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Załącznik
do uchwały nr 182/2017
Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 2017 r.

Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym

Warszawa, 28 listopada 2017 r.

Cel
Jednym z najbardziej istotnych zadań postawionych przed Pełnomocnikiem Rządu do
spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz ministrem właściwym do spraw
energii jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, w tym
bezpieczeństwa paliwowego. Zgodnie z definicją ustawową1) bezpieczeństwo paliwowe
państwa to stan umożliwiający bieżące pokrycie zapotrzebowania odbiorców na ropę
naftową, produkty naftowe i gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w stopniu
umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. W ramach działań mających na
celu wzrost bezpieczeństwa paliwowego państwa obok rozwoju infrastruktury służącej
do importu węglowodorów konieczna jest dalsza rozbudowa i optymalizacja
wykorzystania istniejącej infrastruktury służącej magazynowaniu, a także przesyłaniu,
transportowaniu i wydawaniu na rynek surowców i paliw. W celu skutecznego kreowania
polityki państwa w tym obszarze konieczne jest opracowanie kierunków działań organów
administracji rządowej oraz spółek sektora naftowego pozostających we właścicielskiej
domenie państwa polskiego.
Głównym celem Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym
jest określenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa paliwowego RP.
Mając na uwadze powyższe, definiuje się następujące cele cząstkowe:
1. Budowa i rozbudowa infrastruktury logistycznej, która zapewni dostawy
węglowodorów do odbiorców w sytuacjach kryzysowych oraz pozwoli na płynne
prowadzenie działalności handlowej przez spółki zajmujące się obrotem.
2. Budowa i rozbudowa infrastruktury logistycznej umożliwiającej dywersyfikację źródeł
i dróg dostaw ropy naftowej do RP.
3. Zapewnienie pełnej kontroli właścicielskiej spółek ze 100% udziałem Skarbu
Państwa nad najważniejszą dla bezpieczeństwa paliwowego państwa infrastrukturą
przesyłową i magazynową węglowodorów.
Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym składa się z:
1. Przedstawienia sytuacji infrastrukturalno-właścicielskiej w sektorze naftowym.
2. Programu działań dla poprawy bezpieczeństwa w sektorze naftowym.
3. Uzasadnienia Polityki.
Narzędziami realizacji Polityki są działania legislacyjne, działania podejmowane
w ramach wykonywania praw z udziałów lub akcji należących do Skarbu Państwa oraz
działania względem organów nadzorowanych i podległych.

1)

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1210, z późn. zm.).
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I.

Sytuacja infrastrukturalno-właścicielska w sektorze naftowym.

