
IMPORT LNG DO POLSKI 1

Dmuchając na zimne (-163oC!) 

Decyzję rządową o imporcie skroplonego gazu ziemnego do Polski drogą morską
sprowadzono do walki pomiędzy zabiegającymi o budowę terminalu portami w Gdańsku i 
Świnoujściu. W zasadzie rozgrywka troczy się o pieniądze na tę inwestycję, a w efekcie o 
przyszłe dochody z obsługi przeładunku. Zdaje się, że nie wiemy dokładnie, czym jest 
międzynarodowy rynek obrotu skroplonym gazem, ani jak go wykorzystać do poprawy 
energetycznego bezpieczeństwa kraju, a tym bardziej, jak przy tym zarobić. A w tym biznesie 
daje się zarobić bardzo dużo. Niestety, działania podjęte do tej pory można krótko 
podsumować parafrazując Sebastiana F. Klonowica: „Polak jak orze, nie wie, co to morze”. 

Krzysztof Kosowski, Janusz Rachoń

Decyzja rządowa o imporcie skroplonego gazu ziemnego (LNG2) drogą morską do Polski z 
jednej strony będzie zgodna z obserwowanymi obecnie tendencjami gospodarki światowej i 
przewidywanym wzrostem zużycia gazu w najbliższych latach w naszym kraju, a z drugiej 
strony – właściwa z punktu widzenia dywersyfikacji źródeł surowców energetycznych i 
bezpieczeństwa energetycznego państwa.  

Rys.1 Schemat dostaw LNG drogą morską

                                                
1 Prezentowany tekst stanowi krótkie podsumowanie rezultatów działalności platformy naukowo-technicznej, 
utworzonej i koordynowanej przez Politechnikę Gdańską, a skupiającej międzynarodowych ekspertów z firm, 
które są uznane za wiodące w świecie w zakresie zaawansowanych technologii i cieszą się niekwestionowanym 
doświadczeniem w sektorze transportu morskiego LNG.  
2 LNG - liquefied natural gas - jest gazem naturalnym, z którego usunięto niektóre zanieczyszczenia i ciężkie 
węglowodory, a następnie poddano skropleniu poprzez ochłodzenie do temperatury –163oC. LNG jest 
przewożony i magazynowany przy ciśnieniu atmosferycznym (niewielkie nadciśnienie do 0,25 bara) oraz w 
temperaturze -1630C. 
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Import LNG drogą morską na statkach zaprojektowanych i budowanych według bardzo 
rygorystycznych regulacji prawnych i przepisów, zaczął intensywnie rozwijać się na świecie 
w latach 60-tych. Dziś stanowi jeden ze standardowych sposobów importu tego surowca 
energetycznego. Na rok 2007 na świecie zakontraktowano do przewozu 197 mln ton LNG, co 
odpowiada 236,4 mld m3 gazu. Wyraźnie należy podkreślić, że od początku istnienia morski 
transport LNG jest sektorem wyróżniającym się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa. 
Światowa flota liczy już ponad dwieście dużych gazowców, pokonujących regularnie 
najbardziej uczęszczane szlaki żeglugowe, a ponad sto znajduje się w stoczniowych 
portfelach zamówień. Obsługuje ją cztery tysiące oficerów oraz cztery i pół tysiąca 
marynarzy. Do tej pory nie odnotowano ani przypadku utraty ładunku, ani tragicznego 
wypadku żeglugowego. 
Łańcuch dostawy LNG składa się z kilku podstawowych ogniw (rys.1). Rozpoczyna się
złożami gazu ziemnego, z których gaz systemem rurociągów przesyłany jest przez stację
skraplającą do terminalu eksportującego, a stamtąd już w postaci ciekłej, specjalnymi 
tankowcami przewożony zostaje do terminalu odbiorczego, skąd po regazyfikacji 
wprowadzany jest do sieci rurociągów przesyłowych i płynie do odbiorców. Bez wątpienia 
najważniejsze i najtrudniejsze do opanowania przy budowie tego łańcucha są dwa skrajne 
ogniwa: źródła gazu i odpowiednio dostosowany system sieci odbiorczej wraz z odbiorcami. 

