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Bieżący numer WNiG zawiera także zróż-
nicowaną ofertę analiz i komentarzy dotyczą-
cych energetyki w kraju i w Europie. Chciałbym 
zwrócić Państwa szczególną uwagę na materiał 
„Gaz ziemny paliwem przejściowym w proce-
sie transformacji energetycznej w Polsce”. To 
wielowątkowa i multipłaszczyznowa analiza 
działań, przed którymi staje polska gospodar-
ka w chwili wskazania przez rząd polski gazu 
ziemnego jako paliwa pomostowego w proce-
sie zmniejszania emisyjności dwutlenku węgla. 
I trzeba się zgodzić z autorem tej bardzo reali-
stycznej oceny, że „… gaz ziemny uzyskując 
status paliwa pomostowego nabiera kluczo-
wego znaczenia dla polskiej energetyki i całej 
gospodarki, choć w ograniczonym horyzoncie 
czasowym. Decyzje podejmowane w tym za-
kresie mają więc charakter strategiczny i będą 
w zasadniczy sposób wpływać na kondycję 
i rozwój polskiej energetyki”. 

Również interesująca jest sugestywna 
analiza przebiegu światowego szczytu klima-
tycznego COP26 (str. 21) będąca równocześnie 
pogłębionym komentarzem autorskim jej osta-
tecznych efektów i ich znaczenia dla dalszej 
walki ze zmianami klimatycznymi.

W tym numerze mamy również dla Państwa 
bardzo bogatą ofertę informacyjną o aktywności 
poszczególnych kół i oddziałów SITPNiG oraz 
o ciekawych wydarzeniach dziejących się pod 
patronatem Stowarzyszenia. Przedstawiamy 
również krótką relację z przebiegu XLII Walnego 
Zjazdu Delegatów SITPNiG wraz z prezentacją 
wybranych władz na kadencję 2021-2024. Bo-
gata jest również nasza Witryna Wydawnicza, 
do której zapraszam zwłaszcza z powodu uka-
zania się wspaniałego wydawnictwa o Włady-
sławie Długoszu – wielkim naftowcu i polity-
ku Galicji i Polski międzywojennej. Artykuł na 
stronach 52-53 opisuje historię i wieloletnią 
działalność, powstałego z inicjatywy sanockich 
naftowców Stowarzyszenia „Pro Memoria”, 
które stoi za napisaniem i wydaniem tej pięk-
nej, wielowątkowej i szalenie potrzebnej publi-
kacji. To mocno zaległy hołd oddany odkrywcy 
i twórcy zagłębia naftowego w Borysławiu, 
biznesmenowi, wpływowemu senatorowi i mi-
nistrowi dla Galicji w wiedeńskim rządzie, wie-
loletniemu prezesowi Krajowego Towarzystwa 
Naftowego.

Zapraszając do lektury świąteczno-
-noworocznego numeru – w imieniu całej 
redakcji życzę dużo szczęścia, radości, zdro-
wia i wszelkiej pomyślności oraz głębokiej 
nadziei na lepszy, 2022 rok. 

Szanowni Czytelnicy
Świąteczny numer Wiadomości Naftowych 

i Gazowniczych jest bogaty w liczne materiały 
i artykuły naukowo-techniczne, analizy i opinie 
jak też w relacje z ogólnopolskich i branżowych 
imprez gospodarczo-społecznych czy stowa-
rzyszeniowych. Blok Nauka i Technika otwiera 
artykuł „Modelowanie rozkładu skroplonego 
gazu ziemnego”, w którym przedstawiono pod-
stawowe zagadnienia technologiczne rozładun-
ku LNG wraz z obliczeniami hydrodynamiczny-
mi modelowego rurociągu rozładunkowego. 
Ich wynikiem jest pełna analiza przepływu 
skroplonego gazu, ukazująca zmienność pod-
stawowych parametrów termodynamicznych 
w rurociągu w warunkach statycznych w funk-
cji jego długości.

Kolejny artykuł to przegląd wymagań 
techniczno-prawnych dotyczących instalacji 
zasilanych gazem ziemnym w świetle aktual-
nie obowiązujących przepisów, w tym zaktu-
alizowanego w 2020 r. prawa budowlanego. 
To szerokie i systematyczne uporządkowanie 
obowiązujących wymagań związanych z pro-
jektowaniem, budową i eksploatacją instalacji 
gazowych wraz z uwagami i komentarzami wy-
nikającymi z olbrzymiego doświadczenia zawo-
dowego i eksperckiego autorów. 

Dopełnieniem tego bloku artykułów jest 
relacja z sympozjum odbytego w początkach 
listopada w Pile, prezentującego Warsztaty Me-
chaniczne Exalo Drilling S.A. jako innowacyjne 
narzędzie do wspomagania operacji wiertni-
czych. W trakcie sympozjum ciekawie zabrzmia-
ły propozycje Izby Gospodarczej Północnej Wiel-
kopolski o możliwości wykorzystania potencjału 
pilskich Warsztatów Mechanicznych przy inno-
wacyjnych projektach powiązanych z technolo-
giami wodorowymi, których programy pilotażo-
we będą realizowane na terenie Wielkopolski. 
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Modelling of Liquefied Natural Gas (LNG) 
unloading process

Summary
Unloading process is an element of the LNG supply chain that con-

nects sea transport with the process of its storage and regasification. De-
pending on the source of origin, LNG differs in composition, which also 
affects the unloading process. The key issue is to reduce the heat inflow 
to the liquefied natural gas transported via the technological pipeline in 
order to prevent excessive heating of LNG and, consequently, the appe-
arance of the gas phase during unloading in pipe. The article presents the 
basic technological issues of LNG unloading process with the hydraulic 
calculations of an exemplary unloading pipeline for various assumptions 
and LNG compositions.

Streszczenie
Proces rozładunku jest elementem łańcucha dostaw skroplonego 

gazu ziemnego łączącym transport morski z procesem magazynowania 
i regazyfikacji. LNG w zależności od źródła pochodzenia różni się składem, 
co wpływa również na proces rozładunku. Kluczowym zagadnieniem jest 
ograniczenie dopływu ciepła do transportowanego rurociągiem techno-
logicznym skroplonego gazu ziemnego, by nie dopuścić do  jego nad-
miernego ogrzania się i w konsekwencji do pojawienia się fazy gazowej 
podczas rozładunku. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnie-
nia technologiczne rozładunku LNG wraz z obliczeniami hydraulicznymi 
przykładowego rurociągu rozładunkowego dla różnych wariantów oraz 
składów LNG. 

Rozładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG)
Jednym z kluczowych elementów „łańcucha dostaw” LNG jest pro-

ces rozładunku. Skroplony gaz ziemny (LNG) jest transportowany do ter-
minalu rozładunkowego drogą morską. W procesie rozładunku LNG jest 
przesyłany izolowanym termicznie rurociągiem na odległość od kilkuset 
metrów do kilku kilometrów. Dla LNG jako cieczy kriogenicznej tempera-
tura jest jednym z kluczowych parametrów dla rurociągowego przesyłu. 
Dopływ ciepła do przesyłanego LNG z otoczenia prowadzi do wzrostu 
jego temperatury. W szczególnych przypadkach możliwe jest osiągnię-
cie temperatury wrzenia, która jest ściśle związana ze składem LNG, 
w szczególności LNG zawierający azot ma obniżoną temperaturę wrze-
nia. Również hydraulika przepływu LNG w rurociągu zależy w znacznym 
stopniu od jego składu. W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną ana-
liza modelu przepływu LNG w rurociągu rozładunkowym oraz możliwo-
ści transportu LNG na dłuższe niż rozpatrywane w granicach terminalu 
rozładunkowego odległości.

Zbiorniki magazynowe LNG są zlokalizowane na terenie termina-
la w odległości od kilkuset metrów do nawet kilku kilometrów od pir-
su rozładunkowego. Proces rozładunku LNG od ramion rozładowczych 
połączonych z metanowcem do zbiorników magazynowych odbywa 
się w wykorzystaniem układu rurociągów technologicznych. Najczę-
ściej, w zależności od zaprojektowanego układu jest to jeden rurociąg 
o średnicy od 32 do 48 cali (ok. 800 do 1200 mm) lub dwa identycz-
ne rurociągi o średnicach od 24 do 26 cali (ok. 600 do 700 mm) [1,2]. 
Rurociągi zlokalizowane są zwykle na estakadach, konstrukcja rurociągu 
umożliwia bezpieczną eksploatację i kompensację naprężeń wynikają-
cych ze znacznej różnicy temperatur pomiędzy transportowanym medium  
a otoczeniem  podczas procesu rozładunku. W sytuacjach skrajnych moż-
liwe jest pojawienie się w rurociągu fazy gazowej na skutek dopływu cie-
pła z otoczenia do skroplonego gazu ziemnego. Pojawienie się gazu od-
parowanego pogarsza znacząco warunki przepływu w rurociągu, a także 
ma wpływ na zmianę składu oraz właściwości przesyłanego LNG. Jest to 
tzw. Boil Off Gas, który z rurociągu rozładunkowego, a dalej ze zbiornika 
magazynowego jest kierowany z powrotem na statek poprzez specjalny 
rurociąg technologiczny tzw. Vapour Return Line [1-3]. Zawracanie par 
na metanowiec zapobiega nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zbiorniku 
magazynowym oraz wytworzeniu podciśnienia w zbiornikach metanow-
ca w czasie opróżniania jego zbiorników. W przypadku wytworzenia się 
nadmiernych ilości BOG, w sytuacjach awaryjnych, są one kierowane 
do wydmuchu do atmosfery. Poniżej przedstawiono uproszczony model 
analityczny opisujący hydraulikę przepływu skroplonego gazu ziemnego 
(LNG) w rurociągu rozładunkowym, za pomocą którego możliwe jest 
określenie podstawowych parametrów przesyłanego LNG (ciśnienie, tem-
peratura, gęstość, lepkość) w funkcji długości rurociągu oraz na uprosz-
czony opis wymiany ciepła między otoczeniem, a przesyłanym LNG.
Najpopularniejsze konstrukcje rurociągów kriogenicznych to:

• pipe in pipe (rura w rurze), rura wewnętrzna do przepływu cie-
czy kriogenicznej wykonana jest ze stali niklowej 36% (inwar) 
zapewniającej odpowiednie parametry wytrzymałościowe oraz 
szczelność. Przestrzeń pierścieniową wypełnia izolacja wykonana 
z aerożelu na bazie krzemionki oraz dystanse na całej długości 
rury. Główne zadania dystansów to: podtrzymywanie ciężaru rury 
wewnętrznej, unikanie wszelkich obciążeń ściskających i ścinają-

Modelowanie rozładunku skroplonego gazu ziemnego (LNG)

Tomasz 
Włodek

Fig. 1. Konstrukcja rurociągu do przesyłu cieczy kriogenicznych - pipe in pipe [4]
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cych w materiale izolacyjnym oraz ułatwianie wprowadzenia izolo-
wanej rury wewnętrznej do rury zewnętrznej i wszystkich później-
szych prac budowlanych. 

• cryogenic flexible pipe - elastyczna rura kriogeniczna, której kon-
strukcja składa się z dwóch falistych rur wykonanych ze stali nie-
rdzewnej 316, oddzielonych od siebie ogranicznikami. Pomiędzy 
dwiema rurami znajduje się próżnia, która zapewnia doskonałą 
izolacje. Na zewnętrznej stronie rur znajduje się izolacja wykonana 
z polietylenu, która doskonale sprawdza się jako izolacja oraz jako 
ochrona mechaniczna.

przesyłanego LNG. Wynikiem przedstawionego modelu jest pełna analiza 
hydrauliczna przepływu skroplonego gazu ziemnego, która przedstawia 
zmienność podstawowych parametrów termodynamicznych w rurociągu 
rozładunkowym w warunkach statycznych w funkcji jego długości.

Przykładowe składy skroplonego gazu ziemnego (LNG) wykorzystane 
do obliczeń przedstawiono w tabeli 1. Na podstawie zawartości metanu 
oraz cięższych węglowodorów wyróżnia się tzw. „lekki LNG”, w którym 
udział molowy metanu wynosi zwykle powyżej 95% oraz „ciężki LNG”, 
w którym udział molowy etanu może sięgać nawet powyżej 10% za-
wartości węglowodorów cięższych od metanu (etan, propan, butany). 
Skroplony gaz ziemny może także zawierać azot, literatura i praktyka 
przemysłowa wskazują, że maksymalna zawartość azotu nie powinna 
przekraczać 1%mol, a składy LNG zawierające azot powinny być zaliczone 
do osobnej podgrupy ze względu na znaczny wpływ azotu na parametry 
zarówno jakościowe jak i termodynamiczne LNG. Azot o temperaturze 
wrzenia -195,8 ºC (temperatura wrzenia metanu -161,6 ºC) odparowu-
je z mieszaniny jako pierwszy powodując znacznie szybszy, przejściowy 
spadek gęstości LNG. 

Fig. 2. Konstrukcja elastycznej rury kriogenicznej [5]

Fig. 3. Konstrukcja rurociągu z izolacją próżniową - vaccum insulated pipe [6]

• vaccum insulated pipe - rura izolowana próżniowo - rura prze-
syłowa oraz zewnętrzna wykonana jest ze stali nierdzewnej za-
pewniającej odpowiednie parametry techniczne do przesyłu cieczy 
kriogenicznych. W pewnych odstępach na rurze przesyłowej zasto-
sowane są kompensatory mieszkowe które zapobiegają powsta-
waniu odkształceń pod wpływem niskiej temperatury. Odstępniki 
zapewniają centralne położenie rury przesyłowej względem rury 
zewnętrznej oraz minimalizują przewodzenie ciepła. Zastosowanie 
próżni w przestrzeni międzyrurowej praktycznie eliminuje dopływ 
ciepła przez konwekcję. Zastosowanie rur izolowanych próżniowo 
ogranicza ilość gazu odparowanego (BOG) w porównaniu z kon-
wencjonalnymi metodami izolacji.

Założenia
Model procesu rozładunku skroplonego gazu ziemnego opisano do-

bierając rurociąg o średnicy 1000 mm i długości 1600 m oraz wariant 
wydajności przepływu 400 tys. m3/dobę. Założono, że metanowiec ma 
uśrednioną pojemność 200 tys. m3 a czas rozładunku wynosi zatem 12 
godzin. Temperaturę początkową LNG określono na poziomie -161ºC. 
Ze względu na to, że w zbiornikach metanowca utrzymywane jest nie-
znaczne nadciśnienie - temperatura wrzenia w tej sytuacji jest również 
nieznacznie wyższa. Ciśnienie tłoczenia na pompach tłoczących na me-
tanowcu ustalono na 4,5 bar. Przyjęto przewodność izolacji termicznej 
na poziomie 0,05 W/(mK) oraz chropowatość bezwzględną rurociągu na 
poziomie 0,03 mm. 

Dla zaprezentowanych obliczeń założono przepływ jednofazowy (faza 
ciekła - (LNG), model obliczeniowy jest opracowany, by w przypadku wy-
stąpienia układu dwufazowego możliwe było wyznaczenie parametrów 

Składnik Wzór
Lekki LNG Ciężki LNG LNG z azotem

%mol %mol %mol
metan CH4 96,0 88,5 95,0
etan C2H6 2,5 6,5 2,5

propan C3H8 1,0 3,5 1,0
n-butan nC4H10 0,25 0,75 0,25

izo-butan iC4H10 0,25 0,75 0,25
azot N2 - - 1,0

Tabela 1. Składy skroplonego gazu ziemnego przyjęte do analizy

Model obliczeniowy
Analizowany model przepływu cieczy kriogenicznej w rurociągu opi-

suje zmiany podstawowych parametrów termodynamicznych skroplone-
go gazu ziemnego (LNG) w funkcji długości rurociągu a parametry opera-
cyjne nie są zmienne w czasie (model statyczny). Dla osiągnięcia lepszej 
dokładności obliczeń rurociąg został podzielony na sekcje o równej dłu-
gości, długość sekcji będzie krokiem całkowania numerycznego. Przyjęto 
procedurę całkowania numerycznego opartej na metodzie prostokątów, 
w której wartość funkcji liczona jest dla punktu w środku zadanego prze-
działu tzw. reguła midpoint rule. 

(1)

(2)

(3)

Z uwagi na fakt przyjętego założenia przepływu jednofazowego spa-
dek ciśnienia dla fazy ciekłej dla danej sekcji rurociągu opisano za pomocą 
równania Darcy-Weisbacha [7], w którym w oznacza prędkość przepływu 
płynu, ρ - gęstość płynu, D - średnicę wewnętrzną rurociągu, λ - współ-
czynnik oporów liniowych, L - długość rurociągu:

Równanie to po wprowadzeniu zależności na prędkość przepływu 
ma postać, w której występuje masowa wydajność przepływu M:
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W przypadku wystąpienia układu dwufazowego przyjęto model 
przepływu dwufazowego wg Beggsa-Brilla: 

gdzie: R - uniwersalna stała gazowa, T - temperatura, v - objętość 
molowa. Ponadto współczynniki równania Penga-Robinsona a, b oraz 
α(T,ω) zostały wyznaczone z wykorzystaniem parametrów krytycznych 
Tc , pc oraz współczynnika acentrycznego ω.

Opis przepływu ciepła
Przy transporcie cieczy kriogenicznej kluczowe znaczenie ma dokład-

ny opis przepływu ciepła z otoczenia do przepływającego medium. Zbyt 
duża ilość ciepła doprowadzona do transportowanego LNG będzie powo-
dowała wzrost jego temperatury, który po przekroczeniu punktu wrzenia 
spowoduje pojawienie się fazy gazowej. Dla standardowej operacji roz-
ładunku LNG na terminalu, na jeden kilometr rurociągu rozładunkowego, 
może odparować od 1100 do 11000 kg/h LNG [1,2]. W praktyce przemy-
słowej występuje wyższe ciśnienie tłoczenia LNG, co redukuje możliwość 
pojawienia się fazy gazowej, gdyż wraz z ciśnieniem wzrasta również 
temperatura wrzenia LNG. Konieczna jest jednak minimalizacja wpływu 
ciepła wnikającego z otoczenia do LNG podczas przesyłu w rurociągu 
technologicznym, w celu uniknięcia nadmiernego odparowania ogrzane-
go LNG w zbiorniku magazynowym, w którym ciśnienie magazynowania 
jest niższe niż ciśnienie w rurociągu. Kontrola procesu odparowania LNG 
stanowi podstawę bezpiecznej eksploatacji terminala LNG – zarówno pod 
kątem magazynowania jak i rozładunku. Pojawienie się układu dwufa-
zowego w rurociągu rozładunkowym negatywnie wpływa na parametry 
przepływu. 

Prawa przepływu ciepła oparte na przewodzeniu (prawo Fouriera), 
konwekcji (prawo Newtona) oraz promieniowania (prawo Stefana-Bolt-
zmana) są podstawą opisu wymiany ciepła. W niskich temperaturach 
zjawisko promieniowania może być pominięte. Przewodzenie ciepła dla 
rurociągu jest opisane prawem Fouriera (wg współrzędnych cylindrycz-
nych) [14-16]:

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

gdzie: 
ρn  – gęstość poślizgu:  

λp  – współczynnik oporów dla przepływu dwufazowego: 

λtp = λns • exp(S)
λns  – współczynnik poślizgu: 

S  – współczynnik zależny od określonego reżimu przepływu

Współczynnik oporów liniowych λ wyznaczony został w oparciu 
o równanie Coolebroka-White’a [8,9], jako funkcja liczby Reynoldsa Re 
i chropowatości względnej rurociągu ε.

Model zmian temperatury w funkcji długości został określony według 
zależności [9,10]: 

gdzie:
U - całkowity współczynnik przenikania ciepła, 
M - masowa wydajność przepływu;
Cp - izobaryczne ciepło właściwe,

Dla rurociągu o długości L i średnicy D z uwzględnieniem efektu 
Joule’a - Thomsona (μJT) zmiana temperatury przesyłanego medium opi-
sana jest według równania [10]: 

Model zmiany temperatury uwzględnia człon ze współczynnikiem 
Joule’a-Thomsona, by był stosowalny również dla przepływu dwufazo-
wego. Pozostałe parametry termodynamiczne transportowanego LNG, 
w tym udziały i składy poszczególnych faz są obliczone z wykorzystaniem 
powszechnie stosowanego równania stanu Penga-Robinsona [11-13]:

W powyższym równaniu zmiany temperatury T w czasie τ zależą od 
przewodności termicznej k, gęstości płynu ρ oraz ciepła właściwego Cp.  
Dla warunków statycznych powyższe równanie ulega uproszczeniu, a cał-
kowity jednostkowy przepływ ciepła (w J/m) między medium w rurociągu 
a otoczeniem wynosi:

Wielkością określającą zdolność danej przegrody cylindrycznej do 
przenikania ciepła jest współczynnik przenikania ciepła U. Współczynnik 
ten uwzględnia konwekcję i przewodzenie ciepła dla rurociągu o danych 
parametrach, po jego uwzględnieniu całkowity przepływ ciepła w warun-
kach ustalonych wynosi [7,15,16]:

W powyższym równaniu rin to promień wewnętrzny rurociągu, rn to 
promień odpowiadający kolejnej warstwie przegrody cylindrycznej, zaś 
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rout to promień zewnętrzny rurociągu, natomiast αin jest konwekcyjnym 
współczynnikiem wnikania ciepła między płynem w rurociągu a we-
wnętrzną ścianką rurociągu. Przyjmując przepływ turbulentny przy war-
tościach liczby Reynoldsa powyżej 10000 do wyznaczenia współczynnika 
wnikania ciepła wewnątrz rurociągu wystarczające jest wykorzystanie 
równania Dittusa-Boeltera [7,9,17]:

(12)

gdzie: n = 0,4 dla cieczy kriogenicznej (zimniejszej od otoczenia).

Dla rurociągu umieszczonego w powietrzu dominującą w zjawisku 
konwekcji zewnętrznej posiada konwekcja naturalna [15-16]. W takim 
przypadku wartość zewnętrznego współczynnika konwekcyjnego można 
założyć na poziomie αout = 4 W/(m2·K) [15-16]. Dla obliczeń ilości dopły-

Fig. 4 Przebieg zmian ciśnienia i temperatury w rurociągu rozładowczym (DN1000) dla różnych składów LNG

wającego ciepła przyjęto założenie, że rurociąg jest wykonany ze stali wy-
sokoniklowej (inwar), posiada izolację termiczną z pianki poliuretanowej 
o grubości 100 mm oraz zewnętrzny płaszcz stalowy ze stali nierdzewnej 
o grubości 4 mm. 

Uzyskane wyniki
Analiza zmian parametrów termodynamicznych (ciśnienie i tempera-

tura) przesyłanego LNG w rurociągu rozładunkowym przedstawiona jest 
na Figurze 4. Najwyższe spadki ciśnienia i zarazem najwyższe wzrosty 
temperatury zostały wykazane dla składu ciężkiego LNG (wyższa zawar-
tość węglowodorów C2+), przy wyższej temperaturze wrzenia nie stanowi 
to zagrożenia dla stabilności procesu rozładunku. Dla założonych danych 
również uwzględnienie ciśnienia hydrostatycznego słupa LNG w przypad-
ku napełniania zbiornika od góry nie spowoduje nadmiernego spadku 
ciśnienia na wyjściu z rurociągu, który spowodowałby wystąpienie układu 
dwufazowego.

Fig. 5 Przebieg zmian ciśnienia i temperatury LNG dla wariantu o mniejszej średnicy rurociągu (800 mm) - pozostałe parametry procesu rozładunku niezmienione
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Prawdopodobieństwo pojawienia się układu dwufazowego w ru-
rociągu rozładunkowym jest niewielkie, jednak takie przypadki są 
możliwe. Dla zadanych parametrów rurociągu w przypadku obniżenia 
ciśnienia tłoczenia do 4 bar i napełniania zbiornika od góry, na szczycie 
zbiornika możliwe jest pojawienie się układu dwufazowego dla LNG 
zawierającego azot, gdyż nadciśnienie na wyjściu z rurociągu spad-
nie poniżej 1 bar na szczycie zbiornika. Przeprowadzono także analizę 
zmodyfikowanego przypadku, gdzie założono mniejszą średnicę ruro-
ciągu. Skroplony gaz ziemny zawierający azot, jak i również przyjęty 
lekki LNG mogą odparowywać już w rurociągu rozładunkowym, skut-
kuje to gwałtownym spadkiem ciśnienia oraz spadkiem temperatury, 
który jest bezpośrednim efektem gwałtownego obniżenia się ciśnienia 
w rurociągu (Fig. 5.).

W analizowanym przypadku faza gazowa pojawia się w końco-
wym odcinku rurociągu, w odległości 1220m od początku rurociągu 
dla LNG zawierającego azot oraz 1340m dla lekkiego LNG. Zawartość 
fazy gazowej gwałtownie wzrasta, aż do całkowitego braku możliwo-
ści przesyłu ze względu na zbyt dużą ilość odparowanego gazu. Proces 
Głównym składnikiem gazu odparowanego jest metan, ale w przypad-
ku LNG z azotem udział azotu sięga 19,8% w chwili rozpoczęcia pro-
cesu odparowania. Proces pojawienia się fazy gazowej przedstawiono 
na Figurze 6.

Wnioski końcowe
Przeprowadzona analiza zmian podstawowych parametrów termo-

dynamicznych skroplonego gazu ziemnego (LNG) w rurociągu rozła-
dunkowym wykazała, że pojawienie się układu dwufazowego podczas 
operacji rozładunku LNG jest mało prawdopodobne. W szczególnych wa-
runkach ciecz kriogeniczna może osiągnąć punkt wrzenia w rurociągu, co 
jest zjawiskiem krytycznym, uniemożliwiającym proces rozładunku. Dla 
różnych założeń poddano możliwość wystąpienia układu dwufazowego  
w rurociągu. Osiągnięcie punktu wrzenia w rurociągu przy prawidło-
wych parametrach izolacji termicznej jest możliwe tylko w wyjątko-
wych przypadkach, dotyczy to głównie LNG zawierającego azot przy 
jednoczesnym pojawieniu się warunków obniżonego ciśnienia tłocze-
nia na pompach metanowca lub zwiększonego wolumenu przesyłu 
LNG w rurociągu (krótszy czas operacji rozładunku). Kluczowym ele-
mentem w kwestii pojawienia się układu dwufazowego w rurociągu 
jest jego średnica, która jak wiadomo, ma najbardziej istotny wpływ na 
straty ciśnienia. Największe prawdopodobieństwo odparowania LNG 
już w rurociągu rozładowczym pojawiło się w przypadku mniejszej 
średnicy rurociągu. 
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Wymagania techniczno-prawne 
dotyczące instalacji zasilanych 
gazem ziemnym

Andrzej 
Barczyński

Henryk 
Grabowski

Technical and legal requirements 
for natural gas installations
Abstract

The article provides the basic technical and 
legal requirements related to the process of de-
signing, building and using gas installations, 
taking into account the current regulations, in-
cluding those resulting from the corrected Con-
struction Law.

Streszczenie
W artykule podano podstawowe wymaga-

nia techniczne i prawne związane z procesem 
projektowania, budowy i użytkowania instalacji 
gazowych przy uwzględnieniu aktualnych prze-
pisów, w tym wynikających ze znowelizowane-
go Prawa budowlanego.

W roku 2020 została znowelizowana  Usta-
wa Prawo budowlane [1]. Spróbujmy uporząd-
kować obowiązujące wymagania techniczno-
-prawne związane z procesem projektowania, 
budowy i użytkowania (eksploatacji) instalacji 
gazowych.

Rozpocznijmy od podstawowych definicji 
związanych z przedmiotowym zagadnieniem.

Definicja instalacji gazowej została zapisa-
na w dwóch rozporządzeniach:

• w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie [2]:

• „Instalację gazową zasilaną z sieci gazo-
wej stanowi układ przewodów za kurkiem 
głównym, prowadzonych na zewnątrz 
i wewnątrz budynku, wraz z armaturą, 
kształtkami i innym wyposażeniem, a tak-
że urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, 
urządzeniami gazowymi oraz przewoda-
mi spalinowymi lub powietrzno-spalino-
wymi, jeżeli są one elementem wyposa-
żenia urządzeń gazowych”, 

• w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji w sprawie 
warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych [3]:

• „Instalacja gazowa – układ przewodów 
gazowych w budynku wraz z armaturą, 
wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, 
mający początek w miejscu połączenia 
przewodu z kurkiem głównym gazowym 
odcinającym tę instalację od przyłącza, 
a zakończenie na urządzeniach gazowych 
wraz z tymi urządzeniami”.

Wynika stąd, że w drugiej definicji nie 
uwzględniono przewodów spalinowych lub po-
wietrzno-spalinowych, jeżeli są one elementem 
wyposażenia urządzeń gazowych. 

Jako obowiązującą definicję  proponuje się 
przyjąć definicję pierwszą, która została zapisa-
na w rozporządzeniu wykonawczym [2] do Pra-
wa budowlanego [1]. 

• roboty budowlane – należy przez to ro-
zumieć budowę, a także prace polegają-
ce na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego;

 Uwaga: Zgodnie z art. 3 pkt 7 [1] roboty 
montażowe instalacji gazowej w obiek-
cie budowlanym należą do katalogu ro-
bót budowlanych

• pozwolenie na budowę – należy przez 
to rozumieć decyzję administracyjną ze-
zwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót bu-
dowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego Art. 3 pkt. 12 [1] ;

• projektant to osoba pełniąca samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie, 
którego zadaniem jest kompleksowe 
przygotowanie projektu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz uwarunkowaniami formalno-admi-
nistracyjnymi występującymi w miejscu 
lokalizacji planowanej inwestycji.;

• kierownik budowy (robót budowla-
nych) to osoba pełniąca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, 
której  podstawowym obowiązkiem jest 
organizowanie budowy i kierowanie bu-
dową obiektu budowlanego w sposób 
zgodny z projektem, pozwoleniem na 
budowę i przepisami;

 Uwaga: Zgodnie z art.42 pkt 4 [1] : 
„przy prowadzeniu robót budowlanych, 
do kierowania którymi jest wymagane 
przygotowanie zawodowe w specjal-
ności techniczno-budowlanej innej niż 
posiada kierownik budowy inwestor jest 
zobowiązany zapewnić ustanowienie 
kierownika robót danej specjalności”.

• inspektor nadzoru inwestorskiego to 
osoba pełniąca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, która re-
prezentuje inwestora na budowie, chroni 
jego interesy i sprawdza jakość wykony-
wanych prac budowlanych.

• obiekt budowlany – należy przez to ro-
zumieć budynek, budowlę bądź obiekt 
małej architektury, wraz z instalacjami 
zapewniającymi możliwość użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budow-
lanych;

• budowla – należy przez to rozumieć 
każdy obiekt budowlany niebędący bu-
dynkiem lub obiektem małej architektu-
ry, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, 
wiadukty, estakady, tunele, przepusty, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związa-
ne z gruntem tablice reklamowe i urzą-
dzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hy-
drotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, skła-
dowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne 
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części bu-
dowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych, elektrowni ją-
drowych, elektrowni wiatrowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod wzglę-
dem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową;

 Uwaga: Instalacja gazowa należy do 
budowli, która jest elementem obiektu 
budowlanego.

• budynek – należy przez to rozumieć taki 
obiekt budowlany, który jest trwale zwią-
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B. Jakie materiały można zastosować 
przy budowie instalacji gazowej?