Krajowym liderem logistyki naftowej jest Grupa Kapitałowa (GK) PERN. Spółką
dominującą GK jest PERN S.A. (dalej: PERN), której wyłącznym akcjonariuszem jest
Skarb Państwa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą również m.in. Operator
Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (100% udziałów należy do PERN, dalej: OLPP)
i Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT Sp. z o.o. (66,67%
udziałów należy do PERN, dalej: PPPP NAFTOPORT), będące właścicielami
odpowiednio baz paliw i Naftoportu (terminalu przeładunkowego ropy naftowej
i produktów naftowych w Porcie Gdańsk).
Znaczna część aktywów logistycznych istotnych dla bezpieczeństwa paliwowego
państwa – odcinki rurociągów, magazyny podziemne i naziemne – należy do innych
podmiotów, w szczególności należących do GK Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN
S.A. (dalej: GK PKN ORLEN) i GK Grupy LOTOS S.A. (dalej: GK LOTOS), w których
Skarb Państwa posiada odpowiednio 27,52% i 53,19% akcji.
Przesył ropy naftowej
Polska poprzez rurociąg „Przyjaźń” oraz rurociąg Pomorski posiada dwie niezależne
trasy transportu ropy naftowej: ze wschodu oraz z północy. Właścicielem i operatorem
infrastruktury rurociągowej ropy naftowej jest PERN.
Rurociąg Pomorski składa się z jednej nitki o długości ok. 235 km, którą można
transportować surowiec w dwóch kierunkach: z Płocka do Gdańska (przepustowość 27
mln ton/rok) oraz z Gdańska do Płocka (przepustowość 30 mln ton/rok). W połączeniu
z infrastrukturą przeładunkową Naftoportu i infrastrukturą magazynową PERN, rurociąg
Pomorski umożliwia import surowca drogą morską do rafinerii w Płocku oraz przesył
ropy naftowej do rafinerii w Gdańsku.
Odcinek Wschodni rurociągu „Przyjaźń” zaczyna się na granicy Polski z Białorusią
i łączy Bazę w Adamowie z bazą w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka za pomocą
trzech nitek o długości 240 km i przepustowości nominalnej 56 mln ton/rok. Umożliwia
on import ropy z Federacji Rosyjskiej do rafinerii w Płocku oraz – w połączeniu
z rurociągiem Pomorskim – rafinerii w Gdańsku.
Trzecim elementem infrastruktury rurociągowej jest Odcinek Zachodni rurociągu
„Przyjaźń”, który łączy bazę w Miszewku Strzałkowskim z rafinerią PCK w Schwedt
(Niemcy) i bazą ropy naftowej MVL w miejscowości Heinersdorf (Niemcy) za pomocą
dwóch rurociągów o długości ok. 416 km i przepustowości nominalnej 27 mln ton/rok.
Służy on zaopatrywaniu w ropę naftową rafinerii niemieckich.
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Dodatkowo na odcinku baza w Miszewku Strzałkowskim – Żółwieniec pierwsza nitka
Odcinka Zachodniego pracuje w trybie rewersyjnym, umożliwiając tłoczenie ropy
naftowej w kierunku Płocka z Podziemnego Magazynu Ropy i Paliw w Górze (dalej:
PMRiP Góra), należącego do GK PKN ORLEN (własność Inowrocławskich Kopalni Soli
„Solino” S.A., dalej: IKS Solino S.A.). Rurociąg łączący Żółwieniec z PMRiP Góra
również należy do GK PKN ORLEN S.A.
Do Odcinka Zachodniego rurociągu „Przyjaźń” podłączone są również bazy
magazynowe PGNiG, co umożliwia PERN transport na zachód polskiego surowca
wydobywanego w okolicach Dębna i Wierzbna.

Rysunek 1. Źródło: PERN S.A.

Przesył paliw ciekłych
PERN jest właścicielem i operatorem rurociągów produktowych służących do transportu
paliw z rafinerii w Płocku, umożliwiających transport w kierunku Warszawy (rurociąg
Płock-Mościska-Emilianów), Poznania (rurociąg Płock-Nowa Wieś Wielka-Rejowiec) i
Śląska (rurociąg Płock-Koluszki-Boronów). Dane techniczne przedstawione w poniższej
tabeli:
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Odcinek rurociągu

Długość [km]

Przepustowość [mln t/rok]

Płock – Mościska

108,6

1,15

Mościska – Emilianów

39,1

1,1

Płock – Koluszki

108

4,0

Koluszki – Boronów

153,5

1,1

Płock – Nowa Wieś Wielka

123,3

2,2

Nowa Wieś Wielka – Rejowiec

83,8

1,4
Tabela 1. Źródło: PERN S.A.

Do rurociągu Płock-Nowa Wieś Wielka podłączony jest należący do GK PKN ORLEN
rurociąg paliwowy do PMRiP Góra.
GK PKN ORLEN jest ponadto właścicielem rurociągu produktowego z Płocka przez
Ostrów Wlk. do Wrocławia. Dane rurociągu przedstawiono w tabeli poniżej:
Odcinek rurociągu

Długość [km]

Przepustowość [mln t/rok]

Płock – Ostrów Wlkp.

214

3,3

Ostrów Wlkp. – Wrocław

105

1,7
Tabela 2. Źródło: PERN S.A.