Argumenty „za” Świnoujściem 
Do finałowego starcia pomiędzy dwoma potencjalnymi lokalizacjami wybrano dwa, i to nie 
najlepsze, jak się wydaje, warianty umiejscowienia gazoportu: usytuowanie terminalu w 
Gdańsku przy nabrzeżu portowym do przeładunku rudy oraz budowę terminalu na zewnątrz 
falochronu przy wejściu do portu w Świnoujściu. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i 
Gazownictwa (PGNiG) wybrał Świnoujście i w komunikatach prasowych podał argumenty 
przemawiające za tą decyzją. Zdaniem PGNiG lokalizacja inwestycji w Świnoujściu 
gwarantuje m.in. szybszą i łatwiejszą drogę do uzyskania dostępu do terenu pod budowę
(tereny są własnością portu, nadleśnictwa oraz gminy i są wolne od praw osób trzecich), 
dobry dostęp do infrastruktury technicznej, krótszą drogę transportu,  większe 
zapotrzebowanie na gaz w regionie, gwarantowane przez niedalekie położenie zakładów 
przemysłowych (np. Zakładów Chemicznych Police). LNG na polskie wybrzeże ma być
transportowany metanowcami o pojemności ok. 140 tysięcy metrów sześciennych 
skroplonego gazu. PGNiG realizując tę inwestycję będzie miało możliwość uczestniczenia w 
międzynarodowym obrocie gazem, terminal na wybrzeżu będzie stanowił nowe źródło 
zaopatrzenia w gaz z północnego kierunku, co pozwoli na optymalizację rozpływu strumieni 
gazu z dotychczasowych punktów odbioru. 
Przywołane argumenty, jak i reakcja na decyzję o lokalizacji terminalu w Świnoujściu – 
święto w Świnoujściu – szok w Gdańsku – nasuwają przypuszczenie, że nie wiemy dokładnie, 
czym jest międzynarodowy rynek obrotu skroplonym gazem, ani jak go wykorzystać do 
wzrostu energetycznego bezpieczeństwa kraju, a tym bardziej jak przy tym zarobić. A w tym 
biznesie można zarobić bardzo dużo.  

Argumenty „za” Gdańskiem 
Planuje się dostawy do krajowego systemu gazu ok. 5 mld m3 rocznie. Wymaga to 
rozbudowy sieci rurociągów gazowych. Zgodnie z opracowaniami Gaz Systemu S.A., 
operatora naszych rurociągów przesyłowych, lokalizacja gazoportu w rejonie Świnoujścia 
wymusi położenie ok. 250 km rurociągów przesyłowych gazu więcej, niż w przypadku 
lokalizacji terminalu w regionie Zatoki Gdańskiej. Koszty inwestującego w krajową sieć
rurociągów przesyłowych wzrosną o setki milionów złotych. Doprowadzanie gazu w rejonie 
Gdańska poprawia ponadto symetrię rozpływów i pracę krajowej sieci gazowniczej. Stoimy 
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jednak przed jeszcze jednym ważnym problemem naszego systemu gazowego – 
koniecznością budowy wystarczająco wielkich magazynów gazu ziemnego.  Tylko 
dostatecznie duże zapasy – na zapewnienie co najmniej trzech miesięcy krajowych potrzeb – 
stanowią prawdziwą gwarancję bezpieczeństwa energetycznego kraju. Usytuowanie terminalu 
w Zatoce Gdańskiej zapewni efektywne wykorzystanie jako dodatkowych zbiorników 
magazynowych lub buforowych kawern solnych w okolicy Mechelinek, poprawiając pracę
sieci przez przyjmowanie nadwyżek i uzupełnianie niedoboru gazu. Dlaczego zatem PGNiG 
nie odniosło się w swojej argumentacji do wykorzystania na zbiorniki gazu naturalnych 
kawern solnych, które znajdują się nad Zatoka Gdańską? Przecież obecność takich 
naturalnych zbiorników wyraźnie obniży koszty całego pakietu inwestycji związanych z 
dostawą LNG. 
Kolejny problem związany jest z odbiorcami gazu. Jeżeli planowane jest rozbudowanie 
gazoportu do przeładunku 5-7 mld m3 gazu, to obecne zużycie gazu przez 
Zakłady Chemiczne Police w ilości 500-600 mln m3 stanowi zaledwie ok. 10 proc. 
planowanych dostaw i nie stanowi żadnego rozwiązania problemu sprzedaży gazu 
przywożonego drogą morską. Argumentu, że w pobliżu gazoportu znajduje się duży odbiorca 
gazu, nie da się obronić. Żaden z prezesów nie może obiecać zakupu gazu przywożonego 
drogą morską, nie znając jego ceny, gdyż może być ona wyższa od ceny gazu z innych źródeł. 
A kto odważy się działać na szkodę swojej firmy?  

