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GAZ-SYSTEM jest spółką 
o strategicznym znaczeniu 
dla polskiej gospodarki 
i bezpieczeństwa 
energetycznego państwa. 

Jako jedyny podmiot 
w kraju odpowiada za 
transport gazu ziemnego 
i zarządzanie siecią 
gazociągów przesyłowych 
wysokiego ciśnienia. 
Aktywnie współtworzy 
również zintegrowany 
system przesyłowy 
w Europie oraz pełni  
funkcję niezależnego 
operatora polskiego 
odcinka gazociągu 
jamalskiego na 
terenie Polski.

Właścicielem 100% akcji GAZ-SYSTEM 
jest Skarb Państwa, a nadzór właścicielski 
nad spółką pełni Pełnomocnik Rządu 
ds. Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej. 

Spółka od ponad 15 lat dba 
o niezawodność krajowego systemu 
przesyłowego oraz rozwój sieci 
skorelowany z potrzebami rynku 
lokalnego i regionalnego.

2019
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3 101 1,8 mld zł

175 10 927 km 

20,5 mld m³

GAZ-SYSTEM

pracowników

przesłanego paliwa 
gazowego 

wydanych  
na inwestycje

sieci przesyłowej zawartych umów 
przesyłowych 



Kluczowym zadaniem GAZ-SYSTEM jest transport 
paliwa gazowego siecią przesyłową na terenie 
całego kraju, w celu dostarczenia surowca do sieci 
dystrybucyjnej oraz do odbiorców końcowych 
podłączonych do systemu. 
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44
decyzje przyłączeniowe

77
wniosków o przyłączenie

23
umowy o przyłączenie

DZIAŁALNOŚĆ 

GAZ-SYSTEM konsekwentnie realizuje swoje 
działania inwestycyjne – rozbudowuje i modernizuje 
krajowy system przesyłowy, prowadzi prace 
związane z budową połączeń integrujących 
z rynkami państw sąsiednich, a także rozwija 
projekt mający na celu utworzenie własnego 
magazynu gazu. Spółka w ten sposób chce 
wykorzystać naturalną szansę rozwoju, którą jest 
tranzytowe położenie kraju, a także zbudować bazę 
infrastrukturalną do stworzenia polskiego hubu 
gazowego.

W najbliższych latach spółka planuje wybudować 
ponad 2000 km nowych gazociągów w całej 
Polsce. Rozbudowa sieci przesyłowej, w tym 
w szczególności połączeń międzysystemowych, ma 
na celu zapewnienie dużego stopnia dywersyfikacji 
źródeł i kierunków przesyłu gazu oraz uzyskanie 
dostępu do konkurencyjnych rynków. Inwestycje 
te wpłyną również na wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i będą stanowiły 
istotny wkład w rozwój europejskiego systemu 
przesyłowego. 

Inwestycje GAZ-SYSTEM są realizowane przy znacznym 
zaangażowaniu funduszy unijnych przeznaczonych 
dla sektora energetycznego. GAZ-SYSTEM jest jednym 
z największych beneficjentów Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W perspektywie 
finansowej 2014–2020 spółka pozyskała aż 2,2 mld zł, 
co plasuje ją na czwartym miejscu w kraju. GAZ-SYSTEM 
otrzymał także wysokie wsparcie finansowe w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Na rozwój 
infrastruktury transgranicznej z tego programu 
pozyskano łącznie 523,6 mln euro.

DZIAŁALNOŚĆ GAZ-SYSTEM

ROZBUDOWA SYSTEMU PRZESYŁOWEGO 
I INTEGRACJA Z EUROPEJSKIM 
RYNKIEM GAZU

Proces biznesowy nowych przyłączeń polega m.in. na 
sprawdzeniu możliwości dostaw gazu ziemnego do odbiorcy 
krajowym systemem przesyłowym i skorelowania ich 
z planami inwestycyjnymi klienta. GAZ-SYSTEM podejmuje 
szereg działań usprawniających ten proces i pozwalających na 
realizację inwestycji w możliwie najkrótszym czasie.  
W 2019 r. potencjalni odbiorcy złożyli do GAZ-SYSTEM 
77 wniosków o przyłączenie. Spółka wydała 44 decyzje 
o spełnieniu warunków przyłączeniowych oraz podpisała 
23 umowy o przyłączenie.