Magazynowanie ropy naftowej i paliw ciekłych
W Polsce funkcjonują trzy duże podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio
znaczące pojemności do magazynowania ropy naftowej i paliw: GK PKN ORLEN, GK
PERN i GK LOTOS.
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GK PERN
PERN posiada największe w kraju możliwości magazynowania ropy naftowej
w zbiornikach naziemnych. Spółka może składować surowiec w czterech bazach
zbiornikowych usytuowanych w:
1. Adamowie – w pobliżu granicy z Białorusią – 15 zbiorników o łącznej pojemności ok.
770.000 m3;
2. Miszewku Strzałkowskim – w pobliżu Płocka – 29 zbiorników o łącznej pojemności
ok. 1.464.000 m3;
3. Górkach Zachodnich – koło Gdańska – 18 zbiorników o łącznej pojemności
magazynowej ok. 900.000 m3. Dodatkowo w 2020 roku PERN planuje zakończyć
budowę 200 tys. m3 pojemności w Górkach Zachodnich k. Gdańska.
4. Terminalu Naftowym w Gdańsku – 6 zbiorników o łącznej pojemności ok. 375.000 m3.
Docelowa, planowana pojemność magazynowa na ropę naftową Terminala – ok. 745
tys. m3 brutto – osiągnięta zostanie po zakończeniu realizacji II etapu projektu (rok
2020).
Bazy magazynowe przeznaczone są do zapewnienia ciągłości procesu
technologicznego tłoczenia ropy naftowej do rafinerii, magazynowania zapasów
interwencyjnych, operacyjnych i handlowych, a także umożliwiają separację różnych
gatunków ropy naftowej, co jest warunkiem dywersyfikacji.
W skład GK PERN wchodzi spółka OLPP, która dysponuje siecią 19 baz paliw,
w których magazynowane są paliwa ciekłe. Łączna pojemność magazynowa baz wynosi
ok. 1,85 mln m3. Pięć największych baz w: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Boronowie,
Rejowcu oraz Emilianowie jest połączonych dalekosiężnymi rurociągami paliwowymi
z rafinerią w Płocku.
GK PKN ORLEN
GK PKN ORLEN posiada łącznie największe pojemności magazynowe ropy i paliw
ciekłych w kraju. W ich skład wchodzą pojemności podziemne (należący do IKS Solino
S.A. kawernowy PMRiP Góra), niewielka pojemność magazynowa na terenie rafinerii
w Płocku, niezbędna do prowadzenia bieżącej działalności rafinerii, oraz 16 baz paliw
rozlokowanych blisko rynków zbytu.
Należący do GK PKN ORLEN PMRiP Góra jest największym magazynem na
węglowodory ciekłe w kraju. Obejmuje on 12 kawern (podziemnych, bezzbiornikowych
instalacji magazynowych), z których w siedmiu, o łącznej pojemności 4 250 tys. m3,
magazynowana jest ropa naftowa, a w pięciu, o pojemności 1 880 tys. m3, paliwa.
Pojemności magazynu stanowią ok. 51% krajowych pojemności na ropę naftową i 34%
pojemności na paliwa ciekłe.
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GK LOTOS
Infrastrukturę magazynową ropy naftowej i paliw posiada również GK LOTOS. Poprzez
spółkę Lotos Terminale S.A. Grupa dysponuje czterema bazami magazynowymi
zlokalizowanymi w Poznaniu, Czechowicach-Dziedzicach, Piotrkowie Trybunalskim
i Rypinie o łącznej pojemności magazynowej ok. 220 tys. m3. Dodatkowo GK LOTOS
posiada pojemności magazynowe na terenie rafinerii w Gdańsku i Jaśle.
Podsumowanie
W tabeli poniżej zaprezentowano wszystkie pojemności magazynowe ropy naftowej
i paliw dostępne w kraju (bez rozróżniania ich przeznaczenia) wraz z ich strukturą
właścicielską:
Podmiot

GK PKN ORLEN/PMRiP Góra
GK PERN
GK LOTOS
Pozostali
RAZEM

Ropa naftowa
[tys. m3]
4445/4250
3509
432
0
8 386

Paliwa ciekłe
[tys. m3]
2424/1880
1855
978
326
5 583

Tabela 3. Źródło: PERN S.A. i Najwyższa Izba Kontroli

Poniższe wykresy przedstawiają udział procentowy poszczególnych podmiotów w rynku
pojemności magazynowych ropy naftowej i paliw ciekłych:

Paliwa ciekłe:

Ropa naftowa:

6%0

5%0
53%

18%

43%

GK PKN ORLEN

GK PKN ORLEN
GK PERN
GK PERN
GK LOTOS
GK LOTOS

42%

Pozostali

33%

Rysunek 2. Źródło: PERN S.A.