Instalacje gazowe wewnętrzne wykonuje 
się z rur stalowych bez szwu bądź z rur sta-
lowych ze szwem przewodowych łączonych 
przez spawanie, łączonych również z zastoso-
waniem połączeń gwintowanych bądź też z rur 
miedzianych łączonych przez lutowanie lutem 
twardym,. Natomiast do budowy zewnętrznej 
instalacji gazowej można stosować również rury 
z polietylenu.

Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie 
mogą być prowadzone przewody gazowe wy-
konane:

• z rur stalowych, jeżeli służą do rozpro-
wadzania paliw gazowych zawierających 
parę wodną lub inne składniki ulegające 
kondensacji w warunkach eksploatacyj-
nych,

• z rur miedzianych.

C. Jakie maksymalne ciśnienie gazu 
może wystąpić w instalacji gazowej?

Zgodnie z zapisami zawartymi w § 157 pkt 
2. Rozporządzenia [5]: 

„Instalacja gazowa w budynku powinna 
zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego 
w ilości odpowiadającej potrzebom użytkowym 
oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed urzą-
dzeniami gazowymi, zależna od rodzaju paliwa 
gazowego zastosowanego do zasilania budyn-
ku, określona Polska Norma dotycząca paliw 
gazowych, przy czym ciśnienie to nie powinno 
być wyższe niż 5 kPa (50 mbar)”.

Tymczasem zgodnie z pkt 6.1 normy PN-
-EN 12279 [6]: „maksymalne ciśnienie robocze 
wejściowe w instalacji redukcji ciśnienia gazu 
wewnątrz budynku, którego właścicielem jest 
strona trzecia, nie powinno przekraczać 5 bar. 
Ciśnienie to może być wyższe (nawet do 1,6 
MPa), jeżeli użytkowanie instalacji prowadzone 
jest przez osoby kwalifikowane.

Podobnie w PN-EN 1775 [7] w pkt 1 zakres 
normy: „niniejsza norma jest stosowana do: 
instalacji w budynkach mieszkalnych, komercyj-
nych i obiektach użyteczności publicznej o mak-
symalnym ciśnieniu roboczym (MOP) równym 5 
bar lub mniejszym”.

Obowiązujący zapis w rozporządzeniu [5] 
nie pozwala więc na wprowadzenia do bu-
dynków urządzeń energetycznych wymagają-
cych ciśnień zasilania większych niż 5 kPa np. 
agregatów kogeneracyjnych, które wymagają 
ciśnień co najmniej 10 kPa.

Natomiast w budynkach przemysłowych, 
w których zainstalowane są instalacje zasilają-
ce urządzenia techniczne (turbiny, piece, kotły, 
instalacje do chemicznej przeróbki gazu ziem-
nego np. nawozy sztuczne itp.) ciśnienie gazu 

może być zarówno niskie jak i średnie, średnie 
podwyższone lub nawet wysokie w zależności 
od wymagań wynikających z procesu technolo-
gicznego.
Uwaga: Ustawa Prawo budowlane i odpo-
wiednie rozporządzenia wykonawcze nie poda-
ją wytycznych dotyczących instalacji gazowych 
w obiektach przemysłowych.

D. Czy dla instalacji gazowych wy-
konywanych wewnątrz i na zewnątrz 
użytkowanego budynku wymagane 
jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie art. 29 ust 3 pkt 3 lit. d znowelizo-
wanego Prawa Budowlanego (znowelizowane 
Prawo budowlane obowiązuje od 19 września 
2020 r.) [1] dla instalacji gazowych wykonywa-
nych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego 
budynku nie wymaga się pozwolenia na bu-
dowę, ale wymaga się zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej.

Należy także pamiętać o tym, że pomimo 
uproszczenia trybu realizacji sieci dystrybucyj-
nych to inwestor nadal musi wypełniać swoje 
obowiązki z zakresu sporządzenia projektu bu-
dowlanego i ustanowienia kierownika budowy.

A zatem inwestor będzie zobowiązany 
do opracowania i przedłożenia pełnej doku-
mentacji projektowej wymaganej przy zwykłej 
procedurze uzyskiwania pozwolenia na budo-
wę. Dokumenty te zostaną następnie podda-
ne weryfikacji odpowiedniego organu, który 
w drodze decyzji administracyjnej będzie mógł 
nałożyć na inwestora obowiązek uzyskania po-
zwolenia na budowę w wypadkach określonych 
przez ustawę. Przy odpowiedniej ocenie ryzyka 
możliwości wystąpienia takiego scenariusza, 
inwestor może zrezygnować z uproszczonego 
trybu realizacji i od razu wystąpić o wydanie 
pozwolenia na budowę na dotychczasowych 
zasadach.

Podsumowując, jeśli skupimy się na sa-
mej treści zmienionego nowelizacją przepisu 
możemy dojść do wniosku, że instalacje gazo-
we wymagają tylko zgłoszenia. Jeśli natomiast 
przejrzymy pozostałe przepisy to okaże się, że 
w przypadku tych robót inne procedury są takie 
jak przy pozwoleniu na budowę.

E. Kiedy należy powołać kierownika 
budowy?

Zgodnie z Prawem budowlanym [1] wymóg 
powołania kierownika budowy dotyczy:

a) realizacji wszystkich robót budowlanych 
na które organ architektoniczno-budow-
lany wydał pozwolenie na budowę (art. 
42 ust. 1 pkt 2 lit. a)

b) także niektórych robót budowlanych 

zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundamenty i dach i do którego 
doprowadzone mogą być różne media, 
w tym gaz ziemny. 

• właściciel budynku (nieruchomości) – 
oznacza właściciela, a także zarządzają-
cego lub dzierżawcę budynku,

• użytkownik lokalu – osoby fizyczne albo 
osoby prawne lub jednostki organizacyj-
ne nie posiadające osobowości prawnej, 
faktycznie użytkujące ten lokal.

W dalszej części artykułu proponuje się za-
poznać z aktualnymi przepisami dotyczącymi in-
stalacji gazowej w postaci pytań i odpowiedzi, 
dla trzech etapów, tj. : fazy projektowania, fazy 
wykonawstwa, fazy eksploatacji.

A. W jakich budynkach można insta-
lować instalacje gazowe?

Z rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać bu-
dynki [2] wynika co następuje:

a) § 157. 3. Instalacja gazowa w budynku 
o wysokości większej niż 35 m ponad 
poziomem terenu może być doprowadzo-
na tylko do pomieszczeń technicznych, 
w których są zainstalowane urządzenia 
gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na 
najniższej kondygnacji nadziemnej, a tak-
że na najwyższej kondygnacji budynku 
lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem 
zastosowania urządzeń stabilizujących 
ciśnienie gazu. 

b) § 157. 4. Zastosowanie instalacji gazo-
wej w budynkach o wysokości ponad 
25 m wymaga uzyskania pozytywnej 
opinii wydanej przez właściwego ko-
mendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej.

Z powyższego wynika, że:
a) Instalacja gazowa w budynkach powyżej 

35 m może być doprowadzona tylko do 
pomieszczeń technicznych usytuowa-
nych w piwnicy lub na najniższej kondy-
gnacji nadziemnej, a także na najwyższej 
kondygnacji budynku lub nad tą kondy-
gnacją (na dachu)

b) Bezwarunkowa możliwość stosowania 
instalacji gazowej w budynkach dotyczy 
tylko budynków niskich i średniowy-
sokich (12 do 25 m) lub mieszkalnych 
o wysokości do 9 kondygnacji nadziem-
nych.

c) Budynki powyżej 25 m do 35 m mogą 
posiadać instalację gazową, ale pod wa-
runkiem zgody właściwego komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej
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podlegających procedurze zgłoszenia 
(art. 42 ust.1 pkt 2 lit. b i c  [1])  m.in.:
• instalacje wewnątrz i na zewnątrz 

użytkowanego budynku instalacji 
gazowych

• budowa sieci gazowych
• budowa instalacji zbiornikowych na 

gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem 
o pojemności do 7 m3 przeznaczonych 
do zasilania instalacji gazowych w bu-
dynkach jednorodzinnych

• instalacje mikroinstalacji biogazu rol-
niczego

F. Kiedy można, a kiedy należy usta-
nowić nadzór inwestorski?

Zgodnie z art.18 Prawa budowlanego in-
westor ma pozostawioną dowolność w tym 
zakresie. Inwestor może ustanowić inspektora 
nadzoru inwestorskiego na budowie, przy czym, 
głównym powodem jest zazwyczaj stopień 
skomplikowania danej inwestycji np. instalacja 
w zakładzie przemysłowym lub troska inwestora 
o prawidłowe wykonanie wszystkich prac.
Uwaga: Zgodnie z art. 19 ust. 1 Prawa bu-
dowlanego właściwy organ może w decyzji 
o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora 
obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru in-
westorskiego, a także obowiązek zapewnienia 
nadzoru autorskiego:

a) w przypadkach uzasadnionych wysokim 
stopniem skomplikowania obiektu lub 
robót budowlanych bądź przewidywa-
nym wpływem na środowisko

b) jeżeli inwestycja budowlana dotyczy ka-
tegorii obiektów wymienionych w rozpo-
rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
19 listopada 2001 r. [4], wtedy pojawia 
się obligatoryjny wymóg uczestnictwa 
inspektora nadzoru inwestorskiego w ta-
kim przedsięwzięciu. Ze względu na to, 
że dla instalacji gazowych nie jest wyma-
gane pozwolenie na budowę, to ta uwa-
ga nie dotyczy przedmiotowej sprawy.

G. Czy dopuszczalne jest łączenie 
funkcji kierownika budowy (robót) 
i inspektora nadzoru inwestorskiego? 

Zgodnie z art. 24 ust 1 Prawa budowlanego 
[1] łączenie funkcji kierownika budowy (robót) 
i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest do-
puszczalne.

H. Jakie kwalifikacje powinien posia-
dać wykonawca instalacji gazowych?

Z Prawa budowlanego wynika, że wyko-
nawca, niejednokrotnie właściciel firmy – jeśli 
prowadzi osobiście roboty budowlane – powi-

nien posiadać uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie, a jeżeli 
ich nie posiada to ma obowiązek zatrudnienia 
osoby o takich kwalifikacjach. Należy tu za-
znaczyć, że obowiązek powołania kierownika 
budowy/ kierownika robót leży po stronie inwe-
stora, który pobiera przed rozpoczęciem robót 
od uzgodnionej (powołanej) osoby, wymagane 
Prawem budowlanym [1], oświadczenie o przy-
jęciu obowiązków ( art. 42.1, art.41.4 ust. 1, 
art. 44 ust.1).

I. Warunki prowadzenia głównej 
próby szczelności dla instalacji we-
wnętrznej

Nadzór nad główną próba szczelności 
w przypadku wykonania nowej instalacji ga-
zowej, jej przebudowy lub wyłączenia  z użyt-
kowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy może 
prowadzić wyłącznie osoba posiadająca od-
powiednie uprawnienia budowlane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 16.08.1999 r. w sprawie wa-
runków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych [3]:

a) Ciśnienie czynnika próbnego w czasie 
przeprowadzania głównej próby szczel-
ności powinno wynosić 0,05 MPa, ale 
dla instalacji lub jej części znajdującej się 
w pomieszczeniu mieszkalnym lub w po-
mieszczeniu zagrożonym wybuchem 
ciśnienie czynnika próbnego powinno 
wynosić 0,1 MPa. Próbę ciśnieniową wy-
konuje się z odłączeniem od sprawdza-
nej instalacji urządzeń gazowych.

b) Wynik głównej próby szczelności uznaje 
się za pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut 
od ustabilizowania się ciśnienia czynnika 
próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

c) Z przeprowadzenia głównej próby 
szczelności sporządza się protokół, który 
powinien być podpisany przez właści-
ciela budynku oraz wykonawcę insta-
lacji gazowej.

Uwaga: Inwestor może ustanowić osobę 
z uprawnieniami do odbioru głównej próby 
szczelności, albo w przypadku, gdy inwestycja  
jest technicznie skomplikowana np. instalacja 
w zakładzie przemysłowym, może ustanowić 
inspektora nadzoru inwestorskiego i wtedy pro-
tokół z próby szczelności powinien być również 
podpisany przez tę osobę. 

J. Warunki prowadzenia głównej próby 
szczelności dla instalacji zewnętrznej

Dla instalacji gazowej usytuowanej poza 
obrysem budynku w odległości większej niż 
0,5 m od jego ściany zewnętrznej próby szczel-
ności powinny być przeprowadzane zgodnie 

z wymaganiami dotyczącymi gazociągów (sieci 
gazowych [5]). Próbę dla instalacji zewnętrznej 
wykonanej w ziemi należy wykonać przy ciśnie-
niu 0,21 MPa. Wynik głównej próby szczelności 
należy uznać za pozytywny, jeśli w okresie min. 
30 minut od ustabilizowania się ciśnienia czyn-
nika próbnego nie nastąpi spadek ciśnienia.

K. Kto odpowiada za dopełnienie 
obowiązku okresowej kontroli insta-
lacji gazowej? 

Za fazę eksploatacji (użytkowania) w za-
kresie instalacji gazowych odpowiedzialni są 
właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego.

Obowiązek okresowej kontroli obejmuje 
również właścicieli i zarządców budynków in-
dywidualnego budownictwa jednorodzinnego, 
zagrodowego i letniskowego. Powinni te czyn-
ności zlecić osobie uprawnionej.

Z przeprowadzonej rocznej kontroli stanu 
technicznego instalacji gazowej kontrolujący 
zobowiązany jest sporządzić protokół i nie-
zwłoczne przekazać zlecającemu (właścicielowi/
zarządcy budynku). 

L. Warunki prowadzenia próby szczel-
ności dla instalacji wewnętrznej w ra-
mach użytkowania instalacji 

Jednym z elementów okresowej kontroli 
jest próba szczelności instalacji gazowej, któ-
ra  wzbudza wiele kontrowersji i wątpliwości 
w środowisku gazowniczym.

W świetle art. 62.5 Prawa budowlanego 
kontrolę stanu technicznego instalacji gazowej, 
w tym próbę szczelności, wchodzącą w skład jej 
eksploatacji, mogą przeprowadzać:

a) osoby posiadające kwalifikacje wyma-
gane przy wykonywaniu dozoru nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz 
sieci gazowych (tzw. uprawnienia ener-
getyczne), z wyłączeniem kontroli stanu 
technicznego przewodów kominowych,

 Uwaga: Uzyskanie uprawnień energe-
tycznych wymaga zdania egzaminu (raz 
na 5 lat) przed Komisją powołaną przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

b) osoby posiadające uprawnienia budow-
lane odpowiedniej specjalności.

Dodatkowo zgodnie z Art. 62.6 Prawa bu-
dowlanego kontrolę stanu technicznego prze-
wodów kominowych mogą przeprowadzać: 

• osoby posiadające kwalifikacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim – w odnie-
sieniu do przewodów dymowych oraz 
grawitacyjnych przewodów spalinowych 
i wentylacyjnych; 

• osoby posiadające uprawnienia budow-
lane odpowiedniej specjalności – w od-
niesieniu do przewodów kominowych 
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oraz do kominów przemysłowych, ko-
minów wolno stojących oraz kominów 
lub przewodów kominowych, w których 
ciąg kominowy jest wymuszony pracą 
urządzeń mechanicznych przewodów 
kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych). 

Reasumując można stwierdzić, że z cy-
towanych zapisów wynika jednoznacznie, że 
nadzór nad wykonywaniem prób szczelno-
ści instalacji gazowej podczas użytkowania 
obiektów budowlanych mogą wykonywać 
wyłącznie: 

• osoby posiadające odpowiednie upraw-
nienia budowlane lub alternatywnie

• osoby posiadające kwalifikacje wyma-
gane przy wykonywaniu dozoru nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz 
sieci gazowych (tzw. uprawnienia ener-
getyczne).

M. Możliwości stosowania przewo-
dów spalinowych i dymowych z two-
rzyw sztucznych

W §  266. Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie (z później-
szymi zmianami [5]) został wprowadzony zapis 
o następującej treści:

1. Przewody spalinowe i dymowe powinny 
być wykonane z wyrobów niepalnych.

2. Przewody lub obudowa przewodów 
spalinowych i dymowych powinny speł-
niać wymagania określone w Polskiej 
Normie dotyczącej badań ogniowych 
małych kominów.

3. Dopuszcza się wykonanie obudowy, 
o której mowa w ust. 2, z cegły pełnej 
grubości 12 cm, murowanej na zaprawie 
cementowo-wapiennej, z zewnętrznym 
tynkiem lub spoinowaniem.

Zapisy te w sposób jednoznaczny wskazują 
na brak możliwości stosowania w Polsce prze-
wodów spalinowych i dymowych (wkładów 
kominowych) z tworzyw sztucznych, 

Zwraca się ponadto uwagę, że Normy 
w Polsce: 

• są nieobowiązkowe, chyba, że są cyto-
wane w ustawach lub rozporządzeniach

• wprowadzona w Polsce norma  np. 
PN-EN 14471+A1:2015-02 - wersja an-
gielska „Kominy -- Systemy kominowe 
z kanałami wewnętrznymi z tworzyw 
sztucznych -- Wymagania i badania” 
jest sprzeczna z obowiązującym rozpo-
rządzeniem. Oznacza to, że to zapisów 
tej normy nie można w Polsce stosować 
(ustawy, rozporządzenia są aktami 
wyższej rangi).

N. Możliwość prowadzenia odcinka 
instalacji gazowej w posadzce

Ostatnio coraz częściej w pomieszczeniu 
projektuje się wyspę z kuchenką. W związ-
ku z tym  jest pytanie, czy można zastosować 
w tym miejscu kuchnię zasilaną gazem. Rozwią-
zanie to wymaga prowadzenia instalacji gazo-
we w posadzce.

W § 165. ust. 2 Rozporządzenie Ministra In-
frastruktury) z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
75, poz. 1065) stwierdza się co następuje:

„Przewody instalacji gazowych w piwni-
cach i suterenach należy prowadzić na po-
wierzchni ścian lub pod stropem, natomiast 
na pozostałych kondygnacjach nadziemnych 
dopuszcza się prowadzenie ich także w bruz-
dach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami 
lub wypełnionych…”

Z powyższego zapisu wynika, że instalacji 
gazowej nie wolno prowadzić w podłodze (po-
sadzce) pomieszczenia w budynku mieszkalnym. 
Uwaga: Zgodnie z Art. 2. ust. 2. Ustawy o wła-
sności lokali  Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388 z dnia 
24 czerwca 1994 r. zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1892., z 2017 r. poz. 1529 oraz § 3.11 i  § 4 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 75, poz. 690 z późn. zm.), 
kuchnię zalicza się do pomieszczeń mieszkal-
nych (pomocniczych) przeznaczonych na czaso-
wy pobyt ludzi.

Ze względu na niezgodność z obowiązują-
cymi przepisami ewentualne prowadzenie rury 
gazowej w posadzce wymagałoby uzyskania 
odstępstwa od właściwego miejscowo organu 
administracji architektoniczno-budowlanej (czyli 
od starosty lub prezydenta miasta na prawach 
powiatu).

O. Jak gęstość gazu wpływa na pro-
jektowanie instalacji gazowych? 

Groźniejszym paliwem od gazu ziemnego 
jest propan-butan (LPG), który jest cięższy od 
powietrza (trudno go usunąć z pomieszczenia) 
i posiada wyższą temperaturę spalania, niższe 
granice wybuchowości (2 do 9%)  i większą 
wartość ciśnienia wybuchu (wyższa prędkość 
rozchodzenia się fali wybuchowej).

Dlatego też przy projektowaniu instalacji 
gazowej istotna jest gęstość gazu. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
[2] zostały sformułowane następujące zapisy:

a) W § 157 ust. 8: „Instalacje gazowe za-
silane gazem o gęstości większej od gę-

stości powietrza nie mogą być stosowa-
ne  w pomieszczeniach, których poziom 
podłogi znajduje się poniżej otaczające-
go terenu oraz, w których znajdują się 
studzienki lub kanały instalacyjne i rewi-
zyjne poniżej podłogi”.

b) W § 164 ust. 4: „Poziome odcinki insta-
lacji gazowych powinny być usytuowane 
w odległości co najmniej 0,1 m powyżej 
innych przewodów instalacyjnych, nato-
miast jeżeli gęstość gazu jest większa od 
gęstości powietrza – poniżej przewodów 
elektrycznych i urządzeń iskrzących”.

c) W § 168 ust. 2 „Gazomierze do pomiaru 
przepływu gazu o gęstości mniejszej od 
gęstości powietrza powinny być umiesz-
czone powyżej licznika elektrycznego 
i innych urządzeń mogących iskrzyć, 
a do gazu o gęstości większej od gęstości 
powietrza –o co najmniej 0,3 m poniżej 
licznika i takich urządzeń”.

Ze względu na powyższe zalecenia w Pol-
sce nie wolno lokalizować kotłów zasilanych 
LPG w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu 
oraz nie wolno wjeżdżać pojazdem napędza-
nym LPG do garaży podziemnych.

P. Czy można instalować przewody 
gazowe w garażach?

Często zadawane są zapytania w tym za-
kresie. Stan prawny jest tu oczywisty.

Przepis paragrafu 281 rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury w sprawie warunków tech-
nicznym jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie [3] zabrania instalowanie 
przewodów gazowych w garażach, z wyłącze-
niem odstępstwa określonego w paragrafie 164 
ust. 6, które definiuje: „Dopuszcza się prowa-
dzenie przewodów gazowych z rur stalowych 
bez szwu i rur stalowych ze szwem przewo-
dowych, łączonych za pomocą spawania przez 
jedną kondygnację garażu, znajdującą się bez-
pośrednio pod kondygnacją nadziemną budyn-
ku, pod warunkiem zabezpieczenia tych prze-
wodów przed uszkodzeniem mechanicznym”.

Tak więc nie ma znaczenia jaki to garaż, 
bo polskie prawo zabrania instalowania prze-
wodów gazowych w garażach - za wyjątkiem 
garażu określonego w paragrafie 164.ust.6. 

Oczywiście prawo nie dopuszcza w gara-
żach instalowanie instalacji gazowej z rur mie-
dzianych. 

R. Czy obowiązują wymagania tech-
niczno-prawne dotyczące urucha-
miania i wyłączania z eksploatacji 
instalacji gazowych?

Wymagania w tym zakresie określa Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki [5].
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Przepis ten określa wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy:

• wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych 
i prac niebezpiecznych przy budowie 
i eksploatacji sieci gazowych;

• budowie, przebudowie, remontach i eks-
ploatacji sieci gazowych gazu ziemnego;

• uruchamianiu instalacji gazu ziemnego 
w obiektach budowlanych oraz montażu 
i demontażu gazomierzy.

Wnioski końcowe
1. Instalacje gazowe wykonywane wewnątrz 

i na zewnątrz użytkowanego budynku nie 
wymagają obecnie pozwolenia na budowę, 
ale wymagają zgłoszenia organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej (z załą-
czonym projektem instalacji, opracowanym 
przez uprawnioną osobę). Pomimo uprosz-
czenia trybu realizacji instalacji to inwestor 
nadal musi wypełniać swoje obowiązki 
z zakresu sporządzenia projektu budow-
lanego i ustanowienia kierownika robót, 
a więc praktycznie pozostały procedury wy-
magane jak przy pozwoleniu na budowę.

2. W znowelizowanym Prawie budowlanym 
brak wytycznych dotyczących wykonywa-
nia lub przebudowy instalacji gazowych 
w obiektach przemysłowych. Można tu 
posługiwać się normami PN/EN i literaturą 
techniczną, w zakresie zgodnym z obowią-
zującym polskim Prawem budowlanym.
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Abstract: 
Natural gas has been indicated by the 

Polish government as a “bridge fuel” in the 
transformation of the national power indus-
try. In Poland, this choice can be considered 
rational and offers a chance for a significant 
reduction in carbon dioxide emissions in the 
next 10 years. The fight to reduce the emis-
sivity of the Polish energy sector is the main 
determinant of changes resulting from the 
need for Poland to achieve the goals set by the 
European Union’s climate policy. In this con-
text, the advantage of gas is its much lower 
emissions than coal fuel and the positive expe-
rience of cooperation between gas and renew-
able energy sources. The article also highlights 
the great effort made by the Polish state and 
the domestic gas sector to build security and 
an appropriate legal and organizational frame-
work for the domestic gas market. At the same 
time, attention was drawn to the necessity of 
meeting the challenges arising from the glo-
balization of the gas market, the use of gas by 
some countries as an instrument of economic 
pressure or a further increase in the climate 
ambitions of the European Union.

Streszczenie: 
Gaz ziemny został wskazany przez rząd 

polski jako „paliwo pomostowe” w proce-
sie transformacji krajowej elektroenergetyki. 
W warunkach polskich wybór ten uznać moż-
na za racjonalny i dający szanse na znaczą-
cą redukcję emisji dwutlenku węgla w naj-
bliższych 10 latach. Walka o zmniejszenie 
emisyjności polskiej energetyki jest bowiem 
głównym determinantem zmian wynikających 
z konieczności osiągania przez Polskę celów 
wyznaczonych przez politykę klimatyczną Unii 
Europejskiej.  W tym kontekście atutem gazu 
jest jego dużo mniejsza emisyjność od paliwa 
węglowego oraz pozytywne doświadczenia 
współpracy energetyki gazowej z odnawial-

nymi źródłami energii. W artykule zaakcento-
wano także duży wysiłek jakie poniosło pań-
stwo polskie i krajowy sektor gazu na rzecz 
zbudowania bezpieczeństwa i właściwych 
ram prawno-organizacyjnych dla krajowego 
rynku gazu. Jednocześnie zwrócono także 
uwagę na koniczność sprostania wyzwaniom 
wypływającym z globalizacji rynku gazu, wy-
korzystywania gazu przez niektóre państwa 
jako instrumentu ekonomicznego nacisku czy 
dalszego wzrostu ambicji klimatycznych Unii 
Europejskiej. 

Wprowadzenie
W kontekście zwiększających się ambicji 

klimatycznych Unii Europejskiej gaz ziemny 
zaczął być w Polsce postrzegany jako paliwo 
mogące posiadać znacznie większy udział 
w produkcji energii elektrycznej i cieplnej niż 
dotychczas. Wprowadzenie gazu kosztem wę-
gla ma w pierwszej kolejności doprowadzić 
do odczuwalnego zmniejszenia emisyjności 
polskiej elektroenergetyki. Gaz ziemny jako 
paliwo mniej emisyjne od węgla już powięk-
szył swój udział w strukturze produkcji energii 
elektrycznej w Polsce z poziomu 3,1%  w 2010 
r. do poziomu 9,14% w 2020 r.1 Jednocześnie 
konsumpcja gazu ziemnego w tym samym 
okresie stale wzrastała przebijając w 2020 
r. poziom 20 mld m³. To m.in. konsekwencja 
zrealizowanych w ostatnich latach kilku inwe-
stycji w nowe bloki energetyczne oparte na 
gazie ziemnym takie jak elektrownie w Sta-
lowej Woli, Płocku czy Włocławku. Paliwo 
gazowe może być także rozwiązaniem innych 
problemów związanych przede wszystkim 
z węglem takich jak: ogromne obciążenie dla 
środowiska naturalnego wywoływane przez 
działalność górniczą, problemy strukturalno-
-ekonomiczne górnictwa węgla kamiennego 
na Śląsku czy powiększający się w ostatnich 
latach niedobór krajowej produkcji węgla uzu-
pełniany importem.  Na określoną rolę gazu 
ziemnego w procesie transformacji polskiej 
energetyki jeszcze w 2018 r wskazywał m.in. 
Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej In-
frastruktury Energetycznej Piotr Naimski:  „Gaz 
będzie używany w perspektywie strategii jako 
element regulacyjny, nie będziemy przesta-
wiali gwałtownie polskiej energetyki na gaz”2. 

W ramach Unii Europejskiej Polska znalazła się 
natomiast w gronie państw akcentujących po-
trzebę utrzymania wsparcia finansowego dla 
kolejnych inwestycji w infrastrukturę gazową. 
W dniu 20 maja 2020 r. z inicjatywy rządu pol-
skiego  Komisji Europejskiej został przekazany 
list 8 państw: Bułgaria, Czechy, Grecja, Litwa, 
Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry, w którym 
wyrażono przekonanie, że „(…) gaz ziemnym 
będzie kluczowym narzędziem w staraniach 
o osiągnięcia przez Unię Europejską neutral-
ności klimatycznej do 2050 r.3.

1. Gaz ziemny paliwem 
przejściowym transformacji 
energetycznej w Polsce

Ostatecznie rola gazu ziemnego w pol-
skiej gospodarce energetycznej określona 
została w przyjętej przez Radę Ministrów 2 
lutego 2021 r. „Polityce energetycznej Polski 
do 2040 r.” (dalej PEP2040). Dokument ten 
zawiera przede wszystkim wizję transformacji 
polskiej energetyki w perspektywie najbliż-
szych dwóch dziesięcioleci, która prowadzić 
do „zbudowaniu nowego systemu energe-
tycznego”4. Wdrażane zmiany mają w dłuż-
szej perspektywie czasowej doprowadzić do 
zbudowania „zeroemisyjnego systemu ener-
getycznego” opartego na jądrowych i zloka-
lizowanych na morzu wiatrowych źródłach 
produkcji energii elektrycznej. Mają być one 
uzupełniane przez rozwój „energetyki rozpro-
szonej i obywatelskiej”5. Jednocześnie kon-
sekwentnie zmniejszać ma się udział paliwa 
węglowego w produkcji energii elektrycznej 
w Polsce do maksymalnie 56% w 2030 r.. Zu-
życie węgla ma być także konsekwentnie re-
dukowane w obszarze ciepłownictwa poprzez 
zwiększenie dostępności dla gospodarstw 
domowych do ciepła systemowego oraz  zero- 
lub niskoemisyjne źródeł indywidualnych6. 
Redukowana energetyka węglowa nie będzie 
jednak natychmiast zastępowana przez dopi-
nane do Krajowego Systemu Energetycznego 
(dalej KSE) nowe źródła jądrowe czy wiatro-
we. Na przeszkodzie stoją bowiem długo-
letnie procesy inwestycyjne, które aktualnie 
jeszcze się nie rozpoczęły. PEP2040 zakłada, 
że pierwszy blok jądrowy o mocy 1 – 1,6 GW 
uruchomiany zostanie w 2033 r, a cały pro-

Gaz ziemny paliwem przejściowym w procesie transformacji 
energetycznej w Polsce

Marcin 
Sienkiewicz
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gram obejmujący oddanie do użytku łącznie 
6 bloków jądrowych zakończy się w 2043 r. 
Polska transformacja energetyczna będzie 
więc zawierać okres przejściowy, w którym 
stosunkowo szybko pojawić się muszą nowe 
niskoemisyjne bloki energetyczne zastępujące 
wygaszane źródła węglowe i wspierając sta-
bilność całego KSE. Konsekwentne zwiększa-
nie udziału OZE w „strukturze krajowego zuży-
cia energii elektrycznej netto” do 32% w 2030 
zwiększy bowiem potrzeby w zakresie regula-
cyjnym krajowej elektroenergetyki.  Taką rolę 
ma odgrywać w najbliższym dziesięcioleciu 
energetyka gazowa.  