A jeśli gaz będzie droższy? 
I tutaj dotykamy innego zagadnienia: jak sprzedać gaz, który sprowadzimy jako LNG z uwagi 
na nasze bezpieczeństwo energetyczne i wymogi dywersyfikacji źródeł surowców 
energetycznych, jeśli ten gaz okaże się droższy od gazu oferowanego, np. przez Rosję? W jaki 
sposób uda się przekonać Urząd Regulacji Energetyki do podniesienia w takiej sytuacji cen i 
wprowadzenia do sieci droższego gazu? Nie można przecież wykluczyć, że budowa terminalu 
wpłynie na ceny gazu od innych dostawców. Konieczne są zatem kroki prawne i bodźce 
ekonomiczne, które zachęcą do kupowania gazu ziemnego, szczególnie największych z 
odbiorców. Ponieważ przy spalaniu gazu ziemnego powstaje mniej tlenków węgla i siarki niż
w przypadku spalania innych paliw kopalnianych, istnieje możliwość premiowania firm, które 
podejmą wysiłek przejścia z węgla lub paliw ropopochodnych na technologie gazowe. 
Dodatkowo na tego typu inwestycje, prowadzące do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska 
naturalnego, można uzyskać znaczną pomoc z funduszy europejskich. Z takimi 
zamierzeniami bardzo dobrze współgra projekt transformacji północnych rejonów Polski w 
strefę ekologicznie wytwarzanej energii. Odpowiednie studium jest opracowywane przez 
powołaną decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sieć naukową „Nowe, 
Ekologiczne i Bezpieczne Technologie w Wytwarzaniu i Konwersji Energii”, koordynowaną
przez Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Z 
wykorzystaniem funduszy europejskich może powstać w północnym pasie naszego kraju cały 
system rozproszonych małych elektrociepłowni, produkujących w skojarzeniu energię
elektryczną i ciepło: w małych siłowniach opalanych biopaliwem lub gazem ziemnym oraz w 
małych siłowniach z ogniwami paliwowymi na biometan lub gaz ziemny. 
Przewiduje się, by tego typu zmianom towarzyszyło przejście dużych zakładów 
energetycznych opalanych do tej pory węglem, na układy kombinowane (turbina gazowa + 
turbina parowa), opalane gazem ziemnym, a wytwarzające energię elektryczną w skojarzeniu 
z produkcją ciepła. Analizy ekonomiczne wykazują, że przy obecnych i przewidywanych 
cenach węgla, gazu i energii elektrycznej takie inwestycje już teraz mogą znajdować się na 
granicy opłacalności, a w przypadku zastosowania odpowiednich zachęt ekonomicznych jest 
bardzo prawdopodobne, że powstaną realne warunki do budowy bloków gazowo-parowych 
pracujących w „skojarzeniu”. Potencjalnie w elektrociepłowniach Trójmiasta mogłyby 
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powstać bloki energetyczne, które zapewniłyby zużycie gazu na poziomie 500 mln m3 (jako 
nowe odbiory), czyli tyle, ile wynosi zużycie gazu przez Zakłady w Policach. Ewentualne, 
ekonomicznie uzasadnione, bloki gazowo-parowe w elektrociepłowniach Gdańska i Gdyni 
pozwoliłyby na znaczne zwiększenie produkcji energii elektrycznej w kogeneracji, czyli w 
technologii preferowanej w Unii Europejskiej, co wobec potrzeb, jakie wywoła tzw. „most 
energetyczny” czy „energetyczny pierścień bałtycki”, powinno mieć duże znaczenie.  

Gdzie bliżej, a gdzie dalej 
Z punktu widzenia energetycznego bezpieczeństwa kraju podstawową rolę odgrywają źródła 
surowca.  

Rys.2 Potencjalne kierunki importu LNG do Polski 

Rys.3 Różnica tras żeglugowych pomiędzy Gdańskiem a Świnoujściem 
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Wszystkie trasy wiodą przez Cieśniny Duńskie. Trasa do Gdańska jest o 143 mile morskie 
dłuższa niż trasa do Świnoujścia (Rys. 3).  Dla statku płynącego z prędkością ok. 19-20 
węzłów wydłuża to czas podróży o ok. 7 godzin. A w rzeczywistości różnica ta będzie jeszcze 
mniejsza, gdyż podchodząc do Świnoujścia, z uwagi na małe głębokości torów wodnych, 
statek musi znacznie wcześniej zwolnić i korzystać z eskorty holowników, niż jest to 
potrzebne przy wchodzeniu do portu gdańskiego. Różnica zaledwie kilku godzin przy 
podróży trwającej ponad 2 tygodnie z Zatoki Perskiej czy ponad 7 dni z Afryki Północnej nie 
odgrywa żadnej roli, tym bardziej, gdy uwzględni się fakt, że statek pokonuje trasę z różnymi 
prędkościami i nie zawsze w takim samym czasie. Podobnie różnica ta nie wpływa 
praktycznie na koszty transportu gazu. Podstawową pozycją jest tutaj bowiem stawka 
frachtowa, która obecnie w przypadku kontraktów długoterminowych wynosi przeciętnie od 
60 tys. dolarów do 90 tys. dolarów dziennie. Do tego dodać trzeba opłaty dodatkowe i koszty 
paliwa. Jeżeli zdecydujemy się na tzw. flotę dedykowaną, które to rozwiązanie najlepiej 
spełnia wymagania bezpieczeństwa energetycznego kraju, to stawkę czarterową będziemy 
płacić praktycznie przez cały okres korzystania ze statku do realizacji umowy, niezależnie od 
tego czy płynie, czy stoi w porcie. W tym układzie koszty paliwa spalonego dodatkowo przy 
transporcie gazu do Gdańska zamiast do Świnoujścia przekładają się jedynie na wzrost ceny  
m3 gazu o ułamek centa. Z drugiej jednak strony wybierając port w Gdańsku oszczędzamy na 
koszcie holowników, mniejszym koszcie inwestycyjnym gazociągów sieci przesyłowej gazu i 
mniejszym koszcie prac związanych z pogłębianiem dna i utrzymywaniem odpowiedniej 
głębokości portu i torów wodnych. 