Rysunek 3. Źródło: PERN S.A.
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Rysunek poniżej przedstawia lokalizację wszystkich baz magazynowych paliw ciekłych
w kraju wraz z rurociągami paliwowymi.

Rysunek 4. Źródło: PERN S.A.
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II.

Program działań dla poprawy bezpieczeństwa paliwowego państwa
w sektorze naftowym.

Rada Ministrów przyjmuje następujący program działań wobec organów administracji
publicznej oraz spółek, których akcje w całości lub w części należą do Skarbu Państwa.
Organy administracji publicznej
1. Minister właściwy do spraw energii:
•

przedstawi w ciągu 3 miesięcy od dnia przyjęcia Polityki projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (dalej:
ustawa o zapasach) zwiększającej rolę Agencji Rezerw Materiałowych
w tworzeniu, utrzymywaniu i finansowaniu za pomocą systemu opłaty zapasowej
zapasów interwencyjnych z docelowym poziomem posiadania zapasów
interwencyjnych ropy naftowej i paliw ciekłych w ilości odpowiadającej iloczynowi
60 dni i średniego dziennego przywozu netto ekwiwalentu ropy naftowej
w poprzednim roku kalendarzowym (producenci i handlowcy – 30 dni);

•

zobowiąże PKN ORLEN do przekazywania kwartalnych sprawozdań dotyczących
realizacji zawartego w Polityce programu działań dotyczącego tej spółki;

•

będzie przekazywał kopie ww. sprawozdań Prezesowi Rady Ministrów oraz
Pełnomocnikowi Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

2. Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej:
•

zobowiąże OGP GAZ-SYSTEM i PERN do przekazywania kwartalnych
sprawozdań dotyczących realizacji zawartego w Polityce programu działań
dotyczącego tych spółek;

•

będzie przekazywać kopie ww. sprawozdań Prezesowi Rady Ministrów oraz
ministrowi właściwemu do spraw energii.

3. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych:
•

będzie konsekwentnie dążyć do zapewnienia koniecznego poziomu rozproszenia
zapasów agencyjnych w ropie naftowej i paliwach oraz lokalizacji części zapasów
agencyjnych w paliwach blisko głównych rynków konsumpcji;

•

będzie konsekwentnie dążyć do zmiany struktury zapasów agencyjnych poprzez
zwiększenie udziału paliw ciekłych w ogólnej ilości zapasów.

9

Spółki
PERN S.A. (PERN)
1. Wybuduje drugą nitkę rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk), której realizacja jest
istotna i niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Zapewni wsparcie dywersyfikacji dostaw ropy naftowej poprzez rozbudowę
pojemności magazynowych na ropę naftową w Gdańsku w celu obsługi dostaw ropy
ze źródeł alternatywnych do dostaw ropociągiem z Federacji Rosyjskiej;
3. Będzie pełnić wiodącą rolę w magazynowaniu ropy i paliw, zajmując się
bilansowaniem całego systemu magazynowego na ropę i paliwa, w tym rozbudową
pojemności magazynowych zgodnie ze zidentyfikowanym zapotrzebowaniem;
4. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki dokona zakupu następujących aktywów
należących do spółek GK PKN ORLEN:
•

rurociągu Żółwieniec-PMRiP Góra,

•

rurociągu paliwowego PMRiP Góra-Wielowieś,

•

projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do
wymagań ustawy o zapasach – w zakresie rurociągów naftowych i paliwowych,