„Coraz większą rolę odgrywać 
będą źródła odnawialne – ich po-
ziom w strukturze krajowego zużycia 
energii elektrycznej netto wyniesie 
nie mniej niż 32% w 2030 r., (…). 
Dla osiągnięcia takiego poziomu OZE 
w bilansie, niezbędny jest rozwój in-
frastruktury sieciowej, technologii 
magazynowania energii, a także roz-
budowa jednostek gazowych jako 
mocy regulacyjnych”. PEP2040, s. 8.

Według obowiązującej polityki energe-
tycznej gaz ziemny ma więc pełnić rolę „pa-
liwa pomostowego” w procesie transformacji 
energetycznej7. Tym samym należy założyć, że 
udział paliwa gazowego w krajowej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej będzie wzrastał 
generując zwiększenie jego konsumpcji. We-
dług prognoz Operatora Systemu Przesyło-
wego Gaz-System, zawartych w „Krajowym 
dziesięcioletnim planie rozwoju systemu prze-
syłowego” na lata 2020-2029 (dalej KDPR 
2020-2029),  udział gazu ziemnego w krajo-
wej produkcji energii elektrycznej w 2040 r. 
ma osiągnąć poziom 16%8.

„Zmiany na rynku elektroenerge-
tyki będą miały największy wpływ 
na przyszłe zapotrzebowanie na gaz 
i dynamikę zmian ilości przesyłanego 
gazu”. KDPR 2020-2029

Przyznanie dla gazu ziemnego roli paliwa 
przejściowego będzie więc w najbliższych la-
tach głównym impulsem rozwoju jego rynku. 
Prognozy rozwoju popytu na gaz ziemny opra-
cowane przez polskiego OSP szacują wielkość 
zapotrzebowania na to paliwo w perspekty-
wie 2041 od 21,2 mld m³ w wariancie umiar-
kowanego wzrostu (co uznać można za zbyt 
skromne oszacowanie), poprzez 27 mld m³   
w scenariuszu optymalnym, aż po 31,7 mld m³   
w wariancie nasycenia rynku9.

2. Wybór gazu to strategiczna decyzja
Gaz ziemny zyskując status „paliwa pomo-

stowego” nabiera kluczowego znaczenia dla 
polskiej elektroenergetyki i całej gospodarki - 
choć w ograniczonym horyzoncie czasowym. 
Decyzje podejmowane w tym zakresie mają 
więc charakter strategiczny i będą w zasadni-
czy sposób wpływać na kondycję i rozwój pol-
skiej energetyki, a pośredni sposób całej go-
spodarki narodowej. Należy zatem rozpatrzeć 
kwestie istotne w kontekście bezpieczeństwa, 
stabilności i ekonomii Krajowego Systemu 
Energetycznego, który w dużo większym stop-
niu niż obecnie związany zostanie z gazownic-
twem i rykiem gazu.

• Bezpieczeństwo
Podstawowym warunkiem dla prawi-

dłowego funkcjonowania  energetyki opartej 
na gazie będzie zachowanie bezpieczeństwa 
bieżącego dostępu i zachowania ciągłości do-
staw paliwa w dłuższej perspektywie. Jest to 
szczególnie wazki problem w przypadku Polski, 
której zasoby surowca nie pozwalają na rozwi-
nięcie własnego wydobycia gazu do poziomu 
w pełni zaspokającego konsumpcję krajową. 
Sytuacja w tym zakresie uległa wręcz pogorsze-
niu w związku z ze zwiększeniem udziału gazu 
importowanego w pokryciu zapotrzebowania 
do poziomu 79,5% w 2020 r.10. W związku 
tym kluczowego znaczenia nabiera infrastruk-
tura umożliwiająca dywersyfikację dostaw 
paliwa gazowego. W tym zakresie w drugiej 
dekadzie XXI wieku nastąpił znaczący postęp. 
Przede wszystkim w 2016 r. został uruchomiony 
(po wielu perturbacjach i przesunięciach ter-
minów) terminal LNG w Świnoujściu, którego 
moce przeładunkowe rozbudowywane są do 
8,3 mld m³ gazu rocznie. W grudniu 2022 r. 
zakończyć się ma budowa połączenia przesy-
łowego Baltic Pipe o przepustowości rocznej 
10 mld m³ (oraz 3 mld m³ gazu rocznie w kie-
runku Danii). Kolejną inwestycją w bezpieczeń-
stwo dostaw gazu ma być pływający (FSRU) 
terminal LNG zakotwiczony w wybrzeży Zatoki 
Gdańskiej. Jednostka ta ma rozpocząć swoją 
pracę na przełomie 2027 i 2028 r, a jej zdol-
ności regazyfikacyjne mają wynieść ok. 6,1 mld 
m³ gazu rocznie11. Reasumując w perspektywie 
2028 r. techniczne zdolności pozyskiwania gazu 
z międzynarodowego rynku od niezależnych 
dostawców wyniosą łącznie 24,5 mld m³ gazu 
rocznie. Dodatkowym źródłem dostaw gazu jest 
także wydobycie krajowe, które oscyluje wokół 
poziomu 4 mld m³ rocznie. Zaopatrzenie rynku 
polskiego będzie mogło być uzupełniane dzię-
ki nowym połączeniom międzysystemowym 
z Liwą (zdolności importu 1,9 mld m3 i eksportu 

2,4 mld m3 rocznie) i Słowacją (zdolności impor-
tu 5,7 mld m3 i eksportu 4,7 mld m3 rocznie)12, 
których uruchomienie ma nastąpić już 2022 r.

Ważnym elementem infrastruktury gazow-
niczej wzmacniającym bezpieczeństwo dostępu 
do gazu ziemnego są Podziemne Magazyny 
Gazu. (PMG).  Rynek polski zabezpieczany jest 
aktualnie przez 7 takich instalacji o łącznej 
pojemności 3,2 mld m3. W PEP2040 przyjęto, 
że dla „(…) dalszego wzrostu bezpieczeństwa 
energetycznego celowe jest prowadzenie rozbu-
dowy PMG do poziomu min. 4 mld m3 (wzrost 
o 1/3 pojemności) oraz zwiększenie aktualnej 
maksymalnej mocy odbioru gazu z instalacji ma-
gazynowych – z 53,5 mln m³/dobę do min. 60 
mln m3/dobę (wzrost o ok. 1/6 mocy) do sezonu 
zimowego 2030/2031”13. 

W przyszłości uzupełnieniem w zaopatrze-
niu rynku gazu będzie krajowa produkcja tzw. 
zielonych gazów w postaci biometanu i zielone-
go wodoru (uzyskiwanego przy wykorzystywa-
niu OZE). W PEP2040 założono, że do 2030 r. 
osiągnięte zostaną „(…) zdolności transportu 
sieciami gazowymi mieszaniny zawierającej ok. 
10% gazów zdekarbonizowanych, w szczegól-
ności biometanu i wodoru”14.

• Rynek
Z punktu widzenia duży obiorców gazu 

ziemnego, a do takich w coraz większym stop-
niu bezie zaliczała elektroenergetyka, istotne są 
ramy regulacyjno-organizacyjne w jakich funk-
cjonuje polskich rynek gazu ziemnego. W tym 
przypadku Polska także dokonała znaczącego 
wysiłku wdrażając zasady wynikające z regulacji 
zawartych w III pakiecie energetycznym. Uczest-
nikom rynku są one znane i w tym artykule ze 
względu na jego ograniczoną objętość nie będą 
one szczegółowo omawiane15. Nadmienić nato-
miast warto, że zwiększenie dostępności i funk-
cjonalności rynku gazu ma nastąpić poprzez 
wdrożenie celu strategicznego sformułowanego 
w „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r” 
(dalej SOR) oraz PEP2040 w postaci utworzenia 
w Polsce hubu gazowego, czyli regionalnego 
centrum dystrybucji i handlu gazem16. Zrealizo-
wanie tego ambitnego zamierzenia powinno:

- poprawić funkcjonalność krajowego 
rynku,

- zwiększyć przepływy gazu pomiędzy 
rykiem polskim a rynkami państw są-
siednich (dzięki nowym interkonekto-
rom z Litwą i Słowacją), 

- wzbogacić ofertę handlową na rynku 
hurtowym,

- wzmocnić konkurencyjny mechanizm 
kreowania ceny rynkowej.
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Kluczową rolę w realizacji tego projektu 
posiada Towarowa Giełda Energi S.A., która 
od grudnia 2012 r. prowadzi giełdę dla gazu 
ziemnego17. Handel giełdowy stał się wygod-
nym i zarazem bezpiecznym sposobem zawie-
rania transakcji handlowych na rynku gazu. 
W 2020 r. łączne obroty na rynkach spoto-
wych i terminowym TGE osiągnęły poziom 
151,1 TWh18 co stanowiło ok. 70% obecnego 
na rynku polskim wolumenu gazu. 

 
• Mniejsza emisyjność

Według danych rządowych szacowana 
emisja CO2 w Polsce w 2018 r. wyniosła 337,71 
miliona ton co stanowiło 81,8% całkowitej 
krajowej emisji gazów cieplarnianych (odpo-
wiednio: metan – 11,8%, podtlenek azotu 
5,4%). Głównym źródłem emisji tego gazu była 
(i nadal jest) podkategoria „Spalanie Paliw” 
z udziałem na poziomie 92,3%., a w jej ramach 
„przemysły energetyczne 48,1% udziałem19. Za-
kładane w polskim modelu transformacji, czę-
ściowe zastąpienie wygaszanych bloków wę-
glowych źródłami gazowymi, powinno zatem 
przynieść w okresie przejściowym znaczącą 
redukcję emisji CO2. Gaz ziemny wykorzystywa-
ny w elektroenergetyce czy ciepłownictwie jest 
bowiem paliwem znacznie mniej emisyjnym od 
węgla. W ocenie działającego przy Organizacji 
Narodów Zjednoczonych  Międzyrządowego 
Zespołu ds. Zmian Klimatu (ang. Intergovern-
mental Panel on Climate Change, w skrócie 
IPCC), emisyjność źródeł energii obejmująca 
pełny cykl życia inwestycji (m.in. bezpośrednią 
emisję dwutlenku węgla przy produkcji oraz 
wynikającą z budowy i eksploatacji obiektu 

wraz z łańcuchem dostaw) klasyfikuje  paliwo 
gazowe jako emitujące średnio w przeliczeniu 
o niemal połowę mniej CO2 przy wytwarzaniu 
energii w porównaniu z węglem: węgiel – 
820 g CO2 /kWh, gaz – 490 g CO2 /kWh20.

• Paliwo gazowe wsparciem dla OZE
Zachowanie stabilności i bezpieczeństwa 

KSA z upływem kolejnych lat w coraz większym 
stopniu będzie uzależnione od źródeł odnawial-
nych. Produkowany przez OZE prąd (w oparciu 
o obowiązujące prawo) posiada pierwszeństwo 
we wprowadzaniu do systemu. W konsekwen-
cji napływu takiej energii dochodzi przeważnie 
do ograniczenia rzeczywistego czasu pracy 
elektrowni węglowych,  które muszą jednak 
pozostawać w gotowości do podjęcia pracy 
podczas zastoju źródeł odnawialnych. W takich 
stanach bloki węglowe generują wysokie kosz-
ty utrzymania. W sytuacji dalszego rozwoju 
OZE  upowszechnienie energetyki gazowej po-
winno skutecznie wspomóc  stabilizację syste-
mu energetycznego. Nowoczesne bloki gazowe 
charakteryzujące się dużą elastycznością pracy 
bardzo dobrze sprawdzają się w wyrównaniu 
niestabilności produkcji energii za pomocą OZE 
w warunkach dobowej zmienności  zapotrze-
bowania na energię elektryczną. „Zaletą nowo-
czesnych rozwiązań elektrowni inteligentnych 
budowanych w formie zespołów tłokowych 
silników gazowych jest osiągnięcie zarówno 
szybkiego rozruchu maszyn (osiągniecie pełnej 
mocy w ciągu pięciu minut od wydania pole-
cenia rozruchu) jak i równie szybkiego zrzutu 
mocy (całkowite zatrzymanie maszyny po ok. 
2,5 minutach od chwili wydania polecenia). 

Stąd, implementacja współpracy urządzeń OZE 
z inteligentną generacją gazową, na przykład 
w strukturze hybrydowej, może stanowić roz-
wiązanie problemu niestabilności źródeł odna-
wialnych, tym samym poprawiając efektywność 
ekonomiczną tego typu układów”21.

3. Wyzwania
Wprowadzając w większej skali gaz ziem-

ny do polskiej elektroenergetyki trzeba to 
jednocześnie czynić ze świadomością określo-
nych wyzwań jakie wynikają z kształtujących 
sytuację na rynkach gazu trendach ekonomicz-
nych, politycznych czy regulacyjnych. 

• Trendy na globalnym rynku gazu
Czas pandemii lat 2020 - 2021 przyniósł 

bezprecedensowe zawirowania na rynkach 
międzynarodowych surowców energetycznych. 
W okresie tym na rynkach gazu ziemnego do-
świadczano skrajnie różnych od siebie sytuacji: 
od historycznego spodku ceny gazu w mie-
siącach letnik 2020 r. po także historyczny pik 
cenowy, który przypadł na wrzesień-październik 
roku bieżącego. Dramatyczny wzrost cen, jaki 
obserwowany jest od stycznia 2021 r., nastę-
pował w efekcie ograniczonej podaży gazu oraz 
wzmożonego popytu w skali światowej. Za-
chwianie równowagi miedzy podażą a popytem 
nastąpiło szczególnie wyraźnie w segmencie 
LNG. Wzrost zapotrzebowania na gaz skroplo-
ny nastąpił przede wszystkim na rynkach Azji 
Wschodniej, co w konsekwencji doprowadziło 
do dynamicznego wzrostu cen i osiągnięcia 
rekordowych poziomów na rynku spotowym 
(Benchmark JKM LNG) we wrześniu 2021 r.22.

Rys. nr 1. Dynamika światowych cen gazu w okresie styczeń 2019 – styczeń 2021. Źródło: S&P Global Platts, https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/blogs/lng/011121-ct-lng-jkm-
price-japan-shale-gas-oil-carbon-shipping-steel
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Zjawisko to można interpretować jako do-
wód na zglobalizowanie handlu gazem i ufor-
mowanie się rynku światowego. Jednocześnie 
wzrostowy ruch cen gazu wzmacniał  wzrost 
cen na rynkach energii elektrycznej w Unii Eu-
ropejskiej. Paliwo gazowe odpowiada bowiem 
w znaczącej części za produkcję energii elek-
trycznej na terenie UE – w  2019 r. udział ten 
wyniósł 21,7%23. 

Polska, pomimo konsekwentnego dy-
wersyfikowania źródeł zaopatrzenia w gaz 
oraz odpowiednio wysokiego zapasu zgro-
madzonego w PMG (wykorzystanie ponad 
90% pojemności magazynowych), także do-
świadczyła gwałtownego wzrostu cen tego 
paliwa. Rosnące koszt pozyskania gazu z im-
portu, a w konsekwencji na krajowym rynku 
hurtowym będzie wymuszał na podmiotach 
zajmujących się obrotem składanie wniosków 
o zatwierdzenie zmian w taryfach prowadzą-
cych w konsekwencji do podwyższenia ceny 
dla odbiorców końcowych24. 

Jesteśmy więc częścią światowego rynku 
gazu i musimy w większym niż dotychczas stop-
niu uwzględniać ryzyka z tego wynikające. 

• Wykorzystywanie gazu 
do celów politycznych

Pomimo dużego wysiłku jaki poniosła Unia 
Europejska i Polska w zakresie budowy otwar-
tych i konkurencyjnych rynków gazu, paliwo 
to nadal cechuje się znaczącą wrażliwością na 
oddziaływanie polityczne. W warunkach eu-
ropejskich, ze względu na duże znaczenie im-

portu w zaopatrzeniu poszczególnych rynków 
narodowych, gaz ziemny jest i nadal będzie 
wykorzystywany jako ekonomiczne narzędzie 
nacisku służące w osiąganiu celów politycz-
nych. Należy się spodziewać, że „instrument 
gazowy”  będzie w kolejnych latach stałym 
elementem gry prowadzonej przez Federację 
Rosyjską z państwami Unii Europejskiej i Soju-
szu Północnoatlantyckiego i szczególnie często 
wykorzystywanym wobec regionu Europy Środ-
kowej i Wschodniej. W tym przypadku nie ist-
nieje jednak wspólna percepcja problemu oraz 
zbieżność interesów strategicznych po stronie 
państw należących do wspólnoty euroatlantyc-
kiej. Mamy bowiem do czynienia ze skrajnie od-
miennymi postawami i politykami w tym zakre-
sie. Dla Niemic i Austrii Federacja Rosyjska jest 
głównym partnerem we współpracy energe-
tycznej, której materialnym wyrazem są przede 
wszystkim połączenia przesyłowe Nord Stream 
I i II25. Podobne podejście do współpracy z Ro-
sją posiadają także Węgry. We wrześniu 2021 
r. węgierska państwowa spółka MVM zawarła 
z Gasprom Export dwa nowe długoterminowe 
kontrakty (15 lat) na dostawy gazu o łącznym 
wolumenie 4,5 mld m³ rocznie26. W przypadku 
Polski czy Litwy Rosja postrzegana jest nato-
miast jako główne zewnętrzne zagrożenie dla 
ich bezpieczeństwa energetycznego i szerzej 
dla bezpieczeństwa narodowego. Praca nad 
formowaniem w obrębie UE solidarnego sta-
nowiska wobec „polityki gazowej” Rosji będzie 
jednym z trudniejszych wyzwań stojących przed 
polską dyplomacją. 

• Polityka klimatyczna UE
Osiągniecie wyznaczonego w „Europej-

skim Zielonym Ładzie” (ang. European Green 
Deal) celu w postaci osiągniecia przez UE stanu 
neutralności klimatycznej będzie odbywało się 
przede wszystkim na drodze eliminacji paliw ko-
palnych. W tym kontekście gaz ziemny przestaje 
być postrzegany przez unijnych urzędników jako 
niskoemisyjne „błękitne paliwo”.

„Pod koniec tej podróży nie będzie 
już miejsca na węgiel, będzie bardzo 
mało miejsca na ropę i będzie tylko 
marginalna rola gazu ziemnego”, Frans 
Timmermans Wiceprzewodniczący Ko-
misji Europejskiej, 30.03.2021 r.27.

Główny składnik gazu ziemnego – me-
tan jest bowiem gazem cieplarnianym, który 
uznawany jest obok dwutlenku węgla, za naj-
ważniejszy czynnik wywołujący niekorzystne 
zmiany klimatyczne na świecie28. Przedstawiona 
w październiku 2020 r. przez Komisję Europej-
ską „Strategia na rzecz ograniczenia emisji me-
tanu” zawiera środki, których zastosowanie ma 
doprowadzić do znacznego ograniczenia emisji 
tego gazu w sektorach energii, rolnictwa i odpa-
dów odpowiadających za 95% światowej emisji 
generowanej przez ludzką działalność. Strategia 
zakłada m.in. wprowadzenie zobowiązań dla 
branży gazowniczej do wykrywania i likwido-
wania wycieków metanu z infrastruktury gazo-
wej. Strategia zawiera także zapowiedź wpro-
wadzenia dla przedsiębiorstw obowiązkowego 

Rys. nr 2. Dynamika cen gazu w kontraktach miesięcznych i średnie ceny energii elektrycznej w UE w okresie czerwiec – wrzesień 2021 r. Źródło: ACER
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pomiaru, raportowania i weryfikacji wszystkich 
związanych z energią emisji metanu29. 

Niepewność co do status gazu ziemne-
go jako „paliwa pomostowego” w procesie 
transformacji energetycznej w Unii Europej-
skiej wzmacnia także to, że nie został on ujęty 
w zasadach funkcjonowania Funduszu Moder-
nizacyjnego. Fundusz ma być nowym instru-
mentem finansowym służącym redukcji emisji 
gazów cieplarnianych poprzez wsparcie inwe-
stycji w  modernizację systemu energetycznego 
i poprawę efektywności energetycznej. dedyko-
wany Jest on dedykowany niektórym państwom 
członkowskim o niższych poziomach PKB. Polsce 
przypadnie 43,41% środków z dostępnej puli. 
O wsparcie ubiegać się mogą m.in. inwestycje 
w OZE, magazynowanie energii czy poprawę 
efektywności energetycznej. Projekty gazowe 
nie są objęte tym wsparciem30. 

4. Podsumowanie
Biorąc pod uwagę charakter polskiej 

gospodarki energetycznej – największa ska-
la wykorzystania węgla w produkcji energii 
w Europie, przeprowadzenie transformacji 
energetycznej będzie dla Polski o wiele trud-
niejszym zadaniem niż dla większości państw 
członkowskich Unii Europejskiej. To będzie 
wieloletni proces, w którym potrzebne będą 
rozwiązania przejściowe pozwalające jednak 
na dość szybkie i wymierne efekty w zakresie 
redukcji emisji dwutlenku węgla. Takie walory 
posiada gaz ziemny, który będzie w najbliż-
szym dziesięcioleciu zwiększał swój udział 
w produkcji energii elektrycznej w Polsce. 
Nowe bloki gazowe pozwolą także zyskać czas 
potrzebny na ostateczne opracowanie (m.in. 
wybór najlepszej technologii) i wdrożenie pro-
jektów jądrowych w następnym dziesięcioleciu. 
Zwiększenie udziału gazu ziemnego w polskiej 
energetyce będzie jednak wymagało dalszej 
dbałości o bezpieczeństwo jego dostaw oraz 
uzyskania zdolność do sprostanie często nieko-
rzystnym zjawiskom i sytuacjom pojawiającym 
się na globalnym rynku gazu.
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Gaz ziemny odgrywa istotną rolę 
w strukturze zużycia energii pierwot-
nej Polski i Węgier. W przypadku 
Węgier jest on nawet wyższy, gdyż 
wynosi 38%, zaś w Polsce 15%. Oby-
dwa państwa wydobywają gaz ziem-
ny i  mimo to są silnie uzależnione od 
importu tego surowca. Przedstawia-
my analizę autorstwa dr. hab. Mariu-
sza Ruszela, prof. Politechniki Rze-
szowskiej, prezesa Instytutu Polityki 
Energetycznej im. Łukasiewicza.

W ostatnich dekadach Węgry zmniejszyły 
wykorzystanie gazu ziemnego do poziomu blisko 
10 mld m³ i plany wskazują dalszą reedukację 
o blisko 30% w perspektywie 2030 r. Odwrot-
nie wygląda sytuacja w Polsce, gdzie wykorzy-
stuje się obecnie ponad 19 mld m³ rocznie, zaś 
w perspektywie 2030 r. konsumpcja może sięgać 
30 mld m3. Głównym konsumentem gazu ziem-
nego na Węgrzech jest sektor osiedli mieszka-
niowych i ogrzewania domów (35%), zaś pla-
nowany wzrost efektywności energetycznej oraz 
upowszechnienie odnawialnych źródeł energii 
przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania 
w tym sektorze. 

Natomiast Polska w ramach procesu trans-
formacji energetycznej będzie zastępowała bloki 
węglowe gazem ziemnym, jako paliwem przej-
ściowym, którego rola będzie rosła. Ważnym od-
biorcą gazu ziemnego w obydwóch państwach 
jest przemysł (Węgry 21,9%, Polska 39%), a to 
oznacza, że cena tego surowca bezpośrednio 
oddziałuje na konkurencyjność innych towarów 
z niego wytwarzanych np. produktów z branży 
chemicznej. Należy podkreślić, że Węgry mają 
jedną z najniższych cen gazu ziemnego dla go-
spodarstw domowych (patrz tab. 1), a także po-
zostałych odbiorców (patrz: tabela 2) w całej Unii 
Europejskiej.

Porównując ceny gazu ziemnego dla go-
spodarstw domowych w Polsce i na Węgrzech 
wyraźnie widać, że w ostatnich 6 latach cena 
tego surowca jest na Węgrzech niższa. Szczegól-
nie duże różnice cenowe widoczne były w latach 
2019-2020, gdy cena w Polsce była wyższa o bli-
sko 30%. W pierwszej połowie 2021 r. różnica 
cenowa wyniosła ponad 20%. 

W październiku 2021 r. w całej Unii Euro-
pejskiej nastąpiły wzrosty ceny gazu ziemnego 
wskutek zmniejszenia dostaw z Federacji Rosyj-
skiej, zaś Węgry były jedynym państwem, w któ-

rym nie było podwyżki ceny i była ona na najniż-
szym poziomie w UE. 

Politycy mogą wykorzystywać niskie ceny 
gazu ziemnego jako instrument budowania po-
parcia społecznego wśród obywateli. 

Jeszcze bardziej istotne są niskie ceny gazu 
ziemnego dla przemysłu, które budują w ten 
sposób konkurencyjność węgierskiej gospodarki 
i bezpośrednio wspierają branże uzależnione od 
ceny gazu ziemnego, np. sektor petrochemiczny 
i chemiczny, które są największymi konsumen-
tami energii na Węgrzech (22%). Ceny surow-
ców energetycznych oraz energii mogą mieć 
kluczową rolę w kontekście budowy przewag 
konkurencyjnych jednej gospodarki nad dru-
gą. W sposób bezpośredni przyczyniają się do 
wzrostu lub osłabienia eksportu, a także two-
rzenia nowych miejsc pracy. 

Potencjał magazynowania gazu
Węgry posiadają zdecydowanie lepsze możli-

wości magazynowania gazu ziemnego niż Polska. 
Zdolności magazynowe na Węgrzech w stosunku 
do rocznej konsumpcji tego surowca wynoszą 
63%. W przypadku Polski wskaźnik ten jest na 
poziomie 15%. Polska posiada co prawda sie-
dem podziemnych magazynów gazu, zaś Węgry 
pięć, lecz czynna pojemność instalacji lepsza jest 
na Węgrzech, gdyż wynosi 6,3 mld m³. Węgierski 
system magazynowy ma również lepsze możli-
wości dobowego poboru gazu niż polski, gdyż 
maksymalna moc poboru wynosi 78,6 mln m³ 
na dobę wobec 53,49 mln m³ na dobę w Polsce. 
Oznacza to, że Węgry posiadają lepiej rozbudowa-
ne PMG, które zabezpieczają państwo skuteczniej 
w sytuacji kryzysowej. Węgry posiadają dwóch 
operatorów podziemnych magazynów gazu: Hun-
garian Gas Storage (HGS) oraz MMBF Natural Gas 
Storage, zaś Polska jednego PGNiG Gas Storage. 

Infrastruktura gazowa 
międzypaństwowa

Istotną rolę w zakresie importu gazu ziemne-
go ma infrastruktura gazowa pozwalająca na od-
biór tego surowca z różnych źródeł i kierunków. 
Polska ma w północnej części kraju zbudowany 
terminal LNG w Świnoujściu o przepustowości 
7,5 mld m³ rocznie, a także kończy budowę ga-
zociągu Baltic Pipe o mocy 10 mld m³. Z kierunku 
zachodniego poprzez Niemcy możliwe są dosta-
wy z wykorzystaniem rewersu fizycznego i wir-
tualnego na gazociągu Jamał-Europa o łącznej 
przepustowości interkonektora Mallnow 5,7 mld 
m³ (fizyczny), 2,7 mld m³ (wirtualny) oraz punkt 

Znaczenie gazu ziemnego dla konkurencyjności gospodarek 
Polski i Węgier – analiza porównawcza

Gospodarstwa domowe (¹)
2016 S1 2017 S1 2018 S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1

Węgry 0,0344 0,0352 0,0358 0,0346 0,0319 0,0307
Polska 0,0392 0,0417 0,0423 0,0473 0,0425 0,0376

Tabela 1. Cena gazu ziemnego dla gospodarstw domowych w pierwszym półroczu danego 
roku w latach 2016-2021 (wyrażona w euro / kWh)

S1 – pierwsze półrocze, (1) roczna konsumpcja: 5 555 kWh < konsumpcja < 55 555 kWh (20-200 GJ). Źródło: Eurostat.

Odbiorcy niebędący gospodarstwami domowymi (²)
2016 S1 2017 S1 2018 S1 20119 S1 2020 S1 2021 S1

Węgry 0,0317 0,0261 0,0243 0,0290 0,0266 0,0224
Polska 0,0270 0,0273 0,0304 0,0347 0,0297 0,0281

Tabela 2: Cena gazu ziemnego dla odbiorców niebędących gospodarstwami domowymi 
w pierwszym półroczu danego roku w latach 2016-2021 (wyrażona w euro / kWh)

S1 – pierwsze półrocze, (2) roczna konsumpcja: 2778 kWh < konsumpcja < 27 778 kWh (10 000 – 100 000 GJ). Źródło: Eurostat.

Artykuł powstał w ramach dofinanso-
wanego przez Instytut im. Wacława Felcza-
ka projektu „Polsko-węgierska współpraca 
na rzecz bezpieczeństwa energetycznego 
w kontekście transformacji energetycznej 
i konkurencyjności gospodarki”, prowadzo-
nego przez Instytut Polityki Energetycznej 
im. Ignacego Łukasiewicza. Zaangażowani 
w projekt badacze pokazują podobieństwa 
i różnice oraz próbują znaleźć pole do zacie-
śnienia współpracy obydwu państw w kon-
tekście transformacji energetycznej oraz bu-
dowy konkurencyjności ekonomicznej.



11-12(276)/2021
listopad-grudzień

20

wirtualny GCP Gaz-System/ONTRAS 1,5 mld m³. 
Od południowej strony przez Czechy za pośred-
nictwem interkonektora Cieszyn 0,5 mld m³ oraz 
wschodniego przez Białoruś z wykorzystaniem 
interkonektora Wysokoje 5,5 mld m³, Tietierów-
ka 0.2 mld m³, a także w punktach odbiorczych 
gazociągu Jamał-Europa Włocławek 3,1 mld m³ 
oraz Lwówek 2,4 mld m³ oraz przez Ukrainę za 
pośrednictwem interkonektora Drozdowicze 4,4 
mld m³ [10]. 

Natomiast Węgry posiadają infrastrukturę 
umożliwiającą import oraz eksport wobec kierun-
ku północnego poprzez Słowację z wykorzysta-
niem interkonektora Balassagyarmat/ Velké Zlie-
vce 1,8 mld m³ (eksport) oraz 4,5 mld m³ (import). 
Z kierunku południowego przez Rumunię poprzez 
dwukierunkowy interkonektor Csanádpalota 1,7 
mld m³  (eksport) oraz 0,1 mld m³  (import); oraz 
przez Serbię za pośrednictwem interkonektora 
Kiskundorozsma 4,8 mld m³ (eksport); a także 
Chorwację poprzez interkonektor Drávaszerda-
hely 2,6 mld m³  (eksport). Import z kierunku 
zachodniego możliwy jest przez Austrię poprzez 
jednokierunkowy interkonektor Mosonmagyaró-
vár 5,3 mld m³ (import), zaś z wschodniego przez 
Ukrainę za pośrednictwem rewersowego IP Be-
regdaróc/Beregovo 14,6 mld m³ (import) oraz 6,2 
mld m³ (eksport) [10]. 

Obecnie w fazie końcowej jest budowa po-
łączenia gazowego pomiędzy Polską a Słowacją, 
które już w 2022 r. umożliwi przesyłanie 4,7 mld 
m³  z Polski na Słowację lub 5,7 mld m³ ze Słowa-
cji do Polski. Jednocześnie rozbudowany zostanie 
interkonektor Velke Zlievce pomiędzy Słowacją 
a Węgrami do 5,35 mld m³ (2023) w obydwóch 
kierunkach. Realizacja tych inwestycji umożliwiła-
by Węgrom dostęp do gazu ziemnego sprowa-
dzanego poprzez basen Morza Bałtyckiego.