Skąd importować? 
Nie jest zatem problemem dokąd przywozić gaz, ale skąd ten gaz importować. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju ta sprawa staje się najważniejsza. Oczywiście 
kontrakt długoterminowy na 25-30 lat wydaje się rozwiązaniem wskazanym, ale powinniśmy 
pójść jeszcze dalej. Ilość gazu, jaką planujemy kupować (5 mld m3 rocznie ) jest wielkością
stosunkowo małą dla eksportera. Dlatego, by liczyć się na tym rynku i coś jeszcze zarobić, 
powinniśmy brać przykład z najmocniejszych w tej branży. Nasze największe spółki, np. 
chemiczne, petrochemiczne, PGNiG wspólnie z wybranymi partnerami zagranicznymi 
mogłyby wejść w porozumienie z importerem gazu, by wykupić u niego złoża tego surowca i 
jednocześnie wspólnie finansować budowę terminalu importowego oraz floty tankowców, a w 
efekcie  zarabiać na sprzedaży i transporcie gazu do innych krajów. Taki zabieg może 
wpłynęłoby na obniżenie ceny gazu w kraju? Istniałaby przy tym szansa wykorzystania 
potencjału polskiego przemysłu stoczniowego i zatrudniania polskich marynarzy.  
Czy jest to rozwiązanie realne? Opierając się na rozeznaniu rynku LNG i mechanizmów nim 
rządzących, można zaryzykować odpowiedź twierdzącą. Budowa terminalu importującego to 
koszt ok. 900 mln dolarów. Cena jednego dużego tankowca waha się przeciętnie pomiędzy 
220 mln dolarów a 270 mln dolarów. W tym biznesie nie są to olbrzymie pieniądze i chętnych 
do inwestowania można znaleźć.  

Statki do przewozu LNG  
Obecnie użytkowane są cztery główne typy statków do przewozu LNG różniące się miedzy 
sobą konstrukcją zbiorników ładunkowych. Ze względów technicznych i eksploatacyjnych 
najwyższą elastyczność operacyjną i tym samym możliwość dostosowania się do kierunków 
importu LNG do Polski, reprezentuje gazowiec ze zbiornikami membranowymi (Rys. 4), 
który projektowany jest i budowany w oparciu o dobrze znane oraz sprawdzone standardy i  
technologie. Kwestia rozmiaru statku i wielkości floty zależy w głównej mierze od takich 
czynników, jak  ilość importowanego gazu oraz kierunek importu. Należy również
uwzględnić kwestie długofalowego bezpieczeństwa dostaw tego medium, tj. oprzeć import 
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LNG na takim typie statku, który pozwoli dostosowywać się do różnych kierunków dostaw. 
Stąd też, biorąc pod uwagę obecne istniejące źródła eksportowe LNG, jak również te, które 
powstają lub są planowane w oparciu o udokumentowane złoża gazu naturalnego wydaje się
celowe zbudowanie floty w oparciu o gazowce membranowe o pojemności ładunkowej 
150.000 m3 - 220.000 m3, czyli zgodnie ze standardowym typoszeregiem wielkości dla tego 
rodzaju statków. Główne typy gazowców przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1Typy statków do przewozu LNG 

Typ statku POJEMNOŚĆ
[m3] 

DŁUGOŚĆ
[m] 

SZEROKOŚĆ
[m] 

ZANURZENIE 
[m] 

150K 138.000-160.000 270 43 11,5 

Q-Flex        220.000 315 50 12,0 

Q-Max 265.000 345 55 12,0 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie roczne na import gazu do Polski drogą morską na 
poziomie 5 mld m3 oraz typową konfigurację terminalu odbiorczego ilość statków można 
wstępnie szacować w granicach od pięciu gazowców typu 150K dla importu z rejonu Zatoki 
Perskiej, do dwóch statków dla Afryki Północnej czy jednego tankowca typu Q-flex dla 
importu z Norwegii (tabela 2).  