•

bazy paliwowej w Mościskach;

5. Zrealizuje zadania inwestycyjne dotyczące rurociągów naftowych i paliwowych
umożliwiające dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach
w zakresie okresu uwolnienia całości zapasów interwencyjnych przy pełnym
wykorzystaniu pojemności magazynu;
6. Wybuduje rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia pod warunkiem
długoterminowej umowy z PKN ORLEN na jego wykorzystanie;

zawarcia

7. W terminie 6 miesięcy od dnia zakupu przez OGP GAZ-SYSTEM akcji
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A. – w porozumieniu z OGP GAZ-SYSTEM
– przedłoży na ręce ministra właściwego do spraw energii oraz Pełnomocnika Rządu
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wieloletnią strategię rozwoju
infrastruktury w sektorze naftowym, uwzględniając potrzeby w zakresie logistyki
magazynowania,
przesyłu,
przeładunku
ropy
naftowej
i paliw,
wraz
z harmonogramem jej realizacji.
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Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (OGP GAZ-SYSTEM)
1. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki dokona zakupu należących do spółek GK
PKN ORLEN:
•

akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.,

•

udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o.,

•

projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do
wymagań ustawy o zapasach – w zakresie infrastruktury wodno-solankowej;

2. Zrealizuje zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wodno-solankowej
umożliwiające dostosowanie PMRiP Góra do wymagań ustawy o zapasach
w zakresie okresu uwolnienia całości zapasów interwencyjnych przy pełnym
wykorzystaniu pojemności magazynu;
3. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki zawrze z PKN ORLEN długoterminową
umowę na świadczenie usługi magazynowania w PMRiP Góra ropy naftowej i paliw
stanowiących zapasy obowiązkowe PKN ORLEN;
4. Będzie udostępniał pojemności magazynowe PMRiP Góra w pierwszej kolejności na
potrzeby zapasów interwencyjnych;
5. W celu pokrycia zapotrzebowania na solankę służącą do wytłaczania ropy naftowej
i paliw z PMRiP Góra, zagospodaruje nowe złoże soli kamiennej;
6. Będzie współpracował z PERN w celu realizacji wieloletniej strategii rozwoju
infrastruktury w sektorze naftowym – po jej przyjęciu przez Walne Zgromadzenie
PERN.

W spółkach, których akcje w części należą do Skarbu Państwa, Skarb Państwa będzie
dążył do realizacji Programu działań poprzez wykonywanie praw ze swoich akcji.
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (PKN ORLEN)
1. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki spółki GK PKN ORLEN dokonają
sprzedaży na rzecz OGP GAZ-SYSTEM wszystkich:
•

akcji Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.,

•

udziałów Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o.,

•

projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do
wymagań ustawy o zapasach – w zakresie infrastruktury wodno-solankowej;
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2. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki spółki GK PKN ORLEN dokonają
sprzedaży na rzecz PERN następujących aktywów:
•

rurociągu Żółwieniec-PMRiP Góra,

•

rurociągu paliwowego PMRiP Góra-Wielowieś,

•

projektów inwestycyjnych mających na celu dostosowanie PMRiP Góra do
wymagań ustawy o zapasach – w zakresie rurociągów naftowych i paliwowych,

•

bazy paliwowej w Mościskach;

3. Spółki GK PKN ORLEN umożliwią – od stycznia 2018 r. – przeprowadzenie w ciągu
3 kwartałów przez OGP GAZ-SYSTEM i PERN due diligence aktywów, o których
mowa w pkt 1 i 2 powyżej;
4. W ciągu 12 miesięcy od przyjęcia Polityki Spółki GK PKN ORLEN zawrą z PERN
umowę na wykorzystanie rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia;
5. Spółki GK PKN ORLEN nie będą się angażować w budowę nowych rurociągów
paliwowych oraz pojemności magazynowych przeznaczonych na zapasy agencyjne
oraz zapasy obowiązkowe innych spółek;
6. Spółki GK PKN ORLEN nie będą podejmować żadnych działań, w tym zawierać
umów, które mogą uniemożliwić lub ograniczyć możliwość realizacji Polityki.
Grupa LOTOS S.A. (LOTOS)
Spółki GK LOTOS nie będą się angażować w budowę nowych rurociągów paliwowych
oraz pojemności magazynowych przeznaczonych na zapasy agencyjne oraz zapasy
obowiązkowe innych spółek.
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III.