Z drugiej strony Węgry zainteresowane są 
gazociągiem Eastring, który miałby połączyć Sło-
wacją z Węgrami, Rumunią i Bułgarią. Realizacja 
inwestycji planowana jest w latach 2022-2025 
i ma mieć przepustowość 20 mld m³, zaś w per-
spektywie 2030 r. nawet 40 mld m³. W ramach 
realizacji tego projektu zwiększona zostanie 
przepustowość interkonektora Csanádpalota 
z Węgier do Rumunii z 1,7 mld m³ do 4,4 mld 
m³ (2022).Jednocześnie należy podkreślić, że pla-
nowana jest również budowa dwukierunkowego 
korytarza gazowego Bułgaria-Rumunia-Węgry-
-Austria (projekt ROHUAT/BRUA), który pozwoli 
na przepływ gazu ziemnego z basenu Morza 
Czarnego na poziomie 1,75 mld m³ w pierwszej 
fazie oraz 4,4 mld m³ w drugiej fazie realizacji. 

Polityka dywersyfikacji źródeł 
dostaw gazu ziemnego

W czasach zależności od Związku Sowiec-
kiego system gazowy w obydwu państwach 
od początku był budowany z myślą o imporcie 

gazu ziemnego ze Wschodu i jego dalszemu 
przesyłowi na Zachód. Zatem zakładano istot-
ną rolę tranzytową polskiego systemu gazowe-
go (gazociąg Jamał-Europa) oraz węgierskiego 
(gazociąg Braterstwo). 

Polska w ostatnich kilkudziesięciu latach 
prowadzi politykę energetyczną skierowaną 
na dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw 
surowców energetycznych, w tym przede 
wszystkim gazu ziemnego. W tym celu zbudo-
wany został terminal LNG w Świnoujściu, który 
pozwala na dostawy 7,5 mld m³ gazu ziem-
nego rocznie, a także na ukończeniu jest ga-
zociąg Baltic Pipe pozwalający na import tego 
surowca z Norwegii (10 mld m³/rocznie), gdzie 
polska spółka ma również blisko 60 koncesji 
gazowych. Równolegle z realizacją projektów 
pozwalających na dostawy surowca z innych 
źródeł modernizowana i rozbudowywana jest 
siec gazociągów krajowych, która pozwoli na 
udrożnienie przesyłania gazu ziemnego z pół-
nocnej części Polski w stronę południowej. 

Natomiast Węgry podjęły decyzję o bli-
skim partnerstwie z Rosją celem wzmocnienia 
swojej pozycji jako reeksportera rosyjskiego 
gazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ozna-
cza to, że strategiczne cele wyznaczone przez 
obydwa państwa zasadniczo różnią się od 
siebie powodując, że sektor gazowy jest ob-
szarem o ograniczonej możliwości współpracy. 
Biorąc pod uwagę strukturę ostatnich kon-
traktów długoterminowych zawartych przez 
obydwa państwa, dostrzega się, że w nadcho-
dzącej dekadzie sytuacja ta nie ulegnie zmia-
nie. O ile Polska podpisała szereg kontraktów 
przyczyniających się do dywersyfikacji źródeł 
dostaw z Kataru oraz USA, o tyle Węgry podpi-
sały pod koniec września 2021 r. 15-letni kon-
trakt na dostawy 4,5 mld m3 gazu ziemnego 
z Federacji Rosyjskiej do 2036 r. Surowiec ma 
być dostarczany do Węgier poprzez gazociąg 
Turk Stream (dawniej Turkish Stream) na grani-
cy z Serbią interkonektorem w ilości 3,5 mld m3 
oraz na granicy z Austrią 1 mld m3. Obecnie bli-
sko 30% rosyjskiego gazu importowanego na 
Węgry jest dostarczane z Austrii na podstawie 
kontraktów krótkoterminowych i spotowych. 
Oznacza to, że Węgry w sposób świadomy 
przyczyniają się do zmniejszenia tranzytowej 
roli Ukrainy, gdyż dotychczas większość gazu 
ziemnego dostarczanego do tego państwa 
przepływało poprzez terytorium Ukrainy. 

Według wypowiedzi węgierskich polity-
ków, nowy kontrakt węgiersko-rosyjski jest 
korzystniejszy cenowo niż dotychczasowy, cho-
ciaż kwoty nie podano. Sama umowa staje się 
geoekonomicznym instrumentem nacisku na 
Ukrainę w relacjach rosyjsko-ukraińskich. Po-
wyższa decyzja wskazuje, że Węgry wykazują 

niewielkie zainteresowanie dywersyfikacją źró-
deł i kierunków dostaw gazu ziemnego. W in-
teresie Węgier jest zwiększenie swojej roli jako 
państwa tranzytowego dla rosyjskiego gazu 
ziemnego i w tym celu rozbudowywane są po-
łączenia międzysystemowe gazu ziemnego, aby 
stać się regionalnym hubem rosyjskiego gazu 
w tej części Europy. W ostatnich latach Węgry 
systematycznie zwiększają ilość gazu ziemnego, 
który reeksportują na Ukrainę, w 2019 r. eksport 
ten wyniósł 3,7 mld m3 poprzez interkonek-
tor Beregdaroc/Beregovo, którym dotychczas 
Ukraina eksportowała gaz na Węgry. Nadwyżki 
gazu ziemnego Węgry eksportowały również na 
Chorwację i był to również rosyjski gaz. 

W perspektywie najbliższych 15 lat Węgry 
będą związane długoterminowym kontraktem 
gazowym z Federacją Rosyjską, lecz jednocze-
śnie znaczenie gazu ziemnego na Węgrzech 
będzie systematycznie maleć. Istotne jest, 
aby rozbudowana była infrastruktura gazowa 
pozwalająca na dostawy gazu ziemnego z kie-
runku północnego poprzez Polskę i Słowację. 
Istotne jest również rozbudowanie połączeń 
umożliwiających dostawy z Rumunii, a także 
z Chorwacji. Polska pozostaje państwem naj-
silniej skoncentrowanym na dywersyfikacji źró-
deł dostaw gazu ziemnego w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej i najbardziej bezpiecz-
nym partnerem dla państw regionu w tym za-
kresie, gdyż strategiczne aktywa sektora gazo-
wego odpowiedzialne za realizację tej polityki 
nie zostały sprywatyzowane. Jest to znacząca 
przewaga Polski nad pozostałymi państwami 
w tej części Europy, również Węgier, które 
zdecydowały się na sprzedaż części aktywów 
strategicznych w sektorze energetycznym. 
Rozbudowa infrastruktury w basenie Morza 
Bałtyckiego, rozbudowa wspólnych połączeń 
oraz odpowiednia wola polityczna w przy-
szłości może stać się podstawą zbliżenia pol-
sko-węgierskiego w obszarze gazu ziemnego 
oraz wodoru, którego znaczenie w gospodarce 
w nadchodzących latach będzie wzrastać. 

dr hab. Mariusz Ruszel, 
prof. Politechniki Rzeszowskiej, 

prezes Instytutu Polityki Energetycznej 
im. Łukasiewicza

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego 
Łukasiewicza w Rzeszowie to niezależny think 
tank specjalizujący się w problematyce bezpie-
czeństwa energetycznego, polityki energetycznej 
oraz szeroko pojętego rynku energii. Instytut pro-
wadzi działalność naukowo-badawczą, eksperc-
ką, propaguje naukę i wiedzę o sektorze energii, 
wydaje analizy, raporty, książki czy anglojęzyczne 
czasopismo naukowe Energy Policy Studies. 
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Rozpoczęte 31 października br. 
i trwające do 13 listopada obra-
dy szczytu klimatycznego COP26 
w Glasgow odbywały się pod zna-
kiem niedawno opublikowanego 
najnowszego raportu IPCC, który 
nie pozostawia złudzeń, że zmiany 
klimatu już zachodzą, ich skutki są 
dotkliwie odczuwane w różnych czę-
ściach świata i dotychczasowe ogra-
niczenia nie są skuteczne. Budziło to 
jednocześnie nadzieję na przekona-
nie, a przynajmniej na znaczne osła-
bienie głosu oponentów kwestionu-
jących realne zagrożenie katastrofą 
klimatyczną.

Konferencja była kontynuacją starań wielu 
środowisk, rozpoczętych w 1992 r. protokółem 
z Kioto. Jednak optymizm towarzyszący Porozu-
mieniu Paryskiemu z 2015 r. był przedwczesny. 
Tamte uzgodnienia były ramowe, niepowiązane 
z koniecznymi zmianami prawnymi, admini-
stracyjnymi, finansowymi, technologicznymi 
i społecznymi, a przede wszystkim ze ścisłym 
harmonogramem ich wdrażania. Rozpoczęcie 
transformacji energetycznej ujawniło całą gamę 
problemów i dobrym przykładem może być li-
kwidacja kopalń węgla  - ujawniły się krańco-
wo różne stanowiska w tej sprawie np. między 
Francją czy Norwegią z jednej strony i Indiami 
i Polską z drugiej.

Olbrzymia impreza, oficjalnie UN Climate 
Change Conference, która zgromadziła ponad 
39 tysięcy zarejestrowanych uczestników, od-
bywała się w centrum kongresowym Armadil-
lo. Imponujący budynek przypominający operę 
w Sydney i zaprojektowany przez Normana Fo-
stera mieści audytorium dla 3000 osób (fig. 1). 
Aktualne obostrzenia epidemiczne przyczyniły 
się do powiększenia niedociągnięć organizacyj-
nych i logistycznych i wielu zwykłych uczestni-
ków uskarżało się na chaos. Znacznie bardziej 
poważniejszym zarzutem był wielki rozziew 
między ambitnymi hasłami i celami szczytu 
i obradami, a przede wszystkim wynikami tych 
debat. Aktywiści ekologiczni zwrócili uwagę, 
że COP26 wyemitował 102500 t CO2, z czego 

60% przypada na loty międzynarodowe VIP-ów. 
Była to porażka wizerunkowa, politycy nie za-
dbali nawet o pozory zaangażowania w sprawy 
o których dyskutowano na sesjach plenarnych. 
Hasło szczytu wyświetlane na salach konferen-
cyjnych „MOŻEMY TO ZROBIĆ JEŚLI BĘDZIEMY 
DZIAŁAĆ TERAZ” (WE CAN DO THIS, IF WE ACT 
NOW), nie brzmiało wiarygodnie, szczególnie 
pod koniec obrad.

Wachlarz tematów w dyskusjach i negocja-
cjach był ogromny i problemy rezygnacji z paliw 
kopalnych były tylko częścią obrad, bo dla wielu 
krajów równie istotne było wylesianie, hodow-
la przemysłowa degradacja gleb uprawnych 
i rolnictwo. W trudnej sytuacji była W. Brytania 
jako gospodarz konferencji, a jednocześnie kraj 
mocno uzależniony od ropy i gazu. Niedawno 
rząd brytyjski przyjął zaktualizowany program 
poszukiwań i eksploatacji ropy i gazu na Mo-
rzu Północnym, a przewodniczył konferencji 
Alok Sharma, do niedawna minister gospodarki, 
energii i strategii przemysłowej. 

Z niewielkim opóźnieniem (COP26 miał się 
zakończyć 12 listopada) wydano komunikat 
końcowy, w którym znalazły się najdłużej dysku-
towane i kilkakrotnie zmieniane sformułowania 
o „odejściu od kontynuowania wykorzystywania 
energii węglowej” i „wycofanie nieefektywnych 
subsydiów dla paliw kopalnych”. Te złagodzone 
ustalenia mogą być jeszcze dodatkowo osłabio-
ne zapisem o uwzględnieniu w transformacji 
warunków krajowych. 

Podsumowanie szczytu nosi podtytuł „Osią-
gnięcia” i można zrozumieć intencje organizato-
rów, którzy chcieli, aby komunikat końcowy miał 
pozytywny wydźwięk, a jednocześnie musieli 
uwzględnić tak zróżnicowane postulaty, żądania 
i protesty. Wyniki obrad zgrupowano w czte-
rech rozdziałach. Na pierwszym miejscu znala-
zły się środki zmniejszające negatywny wpływ 
działalności człowieka. Ponad 90% dochodu 

COP26-postęp czy stagnacja?

Jerzy 
Zagórski

narodowego na świecie jest obecnie związa-
ne z dążeniami do zeroemisyjnej gospodarki. 
Zobowiązania takie w Pakcie Klimatycznym 
z Glasgow podjęło 153 państwa uczestniczące 
w szczycie. Obejmują one podjęcie w przyszłym 
roku bardziej energicznych działań na rzecz od-
chodzenia od energii z węgla, wstrzymania wy-
lesiania i odwracania jego skutków i przyspie-
szenia przechodzenia na użytkowanie pojazdów 
elektrycznych. W tym rozdziale sporo miejsca 
poświęcono emisji metanu z uwagi na jej rolę 
w utrzymaniu wzrostu temperatury w granicach 
1,5°C. Przeszło 100 krajów zobowiązało się do 
zredukowania światowej emisji o 30% do roku 
2030 podpisując Global Methane Pledge. Naj-
więksi emitenci metanu to USA, Brazylia, Unia 
Europejska, Indonezja, Pakistan i Argentyna i ta 
emisja stanowi 46% ogólnej emisji metanu. 

Ponieważ negatywne skutki zmian kli-
matu są już widoczne i odczuwalne na całym 
świecie, wiele miejsca poświęcono środkom 
zaradczym i przygotowaniom do zdarzeń tego 
rodzaju. W ub. roku przygotowano i zgłoszono 
45 programów, jak zapobiegać i minimalizo-
wać niekorzystne sytuacje. Akcje te wymagają 
dofinansowania i podjęto zobowiązania do 
podwojenia do 2025 r. nakładów z roku 2019. 
Ten przykład był wymieniany jako wyjątkowy 
przypadek uzyskania powszechnej zgody łącz-
nie z pozyskaniem nowych źródeł finansowania. 
Uruchomiono także stworzony w 2019 r. w Ma-
drycie w czasie COP25 program Santiago Ne-
twork on Loss and Damage dotyczący poprawy 
pomocy technicznej dla krajów rozwijających się 
i najbardziej j narażonych na straty i zniszczenia 
wywołane przez zmiany klimatu.

W zakresie finansowania osiągnięto postęp 
w gromadzeniu przez kraje rozwinięte kwo-
ty 100 mld USD na cele klimatyczne – ma to 
być osiągnięte do 2023 roku. Do tej pory trwa 
międzynarodowe finansowanie sektora energe-
tycznego paliw kopalnych i 34 kraje wspólnie 
z pięcioma instytucjami finansowymi postano-
wiły wstrzymać ten proces w przyszłym roku. 

Fig. 1
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Również prywatne instytucje finansowe i banki 
centralne są zaangażowane w osiągnięcie celu 
zero emisji zmieniając cele inwestycyjne o war-
tości rzędu bilionów USD. Kraje uczestniczące 
w spotkaniu w Glasgow  uzgodniły postępo-
wanie w zakresie nowego finansowego celu 
klimatycznego po roku 2025. Kraje rozwinięte 
zobowiązały się do znacznego zwiększenia nie-
zbędnych funduszy takich, jak fundusz dla krajów 
najsłabiej rozwiniętych.

Współpraca jest niezwykle ważnym elemen-
tem przyspieszającym osiągnięcie celów klimatycz-
nych przez współdziałanie rządów, biznesu i grup 
społecznych, podczas gdy grona doradcze pracują 
nad konkretnymi zagadnieniami jak np. pojazdy 
elektryczne, transport i urządzenia, które mogą 
pomóc w wypełnieniu zobowiązań. Podjęcie i roz-
szerzenie tego rodzaju działań w Glasgow jest 
przełomem w dotychczasowym funkcjonowaniu 
szczytów klimatycznych i ich organów przygoto-
wujących rozporządzenia wykonawcze. Zakoń-
czono też prace nad zbiorem przepisów z Poro-
zumienia Paryskiego uzgadniając formy poprawy 
transparentności (wspólna sprawozdawczość 
dotycząca emisji i środków zaradczych), nowy me-
chanizm i standardy obejmujące międzynarodowe 
rynki opłat za emisję CO2 i wspólnych harmono-
gramów dla docelowych wielkości emisji.

Pojawiła się krytyka odejścia od paliw ko-
palnych na rzecz OZE określona przez sekretarza 
OPEC S. Barkindo jako „błędna droga”. Wypo-
wiadał się też minister energii Arabii Saudyjskiej, 
książę Salman, który uznając znaczenie dywersy-
fikacji i zagadnień klimatycznych apelował o trak-
towanie „innych rodzajów energii bez jakichkol-
wiek uprzedzeń”. 

Innego rodzaju krytyka spotkała Australię 
za jej plan osiągnięcia gospodarki zeroemisyjnej 
oceniony przez aktywistów ekologicznych jako 
„absolutnie niewiarygodny”. Generalnie kryty-
kowano bogate kraje rozwinięte za zbyt małe 
zaangażowanie w udzielanie pomocy krajom 
rozwijającym się. Postawę USA określono jako 
„rażąco nieodpowiedni poziom pomocy” przy 
jednoczesnym zwiększaniu wydobycia ropy 
i gazu. Wręczano też „Skamieliny Dnia” dla kra-
jów, które „mogły zrobić bardzo dużo, a zrobiły 
bardzo mało” – otrzymały je m. in. Australia, Bra-
zylia i W. Brytania. Ten wątpliwy zaszczyt spotkał 
także Polskę. 

Unia Europejska chciałaby „zieloną transfor-
mację” wprowadzić jako powszechnie obowiązu-
jący standard, jednak i tu pojawiły się odstępstwa 
od pierwotnych założeń. Wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej F. Timmermans złagodził 
stanowisko dotyczące gazu  ziemnego, dopusz-
czając wykorzystanie tego surowca w „etapie 
przejściowym” i zastrzegając kontrolę tego proce-
su. Nie będzie też całkowitej rezygnacji z energii 
nuklearnej.

Do pozytywnych uzgodnień należy porozu-
mienie 450 organizacji finansowych, które zgo-
dziły się na przeznaczenie środków przeznaczo-
nych dotychczas na inwestycje w paliwa kopalne 
na czyste technologie i energię odnawialną.

Znaczna część uczestników COP26 i komen-
tatorów ocenia wyniki konferencji jako postęp, 
chociaż niewystarczający. Nie ma szans, aby 
ograniczyć do końca wieku globalne ocieplenie 
do 1,5°C, sięgnie ono 2,4°C i to jeśli te niepre-
cyzyjne uzgodnienia zostaną wdrożone. Dobrze 
ilustruje ten stan termometr z fig.2.

Polskę reprezentował premier Morawiecki, 
który w swoim wystąpieniu skoncentrował się 
na sukcesach gospodarczych zapewniających 23 
miejsce na liście najbardziej rozwiniętych krajów 
świata. Jeśli chodzi o politykę klimatyczną, to pa-
dła zapowiedź rozwijania elektromobilności i fo-
towoltaiki, zadeklarował też przystąpienie do gru-
py krajów wycofujących się z wydobycia węgla. 
Następnego dnia minister klimatu A. Moskwa 
oznajmiła, że zgodnie z porozumieniem podpi-
sanym ze związkami zawodowymi we wrześniu 
2020 r., węgiel na Śląsku będzie wydobywany 
do 2049 r. To właśnie było przyczyną przyznania 
„Skamieliny Dnia”. Delegacji polskiej liczącej 35 
osób miał przewodniczyć minister klimatu Michał 
Kurtyka, jednak w przeddzień wyjazdu do Glas-
gow został odwołany i jego stanowisko objęła 
Anna Moskwa. To stanowisko jest również nie-
spójne z „Polityką energetyczną Polski do 2040 
r.” Podpisano także wraz z 24 innymi państwami 
deklarację o  przejściu na pojazdy o zerowej emi-
sji. Kilkakrotnie modyfikowane i łagodzone zapisy 
o rezygnacji z węgla już wywołały reakcję Domi-

nika Kolorza, przewodniczącego śląsko-dąbrow-
skiej „Solidarności”, który stwierdził: „Naszą rolą 
i rolą rządu będzie wykorzystanie tych miękkich 
zapisów…Myślę, że Polska powinna to wykorzy-
stać i iść swoją drogą”.

Sprawy klimatyczne nie interesują naszych 
parlamentarzystów, bo do Glasgow pojechała 
tylko posłanka Agnieszka Pomaska.

Artykuł nosi tytuł „COP26 – postęp czy sta-
gnacja”, ale jeśli uwzględnić dość powszechną  
krytykę szczytu, to mogłoby to być pytanie „Po-
rażka czy sukces?” Określenie jako porażki niesie 
za sobą poczucie klęski, a to z kolei oznaczałoby 
rezygnację i bierne oczekiwanie na katastrofę. 
A. Kassenberg z  Instytutu na rzecz Ekorozwoju 
zwraca uwagę, że wiele państw przyjęło dobro-
wolne zobowiązania do ograniczeń, chociaż nie 
ma gwarancji, czy rządy, inwestorzy lub korpo-
racje wypełnią te deklaracje. Nadzieję stanowi 
rosnące zaangażowanie młodych ludzi, nie tylko 
aktywistów, którzy będą podtrzymywać i przy-
spieszać  proklimatyczne akcje i w najbliższych 
wyborach mogą rozliczyć polityków z zaniedbań. 
Z drugiej strony należy też pamiętać, że nowe 
porozumienie nie jest prawnie wiążącym doku-
mentem. 

Kończąc ten tekst spojrzałem na „Licznik dla 
Klimatu” na stronie Greenpeace Polska. Wskazy-
wał 9 lat, 28 dni, 10 godzin, 53 minuty i 37 
sekund do końca roku 2030 i moim zdaniem, 
jest to najlepsza klamra do tego artykułu.

Jerzy Zagórski
Warszawa, 3 grudnia 2021 r.

Fig. 2
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4 listopada 2021 r. Warsztaty Me-
chaniczne Exalo Drilling S.A. w Pile 
przy współudziale pilskiego Oddziału 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego zorganizowały sympozjum nauko-
wo-techniczne prezentujące Warsztaty 
jako innowacyjne narzędzie do wspo-
magania operacji wiertniczych. 

Ze względu na trwającą pandemię sympo-
zjum zostało zorganizowane w formie hybrydo-
wej, gdzie zaproszeni goście łączyli się z orga-
nizatorami oraz Kadrą Kierowniczą Warsztatów 
za pomocą aplikacji do komunikacji w czasie 
rzeczywistym, przez którą udostępniano przygo-
towane materiały oraz obraz z kamer rejestrują-
cych wydarzenie.

Dwudziestu sześciu gości zapoznało się 
z pięcioma blokami tematycznymi, które były za-
prezentowane w multimedialnych materiałach, 
pokazujących obrazowo i ciekawie poruszane 
zagadnienia.

Sympozjum Naukowo-Techniczne Exalo: Warsztaty Mechaniczne 
jako innowacyjne narzędzie do wspomagania operacji wiertniczych

Animacja obrazująca proces przebiegu erupcji

Zasada działania prewentera uniwersalnego

Montaż urządzenia wiertniczego po przeprowadzonej recertyfikacji na Warsztatach Mechanicznych w Pile
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Sympozjum otworzył Wiceprezes Zarządu 
Exalo Drilling S.A. p. Oliwer Koszowski, podkre-
ślając dużą rolę Warsztatów w Spółce, poziom 
ich kompetencji oraz ciągły wkład w zapewnie-
nie wysokich standardów realizowanych prac.

Prelekcje rozpoczął Dyrektor Warsztatów Me-
chanicznych p. Michał Stankiewicz, podczas któ-
rej omówił obszar działania warsztatów, rodzaje 
posiadanych kompetencji, najnowsze wymagania 
i zalecenia Amerykańskiego Instytutu Naftowe-
go (API) wykorzystywane w procesie realizacji 
zleceń warsztatowych oraz podkreślił jak dużą 
wagę przywiązuje Kierownictwo warsztatów do 
zapewnienia wysokiej jakości, ciągłego doskona-
lenia i rozwoju obszarów usług warsztatowych. 
Warsztaty Mechaniczne jako pierwsze w przemy-
śle poszukiwawczym w roku 2001 wprowadziły 
zintegrowany system zarządzania zgodny ze stan-
dardami ISO, który został od tego czasu dostoso-
wany do wymagań standardów API Q1 na potrze-
by posiadanych przez Warsztaty monogramów.

Następna z prezentacji, referowana przez 
Dyrektora Departamentu Energo-Mechanicznego 

Exalo Drilling S.A. p. Jakuba Figańskiego pokazała 
systemową strategię przedsiębiorstwa potrzebną 
dla utrzymania ruchu maszyn i urządzeń, wykorzy-
stywany w Spółce system nadzoru nad sprzętem 
używanym do wierceń oraz plany jego rozwoju.

W kolejnych materiałach omówiono ro-
dzaje sprzętu przeciwerupcyjnego, zasady jego 

działania, sposoby nadzoru nad jego stanem 
i najnowsze zalecenia remontowe w ujęciu 
wymagań normy API 16 AR. W swojej prezen-
tacji Kierownik Działu Przygotowania i Realiza-
cji Inwestycji i Remontów p. Krzysztof Stepa, 
bardzo szczegółowo i na przykładach pokazał 
ważność tego typu maszyn oraz zaprezentował 
działania rozwojowe, które są podejmowane 
w pilskich Warsztatach Mechanicznych w celu 
realizacji zadań remontowych zgodnie z naj-
nowszymi światowymi trendami.

Najważniejszym czynnikiem w przemyśle 
wydobywczym ciągle pozostaje człowiek, który 
jednak musi posiadać niezbędne środki tech-
niczne do realizacji wymaganych zadań. Środki 
takie w postaci sprzętu wiertniczego czy mecha-
nicznego muszą się charakteryzować wysoką 
niezawodnością i bezpieczeństwem podczas 
pracy w skrajnie trudnych warunkach, spowo-
dowanych wysokimi obciążeniami, ciśnieniami 
panującymi w złożu czy też zagrożeniem siar-
kowodorowym bardzo powszechnym na Niżu 
Polskim. 

Dyrektor Warsztatów Mechanicznych Michał Stankiewicz

Dyrektor Warsztatów Mechanicznych Michał Stankiewicz Dyrektor Departamentu Energomechanicznego Exalo Drilling S.A. Jakub Figański

Kierownik Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji i Re-
montów Krzysztof Stepa
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Bardzo ważnym elementem procesu wier-
cenia jest przewód wiertniczy, którego techniki 
badań, przeglądów i napraw omówił Kierownik 
Działu Kontroli Jakości i Badań Nieniszczących 
p. Sławomir Leszczyński. Pokazał on kolejne 
kroki procesu weryfikacji stanu przewodu, obo-
wiązujące standardy i metody naprawy zgodnie 
z posiadanym przez Warsztaty Mechaniczne 
monogramem API, oraz licencją Duraband NC 
do odbudowy warstwy utwardzonej zwornika.

Ostatnia prezentacja sympozjum, którą zre-
ferował z-ca dyrektora Warsztatów p. Arkadiusz 
Bicz pokazała rolę innowacji we wspomaganiu 
procesów produkcyjnych Warsztatów. Omówił 
on zrealizowane przez warsztaty innowacyjne 
modernizacje urządzeń oraz zaprojektowane 
i wykonane przyrządy usprawniające i zwięk-
szające bezpieczeństwo pracy. Prelegent po-
kazał koncepcję nowych maszyn czy dalszego 
rozwoju produkowanych przez warsztaty kom-
ponentów urządzeń.

Przykładem takich maszyn jest zaprojekto-
wana i wykonana siłami własnymi Warsztatów 
rozkręcarka do prewenterów pierścieniowych, 

która w bezpieczny i kontrolowany sposób roz-
kręca i skręca każdy z posiadanych przez Spółkę 
typ prewenterów uniwersalnych. Wykonany 
przyrząd skraca czas weryfikacji i wyklucza moż-
liwość uszkodzenia prewentera w czasie rozkrę-
cania, czy skręcania. Został on przetestowany 
w użyciu i jest z powodzeniem stosowany przy 
realizacji zleceń warsztatowych.

Następnym z omówionych przykładów 
koncepcyjnych rozwiązań Warsztatów był stół 

do napawania, który przyspiesza procesy spa-
walnicze regeneracji elementów hydrauliki 
pomp płuczkowych i elementów zabezpieczenia 
wylotu otworu wiertniczego przy zwiększeniu 
komfortu pracy oraz podniesieniu jakości nakła-
danych napoin. Innym przykładem jest rama do 
testowania wciągarek o udźwigu do 25 ton.

Na prezentacji pokazano również koncepcję 
zaprojektowanej i planowanej do wykonania 
w najbliższym czasie obrotnicy do gabarytów, 

Standardy przeglądu przewodu wiertniczego

Rama do rozkręcania prewenterów uniwersalnych

Stół do napawania Stanowisko do prób obciążeniowych wyciągarek BOP



11-12(276)/2021
listopad-grudzień

26

której celem jest bezpieczne obracanie podze-
społów urządzeń wiertniczych i serwisowych, 
elementów kratowych masztów oraz kontene-
rów i zbiorników płuczkowych. Obrotnica ta 
przeznaczona jest do wykorzystania przy reali-
zacji zleceń warsztatowych podczas przepro-
wadzania badań nieniszczących, naprawach, 
zabezpieczenia powłoki antykorozyjnej i testach 
urządzeń i elementów wielkogabarytowych.

Jej wizualizacja i możliwości zaprezentowa-
no powyżej.

Rozwiązania innowacyjne, które możemy 
wykorzystać podczas procesów produkcyjnych 
są niezbędnym elementem stałego rozwoju fir-
my oraz głównym celem osiągnięcia przewagi 
konkurencyjnej.

Mają one bezpośredni wpływ na:
• Zwiększenie bezpieczeństwa
• Przyspieszenie i ułatwienie procesów
• Zwiększenie zakresu możliwości wyko-

nawczych
• Obniżenie kosztów
Na zakończenie sympozjum zabrał głos p. 

Grzegorz Marciniak Wiceprzewodniczący Wiel-

kopolskiej Rady 30-tu, Prezes Izby Gospodar-
czej Północnej Wielkopolski. Omówił wyzwania 
przed jakimi staje świat wobec potrzeby odejścia 
od paliw kopalnych na zero-emisyjne (w tym 
wodorowe). Pokazał możliwości rozwoju i co się 
dzieje w Wielkopolsce w technologiach wodoro-
wych. Warsztaty Mechaniczne Exalo w Pile, jako 
firma z dużym bagażem doświadczeń, swoimi 
kompetencjami i potencjałem wykonawczym 
są postrzegane przez struktury administracyjno 

– gospodarcze Piły i Wielkopolski jako dobry 
partner przy innowacyjnych pracach związanych 
z technologiami wodorowymi. Technologie te, 
programy pilotażowe, oraz powstała Wielkopol-
ska Platforma Wodorowa to sposoby na rozwój 
alternatywnych źródeł energii i przyszłościowy 
sektor gospodarki narodowej.