Tabela 2 Liczba statków potrzebnych do importu LNG do Polski

Czas transportu 
15 dni 

z rejonu 
Zatoki 
Perskiej 

11 – 13 dni

z Afryki 
Zachodniej,

Ameryki 
Łacińskiej 

5 – 8 dni 

z Afryki 

Północnej

3 dni 

z 

Norwegii 

Wariant: statki 150K 
(150.000 m3) 

wariant możliwy dla Zatoki 
Gdańskiej i portu w Świnoujściu 

5 statków 4 statki 2 statki 2 statki 

Wariant: statki Q-flex 
(220.000m3) 

wariant możliwy dla Zatoki 
Gdańskiej 

4 statki 3 statki 2 statki 1 statek 

Cena statku o pojemności 150.000m3 sięga obecnie około 220 mln dolarów, a statku typu Q-
flex o pojemności ok. 220 mln m3 wynosi ok. 270 mln dolarów. Gazowiec typu Q-flex 
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kosztuje prawie 25 proc. więcej od tankowca typu 150K, a przewozi o 50 proc. więcej 
ładunku. Podobnie wyglądają koszty eksploatacji. Oczywiście, z punktu widzenia kosztów 
transportu gazu, a w efekcie jego ceny, korzystniejsze jest stosowanie większych tankowców. 
To dodatkowo przemawia za lokalizacją gazoportu w rejonie Zatoki Gdańskiej, do której 
mogą wpływać statki większe niż do portu w Świnoujściu.

Rys.4 Tankowiec typu membranowego i okrętowy zbiornik na skroplony gaz 

Teoretyczną alternatywą dla budowy dedykowanej floty statków (choć ciężar finansowania 
ponosi z reguły armator) jest użycie gazowców z tzw. spot charter, czyli tych, które nie 
zdołały zapewnić sobie długoterminowych kontraktów i oczekują na kotwicy na jednorazowe 
ładunki. Jednakże biorąc pod uwagę, fakt że przeważającą część światowego transportu LNG 
odbywa się w oparciu o długoterminowe, 25-30-letnie kontrakty oraz niepewność rynku spot 
charter (dostępność statków, cena czarteru, jakość usług) trudno mówić o bezpieczeństwie 
energetycznym kraju opartym o statki z sektora spot charter.    

Infrastruktura l ądowa i transfer technologii 
Budowa gazowców, mimo że bardzo kosztowna, jest tylko jednym z elementów importu 
LNG. Środek ciężkości projektu importu LNG leży raczej w infrastrukturze lądowej, tj. w 
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terminalu odbiorczym i sieci przesyłowej. Do nich to właśnie jest dopasowywana flota 
gazowców. Dlatego też rozwiązanie kwestii budowy floty tankowców musi być
umiejscowione w ramach całego projektu importu LNG do Polski, zarówno w sferze 
technicznej, jak i ramach czasowych. 
Budowa i obsługa floty statków odbywać się może w oparciu o partnerstwo typu joint-venture 
ustanowione pomiędzy armatorem posiadającym formalne uznanie i doświadczenie w 
zakresie budowy i obsługi tego typu statków oraz posiadającym możliwości inwestycyjne, a 
stroną reprezentującą interes państwa polskiego. Potencjalny armator, lokujący kontrakt na 
budowę floty statków celem importu LNG do Polski w naszej stoczni, przejmie na siebie 
ciężar inwestycyjny, lecz wymagać to będzie zabezpieczenia w postaci długoterminowego 
kontraktu na transport gazu.   
Budowa floty gazowców LNG stanowi dużą szansę dla rozwoju sektora morskiego w Polsce. 
Rozważając możliwości techniczne, technologiczne oraz poziom kultury technicznej, 
Stocznia Gdynia z całą pewnością może być rozważana jako potencjalne miejsce budowy 
gazowców LNG. Budowa gazowca wymaga rozległych kooperacji w zakresie projektowania i 
budowy statku, co powinno stanowić szansę uaktywnienia i rozwoju sektora gospodarki 
morskiej.  
Transfer nowoczesnej technologii związanej z budową gazowca LNG jest następnym 
czynnikiem stanowiącym o atrakcyjności tego rodzaju projektu w kraju. Należy również
podkreślić, że morskie ośrodki badawcze, szkoleniowe i akademickie mogą mieć swój 
znaczący udział w projekcie budowy i późniejszej eksploatacji floty, wspierając stocznię w 
kontaktach z armatorem, towarzystwem klasyfikacyjnym czy dostawcami poszczególnych 
urządzeń i systemów. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Politechnika Gdańska, Akademia Morska w Gdyni, Fundacja 
Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska oraz Baltic Marine Gdynia stworzyły  system 
szkolenia oficerów i marynarzy do obsługi i zarządzania statkami do przewozu skroplonych 
gazów, spełniający najostrzejsze wymagania międzynarodowe. System wdrożony w roku  
2004  kształci już kadry do bezpiecznej obsługi i zarządzania tankowcami LNG.  