Uzasadnienie.

Budowa nowej infrastruktury
1.Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk).
Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego (Płock-Gdańsk) stanowi przedsięwzięcie
o istotnym i niezbędnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego
Rzeczypospolitej Polskiej. Wykorzystywana obecnie infrastruktura przesyłowa odcinka
pomorskiego, pomimo rewersyjnego charakteru, stanowi tylko jedną arterię i z uwagi na
brak zastępowalności inną infrastrukturą logistyczną, jest najsłabszym ogniwem
systemu transportu rurociągowego ropy naftowej. Z tego powodu zasadnym
i koniecznym jest dążenie do stworzenia infrastruktury o charakterze redundantnym,
która stanowić będzie dodatkowe zabezpieczenie dla transportu ropy naftowej na
odcinku pomorskim.
Pojedynczy rurociąg uniemożliwia jednoczesne zaspokajanie potrzeb rafinerii PKN
ORLEN w Płocku i GRUPY LOTOS w Gdańsku. Ponadto, w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej lub kumulacji incydentów bezpieczeństwa na tym odcinku rurociągu,
wysokie jest ryzyko długotrwałego zatrzymania tłoczenia ropy naftowej i w konsekwencji
destabilizacji łańcucha logistyki dostaw do najważniejszej polskiej rafinerii.
Budowa drugiej nitki rurociągu Pomorskiego wyeliminuje problem „rywalizowania”
o przepustowość pomiędzy rafineriami oraz zapewni bezpieczeństwo tłoczeń w chwili
zaistnienia awarii, a także może wpłynąć na redukcję potencjalnych skutków awarii
poprzez stworzenie możliwości przekierowania ropy z nitki uszkodzonej do sprawnej.
Za projektem przemawiają także dynamiczne zmiany w makrootoczeniu, wskazujące na
ewidentny wzrost znaczenia dostaw morskich ropy do Polski będący wynikiem strategii
dywersyfikacji dostaw realizowanej przez polskie rafinerie.
2. Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia
Budowa rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia ma na celu poprawę bezpieczeństwa
zaopatrzenia południa Polski w paliwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu
rurociągowego paliw z rafinerii PKN ORLEN w Płocku. Transport rurociągowy jest
najbezpieczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zaopatrzenia w paliwa.
Poprzez wykorzystanie istniejącego już rurociągu Płock-Koluszki-Boronów rafineria
zostanie połączona z Górnym Śląskiem – regionem o bardzo wysokiej konsumpcji paliw.
Obecnie Górny Śląsk zaopatrywany jest transportem łączonym (rurociąg, kolej, transport
kołowy) bądź koleją. Warunkiem wykonania inwestycji będzie jej opłacalność, a więc
konieczne jest zawarcie przez PKN ORLEN umowy z PERN na wykorzystanie tego
rurociągu paliwowego.
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Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej
Intencją rządu jest dokonanie zmian właścicielskich w zakresie strategicznej
infrastruktury logistycznej ropy naftowej i paliw ciekłych w celu wzmocnienia kontroli
państwa nad tą infrastrukturą i umożliwienia optymalnego rozwoju sektora naftowego.
Obecnie w sektorze naftowym na skutek m.in. wieloletniego braku koordynacji działań
podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa, słabej spójności wewnętrznej
kolejnych koncepcji zmian właścicielskich oraz pośpiesznie podejmowanych działań
prywatyzacyjnych mamy do czynienia z sytuacją kolizji interesów, przenikania się funkcji
klienta i konkurenta oraz rywalizacji pomiędzy spółkami pozostającymi w domenie
właścicielskiej Skarbu Państwa. Obecna organizacja sektora jest nieefektywna, utrudnia
skoordynowane zarządzanie i optymalizację wykorzystania infrastruktury logistycznej
oraz powoduje rozproszenie odpowiedzialności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
energetycznego.
Spółka PKN ORLEN posiada około połowy ogólnokrajowych pojemności magazynowych
na ropę naftową i około 1/3 pojemności magazynowych na paliwa. Biorąc pod uwagę, że
jej podstawową działalnością są produkcja oraz obrót paliwami, dochodzi do konfliktu
interesów. Z jednej strony spółka ta dąży do maksymalizowania zysków wynikających
z tej działalności, co wiąże się z wykorzystywaniem pojemności magazynowych
wyłącznie na własne potrzeby, z drugiej strony państwo, wprowadzając ze względu na
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego wymóg tworzenia i utrzymywania
zapasów, powinno dążyć do zbilansowania zapotrzebowania i dostępnych pojemności
magazynowych w tym zakresie.
PKN ORLEN wykorzystuje istotną część posiadanych pojemności magazynowych na
własne potrzeby, m.in. w ramach dostosowywania poziomu zapasów handlowych do