Exalo Drilling S.A

ZESTAWIENIE POSIADANYCH 
CERTYFIKATÓW

Warsztaty Mechaniczne Exalo w Pile 
wdrożyły, posiadają i utrzymując nastę-
pujące standardy:

• ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
• ISO 45001:2018
• API Spec 7-1
• API 6A
• EN ISO 3834
• EN 1090-1
• Licencja Hardbanding solution 

na aplikację DURABAND®NC na 
napawanie zworników

• Licencja NOV na wykonywanie 
gwintów klasy premium GRANT 
PRIDECO: Prideco Expres™(VX™) 
- 4” i Prideco EIS™ - 5 ½”

• Spełnienie wymagań API Q1

Założenia obrotnicy do gabarytów

Zastępca dyrektora warsztatów Arkadiusz Bicz

Prezes Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski Grzegorz Marciniak
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złoże Ærfugl produkuje z pełną mocą
PGNiG Upstream Norway, wraz 

z partnerami, uruchomiło kolejne 
dwa odwierty na złożu Ærfugl na 
Morzu Norweskim. Dzięki zakończe-
niu inwestycji, spółka będzie pozy-
skiwać z tego źródła ok. 0,57 mld m 
sześc, gazu ziemnego rocznie.

Oddanie do użytku dwóch otworów na 
złożu Ærfugl to ostatni etap realizacji planu 
zagospodarowania tego złoża. Nowe odwierty 
pozwolą partnerom koncesyjnym na wydobycie 
ok. 1,6 mld dodatkowych metrów sześc. gazu 
ziemnego w ciągu roku. Tym samym całkowita 
produkcja ze złoża sięgnie ok. 4,8 mld m sześc. 
gazu rocznie.

– Złoże Ærfugl, wraz z pozostałymi złożami 
na obszarze produkcyjnym Skarv, to jedno z naj-
cenniejszych aktywów GK PGNiG na Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym. Dzięki uruchomieniu 
wszystkich odwiertów produkcja ze złoża przy-
padająca na norweską spółkę PGNiG wzrośnie 
o 0,22 mld m sześc. do ok. 0,57 mld m sześc. 
gazu ziemnego rocznie. To istotny wkład w re-
alizację naszej strategii rozwoju wydobycia wę-
glowodorów. Własne zasoby gazu są najpew-

niejszą gwarancją dostępu do tego surowca 
– powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu 
PGNiG SA, spółki, która jest wyłącznym właści-
cielem PGNiG Upstream Norway.

Oddane właśnie do użytku odwierty zostały 
wykonane w ramach II fazy zagospodarowania 
złoża. Po ich podłączeniu produkcja na Ærfugl 
prowadzona jest łącznie siedmioma otworami: 
trzema wykonanymi w ramach I fazy, trzema z II 
fazy oraz odwiertu testowego A-1H. Inwestycja 
została zakończona dwa miesiące przed plano-
wanym terminem.

Odwierty na złożu Ærfugl są podłączone do 
pływającej jednostki produkcyjno-magazynują-
cej FPSO "Skarv", która obsługuje również inne 
złoża zlokalizowane na obszarze wydobywczym 
Skarv. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
pozwoliło w istotny sposób ograniczyć CAPEX 
i koszty uruchomienia wydobycia z Ærfugl a tym 
samym zwiększyć rentowność tego aktywa. 
Ważną korzyścią jest też zmniejszenie śladu 
węglowego związanego z zagospodarowaniem 
i eksploatacją złoża.

Ærfugl to złoże gazowo-kondensatowe, 
którego pierwotne zasoby wydobywalne osza-

cowano na ok. 274,7 milionów baryłek ekwi-
walentu ropy naftowej (boe). Do wydobycia 
pozostało jeszcze blisko 210 mln boe.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,9 
proc. udziałów w koncesji obejmującej złoże 
Ærfugl. Operatorem jest Aker BP (23,8 proc. 
udziałów) a pozostałymi partnerami Equinor 
Energy (36,2 proc.) i Wintershall DEA (28,1 
proc.). PGNiG Upstream Norway posiada rów-
nież 15 proc. w złożu Ærfugl Nord, z którego 
wydobycie jest wliczane do produkcji Ærfugl.

Złoże Ærfugl. jest jednym z 14 produkują-
cych złóż, w których udziały ma PGNiG Upstre-
am Norway. Spółka jest udziałowcem w 58 kon-
cesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. 
Spółka szacuje, że w przyszłym roku wolumen 
jej produkcji może wzrosnąć do ponad 2,5 mld 
m sześc. gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 
mld m sześc. zakładanych na ten rok. Oprócz 
akwizycji będzie to efektem uruchomienia eks-
ploatacji z nowych złóż oraz dodatkowych od-
wiertów.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Źródło: PGNiG na podstawie Aker BP ASA
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Zielona księga dla rozwoju CCS w Polsce

LOTOS Petrobaltic wraz ze swo-
imi partnerami – Grupą LOTOS 
oraz Grupą Azoty – zaprezentowali 
we wtorek 2 listopada br. zbiór reko-
mendacji co do zmian legislacyjnych 
mających umożliwić uruchomienie 
w Polsce wielkoskalowych, komer-
cyjnych projektów dot. podziemnego 
składowania dwutlenku węgla (ang. 
carbon capture and storage – CCS). 

Dokument trafił również do Ministerstwa 
Klimatu i Środowiska, które 25 października br. 
rozpoczęło konsultacje publiczne w tym zakresie.

„Zielona księga dla rozwoju CCS w Polsce. 
Postulaty biznesu w procesie legislacyjnym” 
obejmuje rekomendacje co do zmian przepi-
sów powszechnie obowiązujących (tak rangi 
ustawowej, jak i rozporządzeń). Aktualne, 
uchwalone w 2014 r. prawo regulujące opi-
saną działalność nie przystaje do dzisiejszego 
stanu wiedzy, nauki i techniki. Gwałtowność 
skutków globalnego ocieplenia wymaga też 
szybkich działań, a te z kolei uwarunkowane są 
sprzyjającym otoczeniem prawnym. W związku 
z powyższym, w ramach spółki LOTOS Petrobal-
tic utworzony został zespół roboczy, który przy 
wsparciu partnerów z Grupy LOTOS oraz Gru-
py Azoty opracował dokument programowy, 
obejmujący opis zidentyfikowanych problemów 
prawnych, utrudniających prowadzenie działal-
ności CCS oraz propozycje co do sposobu ich 
przezwyciężenia.

– Mamy świadomość, że zachodząca trans-
formacja energetyczna stanowi dla Polski epo-
kowe wyzwanie. Technologia CCS jest w naszej 
ocenie działaniem niezbędnym dla jej skutecz-

nego przeprowadzenia, uwzględniającym bez-
pieczeństwo energetyczne naszego kraju oraz 
minimalizującym nieuchronne skutki społeczne 
dekarbonizacji. Dlatego też zdecydowaliśmy się 
na ogłoszenie propozycji, które pozwolą na reali-
zację i rozwój CCS w Polsce – podkreśla Grzegorz 
Strzelczyk, prezes zarządu LOTOS Petrobaltic.

W części I dokumentu zamieszczone zostały 
projekty nowego brzmienia przepisów regulują-
cych działalność CCS (ustawa Prawo geologiczne 
i górnicze, ustawa Prawo energetyczne, ustawa 
o systemie handlu uprawnieniami do emisji ga-
zów cieplarnianych, etc.), a także sugestie co do 
uchylenia niektórych aktualnie obowiązujących. 
Zamieszczono tu także analizy stanowiące przy-
czynek do dyskusji o nowych instytucjach praw-
nych, które w ocenie twórców powinny zostać 
wprowadzone w życie. Podstawą wniosków 
i rekomendacji „Zielonej księgi” stanowi, zawar-
ta w II części, symulacja uruchomienia projektu 
CCS na złożu węglowodorów B3 zlokalizowanym 
w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej.

– Grupa LOTOS podejmuje szereg inicjatyw 
mających na celu ograniczenie wpływu swojej 
działalności na środowisko naturalne. Prowa-
dzimy inwestycje związane ze zwiększaniem 
efektywności energetycznej oraz rozwijamy się 
w obszarze paliw alternatywnych. Równolegle 
angażujemy się w projekty z zakresu nowych 
technologii, takie jak CCS. To jedyny słuszny 
kierunek w dobie przyspieszającej transforma-
cji energetycznej – dodaje Jarosław Wróbel, 
wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji 
Grupy LOTOS.

– Grupa Azoty opublikowała właśnie 
strategię na lata 2021-2030, zgodnie z którą 
Istotna część zasobów badawczo-rozwojowych 

zostanie skierowana na realizację celów klima-
tycznych. Nowe projekty badawczo-rozwojowe 
koncentrować się będą m.in. na obszarze two-
rzyw biodegradowalnych, GOZ, ale również 
sekwestracji. Przedstawiony dziś zbiór reko-
mendacji to istotny krok w kierunku wdrażania 
technologii CCS, która jest bardzo istotnym ele-
mentem efektywnej transformacji energetycznej 
– mówi dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes 
zarządu Grupy Azoty S.A.

Zmiany klimatyczne wywołane m.in. emi-
sją gazów cieplarnianych, stanowią wyzwanie 
o charakterze globalnym. Polska, której ener-
getyka oparta jest na wykorzystywaniu węgla 
kamiennego, emituje do atmosfery rocznie ok.  
320 mln ton dwutlenku węgla. Międzynaro-
dowe zobowiązania, których stroną jest także 
Polska, ustanawiają rygorystyczne wymogi 
w zakresie redukcji emisji do roku 2050. Jedną 
z metod osiągnięcia celu redukcyjnego, która, 
z jednej strony powoduje uniknięcie emisji CO2 
do atmosfery, z drugiej zaś pozwala na kontynu-
ację działalności w zakresie wytwórstwa energii 
lub przemyśle, jest właśnie podziemne składo-
wanie dwutlenku węgla.

Technologia CCS wdrażana jest już przez 
czołowe światowe gospodarki: USA, Chiny, 
Norwegię, Francję, Holandię. Wstępne szacunki 
wskazują, że pojemność zlokalizowanych w Pol-
sce struktur geologicznych nadających się do 
działalności CCS wynosi setki milionów ton CO2. 
Ich optymalne wykorzystanie może przyczynić się 
do zaoszczędzenia miliardów złotych przez pol-
skie firmy – emitentów CO2, które dziś zmuszone 
są do nabywania uprawnień do emisji.

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. LOTOS S.A.
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ORLEN Południe rozpoczyna produkcję 
zielonego, ekologicznego glikolu

ORLEN Południe, spółka z Gru-
py ORLEN, uruchomiła w biorafi-
nerii w Trzebini pierwszą w Polsce 
i największą w Europie instalację 
do produkcji ekologicznego glikolu 
propylenowego. Jej zdolności wy-
twórcze wynoszą 30 tys. ton rocznie, 
co oznacza, że spółka pokryje aż 
w 75 proc. krajowe zapotrzebowa-
nie na ten produkt.

Inwestycja o wartości ok. 400 mln zł 
przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego 
EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie. Inte-
gralną częścią kompleksu jest pierwszy polski 
hub wodorowy. Przedsięwzięcia zrealizowane 
na południu Polski to kolejny krok do osiągnię-
cia strategicznych celów koncernu w obszarze 
nisko- i zeroemisyjnej energetyki.

Zielony glikol to wysokomarżowy biopro-
dukt, czysty i bezpieczny dla środowiska. Jest 
on wykorzystywany na szeroką skalę, m.in. 
w medycynie, kosmetyce, czy przemyśle spo-
żywczym. Może być też zastosowany w lotnic-
twie jako środek do odmrażania i odladzania 
samolotów. ORLEN Południe będzie wytwa-
rzać 30 tys. ton ekologicznego glikolu rocznie. 
To aż o 10 tys. ton więcej od jedynej tego typu 
instalacji w Europie, która zlokalizowana jest 
w Belgii.

– Myślimy perspektywicznie. Uruchomili-
śmy w Trzebini nowoczesną instalację, w któ-
rej będziemy wytwarzać ekologiczny glikol, 
ponieważ zapotrzebowanie na ten bioprodukt 
systematycznie rośnie nie tylko w Europie, 
ale na całym świecie. Polska będzie europej-
skim liderem w jego produkcji. Równocze-
śnie oddajemy do użytku pierwszy polski 
hub wodorowy, który jest częścią kompleksu 
glikolu. Zrealizowane inwestycje zapewnią 
dynamiczny rozwój Grupy ORLEN w strate-
gicznych obszarach, ale też realnie wzmocnią 
konkurencyjność polskiej gospodarki. Dla OR-
LEN Południe są natomiast kolejnym ważnym 
krokiem w przekształcaniu spółki w nowocze-
sną biorafinerię i ugruntowaniem jej pozycji 
jako ważnego przedsiębiorstwa i pracodawcy 
w regionie – mówi Daniel Obajtek, Prezes Za-
rządu PKN ORLEN.

Do produkcji ekologicznego glikolu wy-
korzystana zostanie gliceryna, otrzymywana 
w Trzebini jako produkt uboczny w procesie 
wytwarzania biodiesla. Odbiorcami glikolu 

będą, oprócz polskich firm, także zagraniczne 
przedsiębiorstwa. Na inwestycji skorzysta-
ją również inni polscy producenci biodiesla, 
z którymi spółka rozpocznie współpracę w za-
kresie dostaw gliceryny.

Nowa inwestycja wzmocni pozycję ORLEN 
Południe na krajowym rynku biokomponen-
tów, ale również jako pracodawcy w regionie. 
W instalacji glikolu powstało kilkadziesiąt 
miejsc pracy. Spółka zatrudnia obecnie ponad 
670 osób, z czego przeszło połowę w trzebiń-
skiej rafinerii.

Budowa instalacji do produkcji zielone-
go glikolu rozpoczęła się jesienią 2019 roku 
i została zrealizowana zgodnie z harmonogra-
mem. Jej wykonawcą jest konsorcjum, które 
tworzą dwie polskie firmy: Technik Polska 
i Biproraf.

Integralną częścią instalacji glikolu jest 
pierwszy w Polsce hub wodorowy, w którym 
roczna produkcja wodoru wyniesie 16 Nm3, 
z czego aż 75% będzie przeznaczone do pro-
dukcji glikolu, a pozostałe 25%, po doczysz-
czeniu, jako paliwo wodorowe. Moce produk-
cyjne hubu wyniosą 350 ton rocznie czystego 

wodoru jakości automotive.
Paliwo z Trzebini docelowo będzie zasilać 

flotę komunikacji miejskiej w Krakowie i aglo-
meracji śląskiej. Koncern podpisał w tej spra-
wie listy intencyjne o współpracy z Miejskim 
Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Kra-
kowie i Krakowskim Holdingiem Komunalnym 
oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. 
W przyszłości ORLEN Południe będzie dyspo-
nować także mobilną stacją tankowania pali-
wa wodorowego.

Strategiczne inwestycje realizowane 
w Trzebini są konsekwencją stabilnej, bardzo 
dobrej sytuacji finansowej ORLEN Południe. 
Tylko w ciągu 9 miesięcy tego roku przychody 
spółki wyniosły ok. 2,4 mld zł, czyli blisko 200 
mln zł więcej niż w całym 2019 roku i ponad 
500 mln zł więcej niż w naznaczonym pande-
mią 2020 roku. ORLEN Południe notuje w tym 
roku także rekordowy zysk netto, który po 
trzech kwartałach wynosi już 108 mln zł.

Centrum prasowe
PKN ORLEN

Fot. arch. PKN ORLEN
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Jerzy 
Zagórski

GK PGNiG działa na rzecz rozwoju 
polskiego biometanu

We wtorek, 23 listopada 2021 roku, 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
podpisało Porozumienie o współpracy na 
rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. 
W pracach nad projektem, zainicjowanym  
przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz 
Pełnomocnika Rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, 
uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli 
Grupy Kapitałowej PGNiG.

nalnych i prawnych – dodał Prezes PGNiG SA.
PGNiG odpowiadało za koordynację prac 

Zespołu ds. bioLNG i bioCNG oraz zatłaczania 
biometanu do krajowej sieci dystrybucyjnej 
gazu. Grupa składająca się z blisko 70 przedsta-
wicieli reprezentujących wszystkich interesariu-
szy sektora biometanowego odbyła kilkanaście 
spotkań, podczas których dyskutowali i wery-
fikowali takie kwestie jak m.in. jakość paliwa, 
koszty przyłączania i zatłaczania biometanu za 
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej i zastoso-
wanie systemu certyfikacji KZR w procesie pro-
dukcji. Pracownicy PGNiG aktywnie uczestniczy-
li również w pracach pozostałych sześciu grup 
roboczych, m.in. w konsultacjach dotyczących 
wykorzystania substancji pofermentacyjnych.

Porozumienie to rezultat działań podjętych 
na mocy Listu intencyjnego o ustanowieniu 
partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu 
i biometanu podpisanego w październiku 2020 
roku. Projekt powstał z inicjatywy Ministra Kli-
matu i Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu 
ds. Odnawialnych Źródeł Energii przy wsparciu 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Ak-
tywów Państwowych, Ministra Edukacji i Nauki 
oraz Ministra Rozwoju  i  Technologii.

To kolejna inicjatywa realizująca założenia 
„Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”, 
której stroną jest Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo. W październiku tego roku spół-
ka przystąpiła do Porozumienia sektorowego na 
rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

PGNiG wystąpiło o zgodę 
na rozpoczęcie wierceń 
na złożu Tommeliten Alpha

PGNiG Upstream Norway wspólnie z part-
nerami koncesyjnymi złożyło wniosek o za-
twierdzenie planu zagospodarowania złoża 
Tommeliten Alpha na Morzu Północnym. Uru-
chomienie wydobycia zaplanowano na 2024 
rok. W szczytowym okresie, eksploatacja Tom-
meliten Alpha powinna zwiększyć wolumen 
produkcji norweskiej spółki PGNiG o ok. 0,5 
mld m sześc. gazu ziemnego rocznie.

– Jesteśmy przekonani, że wspólnie z na-
szymi partnerami opracowaliśmy optymalny 
plan zagospodarowania, który pozwoli w pełni 
wykorzystać potencjał tego bardzo perspekty-
wicznego obszaru. Rozpoczęcie produkcji ze 
złoża Tommeliten Alpha przełoży się na skoko-

– Mówiąc o rozwiązaniach wspierających 
bezpieczny dla polskiej gospodarki proces trans-
formacji energetycznej, nie sposób pominąć 
biometanu. Rozwój instalacji rozproszonych 
w pobliżu źródeł surowców oraz przetwarzanie 
uciążliwych dla branż rolniczej i komunalnej od-
padów – to wszystko w bardzo krótkim czasie 
może przyczynić się nie tylko do pozyskania no-
wego źródła energii, ale również do rozwiązania 
kilku istotnych wyzwań ekologicznych – podkre-
ślił Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W porozumieniu przedstawiono postulaty 
działań związanych z uruchomieniem i  prowa-
dzeniem produkcji, a także zagospodarowaniem 
biogazu i biometanu oraz stworzeniem otocze-
nia regulacyjnego i mechanizmów wspierają-
cych rozwój tej gałęzi przemysłu. Dokument 
zawiera również deklaracje stron dotyczącą dal-
szej współpracy oraz podejmowania wspólnych 
inicjatyw umożliwiających realizację zapropono-
wanych rozwiązań.

– Jako spółka gazowa z optymizmem przy-
stępujemy do porozumienia. W ostatnim czasie 
wielokrotnie podnosiliśmy temat potencjału 
biometanu. Tym bardziej cieszymy się, że tak 
wielu przedstawicieli PGNiG mogło wziąć udział 
w pracach nad projektem i podzielić się swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem. Z pełnym zaan-
gażowaniem będziemy wspierać dalsze działa-
nia zmierzające do wdrożenia sformułowanych 
w dokumencie zaleceń rynkowych, instytucjo-

wy wzrost wydobycia gazu ziemnego przez GK 
PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, 
a tym samym istotnie przyczyni się do realizacji 
naszych strategicznych celów związanych z dy-
wersyfikacją dostaw gazu do Polski i rozwojem 
działalności poszukiwawczo-wydobywczej za 
granicą – powiedział Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG SA, spółki, która jest wyłącznym 
właścicielem PGNiG Upstream Norway.

Plan zagospodarowania Tommeliten Alpha 
zakłada wykonanie dziesięciu odwiertów eks-
ploatacyjnych, które za pomocą podgrzewanych 
podmorskich rurociągów zostaną podłączone 
do infrastruktury wydobywczej kompleksu Eko-
fisk. Pierwsze dwa odwierty powinny rozpocząć 
produkcję w 2024 roku. Możliwość wykorzysta-
nia bardzo rozbudowanej infrastruktury Ekofisk 
w znaczący sposób ograniczy koszty uruchomie-
nia eksploatacji.

Warunkiem rozpoczęcia prac jest zatwier-
dzenie planu zagospodarowania złoża przez 
organy administracyjne. Wniosek partnerów 
koncesyjnych będzie rozpatrywany przez nor-
weskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii 
oraz brytyjski Urząd ds. Ropy Naftowej i Gazu, 
co wynika z położenia złoża na granicy rozdzie-
lającej norweską i brytyjską strefę szelfu Morza 
Północnego.

Tommeliten Alpha to złoże gazowo-kon-
densatowe, którego zasoby wydobywalne, 
składające się przede wszystkim z kondensatu 
gazowego, oceniono na 80-174 mln baryłek 
ekwiwalentu ropy naftowej, z czego udział 
PGNiG Upstream Norway wynosi 33-73 mln 
baryłek. Wielkość produkcji przypadająca na 
Spółkę w szczytowym okresie wydobycia wynie-
sie ok. 0,5 mld m sześc. gazu rocznie. Surowiec 
pozyskiwany przez PGNiG z własnych koncesji 
na Norweskim Szelfie Kontynentalnym trafi do 
Polski dzięki gazociągowi Baltic Pipe.

PGNiG Upstream Norway jest właścicielem 
42,2 proc. udziałów w koncesji obejmującej zło-
że Tommeliten Alpha, które kupiło od Equinor 
w wyniku transakcji zawartej w październiku 
2018 roku. Pozostałymi udziałowcami są Co-
nocoPhillips Skandinavia (28,14 proc. udzia-
łów, operator koncesji), TotalEnergies EP Norge 
(20,14 proc.), Vår Energi (9,09 proc.), Conoco-
Phillips (U.K.) Holdings (0,21 proc.), Total Ener-
gies UK (0,15 proc.) oraz Eni UK (0,07 proc.).

Tommeliten Alpha jest położone w pobliżu 
kompleksu Ekofisk – jednego z najważniejszych 
ośrodków wydobycia węglowodorów na Morzu 
Północnym. Sam Ekofisk jest pierwszym złożem 
ropy naftowej odkrytym na Morzu Północnym, 
co miało miejsce w 1969 roku. Produkcja ze zło-
ża, uruchomiona w 1971 roku, planowana jest 
do 2050 roku.

W wyniku przejęcia wszystkich aktywów IN-
EOS E&P Norge, od października 2021 roku liczba 
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koncesji, których udziałowcem jest PGNiG Upstre-
am Norway, wzrosła z 37 do 58. Nabyte aktywa 
obejmują m.in. 14 proc. udziałów w Ormen Lan-
ge – drugim co do wielkości złożu gazowym na 
Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego eks-
ploatacja planowana jest poza 2045 rok. Obecnie 
PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie 
ropy naftowej i gazu ziemnego z czternastu złóż. 
Spółka szacuje, że w przyszłym roku wolumen jej 
produkcji wzrośnie do ponad 2,5 mld m sześc. 
gazu ziemnego wobec nieco ponad 0,9 mld m 
sześc. prognozowanych na ten rok. Oprócz akwi-
zycji będzie to efektem uruchomienia eksploatacji 
z nowych złóż oraz dodatkowych odwiertów na 
złożach już produkujących.

PKN ORLEN i PGNiG potwierdzają 
gotowość dalszej współpracy przy 
budowie elektrowni w Ostrołęce

PKN ORLEN i PGNiG kontynuują prace 
nad projektem dotyczącym budowy bloku 
gazowo-parowego w Ostrołęce. Spółki pod-
pisały aneks do umowy, zgodnie z którym 
wypracują do końca 2022 roku optymalne 
warunki współpracy przy realizacji tej strate-
gicznej dla bezpieczeństwa energetycznego 
Polski inwestycji. Blok energetyczny Ostrołęka 
C będzie stabilnym i nowoczesnym źródłem 
energii elektrycznej pochodzącej z gazu ziem-
nego, umożliwiającym bilansowanie energii 
ze źródeł odnawialnych.

– Inwestycję w blok gazowo-parowy 
w Ostrołęce traktujemy priorytetowo. To bardzo 
ważny projekt, który zabezpieczy dostępną moc 
w systemie dla pokrycia rosnącego zapotrze-
bowania na energię elektryczną. Tym samym 
przyczyni się do ustabilizowania jej cen na krajo-
wym rynku, poprzez zwiększenie podaży mocy 
w systemie. Realizacja tego niezwykle złożone-
go przedsięwzięcia będzie wymagała od zaan-
gażowanych podmiotów ścisłej współpracy na 
każdym etapie. Dlatego istotne jest, by jej forma 
i zasady były precyzyjnie określone. Intensyfiku-
jemy działania, by wypracować jak najlepsze 
rozwiązania gwarantujące sukces inwestycji. 
Ma to ogromne znaczenie w kontekście trans-
formacji energetycznej Polski i przyspieszenia 
jej rozwoju gospodarczego – powiedział Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

– Zawarcie przez PGNiG, PKN ORLEN oraz 
Energę aneksu do umowy inwestycyjnej doty-
czącej Elektrowni Ostrołęka „C”, która ma być 
budowana w technologii gazowo-parowej, 
jest kolejnym dowodem na to, że gaz ziemny 
będzie odgrywał kluczową rolę w transformacji 

energetycznej Polski. PGNiG, jako lider rynku 
gazowego w naszym kraju, aktywnie angażuje 
się w działania na rzecz obniżenia emisyjności 
polskiej energetyki, czego przykładem może być 
ten wspólny projekt – zaznaczył Paweł Majew-
ski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

W ramach realizacji budowy elektrowni 
w Ostrołęce w technologii gazowej w stycz-
niu 2021 roku powołana została spółka CCGT 
Ostrołęka, która jest odpowiedzialna za realiza-
cję inwestycji.

Zaangażowanie PKN ORLEN w budowę 
elektrowni gazowej w Ostrołęce wpisuje się 
w strategiczne plany rozwoju zero- i niskoemi-
syjnych źródeł wytwarzania energii. Dlatego 
w maju 2020 roku Koncern, już jako właściciel 
Energi, zadeklarował chęć udziału w projekcie, 
ale wyłącznie w technologii gazowej. Porozu-
mienie w sprawie kierunkowych zasad współ-
pracy przy budowie elektrowni w technologii 
gazowej w Ostrołęce zostało podpisane jesz-
cze w czerwcu 2020 roku, a we wrześniu chęć 
przystąpienia do projektu wyraziło PGNiG. Trój-
stronna umowa pomiędzy PKN ORLEN, Energą 
i PGNiG w sprawie realizacji inwestycji została 
podpisana w grudniu 2020 roku. W stycz-
niu 2021 roku powołana została spółka CCGT 
Ostrołęka, która zrealizuje projekt, a w kwietniu 
2021 roku zgodę na realizację wspólnej inwe-
stycji z PGNiG wyraził UOKiK.

Budowa bloku gazowo-parowego w Ostro-
łęce będzie wsparciem dla krajowego systemu 

Przedłużenie limitów 
wydobycia OPEC+ 

Ponownie spotkanie ministerialnego ko-
mitetu monitorującego OPEC+, które odbyło 
się 4 listopada br. w Wiedniu nie przyniosło 
niespodzianek. Potwierdzono decyzje podjęte 
na poprzednich konferencjach OPEC i posiedze-
niach komitetu monitorującego, szczególnie 10 
posiedzenia komitetu z 12.04.2020 r. oraz 19 
Konferencji OPEC+ dotyczące uzgodnionych 
miesięcznych limitów wydobycia ropy tj. 54,4 
tys. t/d. Tradycyjnie przypomniano też znaczenie 
przestrzegania ustalonych poziomów produkcji 

Poziom produkcji w końcu 
kwietnia 2022 w tys. t/d

Produkcja dopuszczalna 
od maja 2022 w tys. t/d

1 Algieria 144 144
2 Angola 208 208
3 Arabia Saud. 1496 1564
4 Gabon 25 25
5 Gwinea Równ. 17 17
6 Irak 633 653
7 Iran - -
8 Kongo 44 44
9 Kuwejt 382 402
10 Libia - -
11 Nigeria 249 249
12 Wenezuela - -
13 Zjedn. Emiraty Arab. 431 476
14 Azerbejdżan 98 98
15 Bahrajn 28 28
16 Brunei 14 14
17 Kazachstan 232 232
18 Malezja 81 81
19 Meksyk 238 238
20 Oman 120 120
21 Rosja 1496 1564
22 Sudan 10 10
23 Sudan Płd. 18 18
24 OPEC 10 3629 3783
25 Poza OPEC 2335 2403
26 OPEC+ 5964 6186

elektroenergetycznego. Zgodnie z założeniami 
Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, tyl-
ko w tej dekadzie z Krajowego Systemu Elek-
troenergetycznego zostanie wyłączone ponad 
6 GW mocy, podczas gdy zapotrzebowanie na 
energię elektryczną wzrośnie o 13 procent. PKN 
ORLEN zakłada więc dalszy rozwój stabilnych 
źródeł gazowych, które będą uzupełniały od-
nawialne źródła energii, na przykład w sytuacji 
niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Tabela 1. Limity produkcji OPEC+
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i wyznaczono termin następnego posiedzenia 
komitetu w dniu 2 grudnia br. Limity wydobycia 
obowiązujące od grudnia br. podano w tab. 1. 
Ponieważ w zestawieniu załączonym do komu-
nikatu sekretariatu OPEC brak danych dotyczą-
cych Iranu, Libii i Wenezueli, rzeczywista łączna 
produkcja może być większa.

Komentatorzy zwracają uwagę na niesku-
teczność zabiegów rządu USA o zwiększenie 
dostaw ropy na rynek, ale podawane są różne 
motywacje takiego podejścia. Jedna z nich tłu-
maczy, że wysokie ceny ropy stworzyły sytuację 
sprzyjającą odbudowie potencjału producentów 
ropy z łupków w USA i ta perspektywa niepo-
koi OPEC, a przede wszystkim Arabię Saudyjską 
i Rosję. Biały Dom oświadczył, że zastosowana 
będzie pełna gama dostępnych środków, aby 
zapewnić dostęp do energii, rozważane jest 
wykorzystanie ropy ze  strategicznych rezerw. 
Aby przeciwdziałać wysokim cenom, Chiny już 
uruchomiły strategiczne zasoby ropy.

Miejsce
w 2020 r.

Miejsce 
w 2019 r.