Dmuchając na zimne. Terminal importujący
Transport, przeładunek i magazynowanie LNG podlegają ścisłym regulacjom prawnym 
zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony, co zapewniają  międzynarodowe 
przepisy zarówno dla statku, jak i terminalu. Systemy bezpieczeństwa wprowadzane są już na 
etapie projektowania i budowy terminalu oraz statku, a następnie realizowane cyklicznymi 
inspekcjami w czasie eksploatacji tych obiektów. Ich głównym celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa ludzi i ochrona środowiska naturalnego. I właśnie ze względu na nasze 
bezpieczeństwo przy wyborze lokalizacji gazoportu przede wszystkim należy kierować się
warunkami hydrograficzno-nawigacyjnymi, a te jednoznacznie wskazują, że bezpieczniejsze 
są akweny portowe, które dysponują głębszymi i szerszymi torami wodnymi oraz osłonięte od 
wiatru. 
Zacznijmy analizę od warunków nawigacyjnych, hydrologicznych i meteorologicznych. Mają
one decydujący wpływ na wielkość statku i bezpieczeństwo żeglugi. Warunki nawigacyjne, 
hydrograficzne i meteorologiczne są dogodniejsze w Zatoce Gdańskiej. Zatoka Pomorska to 
akwen otwarty, bardzo podatny na większość wiatrów sztormowych, co powoduje 
konieczność budowy falochronów o znacznej długości, osłaniających terminal. W Zatoce 
Pomorskiej żeglugę utrudnia dwukrotnie wyższa liczba dni z mgłą w ciągu roku oraz prawie 
trzykrotnie dłuższy niż w Zatoce Gdańskiej czas trwania sezonu lodowego. Na obszarach 
proponowanych lokalizacji terminali morskich LNG głębokości i szerokości akwenów 
przemawiają na korzyść Zatoki Gdańskiej. Głębokość akwenu w rejonie projektowanej 
lokalizacji terminalu w przypadku Świnoujścia wynosi 0.5-7.0 m, w przypadku Gdańska- 
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Tabela 3    Warunki  nawigacyjne, hydrograficzne i meteorologiczne w proponowanych 
                  lokalizacjach terminali morskich LNG

Źródła:
¹ Warunki środowiskowe polskiej strefy Południowego Bałtyku w latach 1991,…, 2000, IMGW, Oddział Morski 
w Gdyni 
² Locja Bałtyku. Wybrzeże Polskie, 2001, BHMW, Gdynia.

Rejon Zatoki Gdańskiej Wyszczególnienie Obszar 
Świnoujścia Gdańsk – Port Półn. Rejon Mechelinek 

Głębokość akwenu w 
rejonie projektowanej 
lokalizacji budowy 
terminalu LNG 

0,5m – 7,0m 14,4m 20,4m – 35,0m 

Głębokość akwenu w 
rejonie projektowanej 
lokalizacji toru wodnego 
do terminalu LNG 

4,6m – 9,9m 17,0m 33m – 57m 

Parametry istniejącego 
toru wodnego: 
       głębokość  
       szerokość

14,3m 
180m – 220m 

17m 
350m 

Głębokość kotwicowiska 9,0m – 13,6m 22m – 35m 27m 
Położenie obszarów - akwen nad 

otwartym morzem 
- nieosłonięty z 
sektorów 
północnych (N-W 
–N-E) 

- akwen na Zatoce 
Gdańskiej 
- osłonięty z 
kierunków: W, N i S 

- akwen na Zatoce 
Puckiej 
- osłonięty ze 
wszystkich kierunków

Szacunkowa wielkość
usunięcia urobku z dna 
pod projektowaną
budowę terminalu LNG 
(łącznie z torem 
podejściowym) 

14,2 mln m3 4,6 mln m3

Średni czas trwania 
sezonu lodowego za 
okres 1991 – 2000 ¹ 
 [w dobach na rok ] 