sytuacji na rynku, a jednocześnie nie przeprowadził inwestycji umożliwiających
wykorzystanie pełnej pojemności PMRiP Góra w zgodzie z wymogami ustawy
o zapasach (od 1 stycznia 2018 roku infrastruktura techniczna bezzbiornikowych
magazynów ropy i paliw będzie musiała umożliwić wytłaczanie paliw w ciągu 90 dni,
a ropy naftowej w ciągu 150 dni). W konsekwencji blokuje możliwość pełnego
wykorzystania pojemności dostępnych w kraju, a zarazem uniemożliwia innym
podmiotom realizację inwestycji w pojemności magazynowe.
PKN ORLEN jest największym klientem GK PERN, ale jednocześnie największym
konkurentem na rynku magazynowania zapasów interwencyjnych. Inwestycje PERN na
terenie Terminalu Naftowego Gdańsk oraz na terenie bazy surowcowej w Górkach
Zachodnich (Gdańsk), a także budowa nowych zbiorników na paliwa w bazach OLPP
wiążą się z ryzykiem wynikającym z potencjalnych działań głównego klienta-konkurenta.
PERN inwestując w nowe pojemności magazynowe ryzykuje, że zostanie postawiony
przed faktem udostępnienia znacznych pojemności przez PKN ORLEN. Niepewność
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inwestycyjna w obszarze logistyki magazynowej, a w konsekwencji brak decyzji
inwestycyjnych co do budowy nowych pojemności, powoduje zagrożenie dla
bezpieczeństwa paliwowego państwa.
Wynikiem wprowadzenia w 2016 roku pakietów rozwiązań legislacyjnych,
uszczelniających krajowy rynek paliw, jest ujawnienie dotychczas nierejestrowanego
obrotu paliwami na rynku. Oznacza to znaczące zwiększenie zapotrzebowania na
pojemności magazynowe dla potrzeb obsługi rynku oraz tworzenia zapasów ropy
naftowej i paliw, które przekracza obecnie dostępne pojemności. W bieżącym roku,
w ramach przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na
zgłoszone zapotrzebowanie Agencji Rezerw Materiałowych na pojemności magazynowe
zapasów agencyjnych, złożono oferty tylko na część zamawianych pojemności
magazynowych, co wpływa na realizację planów zakupowych Agencji i może
uniemożliwić wypełnienie obowiązków związanych z utrzymywaniem 90-dniowych
zapasów interwencyjnych w całym kraju.
Ponadto brak wystarczających pojemności prowadzi do utraty możliwości realizacji
realnej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej dla polskich rafinerii, gdyż niemożliwa jest
separacja jej różnych gatunków, pochodzących ze źródeł innych niż rosyjskie.
Kolejną konsekwencją nieefektywnej organizacji sektora naftowego jest sytuacja,
w której spółki pozostające w domenie właścicielskiej Skarbu Państwa obierają
konkurencyjne strategie inwestycyjne. Przykładem jest jednoczesna realizacja projektów
budowy podziemnych magazynów kawernowych na węglowodory przez OGP GazSystem i PKN ORLEN (odpowiednio na złożu Damasławek i Lubień Kujawski).
W procesie ługowania nowych kawern powstaje solanka, czyli wodny roztwór soli.
Z punktu widzenia budowy magazynu jest ona produktem „ubocznym”,
zagospodarowanie którego poprawić może ekonomiczną opłacalność projektu.
Konkurencja w zakresie zapewnienia zbytu solanki do wykorzystujących ją zakładów
chemicznych prowadziłaby do nieoptymalnej alokacji środków publicznych (spadek
uzyskanej w negocjacjach ceny solanki dla obu spółek lub brak możliwości zapewnienia
zbytu solanki dla jednej z nich). Działaniem najbardziej efektywnym ekonomicznie oraz
operacyjnie jest integracja projektów budowy nowych pojemności kawernowych (złoża
Damasławek, Lubień Kujawski i Białogarda) w ręku jednego podmiotu.
Ta sama solanka jest jednocześnie produktem niezbędnym do funkcjonowania
magazynu kawernowego – za jej pomocą odbywa się proces wytłaczania
węglowodorów z tego typu magazynów. Biorąc pod uwagę, że magazyny kawernowe
stanowią zasadniczą część systemu magazynowania ropy naftowej i paliw, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa paliwowego państwa niezbędne jest skoordynowanie
działań w zakresie gospodarki solankowej.
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Ponadto, obecna struktura własności baz paliwowych zlokalizowanych na
dalekosiężnych rurociągach paliwowych PERN utrudnia zoptymalizowany rozwój
infrastruktury logistycznej i efektywne nią zarządzanie. Baza paliwowa w Mościskach
k. Warszawy należy do PKN ORLEN, co powoduje rozproszenie kontroli,
odpowiedzialności i może utrudnić zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
Mając na względzie potrzebę rozdzielenia funkcji podmiotów wytwarzających
i obracających paliwami oraz podmiotów zajmujących się ich magazynowaniem
i transportem, intencją rządu jest, aby:
•