Firma Wydobycie 
ropy 
w mln t

Wydobycie 
gazu 
w mld m3

Zasoby 
ropy
w mln t

Zasoby 
gazu 
w mld m3

Aktywa 
w mln 
USD

Przychód 
w mln 
USD

Zysk netto
w mln 
USD

1 1 Arabia 
Saudyjska

Saudi Aramco 517,9 103,1 27042,6 5421,5 510470 229891 49003

2 3 irak INOC 204,0 10,4 19722,6 3711,7 - - -
3 2 Rosja Rosnieft 202,2 62,8 474,5 2404,5 207380 79628 2503
4 6 Iran NIOC 153,0 251,3 28369,6 33967,1 - - -
5 4 Kuwejt Kuwait 

Petroleum Dev.
133,3 11,6 13804,0 1782,9 - - -

6 5 Chiny Petrochina 125,4 119,5 708,0 2163,2 381030 280266 4853
7 8 Brazylia Petrobras 107,8 21,2 1024,6 214,3 190010 55683 948
8 7 W. Brytania BP 104,4 86,6 1449,9 1201,8 267654 183500 20729*
9 9 USA ExxonMobil 100,4 63,6 1038,6 713,3 332750 181502 22440*
10 11 Meksyk Pemex 94,5 23,2 821,6 197,6 96958 44427 23714*
11 13 Holandia/

W. Brytania
Shell 90,0 102,6 628,5 739,0 379268 180543 21534*

12 12 Katar QPC 89,8 170,6 3433,2 23816,4 - - -
13 10 Nigeria NNPC 88,4 49,2 5017,0 5757,6 - - -
14 14 Rosja Łukoil 82,1 29,0 1590,1 627,0 80945 78001 230
15 15 Francja TotalEnergies 76,8 75,1 789,3 996,7 266132 140685 7336*
16 16 USA Chevron 76,4 68,3 608,6 764,3 239790 94962 5543*
17 22 Algieria Sonatrach 65,3 79,2 1659,2 4501,2 - - -
18 17 Angola Sonangol 63,9 10,5 1058,5 342,8 - - -
19 18 Rosja Gazprom 58,3 451,5 1434,1 17464,7 315485 87437 2246
20 20 Chiny CNOOC 55,5 16,3 496,3 225,2 39459 13827 1817
21 19 Rosja Surgutnieftiegaz 54,4 9,1 - - 79380 14872 10276
22 24 Norwegia Equinor 51,5 53,1 341,4 436,8 121972 45818 5496*
23 - USA Occidental 

Petrolem
47,6 21,4 282,1 142,0 80064 16261 15675*

24 25 Oman Petroleum 
Developm.

46,2 68,3 608,6 764,3 - - -

25 - Kanada Canadian 
Nat. Res.

42,0 15,4 1348,7 182,8 59133 12597 324*

Z kolei minister energetyki Rosji Aleksan-
der Nowak wspomniał o „pewnych oznakach” 
zmniejszonego popytu na ropę w Unii w paź-
dzierniku i wpływie wariantu delta COVID-19 na 
globalny popyt. Głowni odbiorcy ropy twierdzą, 
że wzrost o 54,4 tys. t/d to za mało, aby pod-
trzymać ożywienie gospodarki, pożądane było-
by podniesienie do 81,6 tys. t/d miesięcznie.

Ropa Brent kosztowała 2 listopada br. 
84,06 USD, ropa WTI 82,89 USD, w następ-
nych dniach było to 3.11 odpowiednio 81,29 
USD i 80,22 USD, 4.11-80,94 USD i 79,39, 
5.11- 82,33 USD i 81,17 USD i 8.11-83,68 USD 
i 82,28 USD. Zwraca uwagę wyraźne zmniej-
szenie rozpiętości cen między ropą WTI i Brent 
– przeważnie była to różnica 3-5 dolarów, teraz 
tylko nieco więcej niż 1 dolar.

Ranking firm naftowych 2020
Już w 2019 roku nastąpiło sporo zmian 

na liście firm naftowych, jednak w roku 2020 
było ich więcej (tab. 2). W kolejnym roku lista 
największych firm amerykańskich występująca 
kiedyś jako „300” skurczyła się praktycznie do 
89, bo dla pozycji 90-93 brak bliższych danych 
produkcyjnych i finansowych. Wykaz nadal jest 
zatytułowany „150”, być może redakcja „Oil & 
Gas Journal” chce go w ten sposób odróżnić 
od listy „100” dla firm spoza USA i zamyka go 
Petro River Oil Corp. z aktywami 10 mln USD. 
Jest to wynik przejęć i fuzji wielu firm, w tym 
przejęcia Noble Energy Inc. (10 miejsce na liście 
w 2019 r.) przez Chevron Corp., czy połączenie 
WPX Energy Inc. (22 miejsce) z Devon Energy 
Corp. i Montage Resources Corp. (48 miejsce) 
z South western Energy Corp. Najszybciej rosną-
cą firmą w 2020 r. była Bonanza Creek Energy 
Inc., która awansowała z miejsca 53 na 42 po-

Tabela 2
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większając aktywa o 11,6% i zysk o 54,4%.
Średnia cena ropy Brent wynosiła 42 USD 

za baryłkę w porównaniu z 64 USD w 2019 r., 
cena ropy WTI w tym samym okresie zmniejszy-
ła się z 57 USD do 39 USD. Gaz w cenie spot 
w Henry Hub staniał z 2,56 USD/MMbtu do 2,03 
USD/MMbtu. W połączeniu ze spadkiem wydo-
bycia w wyniku pandemii COVID- spowodowa-
ło to spadek przychodów i zysków. Aż 69 firm 
amerykańskich zakończyło rok finansowy stratą,  
w tym wszystkie z pierwszej dziesiątki listy „150”. 
W odróżnieniu od roku 2019 pogorszenie wyni-
ków finansowych dotknęło też firmy kanadyjskie.

Te same niekorzystne zjawiska i czynniki 
oddziaływały na przemysł naftowy na  świe-
cie, ale skutki są bardzo zróżnicowane. W Azji 
firmy chińskie i indyjskie miały dodatni wynik 
finansowy, w Ameryce Łacińskiej umocniła się 
pozycja Brazylii, zarówno w produkcji jak i w fi-
nansach, natomiast dla Meksyku był to kolejny 
rok z ujemnym bilansem. Ponieważ narodowe 
koncerny państwowe nie publikują sprawozdań 
finansowych, nie można ocenić, jak kryzysowy 
rok wpłynął na wyniki producentów z Bliskiego 
Wschodu i Afryki. Wyjątkiem jest Arabia Sau-
dyjska, gdzie Saudi Aramco jako spółka gieł-
dowa poinformowała, że w 2019 r. wykazała 
zysk w wysokości 49 mld USD. Można więc 
przypuszczać, że również inni członkowie OPEC 
osiągnęli zyski ze sprzedaży droższej ropy. Naj-
większe kontrasty występują w Europie. Tylko 
4 koncerny rosyjskie (Rosnieft, Łukoil, Gazprom 
i Surgutnieftiegaz zakończyły rok z zyskiem, 
wszyscy pozostali odnotowali straty. Najgorszy 
wynik – stratę w wysokości 21,5 mld USD po-
niósł Shell. Również koncerny australijskie za-
kończyły rok ze stratami.

Ubiegłoroczne wyniki finansowe rzutowały 
na wielkość nakładów na poszukiwania i eks-
ploatację. Te środki także zostały ograniczone, 
co nie jest dobrym prognostykiem. Dla firm 
amerykańskich spadek wyniósł 45%.

Mimo wymienionych wyżej wielu niety-
powych zdarzeń w 2020 r. kolejność na liście 
największych firm niewiele się zmieniła. Nadal 
na czele znajduje się Saudi Aramco z wydoby-
ciem ropy więcej niż dwukrotnie przewyższa-
jącym wydobycie Iraku, następnego na liście. 
W przybliżeniu aż do 20 pozycji awanse i de-
gradacje są niewielkie, obejmują 1- 2 miejsca 
i niekiedy wynikają z stosunkowo nieznacznych 
różnic wielkości produkcji. Nowością jest 23 
miejsce Occidental Petroleum, nieobecnego 
w 2019 r. i pojawienie się na ostatnim miejscu 
firmy kanadyjskiej Canadian Natural Resources. 
Tylko mniejsze o 1 mln t wydobycie wyelimino-
wało z rankingu włoskie ENI, za to postępujący 
zmniejszenie wydobycia w Wenezueli  spowo-
dowało spadek  z 23 miejsca na 30.

Tabela 2 jest zestawiona według wielkości 
wydobycia ropy, ale jeśli porównamy wielkość 
aktywów, to kolejność zmieni się. Nadal na 
pierwszym miejscu pozostaje Saudi Aramco, 
kolejne pozycje zajmują Petrochina i Shell. Na 
czwartym miejscu jest ExxonMobil, za nim Gaz-
prom, BP, TotalEnergies, Chevron, Rosnieft i za-
mykający pierwszą dziesiątkę Petrobras. Dalsze 
lokaty zajmują Equinor, Pemex, Łukoil, Occiden-
tal Petroleum, Surgutnieftiegaz, Canadian Natu-
ral Resources i CNOOC.

Katar planuje znaczne 
zwiększenie produkcji LNG

Zdaniem ministra energii Saada Al-Kaabi 
obecne ceny gazu nie są korzystne dla produ-
centów, bo ich poziom zniechęca nabywców 
gazu do większych zamówień. Mimo, że rynek 
gazu nieco  się uspokoił, nadal zbiorniki nie są 
pełne przed zimą. Katar do roku 2027 planu-
je inwestycje rzędu 30 mld USD i dzięki temu 
zwiększy produkcję o 50%. Dzięki łatwo do-
stępnym zasobom na złożu North na pograniczu 
z Iranem koszty eksploatacji w Katarze są najniż-
sze na Bliskim Wschodzie.

Katastrofalny wyciek ropy 
w południowej Nigerii

W stanie Bayelsa w południowej Nigerii 
doszło do poważnego wycieku ropy w obrębie 
koncesji 29, której operatorem jest lokalna firma 
Aiteo Eastern E&P Co. Dotychczasowe próby opa-
nowania awarii i zamknięcia odwiertu nie przy-
niosły rezultatu i nigeryjska Agencja Wykrywania 
i Usuwania Wycieków Ropy postanowiła zwrócić 
się o pomoc do zagranicznych ekspertów.

Od 5 listopada br. ropa wylewa się  do 
Nigru i nie wiadomo, ile trafiło już do rzeki. 
Duże stężenie metanu w powietrzu w rejonie 
uszkodzonego otworu uniemożliwia  dostęp, 
ustalenie przyczyn awarii i prowadzenie prac 
ratunkowych.

Wydobycie z koncesji 29 w 2020 r. wynosi-
ło 3670 t/d, w lipcu br. spadło do ok. 1290 t/d.

Burzliwa debata 
w Izbie Reprezentantów

Debata, a raczej batalia słowna w Komisji 
Nadzoru i Reform Izby Reprezentantów mię-
dzy demokratami i lobby pod koniec września 
br. naftowym trwała przeszło 5 godzin. Te-
matem były działania blokujące wprowadza-
nie przez rząd przepisów chroniących klimat 
i krytyka inwestycji w alternatywne źródła 
energii jako niewłaściwie ukierunkowanych. 
W spotkaniu zdalnie uczestniczyli prezesi 
koncernów ExxonMobil, Chevron, BP America 
i Shell, Amerykańskiego Instytutu Naftowego 
(API) i federalnej Izby Handlu. Rozpoczynając 
posiedzenie przewodnicząca Komisji Carolyn 
Maloney wezwała szefów koncernów nafto-
wych do „przyjęcia odpowiedzialności za do-
prowadzenie planety do katastrofy”. Później 
kongresmenki R. Khanna i A. Ocasio-Cortez 
zarzucały menedżerom przemysłu naftowego 
uporczywe negowanie szkodliwego wpływu 
eksploatacji ropy i gazu i spalania paliw ko-
palnych na środowisko naturalne porównując 
ich zachowanie do postawy przemysłu tyto-
niowego, który przez dziesiątki lat zaprzeczał 
szkodliwości nikotyny. Deputowana R. Tlaib 
z Michigan domagała się od prezesów Exxonu 
i Chevronu zobowiązania do corocznej reduk-
cji wydobycia ropy i gazu, ale Woods i Wirth 
nie podjęli tego apelu. Republikanin J. Jordan 
określił wezwanie R. Tlaib do ograniczenia 
produkcji ropy jako „najgłupszy pomysł” w sy-
tuacji, gdy administracja prezydenta Bidena 
zwraca się do OPEC o zwiększenie wydobycia. 
Wypowiedź Jordana uzupełnił szef API Som-
mers przypominając, że emisja USA stanowi 
12,6% emisji globalnej i zmniejsza się, nato-
miast emisja Chin wynosi 32,6% i powiększa 
się. Przedstawiciele sektora naftowego przy-
znali, że ich stanowisko w sprawach klimatycz-
nych ewoluowało w miarę postępu badań na-
ukowych, jednak obecnie widzą konieczność 
zmian i włączenia się w proces transformacji 
energetycznej. Jednocześnie podkreślali pozy-
tywne aspekty działania przemysłu naftowego 
w zapewnieniu społeczeństwu obecnego po-
ziomu życia, niemożliwego do osiągnięcia bez 
ropy i gazu. Powtarzano opinie o ogromnym 
znaczeniu sektora naftowego i niezawodnych 
dostaw energii dla całej gospodarki kraju.

Relacja z posiedzenia komisji Kongre-
su przygotowana przez waszyngtońskiego 
korespondenta „Oil & Gas Journal” Alana 
Kovskiego niekiedy koncentruje się na stylu 
wypowiedzi niektórych dyskutantów z partii 
demokratycznej określając je jako „impulsyw-
ne”, „zapalczywe”, „przejaskrawione”, pomija-
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jąc ich merytoryczną treść, natomiast wypo-
wiedzi lobbystów naftowych są oceniane jako 
„wyważone” i „rzeczowe”.

Najdłuższe wiercenie poziome 
w Luizjanie

Vine Energy Inc., spółka zależna Chesape-
ake Energy Corp., poinformowało o zakończe-
niu wiercenia CHKMIN 20-29-32 HC w gminie 
Sabine w Luizjanie. Otwór osiągnął głębokość 
pomiarową 8388 m przy odsunięciu poziomym 
4645 m i jest najdłuższym lądowym wierceniem 
poziomym w stanie Luizjana. Wiercenie trwało 
35 dni i zakończono je w gazonośnej górno-
jurajskiej formacji Bossier. Vine Energy podaje, 
że uzyskano jednocześnie bardzo dobry wynik 
w odniesieniu do kosztów wiercenia – 1312 
USD za 1 mb odsunięcia poziomego.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, COP26, Hart Energy, 

Koalicja Klimatyczna, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 

OPEC, Reuters, World Oil.

PKN ORLEN zwiększa 
zaangażowanie w rozwój 
odnawialnych źródeł energii

PKN ORLEN konsekwentnie angażuje się 
w rozwój odnawialnych źródeł energii. Kon-
cern podpisał, wspólnie z innymi podmiota-
mi, w tym z ORLEN Południe, spółką z Grupy 
ORLEN, porozumienie zakładające zinten-
syfikowanie prac w obszarze biogazu i bio-
metanu. Rozwój tego sektora OZE wpłynie 
na wzrost bezpieczeństwa energetycznego 
Polski oraz zmniejszenie importu surowców 
energetycznych. To już kolejna inicjatywa 
PKN ORLEN, która wpisuje się w strategię 
ORLEN2030 zakładającą osiągnięcie neutral-
ności emisyjnej do 2050 roku.

– Zgodnie z naszą strategią, rozwijamy 
biznes w sposób zrównoważony. Angażuje-
my się w ważne inicjatywy, które przyspieszą 
rozwój odnawialnych źródeł energii. To per-
spektywiczna branża, która ma coraz większe 
znaczenie w polskiej gospodarce i pozytywny 
wpływ na środowisko naturalne. Połączenie 

wiedzy, doświadczenia i potencjału PKN OR-
LEN oraz pozostałych sygnatariuszy porozu-
mienia będzie istotnym i bardzo potrzebnym 
impulsem dla wzrostu rynku biogazu i biome-
tanu w Polsce – mówi Daniel Obajtek, Prezes 
Zarządu PKN ORLEN.

Biometan to biogaz produkowany z odna-
wialnych źródeł energii, o parametrach gazu 
ziemnego. Powstaje poprzez oczyszczanie bio-
gazu głównie ze związków siarki i dwutlenku 
węgla. Może służyć jako paliwo do produkcji 
biowodoru i być wykorzystywany w transporcie.

– Poprzez spółkę ORLEN Południe konse-
kwentnie inwestujemy w biogazownie, które 
będziemy przekształcać w nowoczesne biome-
tanownie. Wytwarzany przez nas biometan bę-
dzie miał kluczowe znaczenie dla dekarbonizacji 
transportu. Biometan może zostać sprężony do 
BioCNG, skroplony do BioLNG lub służyć do 
produkcji biowodoru, stanowiącego komponent 
paliw ciekłych – mówi Józef Węgrecki, Członek 
Zarządu PKN ORLEN ds. Operacyjnych.

PKN ORLEN do porozumienia o współpracy 
na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu 
przystąpił wspólnie z Ministerstwem Klimatu 
i Środowiska, Pełnomocnikiem Rządu ds. Od-
nawialnych Źródeł Energii, Ministerstwem Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Aktywów 
Państwowych, Ministerstwem Edukacji i Nauki, 
Ministerstwem Rozwoju i Technologii, a także 
przedstawicielami m.in. inwestorów, organizacji 
branżowych i jednostek naukowych.

Podpisane porozumienie zakłada intensyfi-
kację działań w kluczowych dla branży obsza-
rach. To przede wszystkim wypracowanie pro-
pozycji rozwiązań legislacyjnych, skutecznych 
mechanizmów wsparcia i promocji, a także 
rozwój lokalnych sieci dystrybucyjnych dla bio-
gazu i biometanu, budowa krajowego łańcucha 
dostaw, edukacja i wykorzystanie potencjału 
intelektualnego, uwzględniającego współpracę 
międzynarodową.

Podjęte działania mają przyczynić się do 
wzrostu wykorzystania biogazu i biometanu, 
a co za tym idzie zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz zmniejszenia uzależ-
nienia od importu surowców energetycznych. 
Będzie to możliwe poprzez zagospodarowanie 
lokalnie dostępnej biomasy rolniczej w bioga-
zowniach i biometanowniach.

Kompetencje w tym obszarze odnawialnych 
źródeł energii konsekwentnie rozwija ORLEN 
Południe. Spółka z Grupy ORLEN nabyła już trzy 
biogazownie rolnicze, w których z substratów 
rolniczych, odpadowych i pozostałości z prze-
twórstwa będzie produkowany przyjazny środo-
wisku biometan, wykorzystywany w przemyśle 
lub energetyce. Jednocześnie ORLEN Południe 
wspólnie z PGNiG złożył wniosek do Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów o utwo-
rzenie spółki celowej, która zainwestuje w roz-
wój sieci nowoczesnych biometanowni.

Centrum prasowe
PKN ORLEN

Baza paliw w Dębogórzu – przeła-
dunkowy rekord wszech czasów

Baza paliw PERN w Dębogórzu zanoto-
wała na swoim koncie wielki sukces. Po roz-
ładowaniu tankowca Hafnia Sunda, który do-
tarł do nas z dostawą blisko 40 tys. m³ oleju 
napędowego, baza przeładowała w tym roku 
ponad 2 miliony ton paliw dostarczonych 
transportem morskim. Taki wynik zdarzył się 
po raz pierwszy w historii.

Terminal produktów naftowych w Dębogó-
rzu to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego 
systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. 
Terminal umożliwia na znaczną skalę import pa-
liwa drogą morską z dowolnego regionu świata.

Baza paliw w Dębogórzu niedawno 
powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 
32 tys. m³ każdy. Dzięki rozbudowie, jej poje-
mość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. 
m³. Obecnie realizowana jest tam budowa ko-
lejnego, podobnego zbiornika, który zostanie 
oddany do użytku w przyszłym roku.

Baza niebawem będzie mogła także sko-
rzystać z rozbudowywanego aktualnie kolejo-
wego frontu załadunkowego wraz z bocznicą 
kolejową. Zadanie obejmuje budowę nowych 
rurociągów i urządzeń pompowych, nowych 
stanowisk nalewu cystern kolejowych i no-
wych torów do obsługi większej liczby wa-
gonów oraz dalszą automatyzację procesów 
kontrolnych i sterowniczych. Dzięki temu 
znacznie zwiększą się możliwości ekspedycyj-
ne paliw na transport kolejowy, co wzmocni 
stabilność krajowego i międzynarodowego 
rynku logistyki produktów naftowych oraz 
pozwoli podnieść jakość świadczonych usług 
w Bazie paliw w Dębogórzu.

Katarzyna Krasińska
Rzecznik prasowy PERN S.A.
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W nocy z 8 na 9 listopada nagła śmieć zamknęła długą drogę życia 
dr. inż. Ludwika Kossowicza – nestora polskich naftowców, byłego za-
stępcy dyrektora ds. naukowo badawczych w Instytucie Technologii Nafty, 
byłego prezesa i Członka Honorowego Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 
Zasłużonego Seniora SITPNiG, napawając smutkiem i serdecznym żalem 
najbliższych i wielką rzeszę przyjaciół, których zaufanie zdobył swoją pra-
cowitością, rzetelnością, uczciwością i niezwykłymi pasjami życiowymi, 
z których najważniejsze to praca badawcza nad doskonaleniem techno-
logii przerobu ropy naftowej oraz działalność stowarzyszeniowa. Nie-
spodziewana śmierć Doktora, który całe swoje życie zawodowe związał 
z przemysłem naftowym oraz Stowarzyszeniem, przypomniała jak wielka 
stratę poniosło środowisko naftowców i uzmysłowiła, jak wyjątkową 
i wybitną był On osobowością. Odszedł bowiem z szeregów Stowarzy-
szenia członek o najdłuższym stażu członkowskim, człowiek obdarzony 
dużą wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym na wielu szczeblach 
pracy zawodowej, człowiek, który był przez wiele lat w głównym nurcie  
działań polskiego przemysłu naftowego i Stowarzyszenia.

Dr inż. Ludwik Kossowicz urodził się 9 sierpnia 1925 r. w Żninie 
w północno-wschodniej Wielkopolsce. Wychowywał się w domu rodzin-
nym, ale wielki wpływ na Jego rozwój, wychowanie i wykształcenie mieli 
starsi bracia – Kazimierz i Witold, którzy byli nauczycielami w Chełmie 
oraz szwagier – Wincenty Sobczak, również nauczyciel „filologii kla-
sycznej”. Po skończeniu szkoły podstawowej w 1939 r. rozpoczął naukę 
w I Państwowym Gimnazjum i Liceum Męskim im. Stefana Czarnieckiego 
w Chełmie, ale wybuch II wojny światowej na pewien czas przerwał edu-
kację. Niebawem ponownie wrócił do nauki w liceum, ale już w trybie 
tajnego nauczania. Równocześnie jako kilkunastoletni chłopiec zmuszony 
był podjąć pracę w Towarzystwie Przemysłowo–Handlowym „Bacutil” 
zajmującym się utylizacją odpadów. 

W czerwcu 1945 r. zdał maturę, a w październiku tegoż roku pod-
jął w trudnych warunkach studia na Wydziale Chemicznym Politechni-
ki Gdańskiej. W czasie IV roku studiów (1948 r.) otrzymał stypendium 
fundowane przez Centralny Zarząd Przemysłu Naftowego, które było 
Jego pierwszym kontaktem z przemysłem naftowym. Studia ukończył 
w 1950 r. wykonując pracę dyplomową magisterską na temat: „Wyko-
rzystanie żywic naturalnych (typu kalafonii) jako surowców do produkcji 
smarów plastycznych”, której opiekunem był prof. Zbigniew Rozmej spe-
cjalizujący się w chemicznej technologii drewna. Już w dwa tygodnie po 
ukończeniu studiów został skierowany do pracy,najpierw na krótko w Ra-
finerii Jaśle, a następnie w  Rafinerii Trzebinia, kierowanej wówczas przez 
dyrektora Antoniego Stryczka. Po odbyciu krótkiego inżynierskiego stażu 
pracy szybko awansował, obejmując powierzane Mu stanowiska: kierow-
nika laboratorium zakładowego, głównego technologa, a następnie szefa 
produkcji Rafinerii. Pewnym dramatem w Jego dynamicznej pracy zawo-
dowej był wybuch pożaru podczas rozruchu  instalacji do destylacji ropy 
w lutym 1953 r. Jeszcze w czasie trwania pożaru został aresztowany przez 
władze bezpieczeństwa. Jednak po wyjaśnieniach został zwolniony i wró-

cił do pracy, gdzie powierzono Mu kierowanie niezwykle trudnym proce-
sem przeróbki rop asfaltowych o odmiennych własnościach (ropy z pola 
naftowego Matzen w basenie wiedeńskim oraz albańskiej ropy ze złóż 
w Potos). Proces technologiczny wymagał pogłębionych studiów nad pro-
blematyką asfaltową, czemu z zaangażowaniem poświęcił się młody in-
żynier Ludwik Kossowicz. Studia i badania laboratoryjne wkrótce zaowo-
cowały opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnego procesu produkcji 
nowych gatunków asfaltów, a wyniki prowadzonych badań przedstawiał 
w publikacjach. W 1955 r. przyjął propozycję dyrektora Władysława Za-
jezierskiego (byłego dyrektora Rafinerii Trzebinia, a wówczas dyrektora 
Zjednoczenia) przeniesienia służbowego do Zjednoczenia Rafinerii Nafty 
w Krakowie na stanowisko głównego technologa, a następnie głównego 
specjalisty ds. rozwoju przemysłu rafineryjnego. Mimo ogromnego zakre-
su obowiązków kontynuował również prace naukowe rozwinięte jeszcze 
w Rafinerii Trzebinia, których wyniki przedstawiał w nowych publikacjach 
i patentach. Zwieńczeniem Jego prac badawczych był referat pt. „Specific 
Nature of Extraction Asphalts in the Light of Extended Testing Methods”, 
który został zaprezentowany na plenarnej sesji V Światowego Kongresu 
Naftowego w Nowym Jorku w maju 1959 r. Referat został przyjęty z uzna-
niem przez środowiska naukowe krajowe i zagraniczne, co przyniosło Mu 
wysoki prestiż zawodowy wśród rafinerów i innych kręgów zawodowych.

W 1951 r. w Rafinerii Trzebinia został utworzony oddział Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Polsce, a mgr inż. 
Ludwik Kossowicz był jednym z pierwszych członków Stowarzyszenia 
w tym oddziale. Szybko dał się poznać jako aktywny działacz Stowa-
rzyszenia i zdolny organizator. Zapewne zdolności organizacyjne, talen-
ty twórcze i prestiż w środowisku członków Stowarzyszenia, osiągnięty 
sukcesem na V Światowym Kongresie Naftowym sprawił, że XVI Walny 
Zjazd Stowarzyszenia w 1961 r. powierzył Mu funkcję prezesa. Od tego 
czasu należał do najbardziej aktywnych liderów Stowarzyszenia pełniąc 
z wybory funkcje wiceprezesa, skarbnika, członka Prezydium, przewod-
niczącego Rady Seniorów, członka Kapituły Medalu im I. Łukasiewicza 
i wiele innych.

Podzwonne dla nestora polskich naftowców, Zasłużonego Seniora 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego – dr. inż. Ludwika Kossowicza
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Zjednoczenie Przemysłu Rafinerii Nafty, które w 1971 r. zmieniło 
nazwę na Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego 
„Petrochemia”, było Jego miejscem pracy do 1982 r. W tym czasie, w na-
stępstwie decyzji władz państwowych, polski przemysł rafineryjny prze-
chodził  dynamiczny rozwój, a dekadę lat 1965 – 1975 sam ś.p. dr inż. 
Ludwik Kossowicz w swojej publikacji nazywał „złotym dziesięcioleciem”. 
W zachodzących wówczas procesach budowy  nowoczesnych wielkich 
kombinatów rafineryjnych w Płocku, a następnie w Gdańsku oraz rozbu-
dowie i modernizacji istniejących „Rafinerii Południowych” odgrywał On 
ważną rolę. Obszarami Jego szczególnych zainteresowań tamtego okresu 
były nowoczesne paliwa silnikowe, benzyny bezołowiowe oraz tlenowe 
dodatki do benzyn motorowych. Ciągle jednak pracuje nad technologia 
produkcji asfaltów, czego wynikiem było wydanie monografii w 1961 r. 
pt. „Polskie asfalty naftowe”, a później (1972 r.) opublikowanie pionier-
skiej pracy na temat asfaltów wytwarzanych z wtórnych produktów prze-
robu ropy naftowej. Ukoronowaniem Jego prac naukowych w dziedzinie 
asfaltów było opracowanie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kisielowa 
pracy doktorskiej na temat: „Asfalty ekstrakcyjne jako stadium przejścio-
we do rozwoju technologii asfaltów syntetycznych”, obronionej w 1976 r. 
na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej.

W 1982 r. decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego został prze-
niesiony do pracy w Instytucie Technologii Nafty, gdzie powierzono Mu 
stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowo-badawczych, które pełnił 
do emerytury w 2002 r. Praca w Instytucie była dla Niego wymarzoną 
sfera działania, w której nie tylko rozwijał swoje pomysły badawcze, ale 
również umożliwiał współpracownikom realizowanie wielokierunkowych 
programów naukowych. W opracowywanych programach działalności 
naukowo-badawczej Instytutu szczególny nacisk kładł na jakość paliw 
silnikowych, badania prognostyczne zmierzające do wyznaczania opty-
malnych kierunków rozwoju przemysłu rafineryjnego, studia i badania 
fizyko-chemiczne i technologiczne nad metodyką produkowania asfaltów 
o optymalnych własnościach, a także zagadnienia ochrony środowiska na-
turalnego. Efektem prowadzonej działalności naukowo-badawczej jest bo-
gaty dorobek publikacyjny i patentowy. Lista Jego publikacji obejmuje 78 
pozycji indywidualnych, a także zespołowych , zamieszczanych w czaso-
pismach krajowych i zagranicznych, prezentowanych także na wielu kon-
gresach i konferencjach naukowych. Natomiast Jego twórcza działalność 
inżynierska zaowocowała 38 patentami. Znakomita większość Jego prac 
naukowo-badawczych znajdywała praktyczne zastosowanie w przemyśle.

Dorobek naukowo-badawczy dr inż. Ludwika Kossowicza jest wyso-
ko notowanym, trwałym wkładem do nauki o ropie naftowej i technologii 
jej przerobu. 

Pracę naukową w Instytucie prowadził jeszcze po przejściu na emerytu-
rę (do 2014 r.), wykonując w tym czasie liczne ekspertyzy dotyczące niezwy-
kle istotnych zagadnień gospodarczych i ekologicznych. Ze szczególną pasją 
poświęcał się pracy w dziedzinie tworzenia norm technicznych, prowadzo-
nej przez Komitet Techniczny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W la-
tach 2002 – 2013 był zastępcą przewodniczącego Komitetu Technicznego 
222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, a w latach 2007 
– 2013 przewodniczył Podkomitetowi ds. Paliw Płynnych tegoż Komitetu. 

Jego szeroka wiedza i doświadczenie w pracy przemysłowej skłoniły 
władze Politechniki Krakowskiej w latach siedemdziesiątych  ubiegłego 
wieku, do poproszenia Go o prowadzenie wykładów i seminariów z za-
kresu przerobu ropy naftowej na Wydziale Technologii i Inżynierii Che-
micznej. Jako nauczyciel akademicki był również opiekunem wielu prac 
dyplomowych magisterskich.

Wysoki autorytet Doktora, wynikający z Jego osiągnięć naukowo-ba-
dawczych sprawił, że był On powoływany do prestiżowych gremiów na-

ukowych i opiniodawczych. W latach 1984 – 1992 był członkiem Rady 
Naukowej Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach, a w okresie lat 1987 
– 1998 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Nafty. Ponad-
to był członkiem zespołu założycielskiego Akademii Inżynierskiej w Polsce 
utworzonej w 1992 r z inicjatywy FSNT NOT. Wiele lat był przewodniczącym 
lub członkiem Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Rafineryjnych i Dystry-
bucji Produktów Naftowych ZG SITPNiG, a dzięki wysokiemu autorytetowi 
przez ponad dwadzieścia lat był wybierany na przewodniczącego Rady Se-
niorów ZG SITPNiG.  Przez ponad czterdzieści lat był redaktorem i członkiem 
redakcji miesięcznika „Nafta Gaz”. Każdą pracę czy funkcję, którą podej-
mował, wykonywał z najwyższą starannością, rzetelnością i fachowością.