Strategia spółki na następne lata zakłada zwiększenie 
przesyłu gazu w Polsce. Głównym czynnikiem wzrostu 
zapotrzebowania na gaz będą generacja i kogeneracja 
oparte o gaz ziemny, co jest związane z przejściem polskiej 
gospodarki na niskoemisyjne paliwa, a także potrzebą 
zwiększenia efektywności produkcji energii.

DZIAŁALNOŚĆ GAZ-SYSTEM

NOWE PRZYŁĄCZENIA

2019
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MAPA 
KLUCZOWYCH 
INWESTYCJI

Baltic Pipe
Celem projektu jest utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego 

z Norwegii na rynki duński i polski, a także do odbiorców w Europie Środkowo- 

-Wschodniej. Gazociąg podmorski Baltic Pipe umożliwi transport 10 mld m³ 

gazu ziemnego rocznie do Polski oraz do 3 mld m³ gazu ziemnego z Polski do 

Danii. Projekt jest realizowany wspólnie z duńskim operatorem Energinet.

FSRU
Projekt polega na zainstalowaniu pływającego terminalu do odbioru 

gazu skroplonego w Gdańsku i budowie sieci gazociągów, które 

dostarczą pochodzący z niego surowiec do polskiego systemu. Terminal 

pozwoli na regazyfikację co najmniej 4,5 mld m³ gazu rocznie.

Interkonektor 
Polska–Słowacja
Nowe połączenie gazowe pomiędzy Polską a Słowacją stanowi istotny 

element koncepcji budowy regionalnego Korytarza Północ-Południe, 

który połączy terminal LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe poprzez środkową 

i południową Polskę z infrastrukturą w Europie Środkowo-Wschodniej.

Terminal LNG
Projekt inwestycyjny polegający na rozbudowie  

oddanego do użytku w 2016 r. świnoujskiego gazoportu,  

którego realizacja pozwoli zwiekszyć nominalną moc 

regazyfikacyjną terminalu do 8,3 mld m³ rocznie.

Interkonektor 
Polska–Litwa
Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy 

przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój rynku gazu 

w regionie oraz konkurencyjność cenową, co wzmocni rolę gazu jako ważnego elementu 

transformacji energetycznej.

gazociągi na etapie budowy 
 i projektowania

gazociągi istniejące



Baltic Pipe
POLSKA – DANIA

10 mld m³ rocznie

Projekt Baltic Pipe

Strategiczny projekt infrastrukturalny, którego celem jest utworzenie 
nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński 
i polski, a także do użytkowników końcowych w Europie Środkowo- 
-Wschodniej. Projekt jest realizowany wspólnie z duńskim operatorem 
systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Zakres projektu obejmuje:

• budowę podmorskiego gazociągu na dnie Morza Północnego 
o planowanej długości około 120 km, łączącego norweski system 
gazowy na Morzu Północnym z duńskim systemem przesyłowym 
na lądzie,

• rozbudowę duńskiego systemu przesyłowego: budowę terminalu 
odbiorczego w Nybro oraz wybudowanie około 220 km gazociągów 
przesyłowych na terenie Danii,

• budowę tłoczni gazu w Danii,

• budowę podmorskiego gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego, 
o długości około 275 km, łączącego Danię z Polską. Gazociąg 
podmorski umożliwi transport 10 mld m³ gazu ziemnego rocznie 
do Polski oraz do 3 mld m³ gazu ziemnego z Polski do Danii,

• rozbudowę polskiego systemu przesyłowego o około 231 km,  
budowę nowej tłoczni i rozbudowę dwóch kolejnych.

Inwestycja została uznana czterokrotnie przez Komisję Europejską  
za „Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI) i posiada ten status 
nieprzerwanie od 2013 r.

transport gazu

Wszystkie inwestycje GAZ-SYSTEM 
w infrastrukturę gazową wpisują się 
w transformację energetyczną kraju 
i poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Gaz ziemny to efektywne energetycznie 
paliwo, które może być wykorzystane do 
osiągnięcia celów klimatycznych, a także 
poprawy jakości powietrza.
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1. Brama Północna, 
na którą składają się trzy kluczowe 
inwestycje:

• projekt Baltic Pipe

• rozbudowa Terminalu LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

• projekt FSRU (ang. Floating Storage 
Regasification Unit) – pływający Terminal LNG 
w Gdańsku 