PKN ORLEN i GRUPA LOTOS skoncentrowały się na swojej działalności
podstawowej, tj. na produkcji oraz obrocie paliwami,

•

podmiotem wiodącym w zakresie transportu rurociągowego oraz magazynowania
ropy i paliw był PERN,

•

podmiotem odpowiedzialnym za zagospodarowanie nowego złoża soli kamiennej
był OGP GAZ-SYSTEM.

Powyższe doprowadzi do:
•

objęcia pełnej kontroli nad aktywami kluczowymi dla bezpieczeństwa paliwowego
przez spółki ze 100% udziałem Skarbu Państwa i sprawną realizację inwestycji
istotnych dla bezpieczeństwa dostaw i magazynowania zapasów interwencyjnych,

•

optymalizacji zarządzania aktywami logistycznymi ropy naftowej i paliw,

•

efektywnej alokacji
magazynowych.

środków

publicznych

w

zakresie

nowych

inwestycji

Skutki finansowe realizacji Polityki
1. Realizacja Programu działań przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych
Realizacja Programu działań przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych może
wymagać zabezpieczenia dodatkowych środków w budżecie państwa, jeżeli względy
bezpieczeństwa energetycznego będą za tym przemawiały.
2. Budowa nowej infrastruktury
Szacunkowy koszt realizacji przez PERN budowy drugiej nitki rurociągu Pomorskiego
wynosi ok. 1 mld zł, co może trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność
ekonomicznej działalności spółki, ale jest istotne i niezbędne dla zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.
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Szacunkowy koszt budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia wynosi ok. 215
mln zł.
Inwestycje będą realizowane ze środków własnych PERN.
3. Zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej
Wynikające z realizacji Programu działań koszty zmiany struktury infrastrukturalno-właścicielskiej zostaną określone według reguł rynkowych, na podstawie wycen
zawartych w przeprowadzonych due dilligence.
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