Działalność zawodowa i społeczne dr inż. Ludwika Kossowicza była 
wielokrotnie wysoko oceniana oraz honorowana wieloma różnymi od-
znaczeniami i tytułami honorowymi, państwowymi, branżowymi i sto-
warzyszeniowymi. Został uhonorowany odznaczeniami państwowymi: 
Srebrnym Krzyżem Zasługi (1952), Złotym Krzyżem Zasługi (1966) i Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979). Szczególnie  wysoko 
sobie cenił odznaki, medale i tytuły nadane Mu przez Stowarzyszenie. 
Żywił zawsze szczególny szacunek dla Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 
Uważał, że Stowarzyszenie jest najlepszą platformą integracji wszyst-
kich naftowców i gazowników, a równocześnie środowiskiem wymiany 
myśli naukowo-technicznej i edukacji zawodowej. Był orędownikiem 
kultywowania tradycji naftowych oraz rozwijania badań i popularyzo-
wania historii przemysłu naftowego i gazowniczego. Często powtarzał, 
że: „Stowarzyszenie w dzisiejszych czasach jest »Towarzystwem miłośni-
ków przemysłu naftowego i gazowniczego«”. To Jego wielkie oddanie, 
wierność idei stowarzyszeniowej i znakomitą działalność Stowarzyszenie 
odwzajemniło nadaniem Mu najwyższych medali i tytułów honorowych: 
Medalu im. Ignacego Łukasiewicza (2005), Członka Honorowego SITP-
NiG (2000), Zasłużonego Seniora SITPNiG (2016), a także Złotą Odznaką 
Honorową SITPNiG (1980), Złotą Odznaką Honorową NOT (1965). Był też 
uhonorowany odznaką resortową: Zasłużony dla Przemysłu Chemicznego 
(1980). Czuł się bardzo usatysfakcjonowany tytułami Srebrnego Inżyniera 
(1999) i Złotego Inżyniera (2006) nadanymi Mu przez czasopismo „Prze-
gląd Techniczny”.

Trudno jest oswoić się z myślą, że odszedł człowiek, którego życie 
i praca wniosły tak wiele w działalność i rozwój polskiego przemysłu naf-
towego i Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Odchodząc cicho i prawie niepostrzeżenie, pozostawił nam niespisa-
ny testament w postaci swoich dokonań i czynów zawsze zgodnych ze 
słowami, a w sercach żal serdeczny oraz naszą pamięć wdzięczną i trwa-
łą. Na klindze szpady wręczonej Mu wraz z tytułem Zasłużonego Seniora 
SITPNiG wyryto dwa słowa »Aude sapere« – temu, który odważył się 
być mądrym. Ale zapamiętamy dr inż. Ludwika Kossowicza również jako 
wspaniałego przyjaciela, pełnego werwy i pogody ducha, zawsze o zde-
cydowanych wyborach, lojalnego i gotowego nieść pomoc wszystkim, 
którzy tego potrzebowali. 

W dniu 17 listopada 2021 r. najbliżsi oraz rzesza przyjaciół, byłych 
współpracowników i uczniów, po nabożeństwie żałobnym w Kościele Pa-
rafialnym pw. Św. Stanisław Biskupa  odprowadzili dr inż. Ludwika Kosso-
wicza na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Parafialnym w Tę-
goborzu. Wielu z czcią pochyliło głowy nad Jego mogiłą, gdyż tak  wielu 
obdarzył swoją przyjaźnią i tak wielu darzyło Go wielkim szacunkiem.

Doctor, non omnis mortuus est!

Stanisław Szafran 
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium
2.11.2021 r. odbyło się online pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej XLII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG. W posiedzeniu uczestniczyli 
prezesi Zarządów Oddziałów SITPNiG wybrani na Walnych Zjazdach Delegatów Oddziałów (Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziału) SITPNiG 
w bieżącej kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz sekretarz generalny. Posiedzeniu przewodniczył dr inż. Dominik Staśko – prezes Oddziału 
Krakowskiego SITPNiG, który jest gospodarzem XLII WZD.

4.11.2021 r. odbyło online się posiedzenie Komitetu Programowego XIII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników, podczas którego 
zatwierdzono bloki tematyczne Kongresu oraz ustalono osoby odpowiedzialne ze te bloki. Ustalono również, że propozycje składów autorskich 
wraz z tytułami i abstraktami prezentacji do danego bloku, zostaną przygotowane do 15 stycznia 2022 r. Na podstawie tych propozycji zostaną 
wyselekcjonowane referaty oraz opracowany szczegółowy harmonogram Kongresu. 

16.11.2021 r. odbyło się online posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Kapituła przeprowadziła weryfikację kandydatów do 
nadania „Honorowej Szpady SITPNiG” dla Najlepszych Absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w roku akademickim 2020/2021. W wyniku przeprowadzonej oceny kandydatów zgłoszo-
nych na obu Wydziałach wytypowano najlepszych absolwentów, którzy otrzymają Honorowe Szpady SITPNiG.

24 i 30.11.2021 r. odbyły się online spotkania Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Omawiane były sprawy związane z kwestiami obsłu-
gi technicznej, wyposażeniem sal konferencyjnych, zabezpieczeniem miejsc noclegowych dla uczestników kongresu, patronatów honorowych, 
patronatów medialnych, sponsoringu.  

3-4.12.2021 r. w Hotelu Soray w Wieliczce odbył się XLII Sprawozdawczo-Wyborczy Walny Zjazd Delegatów SITPNiG. Zjazd podsumował 
działalność Stowarzyszenia w przedłużonej kadencji 2016-2021, udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi, oraz przyjął znowelizowany 
Statut SITPNiG. W wyniku procedury wyborczej XLII WZD wybrał władze Stowarzyszenia na kolejną kadencję. Prezesem  SITPNiG został prof. 
dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. XLII WZD nadał również, w głosowaniu tajnym, zasłużonym 
kolegom godność Członka Honorowego SITPNiG.

3.12.2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG, wybranego na kadencję 2021-2024. Na posiedzeniu Zarząd 
Główny wybrał ze swojego grona sekretarza generalnego SITPNIG, którym został Janusz Pudło z Oddziału w Krośnie. 

3.12.2021 r. odbyło się pierwsze, konstytuujące posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, na którym na funkcję przewodniczącej 
Głównej Komisji Rewizyjnej została wybrana Marzena Majdzik z Oddziału SITPNiG we Wrocławiu.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia 

składamy serdeczne życzenia:
miłych, spokojnych i pełnych uroku dni świątecznych, 

a w Nowym Roku zdrowia, szczęścia w życiu osobistym
i pomyślności w realizacji planów zawodowych

Zarząd Główny SITPNiG
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3-4 grudnia 2021 r. w Krakowie od-
był się XLII Walny Zjazd Delegatów 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicz-
nego Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego. 
Walny Zjazd podsumował działalność 
Stowarzyszenia w przedłużonej kaden-
cji 2016-2021 oraz wyznaczył kierunki 
działania na następną kadencję. 

Ta najdłuższa w historii SITPNiG kadencja 
rozpoczęła się w roku 70-lecia SITPNiG, a za-
kończyła w roku 75-lecia, śmiało więc można 
powiedzieć, że była kadencją Jubileuszową. 
Była również kadencją wielu zmian (władze, 
statut), kadencją trudną, naznaczoną pande-
mią i związanym z nią znacznym ograniczeniem 
aktywności społecznej, izolacją i alienacją spo-
łeczną. Szczegółowe informacje o przebiegu ka-
dencji podane zostały w obszernych materiałach 
zjazdowych.

Obrady XLII WZD SITPNiG otworzył Paweł 
Stańczak – Prezes SITPNiG, proponując Prezy-

dium WZD w składzie:
– prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska 

– przewodnicząca, 
– prof. dr hab. inż. Jerzy Stopa – wice-

przewodniczący, 
– Wiesław Zwoliński – wiceprzewodniczący,
– Albin Wojnar – sekretarz, 
– Jolanta Weselińska – sekretarz. 
Zjazd przyjął zaproponowany przez ustępu-

jący Zarząd Główny porządek obrad, zatwierdził 
Regulamin Obrad i Ordynację Wyborczą, a na-
stępnie wybrał Komisje Zjazdowe: Mandatową 
i Wnioskową. Przyjął również informację o skła-
dzie osobowym Komisji Wyborczej działającej 
na mocy postanowień Statutu SITPNiG.

Chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów 
zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, w szcze-
gólności członków honorowych Stowarzyszenia: 
Zygmunta Śliwińskiego, Józefa Raczkowskiego, 
Ludwika Kossowicza, Stanisława Józefczyka, Ta-
deusza Zawilińskiego.

Jednogłośnie został przyjęty protokół z po-
przedniego, XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów

W czasie gdy komisja Mandatowa sprawdzała 
prawomocność Zjazdu, Przewodnicząca Prezydium 
poprosiła sekretarza generalnego o wręczenie od-
znaczeń i wyróżnień Koleżankom i Kolegom, którzy 
swoją pracą i aktywnością zyskali uznanie przede 
wszystkim Zarządów Oddziałów, a także Zarządu 
Głównego. Sekretarz generalny, a jednocześnie 
kanclerz Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG, Ra-
fał Kudrewicz, poinformował Zjazd, że Kapituła 
nadała Honorową Szpadę Seniora SITPNiG ko-
legom Andrzejowi Mikołajczakowi i Januszowi 
Kobylańskiemu. Obaj wyróżnieni są długoletnimi 
członkami Stowarzyszenia, aktywnie uczestniczyli 
w kształtowaniu działalności SITPNiG od dziesią-
tek lat prowadząc Oddziały SITPNiG, odpowiednio 
w Poznaniu i Warszawie I. Nadanie Honorowej 
Szpady Seniora SITPNiG jest wyrazem szacunku 
i wysokiego uznania oraz podziękowania za wybit-
ne osiągnięcia w wieloletniej aktywnej działalności 
na rzecz Stowarzyszenia. W imieniu nieobecnego 
Janusza Kobylańskiego dyplom i Honorową Szpadę 
Seniora SITPNiG odebrał Wiesław Zwoliński.

Diamentowe Odznaki SITPNiG zostały przy-
znane przez Zarząd Główny SITPNiG Wiesławie 
Liberze z Oddziału w Gdańsku, Piotrowi Dziadzio 
z Oddziału w Gorlicach, Ryszardowi Filipowiczowi 
i Andrzejowi Gonetowi z Oddziału w Krakowie. 

Po stwierdzeniu przez Komisję Mandatową 
prawomocności Zjazdu w głosowaniu tajnym 
Zjazd nadał godność Członka Honorowego 
SITPNiG: Tadeuszowi Kozimorowi, Waldemaro-
wi Wójcikowi i Edwardowi Litwinowi z Oddziału 
w Sanoku, dziękując tym samym za ich wielolet-
nią aktywną pracę i zaangażowanie w działal-
ność Stowarzyszenia.   

Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokół 
z XXXIX WZD SITPNiG, a następnie wysłuchał 
referatu sprawozdawczo-programowego ustę-
pującego Zarządu Głównego SITPNiG, przed-
stawionego przez prezesa Pawła Stańczaka. 
Przedstawił on dorobek działalności i osiągnię-
cia SITPNiG w minionej kadencji oraz propono-
wane główne kierunki działań Stowarzyszenia 

XLII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG

Prezydium zjazdu: Wiesław Zwoliński, Maria Ciechanowska, Jerzy Stopa. Fot. D. Bernaś

Paweł Stańczak. Fot. D. Bernaś Wręczenie Honorowej Szpady Seniora SITPNiG, od lewej: Rafał Kudrewicz, Andrzej Mikołajczak. 
Fot. D. Bernaś
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w nowej kadencji. Główna Komisja Rewizyjna 
oceniając działalność Stowarzyszenia w kaden-
cji 2016 – 2021 z uznaniem odniosła się do 
bardzo dobrych efektów pracy SITPNiG w mi-
nionym okresie, osiągniętych mimo problemów 
w działalności Stowarzyszenia i niesprzyjają-
cych okoliczności zewnętrznych. Wskazała na 
pozytywy w wielu dziedzinach działalności 
i na konieczność poprawy w niektórych z nich. 
W podsumowaniu oceny GKR postawiła wnio-
sek o udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu za kadencję 2016-2021. 
Przychylając się do wniosku Głównej Komisji 
Rewizyjnej Zjazd udzielił absolutorium ustępu-
jącemu Zarządowi Głównemu SITPNiG za ka-
dencję lat 2016 – 2021. Sprawozdanie ze swojej 
działalności w kadencji 2016-2021 przedstawił 
również Główny Sąd Koleżeński.

W wyniku procedury wyborczej wyłonio-
ne zostały władze naczelne Stowarzyszenia 
na nową kadencję lat 2021 – 2024. W skład 
Zarządu Głównego weszli: Jan Artymiuk, Piotr 

Dziadzio, Krzysztof Knap, Jan Lubaś, Janusz Pu-
dło, Paweł Stańczak, Włodzimierz Tomczak, Ra-
fał Wiśniowski, Albin Wojnar, Waldemar Wójcik.

Ponadto na mocy § 20 ust. 3 pkt 1 Statutu 
SITPNiG w skład Zarządu Głównego weszli pre-
zesi Oddziałów SITPNiG:

– Mirosław Stec – prezes Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Czechowicach-Dziedzicach,

– Zbigniew Oskroba – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Gdańsku,

– Stanisław Mitoraj – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Gorlicach,

– Mirosław Szczygieł – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Katowicach,

– Dominik Staśko – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Krakowie,

– Robert Wrzask – prezes Zarządu Oddzia-
łu SITPNiG w Krośnie,

– Bogusław Gutowska – prezes Zarządu 
Oddziału SITPNiG w Łodzi,

– Henryk Dytko – prezes Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Pile,

– Andrzej Mikołajczak – prezes Zarządu 
Oddziału SITPNiG w Poznaniu,

– Maciej Dębiński – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Sanoku,

– Jacek Surowiczko – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Tarnowie,

– Ewa Tomaszewska – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Warszawie I,

– Rafał Kudrewicz – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Warszawie II,

– Dariusz Nojek – prezes Zarządu Oddziału 
SITPNiG we Wrocławiu,

– Zbigniew Gmiński – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Zielonej Górze.

XLII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG wy-
brał na kadencję 2021 – 2024 Prezesa Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego. Został nim prof. dr hab. inż. Rafał 
Wiśniowski – Prorektor Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie. Zarząd Główny SITPNiG na 
swoim pierwszym posiedzeniu na wniosek Pre-
zesa Rafała Wiśniowskiego wybrał jednogłośnie 
na sekretarza generalnego Janusza Pudło. 

Główna Komisja Rewizyjna została wybra-
na w składzie: Marzena Majdzik, Jolanta Sier-
giej, Stanisław Nagy, Krzysztof Janas, Piotr Ko-
sowski, Ryszard Filipowicz, Wojciech Czapiewski. 
Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodniczącą 
GKR została wybrana Marzena Majdzik.

Główny Sąd Koleżeński wybrano w skła-
dzie: Andrzej Gonet, Kazimierz Nowak, Janina 
Dziędziel-Gostek, Alicja Kaczmarczyk, Jan Sęp.

Delegatem Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego do Krajowej Rady 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT został wybrany Waldemar Wójcik.

W podsumowaniu obrad XLII Walny Zjazd 
Delegatów SITPNiG podjął uchwałę dotyczącą 
działalności SITPNiG w kadencji 2021-2024.

Jolanta Likus
Delegaci. Fot. D. Bernaś

Paweł Stańczak wręcza Diamentową Odznakę SITPNiG Wiesławie Liberze. Fot. D. Bernaś Paweł Stańczak wręcza Diamentową Odznakę SITPNiG Ryszardowi Filipowiczowi. Fot. D. Bernaś
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Wyjazd techniczno-turystyczny 
członków SITPNiG – Koło w Kielcach ODDZIAŁ W TARNOWIE

Fot. arch. Koło SITPNiG w Kielcach

Fot. arch. Koło SITPNiG w Kielcach

W dniach od 2 do 4 września 
2021 r. członkowie SITPNiG Koło 
w Kielcach uczestniczyli w zorga-
nizowanym przez Zarząd Koła wy-
jeździe techniczno-turystycznym do 
Czorsztyna, Niedzicy, Sromowców 
Niżnych (schronisko Trzy Korony), 
Wieliczki.

Brało w nim udział 22 członków koła, którzy 
reprezentowali Gazownie w Ostrowcu Święto-
krzyskim, Skarżysku, Kielcach i Sandomierzu. 

Podczas wyjazdu odbyło się Seminarium 
techniczne połączone ze zwiedzaniem Zapory 
Elektrowni Niedzica-Sromowce Wyżne. Prelegen-
tem był Kolega Piotr Stańkowski kierownik Sekcji 
Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Zakładzie 
Gazowniczym Kielce. Elektrownia Niedzica-
-Sromowce Wyżne to zespół dwóch elektrowni 
wodnych. Pierwsza z nich to elektrownia szczyto-
wo-pompowa w Niedzicy, druga to elektrownia 
przepływowa w Sromowcach Wyżnych. Elektrow-
nia Wodna Niedzica – moc przy pracy turbinowej: 
2 x 46,375 MW – moc przy pracy pompowej: 2 
x 44,5 MW – wysokość spadu wody: 40-50 m – 
generowane napięcie: 15 kV. To najwyższa w Pol-
sce zapora ziemna z centralnym uszczelnieniem 
glinowym. Jej wysokość maksymalna od chodnika 
galerii wynosi 56 m. Długość zapory to 404 m. 
Korona budowli ma szerokość 7 m i można po niej 
spacerować. Na jej usypanie zużyto 1,7 mln m³ 

żwiru. Pod zaporą znajdują się dwa tak zwane 
spusty denne, które zasilają dwie turbiny elek-
trowni wodnej. Przez te spusty może przepływać 
360 m³ wody na sekundę, a przez turbiny 250 m³ 
wody na sekundę. Woda może także przepływać 
przez tak zwany przelew stokowy. Ma on wydaj-
ność 975 m³ wody na sekundę. Wewnątrz zapory 
poprowadzona jest galeria kontrolno-zastrzykowa 
o długości 256,2 m i szerokości i wysokości 3 x 
3 m. To podziemny tunel poprowadzony w skale, 
50 m pod wodą i nasypem zapory. Elektrownia 
korzysta z wód Zbiornika Czorsztyńskiego. Wy-
korzystana woda spływa za zaporą do Zbiornika 
Sromowskiego, który z kolei jest źródłem wody 

dla Elektrowni Sromowce Wyżne oraz służy jako 
zbiornik wyrównawczy. Przed 2001 rokiem elek-
trownia w trybie pompowym przepompowywała 
wodę ze zbiornika Sromowce Wyżne do Zbiornika 
Czorsztyńskiego. Ze względu na niewielkie różni-
ce w cenie energii w dzień i w nocy elektrownia 
pracuje obecnie wyłącznie w trybie turbinowym. 
W praktyce jest więc elektrownią przepływową. 
Elektrownia wodna Sromowce Wyżne – moc tur-
bin 4 x 520 kW – wysokość spadu wody: 3,4 - 
10,3 m - generowane napięcie: 0,66 kV.

Koło SITPNiG w Kielcach
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Na małopolskim szlaku. 
Seminarium wyjazdowe członków 
Kół SITPNiG i PZITS w Tarnowie ODDZIAŁ W TARNOWIE

W słoneczny wrześniowy dzień 
członkowie dwóch bratnich stowa-
rzyszeń: Polskiego Zrzeszenia Inżynie-
rów i Techników Sanitarnych i Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego wyjecha-
li w północno-wschodni rejon woje-
wództwa małopolskiego. 

Głównym celem jednodniowego wyjaz-
du był Zespół Historii Drogownictwa w Biurze 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad w Szczucinie noszący historyczną nazwę 
Muzeum Drogownictwa. Po drodze zatrzymali-
śmy się w Dąbrowie Tarnowskiej aby obejrzeć 
odnowioną synagogę, w której znajduje się 
Ośrodek Spotkania Kultur. 

Eksponaty Muzeum Drogownictwa, zlokali-
zowane są na otwartym terenie przy trasie z Tar-
nowa do Warszawy, dlatego zwracają uwagę 
podróżujących tą trasą. Obecnie, gdy wszystkie 
atrakcje na wolnym powietrzu cieszą się dużym 
zainteresowaniem, postanowiliśmy udać się do 
Szczucina. 

Muzeum składa się z ekspozycji w budynku 
oraz ze skansenu maszyn i urządzeń służących 
drogowcom. Budynek swoim kształtem nawią-

mączki wapiennej odtworzono proces budowy  
nawierzchni tłuczniowej. Naturalnej wielkości 
postaci wyposażone w proste narzędzia, po-
kazują ręczne kruszenie kawałków skał, tak jak 
to robiono, budując kilometry dróg i wkładając 
w to ogromny wysiłek fizyczny. Wśród zgroma-
dzonych materiałów budowlanych dostrzegli-
śmy trylinkę. To sześciokątne płyty betonowe, 
nazwę zawdzięczające swemu wynalazcy inż. 
Władysławowi Trylińskiemu. W rezerwacie na 
kopcu wzdłuż spiralnie wytyczonych alejek zo-
stały umieszczone dawne maszyny drogowe, 
ponad sto, wśród nich: zrywarki, kruszarki, 
równiarki, walce konne i mechaniczne, otaczar-
ki, koleby, lokomobile, skrapiarki, wciągarki, 
beczkowozy. Najstarsza maszyna drogowa po-

zuje do konstrukcji mostu, dwie części boczne 
to jakby filary a między nimi stylizowane przęsło 
mostu. W środku zaskoczyła nas nieznana wer-
sja Fiata 126p jako urządzenia do malowania 
pasów drogowych. W salach wystawowych 
wśród zgromadzonych eksponatów „Maluch” 
sprawia wrażenie młodego wiekiem. Są tu 
wiekowe eksponaty takie jak drewniane znaki 
i szyldy drogowe, narzędzia, instrumenty po-
miarowe, przyrządy laboratoryjne. Zwracają 
uwagę makiety mostów o różnych konstruk-
cjach, fragmenty przęseł, obrazy przedstawiają-
ce drogi i mosty, fotografie, medale, numizmaty, 
puchary, sztandary. Inne eksponaty, które rzu-
ciły nam się w oczy, to dokumentacje, mapy, 
projekty, rysunki. Obok w dawnym magazynie 

Janina 
Dziędziel-Gostek

Muzeum Drogownictwa –Szczucin. Fot. Ryszard Ryba

Na przęśle mostu – Szczucin. Fot. Ryszard Ryba Fiat 126p przystosowany do malowania pasów drogowych. Fot. Ryszard Ryba
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chodząca z 1920 r., wyprodukowana została we 
Wrocławiu w Fabryce Maszyn Rolniczych Juliusa 
Kemny. Każda z nich stoi na innej nawierzchni, 
od tych najdawniejszych, do stosowanych obec-
nie. Obok postawiono witrynki pokazujące peł-
ny przekrój każdej drogi, wszystkie warstwy od 
gruntu do nawierzchni. Zwiedzanie zakończyli-
śmy wchodząc na pięćdziesięciojednometrowe 
przęsło składanego mostu, aby z góry jeszcze 
raz spojrzeć na poszczególne eksponaty.

Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej przez 
lata wzbudzała zainteresowanie swoim stanem 
technicznym. Wybudowana w drugiej połowie 
XIX wieku, zbombardowana pod koniec II woj-
ny światowej, przypominała o swoim istnieniu, 
każdemu kto znalazł się w centrum miasta. 

Podjęte w latach siedemdziesiątych próby 
przebudowy synagogi na dom kultury spełzły 
na niczym, m.in. z powodu braku źródeł finan-
sowania. Dopiero w roku 2012 dzięki m.in. 
dofinansowaniu z funduszy unijnych zakoń-
czono remont synagogi. Najpiękniejsze miejsce 
w synagodze to sala modłów na środku której 
znajduje się prostokątna bima. Dla zwiedzają-
cych udostępniany jest też Babinec oraz salon 
mieszczański zaaranżowany na drugim piętrze 
synagogi.

Celem wyjazdu było zapoznanie się z eks-
ponatami – urządzeniami drogownictwa zgro-
madzonymi w muzeum oraz odwiedzenie byłej 
synagogi. W obydwu miejscach wysłuchano 
obszernych informacji miejscowych przewod-

ników, którzy widząc duże zainteresowanie 
zwiedzających, obszernie odpowiadali na za-
dawane pytania.

Na zakończenie w sali restauracji Sta-
ropolska w Szczucinie odbyło się zebranie. 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu zrzeszeni są 
jednocześnie w tarnowskich kołach SITPNiG 
i PZITS dlatego składaliśmy propozycje wspól-
nych wyjazdów technicznych w 2022 r. Pomi-
mo utrzymującej się pandemii, mamy nadzie-
ję, że wyjazdy będą kontynuowane, choćby na 
szlakach małopolski.

Janina Dziędziel-Gostek
Skarbnik Oddziału w Tarnowie

Skansen maszyn drogowych – Szczucin. Fot. Ryszard Ryba

Szczucin. Fot. Ryszard Ryba Synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej. Fot. Ryszard Ryba
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Wyjazdowe sympozjum techniczne 
Koła SITPNiG w Lublinie

ODDZIAŁ W TARNOWIE

W dniach 24-25.09.2021 r., odby-
ło się wyjazdowe Sympozjum Tech-
niczne członków SITPNiG Oddział 
w Tarnowie Koło w Lublinie. Głów-
nym celem naszego wyjazdu była 
wizyta w zakładzie produkcyjnym 
ZUP EMITER w Radymnie oraz 
zwiedzanie Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce.

Wyjazd z Lublina nastąpił rankiem 
24.09.2021 r. Pierwszym punktem wyjazdu 
była wizyta oraz zwiedzanie zakładu EMITER 
w Radymnie – producenta szafek gazowych. 
Zostaliśmy zapoznani z ciekawym procesem 
otrzymywania surowca oraz powstawania po-
szczególnych elementów z tworzywa termo-
utwardzalnego, potrzebnych do produkcji sza-
fek. Ponadto poznaliśmy system kontroli jakości 
oraz sposoby badania materiałów wykorzysty-
wanych przy produkcji szafek gazowych.

Po wizycie w ZUP EMITER udaliśmy się do 
restauracji hotelu Dwór Kresowy na wspólny 
obiad, po którym spotkaliśmy się w sali kon-
ferencyjnej hotelu, gdzie odbyło się zaplano-
wane Sympozjum Techniczne. Przygotowano 
3 referaty:

1. Nowe Trendy w Polskiej Energetyce – 
gościnnie referat zaprezentował przed-
stawiciel Stowarzyszenia SEP Oddział 
w Radomiu mgr inż. Andrzej Frącek.

2. Prawo budowlane po 19.09.2020 – 
Omówienie zmian – referat przedstawił 
Andrzej Jewulski.

3. Prezentację firmy Emiter i wyrobu szafek 
gazowych przedstawił przedstawiciel fir-
my Andrzej Burmagiel.

Po wysłuchaniu referatów odbyła się żywa 
i ciekawa dyskusja. Poruszono wiele technicz-
nych aspektów z wysłuchanych wcześniej pre-
zentacji i referatów.

Po zakończeniu sympozjum odbyło się spo-
tkanie integracyjne członków Koła.

Drugi dzień naszego wyjazdu rozpoczął 
się wspólnym śniadaniem, po którym wyru-
szyliśmy do Muzeum Przemysłu Naftowego i 
Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w 
Bóbrce. Zwiedzanie muzeum, które powstało 
dla upamiętnienia pierwszej na świecie ko-
palni ropy naftowej rozpoczęliśmy od krótkie-
go wprowadzenia nas w czasy jej powstania. 
Wielkie wrażenia na wszystkich uczestnikach 
zrobiły opowiadania naszego Przewodnika o 
kopankach „Franek” i „Janina”, które powsta-
ły w 1860 roku poprzez ręczne ich drążenie w 
skale. Zwiedzanie muzeum zakończono wspól-
nym obiadem, po którym udaliśmy się w podróż 
powrotną. 

Szymon Kamiński 
Członek zarządu Koła SITPNiG 

w Lublinie

Fot. Waldemar Kasprzak Koło SITPNiG w Lublinie

Fot. Waldemar Kasprzak Koło SITPNiG w Lublinie



11-12(276)/2021
listopad-grudzień

44

Uroczystości pasowania na ucznia oraz konkursy
w Szkołach Podstawowych im. I. Łukasiewicza

ODDZIAŁ W SANOKU

W październiku br. w patronac-
kich Szkołach Podstawowych imie-
nia Ignacego Łukasiewicza odbyły 
się uroczystości pasowania uczniów 
klas pierwszych. 

W roku bieżącym z inicjatywy SITPNiG Od-
dział w Sanoku koło Ustrzyki Dolne, w ramach tych 
uroczystości zorganizowano konkursy związane 
z działalnością i osiągnięciami osoby ich patrona. 
Szczególnie okazale wypadły prace plastyczne ale 
nie zabrakło również wierszy oraz piosenek specjal-
nie skomponowanych na tę okazję. Wszyscy nowo 
pasowani uczniowie otrzymali od Stowarzyszenia 
skromne „wyprawki” natomiast na rzecz szkół 
w Czarnej, Humniskach, Pakoszówce, Ropience 

i Strachocinie zostały przekazane pomoce dydak-
tyczne zakupione dzięki wsparciu ze strony PGNiG 
SA Oddział w Sanoku. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje dbałość i zaangażowanie nauczycieli oraz 
uczniów starszych klas w przygotowanie uroczy-
stych akademii, dzięki którym ich młodsi koledzy, 
tłumnie zgormadzeni rodzice oraz zaproszeni goście 
doświadczyli wielu niezapomnianych wzruszeń.

SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w SanokuFot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku
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W poszukiwaniu chmur – piknik lotniczy członków Koła 
Zakładowego Jarosław SITPNiG przy Oddziale w Tarnowie 
oraz członków Koła PZITS w Jarosławiu

ODDZIAŁ W TARNOWIE

Fot. arch. Koło SITPNiG w Jarosławiu

Fot. arch. Koło SITPNiG w Jarosławiu Fot. arch. Koło SITPNiG w Jarosławiu

Po długiej przerwie, jaka wymu-
szona była pandemią COVID 19, 
zorganizowano spotkanie pikniko-
we członków Koła Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego z Jaro-
sławia. Podczas pikniku lotniczego 
członkowie mieli okazję zapoznać się 
z nowinkami historyczno-techniczny-
mi lotnictwa. 

Dla odważnych, jako główną atrakcję przy-
gotowano lot szybowcem. Spotkanie było dobrą 
okazją, aby powymieniać się doświadczeniami, 
różnymi przemyśleniami, a co najważniejsze 
miło spędzić wspólny czas. 

W spotkaniu oprócz członków SITPNiG 
uczestniczyli także koleżanki i koledzy ze sto-
warzyszenia Polskie Zrzeszenie Inżynierów 
Techników Sanitarnych Oddział w Tarnowie, 
którzy byli także współorganizatorami pikniku 
lotniczego.