2. Rozbudowa Krajowego Systemu 
Przesyłowego wraz z budową 
interkonektorów

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 
GAZ-SYSTEM



KLUCZOWE INWESTYCJE

Terminal LNG
ŚWINOUJŚCIE

8,3 mld m³ rocznie

Rozbudowa Terminalu LNG  
im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Świnoujściu

Terminal umożliwia odbiór skroplonego gazu 
ziemnego drogą morską z dowolnego kierunku 
na świecie, dając realne możliwości dywersyfikacji 
źródeł dostaw. Rozbudowa Terminalu LNG obejmie 
m.in. instalację dwóch nowych regazyfikatorów, 
budowę trzeciego zbiornika i dodatkowego 
nabrzeża. W wyniku wykonanych prac m.in.:

• zwiększy się nominalna moc regazyfikacyjna 
terminalu do około 8,3 mld m³ rocznie, 

• wzrośnie elastyczność pracy instalacji terminalu 
LNG, a tym samym zyska on optymalną 
zdolność procesową składowania surowca, 

• zakres świadczonych usług poszerzy się 
o możliwość załadunku i rozładunku 
zbiornikowców, przeładunku LNG, załadunku 
jednostek bunkrujących LNG i usługę 
bunkrowania.

regazyfikacja regazyfikacja

FSRU
GDAŃSK

4,5 mld m³ rocznie
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Projekt pływającego Terminalu 
LNG w Gdańsku – FSRU  
(ang. Floating Storage 
Regasification Unit)

Inwestycja polega na zainstalowaniu pływającego 
terminalu do odbioru gazu skroplonego 
w Gdańsku oraz rozbudowie krajowego systemu 
przesyłowego, umożliwiającego efektywne 
rozprowadzenie gazu w krajowej sieci. 
Wybudowana zostanie również infrastruktura 
hydrotechniczna, w tym stanowisko statkowe 
i falochron. Terminal pozwoli na regazyfikację 
co najmniej 4,5 mld m³ gazu rocznie, a w dalszej 
perspektywie możliwe będzie zwiększenie jego 
przepustowości. 

Inwestycja została wpisana na listę projektów 
będących przedmiotem wspólnego 
zainteresowania Unii Europejskiej (status PCI).



Interkonektor Polska–Słowacja
POLSKA / SŁOWACJA

dł. 164 km

Interkonektor Polska–Słowacja 
w ramach Korytarza Północ-Południe

Budowa połączenia gazowego pomiędzy Polską 
a Słowacją stanowi istotny element koncepcji budowy 
regionalnego Korytarza Gazowego Północ-Południe, 
który połączy terminal LNG w Świnoujściu i Baltic Pipe 
poprzez środkową i południową Polskę z infrastrukturą 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego 
gazociągu, który wraz z realizowanymi już inwestycjami 
w ramach Korytarza Północ-Południe, połączy systemy 
przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowacji, a tym 
samym przyczyni się do zwiększenia dywersyfikacji 
źródeł dostaw gazu i poprawy poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycja została wpisana na listę projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii 
Europejskiej (status PCI).

Interkonektor Polska–Litwa
POLSKA / LITWA 

dł. 508 km

interkonektor interkonektor
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Interkonektor Polska–Litwa 

Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego 
gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu 
ziemnego Polski i Litwy, umożliwiając dywersyfikację 
kierunków dostaw do krajów bałtyckich.

Projekt pozytywnie wpłynie na rozwój rynku gazu 
w regionie oraz konkurencyjność cenową, co wzmocni 
rolę gazu jako ważnego elementu transformacji 
energetycznej.

Powstanie gazociągu umożliwi zastąpienie paliw 
stałych paliwem gazowym, zwłaszcza w układach 
kogeneracyjnych, przy jednoczesnej produkcji ciepła 
i energii, co wpłynie na poprawę stanu środowiska 
naturalnego. 