41,3 
podczas ostrych 
zim akwen 
Świnoujścia 
zapełnia się krą

15,4 

Prądy morskie silny prąd o 
prędkości ok. 2 

węzłów 

bardzo słabe prądy o zmiennych kierunkach 

Liczba dni z mgłą ²  45 22 

Liczba dni z wiatrem 
7°B i powyżej ² 

5 11 
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Portu Północnego – 14.5 m, a na Zatoce Puckiej 20.0-35.0 m. Głębokości akwenów w rejonie 
projektowanych lokalizacji torów wodnych wynosi: w Świnoujściu 4.6-9.9 m, w Gdańsku – 
17.0 m, a w rejonie Zatoki Puckiej 33.0-57.0 m. 
W Świnoujściu trzeba by wykonać trzykrotnie więcej robót pogłębiających (o ok. 10 mln m3

urobku więcej) od podobnych robót w Gdańsku-Porcie Północnym. Trzeba jeszcze dodać
stałe koszty utrzymania odpowiedniej głębokości toru i portu w Świnoujściu, gdyż płynący w 
tym rejonie silny 2-węzłowy prąd morski odznacza się wyjątkową akumulacją niesionego 
materiału (zamula dno).  
Bezpieczeństwo żeglugi na torach wodnych do omawianych portów jest wyższe na Zatoce 
Gdańskiej, z powodu większych parametrów torów wodnych. W Gdańsku-Porcie Północnym 
szerokość toru wynosi 350 m, przy głębokości 17.0 m, natomiast w Świnoujściu, szerokość
toru wynosi od 180 do 220 m (należy przyjąć wartość minimalną), przy głębokości 14.3 m. 
Trudno oczekiwać, by kapitan statku o długości ok. 300 m i zanurzeniu ok. 12 m zdecydował 
się przy sztormowej pogodzie korzystać z kotwicowiska o głębokości 9,0m–13,6m, a tyle 
wynosi kotwicowisko portu w Świnoujściu. Czy warto świadomie zwiększać ryzyko? 
Do Gdańska-Portu Północnego mogą wchodzić statki o większych wymiarach, przewożące 
jednorazowo więcej ładunku. Portu Północny może przyjąć statki o długości do 350 m. Do 
portu w Świnoujściu nie mogą wchodzić statki, których długość przekracza 270 m. 
Dodatkowo na torze wodnym z redy do portu Świnoujście dopuszcza się ruch 
dwukierunkowy dla statków o zanurzeniu do 9,15 m. Na Zatoce Gdańskiej istnieje możliwość
uruchomienia drugiego, niezależnego toru wodnego, pełniącego funkcje toru zapasowego, 
awaryjnego. Morski transport LNG wyróżnia się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa. 
Do tej pory nie odnotowano ani przypadku utraty ładunku, ani tragicznego wypadku 
żeglugowego. W tym sektorze gospodarki morskiej rzeczywiście „dmucha się na zimne” 
(dosłownie! - LNG ma temperaturę -163oC). My musimy postępować tak samo. 
Zatoka Gdańska ma również przewagę nad Zatoką Pomorską w wyborze wariantów 
lokalizacji terminalu LNG: w Porcie Północnym lub na Zatoce Puckiej, w rejonie 
Mechelinek, co przyniosłoby najniższe koszty robót hydrotechnicznych, jest to bowiem 
akwen osłonięty, o dużych głębokościach, oraz najkrótsza trasa do podziemnego magazynu 
gazu i systemu rurociągów lądowych. 

Ekologia i wyobraźnia 
Lokalizacja gazoportu w Świnoujściu może napotkać bardzo silny opór organizacji 
ekologicznych, szczególnie gdyby rurociąg gazowy miał przebiegać przez tereny 
Wolińskiego Parku Narodowego. Lokalizacje terminalu zarówno w Świnoujściu, jak i w 
rejonie Mechelinek na Zatoce Puckiej, kolidują z obszarami objętymi ochroną sieci Natura 
2000.  I tu dotykamy problemu, który decyduje o tym, że zarówno lokalizację gazoportu w 
Świnoujściu na zewnątrz falochronu, jak i nawet w Gdańsku przy nabrzeżu portowym 
do przeładunku rudy, należy odrzucić. Po prostu szkoda na te lokalizacje kilkudziesięciu 
hektarów, tak wybrzeża w rejonie Świnoujścia, jak i obszaru przy nabrzeżu portowym 
w Gdańsku. 
Nie można pochopnie zajmować tak cennych terenów i ograniczać pola działania w 
przyszłości. Obecnie uciążliwe, a bardziej technicznie zaawansowane obiekty (nawet 
lotniska) buduje się na morzu. Dlatego powinniśmy rozważyć wybudowanie gazoportu na 
wodach Zatoki Gdańskiej, skąd blisko do podziemnych magazynów gazu, nie potrzeba też
prac pogłębiających. Można przy tym wziąć pod uwagę różne warianty, np. wydłużyć
nabrzeże portu naftowego i w ten sposób wejść z lądem dalej w morze i tam wybudować
gazoport, albo rozważyć połączenie budowy terminalu gazowego z powstającym w Porcie 
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Północnym w Gdańsku schronieniem dla największych statków wchodzących na Bałtyk, co 
poprawi warunki ochrony i bezpieczeństwa terminalu (Rys. 5). 

