
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Uprzejmie proszę o informację na temat ceny za 1000 m
3
 gazu wynikającej z podpisanego w 2009 r. dwu-

dziestoletniego (ważnego do 2034 r.) kontraktu PGNiG SA z dostawcą Qatargas Operating Company z Kata-

ru. Czy prawdą jest to, że cena wynosi nawet 600 USD za 1000 m
3
? Jak wygląda ta cena w porównaniu do 

ceny z ważnej do 2022 r. umowy na dostawę gazu zawartej z firmą Gazprom Eksport? 

Proszę także Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jaka została przyjęta formuła cenowa? Czy indeksacja ceny została oparta na średniej cenie ropy nafto-
wej? Czy umowa zawiera klauzulę take or pay? Czy w przypadku opóźnienia w finalizacji terminalu LNG 

odbiorcy grożą kary umowne za nieodebrany gaz? Czy możliwa jest odsprzedaż tego gazu? Jaka jest szacun-

kowa całkowita wartość kontraktu, a jaka średnioroczna? Czy istnieje możliwość renegocjacji kontraktu za-
równo pod względem wolumenu, jak i ceny? Kto odpowiada za podpisanie umowy na poziomie korporacyj-

nym, a kto na poziomie rządowym? 

2. Jaki wpływ na rynek gazu w Polsce będą miały dostawy 1,5 miliarda m
3
 katarskiego gazu rocznie po 

cenach wyższych niż rynkowe? Jakie będą skutki dla PGNiG SA? Czy przemysł chemiczny planuje użycie 
tego surowca? Czy są inni polscy odbiorcy zainteresowani skroplonym gazem? Czy rozpatrywany jest wa-

riant reeksportu lub renegocjacji umowy? 

3. Jak wyglądają plany wykorzystania pozostałej docelowej przepustowości rocznej terminala w Świnouj-
ściu w wysokości 6 miliardów m

3
? Czy PGNiG SA zamierza kupować surowiec w dostawach krótko- i śred-

nioterminowych w powiązaniu z bieżącymi cenami na giełdach? Z jakich kierunków? Jak kształtuje się obec-

nie potencjalna cena importu LNG z USA lub Kanady? 

Uprzejmie dziękuję za udzielenie odpowiedzi. 

Stanisław Karczewski 




