odejście od 
nagradzania za indeksy, a nagradzanie za 
wdrożenia. 

Na zakończenie 39 Zjazdu Gazowników, 
uczestnicy otrzymali ankietę, wyniki której 
pozwolą organizatorom dokonać podsumowa-
nia zjazdu, wniosków i postulatów ważnych dla 
przyszłości sektora gazowniczego w Polsce.

 
Partnerami wydarzenia byli: 
Partnerzy Strategiczni: Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG), Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Partnerzy Główni: Emerson Process Mana-
gement Sp. z o.o. oraz PKN Orlen.

Janusz Wróblewski - miesięcznik Instal - 
patron medialny 39 Zjazdu Gazowników.