Rys. 5 Przykładowe rozwiązanie budowy terminalu w Zatoce Gdańskiej 
           (wariant: gazoport + schronienie)

Przy takim podejściu oszczędzamy hektary cennego wybrzeża i nie mamy żadnych 
problemów z prawami własności, gdyż te tereny morskie należą do Skarbu Państwa. Unikamy 
także protestów organizacji ekologicznych. Możliwość budowy terminalu morskiego na 
osłoniętych wodach przemawia na korzyść lokalizacji w rejonie Zatoki Gdańskiej. 
Dominującym typem terminalu odbiorczego LNG w Europie jest terminal ze zbiornikami o 
podwójnych ścianach i takie rozwiązanie wydaje się być również właściwe dla naszych 
potrzeb. Import do Polski 3 mld m3-5mld m3 gazu rocznie można zrealizować terminalem ze 
zbiornikami pojemności 120.0000 m3-160.000 m3. Jeżeli budowane będą dwa zbiorniki o 
pojemności 160.000 m3, to koszt całego terminalu o rocznej zdolności przeładunkowej 3 mld 
m3 wyniesie od 330 mln Euro do 370 mln Euro, a przy tych samych zbiornikach koszt 
terminalu na 5 mld m3 będzie tylko o ok. 15 proc. większy. Terminal będzie zatrudniał od 50 
do 70 pracowników. Roczne koszty eksploatacji można szacować do 5 proc. całej inwestycji. 
Formalności legislacyjne poprzedzające rozpoczęcie inwestycji zajmą ok. roku. Budowa 
terminalu i jego uruchomienie ok. 3,5 lat.  
Budowa terminalu odbiorczego LNG, jak i budowa floty gazowców LNG, muszą być ze sobą
zestrojone czasowo. Pełną kompatybilność terminalu i gazowców LNG zapewnia ich 
projektowanie i budowa według sztywnych przepisów regulujących  transport LNG. 
W przypadku Świnoujścia gazoport mógłby rzeczywiście przyczynić się do rozwoju 
infrastruktury hydrotechnicznej portu, ale to stwierdzenie można odnieść praktycznie do 
każdej lokalizacji. Jednak w połączeniu z budową gazowców w Stoczni Gdynia oraz budową
autostrady z Gdańska umożliwiającej przewóz gazu cysternami, inwestycja w rejonie Zatoki 
Gdańskiej przyniesie korzyści dla stoczni, portu i całego regionu. Umożliwi bowiem: transfer 
zaawansowanej technologii, zróżnicowanie profilu produkcji w stoczni, wytwarzanie 
produktu o wysokiej wartości, zróżnicowanie profilu zatrudnienia, aktywizację morskiego 
sektora usług i produkcji. 
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Wnioski 
Za budową gazoportu w rejonie Zatoki Gdańskiej i transportem do Polski skroplonego gazu 
dużymi tankowcami przemawiają warunki nawigacyjne, hydrotechniczne i analizy 
ekonomiczne. Region Pomorski, przy udziale firm i instytucji tu działających, posiada 
doświadczenie, możliwości techniczne, technologiczne, organizacyjne niezbędne na rzecz 
realizacji projektu importu LNG do Polski drogą morską. Region Pomorski pozyskał 
inwestora działającego na rynku LNG, który wyraził zainteresowanie finansowaniem budowy 
terminalu i gazowców w Stoczni Gdynia oraz gotowy jest zatrudnić polskich marynarzy na 
tankowcach LNG. Skorzystanie z zewnętrznych fundusz na flotę statków i budowę terminalu 
odciąży budżet centralny i pozwoli na efektywne wykorzystanie krajowych środków na 
inwestycje konieczne do rozbudowy krajowej przesyłowej sieci gazowej oraz magazynów. 
Realizacja projektu może przynieść inwestycje zagraniczne przewyższające kwotę 1 mld 
dolarów oraz transfer nowych technologii, dając nie tylko możliwości restrukturyzacji Stoczni 
Gdynia. W dłuższej perspektywie stworzy warunki dynamicznego i długofalowego rozwoju 
gospodarki morskiej, w tym stoczni, potencjalną możliwość exportu gazu do krajów 
ościennych, co przyniesie dodatkowe szanse rozwoju i inwestycji, zrodzi możliwość rozwoju 
produkcji energii elektrycznej i ciepła w oparciu o proekologiczne paliwo, prowadzące do 
wydatnej redukcji emisji spalin (możliwość restrukturyzacji systemu energetycznego ze 
środków Unii Europejskiej), wreszcie bezpieczną dywersyfikację źródeł energii dla naszego 
kraju. 
Terminal budujemy na kilkadziesiąt lat, dlatego cały projekt musi być tworzony z wizją: 
przemyślany i nowoczesny. Na terminal gazowy szkoda terenów naszego wybrzeża, lepiej 
zbudować go na wodzie. Na taką decyzję jeszcze nie jest za późno. 
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