Inwestycja została wpisana na listę projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania Unii 
Europejskiej (status PCI).



utrzymanie w należytym stanie strefy 
kontrolowanej nad gazociągami 
(wycinka krzewów i samosiejek)

badania i pomiary posadowienia 
gazociągów w gruncie ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc skrzyżowań 
z przeszkodami terenowymi

czyszczenie i badanie gazociągów 
tłokami

przeglądy i konserwacja elementów sieci 
przesyłowej

działania prewencyjne w postaci kontroli 
stref oraz trasy gazociągów z ziemi 
i z powietrza przy użyciu śmigłowca

Czynności wykonywane w ramach 
eksploatacji gazociągów zgodnie 
z SESP to m.in.:

sprawdzanie działania  
oraz konserwacja armatury  
i jej napędów

badania i pomiary w ramach ochrony 
przeciwkorozyjnej
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GAZ-SYSTEM A OTOCZENIE

BEZPIECZEŃSTWO
Jednym z priorytetów GAZ-SYSTEM jest zapewnienie 
bezpieczeństwa transportu gazu siecią przesyłową. 
Strategiczny charakter realizowanych inwestycji, a także 
specyfika działalności spółki wymagają utrzymywania 
najwyższych standardów w tym obszarze. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania należytego 
stanu technicznego, spółka stosuje System Eksploatacji Sieci 
Przesyłowej – SESP, autorski zbiór wzajemnie powiązanych 
procedur i instrukcji szczegółowo opisujących metody 
postępowania przy eksploatacji sieci przesyłowej.



2019
20

19
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ŚRODOWISKO  
NATURALNE
GAZ-SYSTEM, kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju, realizuje swoje inwestycje 
z poszanowaniem środowiska naturalnego. W tym obszarze wykorzystuje autorskie 
rozwiązania systemowe, bazujące na dobrych praktykach, nowoczesnych metodach 
prowadzenia prac (m.in. zastosowanie technologii bezwykopowych), doświadczeniu i wiedzy 
eksperckiej pracowników. Na terenie całego kraju w zakresie przesyłu gazu ziemnego 
obowiązuje System Zarządzania Środowiskowego.

GAZ-SYSTEM przed rozpoczęciem robót budowlanych, dla większości inwestycji, pozyskuje 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach. Przeprowadza inwentaryzacje i waloryzacje 
przyrodnicze terenu w miejscu planowanego przedsięwzięcia. Na etapie robót budowlanych 
prace realizowane są pod nadzorem przyrodniczym, w ramach którego prowadzony jest także 
monitoring oddziaływania inwestycji na środowisko. W niektórych przypadkach monitoring 
jest prowadzony również na etapie poinwestycyjnym.

SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNE
Przedstawiciele GAZ-SYSTEM są w stałym 
kontakcie ze społecznościami lokalnymi 
z obszarów, gdzie realizowane są 
inwestycje. Pracownicy spółki podejmują 
szereg działań mających na celu 
dostarczenie wszystkim zainteresowanym 
informacji o projekcie i umożliwienie 
zgłaszania uwag na wczesnym etapie jego 
realizacji. 

17 000

232 tys. zł

2 400 km

Ok. 17 tys. drzew zasadzili pracownicy 
GAZ-SYSTEM w ramach wolontariatu 
w całej Polsce.

Ponad 232 tys. zł spółka przekazała na 
dofinansowanie autorskich pomysłów 
ratowania środowiska oraz aktywizacji 
lokalnej społeczności w ramach 
programu grantowego „Fundusz 
Naturalnej Energii”.

Ponad 1/5 długości sieci gazociągów 
przebiega przez obszary chronione – 
łącznie ponad 2 400 km. Tam, gdzie 
nie da się ominąć terenów cennych 
przyrodniczo, GAZ-SYSTEM stosuje 
proekologiczne bezwykopowe 
technologie wiercenia np. 
horyzontalny przewiert sterowany 
(HDD) i – łączącą tę technologię 
z mikrotunelowaniem – metodę Direct 
Pipe, która umożliwiając wykonanie 
otworu wiertniczego wraz z ułożeniem 
rurociągu w jednoetapowym procesie 
instalacji, pozwala ograniczyć stopień 
ingerencji inwestycji w środowisko. 

162,5
mln zł podatków 
lokalnych przekazanych 
gminom z tytułu wybudo-
wanej infrastruktury

47
spotkań konsultacyjnych 
z przedstawicielami 
społeczności lokalnych

168 spotkań z władzami 
lokalnymi

15
warsztatów 
komunikacyjnych 
dla Wykonawców 
Robót Projektowych 
i Budowlanych

116 warsztatów edukacyjnych 
dla młodzieży w szkołach

201
złożonych wniosków 
w ramach programu 
„Fundusz Naturalnej 
Energii”

GAZ-SYSTEM A OTOCZENIE



GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

tel.: 22 220 18 00

e-mail: kontakt@gaz-system.pl

www.gaz-system.pl