Pierwsza część spotkania miała miejsce 
na lądowisku Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej 
w miejscowości Laszki w województwie Pod-
karpackim. Nasz kolega Witold Wróbel zapoznał 
nas ze wspaniałą dziedziną jaką jest lotnictwo, 
a szczególnie szybownictwo. Przybliżył nam bu-
dowę i zasady działania szybowców, od pierw-
szych modeli po współczesne konstrukcje. Na 
zakończenie wykładu historyczno-technicznego 
udaliśmy się na płytę lotniska, gdzie wznieśli-
śmy się szybowcem ku niebu. 

Szybowiec, którym mieliśmy okazję odby-
wać loty to Grob Twin II Acro, statek powietrzny 
wykonany z materiałów szklano-epoksydowych. 

Każdy element tego szybowca od kadłuba po 
stateczniki jest specjalnie zaprojektowany i ide-
alnie odlany od formy, aby zapewnić maksymal-
ną jego aerodynamiczność. 

Start szybowca odbywał się przy pomocy 
wyciągarki służącej do wznoszenia szybowców  
w powietrze. Pilot po zrealizowaniu wszystkich 
procedur startowych zgłosił do operatora wy-
ciągarki gotowość do startu poprzez uniesienie 
lewej ręki i po sygnale ustnym ”Pilot gotowy do 
startu, naciągaj pozostałą linę”. Po tym komuni-
kacie operator rozpoczął zwijanie liny podpiętej 
do szybowca. Szybowiec w ciągu bardzo krót-
kiej chwili rozpędził się do prędkości ok 100 
km/h i oderwał się od ziemi. Po osiągnięciu 
odpowiedniej wysokości lina łącząca wyciągar-
kę z szybowcem została odłączona i opadła na 
ziemię. Od tego momentu mogliśmy podziwiać 
wspaniałe widoki pięknej okolicy. 

Po bezpiecznym wylądowaniu i przeży-
ciach, które pozostaną nam na długo w pamięci  
udaliśmy się na drugą część pikniku do malow-
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niczej miejscowości jaką jest Radawa. Miejsco-
wość ta położona jest w gminie Wiązownica 
w woj. podkarpackim. Tam w miłym towarzy-
stwie koleżanek i kolegów przebywaliśmy do 
późnych godzin wieczornych. Po wszystkim 
rozstaliśmy się z postanowieniem organizacji 
kolejnych plenerowych spotkań na Ziemi Jaro-
sławskiej, która jest szczególnie nam bliska.   

„Szybowiec to jeden ze statków powietrznych, 
który jest wzorowany na locie... bociana! Człowiek 
od zawsze był zafascynowany tym, co nieznane 
i niedostępne. Spoglądał z zazdrością w górę ob-
serwując szybowanie ptaków i wzdychał ku niebu, 
aby kiedyś móc przybliżyć się do chmur. 

Z miłości do latania oraz z marzeń powstał 
szybowiec. Wyjątkowość szybowca bierze się 
ze specyficznej budowy, otóż nie posiadają one 
własnego napędu. 

Pionierem szybowców i pierwszym człowie-
kiem, który odbył lot szybowcem był niemiecki 
konstruktor Otto Lilienthal. Pierwszy oficjalny lot 
szybowcem odbył się około roku 1890. Lilien-
thal zainspirowany sięganiem w nieznane, opu-
blikował pracę „Lot ptaka jako podstawa sztuki 
latania”. Do dziś informacje zawarte w tej publi-
kacji są używane w pracach na temat lotnictwa.

Jak widać na rysunku powyżej, szybowiec 
jest inspirowany na bocianie oraz innych pta-

kach drapieżnych, co pozwoliło na zgłębienie 
wiedzy na temat aerodynamiki. 

Początkowo szybowce były zbudowane 
z drewna i płótna. Takie materiały były łatwo 
dostępne, a sama budowa szybowca trwała 
znacznie krócej.

Obecnie wykorzystuje się jednak trwalsze 
i lżejsze materiały, głównie włókno węglowe 
oraz kevlar i aramidy. Każdy element szybowca, 
od kadłuba po stateczniki jest specjalnie zapro-
jektowany i idealnie odlany od formy, aby za-
pewnić maksymalną aerodynamiczność.

Dlaczego maszyna cięższa od powietrza 
wznosi się ku niebu? Zwróćmy uwagę na 2 miej-
sca: obszar nad płatem skrzydła oraz na obszar 
pod nim. Istotny jest tu kształt skrzydła, a mia-
nowicie jego górna część jest dłuższa. Kiedy 
skrzydło szybowca „przecina” powietrze zaczyna 
ono płynąć dwiema drogami. Rozcięte powietrze 

musi „spotkać się” za skrzydłem. Ta część powie-
trza, która przechodzi górą ma do pokonania 
dłuższą drogę (kształt płata skrzydła). W związku 
z tym, aby dogonić powietrze na dole musi le-
cieć szybciej. W powietrzu nie ma dodatkowych 
źródeł sił, więc w wyniku różnych prędkości po-
wietrza (na górze i na dole), tworzą się obszary 
podciśnienia i nadciśnienia. Obszar podciśnienia 
(powietrza jest mniej) tworzy się na górze, na-
tomiast na dole tworzy się obszar nadciśnienia 
(powietrza jest więcej). Można powiedzieć, że 
powietrze z dołu chce dostać się na górę, lecz na 
przeszkodzie stoi mu płat skrzydła, więc powie-
trze popycha skrzydło do góry. Ta magiczna siła 
nazwana jest siłą nośną.

Obecnie szybownictwo staje się coraz 
bardziej popularnym sportem i jest dostępny 
niemal dla każdego. Coraz więcej osób decy-
duje się na kurs szybowcowy i samodzielne 
loty. Co ciekawe, kurs na pilota szybowca 
można rozpocząć już w wieku 16 lat. Do nie-
zbędnych wymagań należą również badania 
lotniczo-lekarskie, które zawierają szereg te-
stów sprawdzających nasze predyspozycje do 
lotu. Badania są dla naszego bezpieczeństwa 
i obejmują wizytę u psychologa, laryngologa, 
okulisty i innych specjalistów.”. 

Literatura oraz strony internetowe, 
które wykorzystano do wykładu 
Historyczno-technicznego:
1. Lot szybowcem fakty i ciekawostki ze świa-

ta szybownictwa ze strony internetowej: 
https://katalogmarzen.pl/pl/artykul/lot-
szybowcem-fakty-i-ciekawostki-ze-swiata-
szybownictwa.

2. Materiały szkoleniowe „Aeroklub Ziemi Ja-
rosławskiej”

3. Podręcznik pilota szybowcowego - San-
dauer Justyn, Wydawnictwo Komunikacji 
i Łączności

Łukasz Kasperski
Koło SITPNiG w JarosławiuFot. arch. Koło SITPNiG w Jarosławiu
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Będzie druga edycja konkursu na Najbardziej 
Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Zakończyła się I edycja Ogólno-
polskiego Konkursu dla Jednostek 
Samorządu Terytorialnego na Naj-
bardziej Innowacyjny Energetycznie 
Samorząd. Konkurs zorganizował 
Instytut Polityki Energetycznej im. 
Ignacego Łukasiewicza, a nagrody 
wręczono podczas odbywającej się 
w Rzeszowie corocznej Konferencji 
„Bezpieczeństwo Energetyczne – fi-
lary i perspektywa rozwoju”. Uczest-
nictwo w konkursie było całkowicie 
bezpłatne. 

Kategorie konkursu były następujące: in-
westycje (z podziałem na budowlane i trans-
portowe), akcje społeczne oraz nowatorstwo 
energetyczne. 

Lista laureatów przedstawia się następująco:
1. Przywidz, Pomorskie
2. Potęgowo, Pomorskie
3. Sopot, Pomorskie
4. Gdynia, Pomorskie
5. Lubartów, Lubelskie
6. Rzeszów, Podkarpackie
7. Łęczyca, Łódzkie
8. Siemianowice Śląskie, Śląskie
9. Pabianice, Łódzkie
10. Wojaszówka, Podkarpackie

Regulamin Konkursu przewidywał również 
przyznanie wyróżnień dla gmin, które zdobyły 
najwięcej punktów w poszczególnych katego-

riach. I tak, za najlepszy samorząd w kategorii 
Inwestycji Energetycznych została uznana Po-
tęgowo z województwa pomorskiego. Z kolei 
za Propagatora Wiedzy o Energii Roku, kapituła 
konkursu uznała Lubartów z województwa lu-
belskiego. Natomiast Energetycznym Innowato-
rem Roku został Rzeszów. Warto dodać, że firma 
ML System ufundowała dla Energetycznego 
Innowatora Roku specjalną nagrodę w postaci 
Inteligentnej Wiaty Przystankowej.

Uroczyste wręczenie nagród było też okazją 
do zaprezentowania swoich projektów i dysku-
sji na temat transformacji energetycznej z per-
spektywy samorządu. W jednym z konferencyj-
nych paneli wzięli udział zdobywcy I i II miejsca, 
czyli wójt Przywidza Marek Zimakowski i wójt 
Potęgowa Dawid Litwin. 

– W konkursie chodziło o zinwentaryzo-
wanie działań samorządów dotyczących po-
lityki klimatycznej i nagrodzenie najlepszych 
przedsięwzięć – mówi dr inż. Sławomir Stec, 
koordynator konkursu. – Większość zgłoszeń 
dotyczyła projektów dotyczących fotowolta-
iki czy termomodernizacji. Z kolej w kategorii 
transport to były głównie ścieżki rowerowe, bo 
małe gminy nie są organizatorami transportu 
zbiorowego, a korzystają z transportu zarzą-
dzanego przez duże miasta. Akcji społecznych 
było niewiele, bo rok pandemiczny temu nie 
sprzyjał. 

Pierwsza edycja zakończyła się sukcesem. 
Organizatorzy przygotowują już drugą edycję 
konkursu. 

– Chcemy pokazywać i propagować naj-
lepsze przykłady, bo to co zostało zrealizowane 
u zwycięzców konkursu, może być też wdrażane 
z sukcesem w innych miejscach w kraju - mówi 
dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechniki Rze-
szowskiej i prezes Instytutu Polityki Energe-
tycznej. – Jesteśmy pewni, że zainteresowanie 
kolejną edycją będzie większe. Mamy już w tej 
sprawie sygnały i zapytania od samorządów.

Profesor Ruszel podkreśla, że zachętą do 
udziału w konkursie są atrakcyjne nagrody 
ufundowane przez ML System. Są to inteli-
gentna wiata przystankowa (zasilana energią 
słoneczną z fotowoltaiki, z wyświetlaczami, 
podgrzewaniem, klimatyzacją wifi), inteligentna 
ławka (także z fotowoltaiką) i inteligentny py-
lon przystankowy. Dwa pozostali sponsorzy to 
Polski Koncern Naftowy Orlen i Polska Spółka 
Gazownicza. 

– Będziemy analizować regulamin, bazując 
na doświadczeniach pierwszej edycji rozważy-
my wprowadzenie zmian – mówi prof. Jaro-
sław Sęp, prorektor Politechniki Rzeszowskiej, 
przewodniczący kapituły konkursowej. – Ale 
konkurs jest potrzebny, to doskonała okazja do 
propagowania wiedzy o najlepszych rozwiąza-
niach z dziedziny polityki energetycznej na po-
ziomie gmin. 

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu nastąpi 
na przyszłorocznej, VII Konferencji Bezpieczeń-
stwo energetyczne – filary i perspektywa rozwo-
ju, we wrześniu 2022. 

Instytut Polityki Energetycznej 
im. Ignacego Łukasiewicza

www.instytutpe.pl

Wręczenie nagrody głównej Ogólnopolskiego Konkursu dla 
Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowa-
cyjny Energetycznie Samorząd. Od lewej: rektor Politechniki 
Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik, wójt Przywidza Marek Zi-
makowski i prorektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Jarosław 
Sęp. Fot. Arkadiusz Surowiec

Od lewej: rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik oraz Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu dla Jednostek Samorządu 
Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd: prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, wójt Wojaszówki Sławomir 
Stefański, prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz, a także profesor Jarosław Sęp, przewodniczący kapituły. Fot. Beata Motyka
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W dniach 4-5 października 
2021 r. w Lublinie odbyła się VII 
edycja Ogólnopolskiego Szczytu Go-
spodarczego OSG 2021, poświęcona 
filarom polskiej gospodarki przyszło-
ści, którego głównym organizatorem 
jest Europejskie Centrum Biznesu.

Szczyt objęty został Honorowym Patrona-
tem przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek, Pre-
zesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów 
Państwowych – Jacka Sasina, Ministra Edukacji 
i Nauki dr hab. Przemysława Czarnka, Ministra 
Klimatu – Michała Kurtykę, Ministra Infrastruk-
tury – Andrzeja Adamczyka, Minister Rodziny 
i Polityki Społecznej – Marlenę Maląg, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudeł, 
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, 
Przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Polityki Regionalnej – To-
masza Ławniczaka, Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki i Rozwoju – Krzysztofa Tchórzew-
skiego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów – Tomasza Chróstnego, Prezes 
Urzędu Patentowego RP – Edytę Demby-Siwek, 
Generalnego Inspektora Transportu Drogowego 
– Alvina Gajadhura, Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki – Rafała Gawina, Prezesa Urzędu 
Transportu Kolejowego – Ignacego Górę, Preze-
sa Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Piotra Sam-
sona, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
– Pawła Solocha, Ministerstwo Finansów, Mini-
sterstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych, Narodo-

we Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa, Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad, 18 Dywizję Zmechanizowa-
ną im. gen. broni Tadeusza Buka, Wojewodę 
Lubuskiego – Władysława Dajczaka, Wojewodę 
Pomorskiego – Dariusza Drelicha, Wojewodę 
Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego, Wo-
jewodę Podlaskiego – Bohdana Paszkowskie-
go, Wojewodę Mazowieckiego – Konstantego 
Radziwiłła, Wojewodę Lubelskiego – Lecha 
Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego 
– Jarosława Stawiarskiego, Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego – Andrzeja Bętkow-
skiego, Marszałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego – Piotra Całbeckiego, Marszałka 
Województwa Podkarpackiego – Władysława 
Ortyla, Marszałka Województwa Mazowieckie-
go – Adama Struzika, Prezydenta Miasta Lublin 
– Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Chełm – 
Jakuba Banaszka, Prezydent Miasta Gdańsk – 
Aleksandrę Dulkiewicz, Prezydenta Miasta Olsz-
tyn – Piotra Grzymowicza, Prezydenta Miasta 
Zielonej Góry – Janusza Kubickiego, Prezydenta 
Miasta Biała Podlaska – Michała Litwiniuka, 
Prezydenta Miasta Siedlce – Andrzeja Sitnika, 
Prezydenta Miasta Gdynia – Wojciecha Szczur-
ka, Prezydenta Miasta Białystok – Tadeusza 
Truskolaskiego, Prezydenta Miasta Zamościa – 
Andrzeja Wnuka, Prezydent Miasta Łódź – Han-
nę Zdanowską, Agencję Rynku Energii, Forum 
Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Ogólno-
polską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, Polską 
Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę 
Spedycji i Logistyki, Polską Organizację Przemy-
słu i Handlu Naftowego, Polskie Towarzystwo 

Elektrociepłowni Zawodowych, Polskie Towa-
rzystwo Ekonomiczne, Polskie Stowarzyszenie 
Energetyki Słonecznej, Polskie Towarzystwo 
Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzy-
stwo Przemysłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, 
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska 
PV, Stowarzyszenie Energii Elektrycznej, Zespół 
Doradców Gospodarczych TOR, Związek Cyfro-
wa Polska.

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na 
trzy części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, 
zatytułowaną „Państwo - Gospodarka - Bezpie-
czeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszło-
ści”, Sesję I (poświęconą tematom przyszłości 
gospodarki po kryzysie, rozwoju, inwestycji 
i innowacji oraz energetyki,) oraz Sesję II (po-
święconą tematom infrastruktury, transportowi, 
OZE, Offshore oraz samorządów lokalnych). 
W pierwszym dniu debat OSG 2021 odbyła się 
uroczysta gala wręczenia statuetek „Bursztyn 
Polskiej Gospodarki”.

W ramach oficjalnej inauguracji Szczytu 
odczytane zostały listy do uczestników Szczytu 
od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek oraz Prezesa 
Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego. 
Pani Marszałek zwróciła uwagę na kluczową 
rolę firm i przedsiębiorców oraz ich dialogu 
z przedstawicielami administracji państwowej 
w procesie budowania kraju silnego i stabilne-
go gospodarczo. Z kolei Premier Morawiecki 
zwrócił uwagę, w jak szczególnym momencie 
znajduje się obecnie Polska, przez pandemię 
COVID-19. Walka z niespotykaną od czasów 
II wojny światowej recesją i powrót na ścież-
kę szybkiego rozwoju to kluczowe wyzwanie, 
przed jakim stoją zarówno władze państwowe, 
jak i przedsiębiorcy.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Ple-
narna pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpie-
czeństwo: Filary polskiej gospodarki przy-
szłości”. Debata podzielona została na dwie 
części – w pierwszej wzięli udział: Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Pat-
kowski - Podsekretarz Stanu, Główny Rzecznik 
Dyscypliny Finansów Publicznych, Ministerstwo 
Finansów; Olga Ewa Semeniuk – Podsekretarz 
Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; prof. 
dr hab. Grażyna Ancyparowicz – Członek Rady 
Polityki Pieniężnej; Radosław Brzózka – Peł-
nomocnik ds. Strategii Edukacji, Ministerstwo 
Edukacji i Nauki; gen. dyw. dr Jarosław Gro-
madziński – Dowódca 18 Dywizji Zmechanizo-
wanej im. gen. broni Tadeusza Buka; Mariusz 
Jedynak – Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych; Artur Michalski – Wiceprezes Za-
rządu, NFOŚiGW. W drugiej części zaś udział 
wzięli: Paweł Cioch – Wiceprezes Zarządu ds. 
Korporacyjnych, PGE Polska Grupa Energetycz-
na S.A.; Ewa Jankowska – Wiceprezes Zarzą-

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu 
Gospodarczego OSG 2021

Fot. arch. ECB
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du, TAURON Wytwarzanie S.A.; Rafał Gawin 
– Prezes Urzędu Regulacji Energetyki; Zbigniew 
Gryglas – b. Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Aktywów Państwowych; Artur Martyniuk 
– Prezes Zarządu, POLREGIO Sp. z o.o.; Jan 
Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, 
PKN ORLEN S.A.; Krzysztof Tchórzewski – Poseł 
na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Gospodar-
ki i Rozwoju, Przewodniczący Rady Doradców 
Politycznych Prezesa Rady Ministrów. Modera-
torem Sesji był Michał Adamczyk – Dziennikarz 
TVP. Początek sesji poświęcony został ogólnemu 
zarysowaniu sytuacji Polski na tle UE i świata, 
co stanowiło wstęp do nakreślenia kierunków 
i uwarunkowań zrównoważonego rozwoju oraz 
stanowiło wstęp do omówienia Polskiego Ładu. 
Następnie odniesiono się do kwestii obecnej roli 
Państwa, jako kreatora i gwaranta rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem rozwoju społecz-
nego w budowaniu nowoczesnej gospodarki. 
Następnie odniesiono się do kwestii strategii 
bezpieczeństwa Państwa z perspektywy naj-
ważniejszych sektorów gospodarki oraz nowej 
perspektywy budżetowej UE. Zastanawiano się 
także, przed jakimi wyzwaniami stoi nowocze-
sna edukacja w Polsce, zwłaszcza w dobie pan-
demii. Uczestnicy podkreślali także konieczność 
wspierania rozwoju polskich technologii oraz 
rozbudowę potencjału badawczo-rozwojowe-
go. Na koniec prelegenci próbowali odpowie-
dzieć na pytanie o wykorzystywanie swojego 
potencjału innowacyjnego przez Polskę w bu-
dowaniu silniejszej gospodarki. Wszyscy uczest-
nicy debaty podkreślili, że jedynym sposobem 
na sprawną i efektywną zieloną transformację 
jest edukacja i promocja takich postaw w każdej 
grupie wiekowej.

W ramach Sesji Plenarnej odbyła się gala 
wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospo-
darki 2021”. Statuetka „Bursztyn Polskiej Go-
spodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, 
instytucjom bądź firmom za szczególne działa-
nia w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa pol-
skiej gospodarki w kraju i zagranicą. Nagroda 
jest uhonorowaniem Laureatów za determinację 

oraz konsekwencję w realizacji podjętych zo-
bowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi 
z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej 
strategii firmy. 

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn 
Polskiej Gospodarki 2020” zostali:

– Małgorzata Jarosińska-Jedynak – Sekre-
tarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Poli-
tyki Regionalnej

– Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki

– Przemysław Daca – Prezes Zarządu, Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie

– Daniel Obajtek – Prezes Zarządu, PKN 
ORLEN S.A.

– Tomasz Hinc – Prezes Zarządu, Grupa 
Azoty S.A.

– KGHM Polska Miedź S.A.
Nagrodę „Bursztynowe Serce” otrzymała 
Fundacja PGE.

Sesja I składała się z trzech paneli dysku-
syjnych pt. „Gospodarka po kryzysie – czas od-
budowy”, „Rozwój, inwestycje, innowacje” oraz 
„Energetyka”.

Panel Gospodarka po kryzysie – czas od-
budowy poprowadzony został przez Wojciecha 
Jakóbika – Redaktora Naczelnego, BiznesAlert.
pl, zaś w dyskusji wzięli udział: Jarosław Kwasek 
– Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Andrzej 
Łysakowski – Prezes Zarządu, Zakłady Chemicz-
ne „NITRO-CHEM” S.A.; Paweł Przychodzeń –
Członek Zarządu, Wiceprezes, PGNiG Termika 
S.A.; Jan Tabor – p.o. Zastępcy Dyrektora Gene-
ralnego ds. gospodarki leśnej, Lasy Państwowe; 
Daniel Węgrzynek – Zastępca Dyrektora w De-
partamencie Usług Proinnowacyjnych, Polska 
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomasz 
Zdzikot – Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A. Na 
początku zaproszeni goście omówili Krajowy 
Plan Odbudowy w kontekście priorytetów dla 
gospodarki w okresie pandemii, w tym kon-
tekście starano się dokonać bilansu trudnego 
roku i wskazać obszary gospodarki odporne na 
kryzys. Następnie zastanawiano się nad rolą 

Państwa w kreowaniu, wspieraniu i regulowa-
niu nowych scenariuszy gospodarczych. Dużo 
uwagi poświęcono tematom innowacyjności, 
w szczególności jej sposobu rozumienia – jako 
ewolucji lub rewolucji. Wiązało się to z tema-
tem kapitału na badania i rozwój i środków 
na innowacje w nowej perspektywie unijnej. 
Uczestnicy panelu zastanawiali się również nad 
problematyką dynamiki otoczenia regulacyjnego 
a bezpieczeństwa projektów inwestycyjnych, jak 
i również transformacji sektorów które najbar-
dziej ucierpiały na kryzysie

Panel Rozwój, inwestycje, innowacje 
moderowany był przez Marcina Roszkowskiego 
– Prezesa Zarządu Instytutu Jagiellońskiego. Do 
dyskusji, w ramach powyższego panelu zasiedli: 
Mariusz Błasiak – Naczelnik Wydziału Koordy-
nacji Projektów Rozwojowych Dyrekcji Gene-
ralnej Lasów Państwowych; Przemysław Daca 
– Prezes Zarządu, Wody Polskie; Jan Frania – 
Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, 
PGE Dystrybucja S.A.; Grzegorz Kotte - Wicepre-
zes Zarządu ds. Technicznych, ENEA Wytwarza-
nie Sp. z o.o.; Grzegorz Słomkowski – Członek 
Zarządu, Polska Agencja Inwestycji i Handlu; 
Roman Masek – Dyrektor Techniczny, Belse Sp. 
z o.o.; Tomasz Prejs – Prezes Zarządu, Stadler 
Polska Sp. z o.o.; Zbigniew Wojciechowski – 
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskie-
go; Piotr Zakrzewski – Zastępca Prezesa Urzędu 
Patentowego RP. Dyskusję otworzyła kwestia 
europejskiego zielonego ładu w strategiach 
polskiego przemysłu. Stanowiło to wstęp do 
omówienia kwestii kapitału na inwestycje i in-
nowacje, a także rozważań nad wodorem jako 
paliwem przyszłości. W dalszej kolejności ana-
lizowano skuteczne scenariusze odchodzenia 
od węgla i kolejnych etapach działań na rzecz 
poprawy jakości środowiska po programie „Czy-
ste powietrze”. Na koniec poruszono kwestię 
potencjału eksportowego Polski po pandemii 
i możliwościom rozwoju dzięki środkom z PFR.

Panel Energetyka, zamykający Sesję 
I Szczytu został poprowadzony przez Janusza 

Fot. arch. ECB Fot. arch. ECB
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Pietruszyńskiego – Redaktora Naczelnego Portalu 
CIRE.PL. W roli prelegentów wystąpili: Dariusz 
Blocher – Członek Rady Nadzorczej, Budimex 
S.A., Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. 
Strategii i Regulacji, PGNiG S.A.; Grzegorz Do-
lecki – Wiceprezes Zarządu ds. Operatora, PGE 
Dystrybucja S.A.; Dariusz Dumkiewicz – Zastępca 
Prezesa Zarządu ds. Rozwoju, Lubelski Węgiel 
BOGDANKA S.A.; Mariusz Gajda – Dyrektor 
Zarządzający, Energa OZE; Artur Michalski – Wi-
ceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Paweł Ziemnicki 
–Dyrektor ds. Technologii Kosmicznych i Sate-
litarnych w Allies Incorporated Sp. z o.o. Wstę-
pem do debaty było ogólne omówienie przez 
prelegentów Polityki Energetycznej Państwa 
2040, w szczególności w kontekście aktualizacji 
strategii grup energetycznych. Dzięki temu możli-
we stało się omówienie tematu energii jądrowej 
dla Polski w 2030 r. oraz sposobów na pozby-
cie się balastu węglowego. W następnej części 
analizowano konieczność osiągnięcia balansu 
między bezpieczeństwem energetycznym, ocze-
kiwaniami klientów, a interesem akcjonariuszy 
grup energetycznych. Zwrócono także uwagę na 
innowacje technologiczne wspierające zrówno-
ważony rozwój i ich możliwy wpływ na modele 
rynkowe w poszczególnych podsektorach ener-
getyki. Wśród takich rozwiązań znalazły się m.in. 
technologie satelitarne monitorujące emisję me-
tanu. Na koniec omówiono zagadnienia dotyczą-
ce gazu jako alternatywnego surowca dla dużej 
energetyki oraz przyszłości dzisiejszych liderów 
rynku naftowego, przy czym z uwagi na rosnące 
w sposób niekontrolowany ceny gazu kwestia 
transformacji energetycznej i odejścia od węgla 
była przedmiotem burzliwej dyskusji. Z uwagi na 

rosnące także ceny węgla kwestie cen energii dla 
odbiorców indywidualnych i przemysłowych były 
jednym z głównych tematów dyskusji.

Sesja II składała się z dwóch paneli dysku-
syjnych pt. „Infrastruktura i transport”, „Offsho-
re, OZE i czyste ciepło jako priorytetowe kierunki 
rozwoju” oraz „Samorząd lokalny”.

Panel Infrastruktura i transport modero-
wany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. W debacie 
wzięli udział: Krzysztof Burda – Polska Izba Roz-
woju Elektromobilności; Barbara Dzieciuchowicz 
– Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodar-
cza Drogownictwa; Paweł Engel – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych 
i Programowania, Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych; Dominik Landa – Commercial 
Director, DCT Gdańsk S.A.; Grzegorz Malec –
Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lu-
blinie; Emilia Szkudlarz – Zastępca Dyrektora 
Biura Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Początek debaty zdominowany został przez te-
mat Centralnego Portu Komunikacyjnego jako 
wartościowego rozwiązania dla gospodarki i lo-
gistyki kraju. Podjęto także dyskusję na temat 
zielonego transportu i kluczowych projektów 
kolejowych i drogowych z punktu widzenia 
gospodarki. Nie bez znaczenia pozostała także 
kwestia infrastruktury dla elektromobilności, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o skalę i tempo rozwoju. 
Następnie uczestnicy panelu starali się odpo-
wiedzieć na pytanie, jaka jest przestrzeń na roz-
wój infrastruktury XXI w. w Polsce Wschodniej. 
Stanowiło to wstęp do szerszych rozważań nad 
strategią transportową dla Polski po pandemii. 
Dużo uwagi poświęcono tematowi optymaliza-

cji i synergii pomiędzy różnymi formami trans-
portu w nadchodzących latach.

Panel Offshore, OZE i czyste ciepło jako 
priorytetowe kierunki rozwoju był moderowa-
ny przez Mariusza Marszałkowskiego – Dzienni-
karza BiznesAlert.pl zaś w dyskusji wzięli udział: 
prof. US dr hab. Wojciech Drożdż – Wiceprezes 
Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Opera-
tor Sp. z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt – Wice-
prezes Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odna-
wialnej; Jarosław Głowacki – Członek Zarządu, 
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, PGNiG 
Termika S.A.; Henryk Kaliś – Przewodniczący Fo-
rum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu; Ar-
kadiusz Musielewicz – Partner/ZPAS, Ecological 
Projects Poland Sp. z o.o.; Jacek Szymczak – Pre-
zes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie; Piotr Świecki – Dyrektor ds. Energetyki, 
Budimex S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu, 
TAURON Dystrybucja S.A.; dr Przemysław Za-
leski – Członek Zarządu, Elektrownia Ostrołęka 
Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci na początku 
odnieśli się do kwestii projektu ustawy o pro-
mocji morskiej energetyki wiatrowej i głównych 
obszarów regulacji także w kontekście Fitfor55. 
Zastanawiano się również nad potencjałem 
energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, jak i rów-
nież energii jądrowej. Następnie uczestnicy dys-
kusji poruszyli temat nowych regulacji w obsza-
rze energetyki prosumenckiej oraz programów 
NFOŚiGW dla sektora odbiorców indywidual-
nych. Druga część dyskusji dotyczyła rynku cie-
pła bez węgla, zgłasza wyzwań, jakie pojawiają 
się w związku z tym przed wszystkimi graczami 
na rynku. Odniesiono się także do możliwości 
magazynowania energii w szczególności jeżeli 

Fot. arch. ECB
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chodzi o wszystkich uczestników rynku OZE. Na 
koniec poruszono zagadnienia związane z roz-
wojem e-mobility oraz rozbudowy i moderniza-
cji sieci w kontekście rozwoju OZE. 

Panel Samorząd lokalny poprowadzony 
został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata 
w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partne-
rzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w de-
bacie wzięli udział: Mariusz Banach – Zastępca 
Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wycho-
wania; Dorota Cieślik – Zastępca Prezydenta 
Miasta Chełm; Rafał Ciszewicz – Zastępca 
Burmistrza, Gmina Międzychód; Jarosław Gło-
wacki – Członek Zarządu, Wiceprezes Zarządu 
ds. Technicznych, PGNiG Termika S.A.; Tomasz 
Ławniczak – Poseł na Sejm RP, Przewodniczą-
cy, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej; Robert Mania – Prezes Zarządu, 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Ko-
szalinie; prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Pre-
zes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; 
Barbara Pawlak – Dyrektor Delegatury w Lu-
blinie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów; Piotr Ratajkiewicz – Dyrektor ds. Rozwoju, 
Studio DL. W pierwszej kolejności zaproszeni 
goście odnieśli się do realizowanych i planowa-
nych inwestycji samorządowych w kontekście 
nowej perspektywy finansowej UE. Starano się 
przy tym nakreślić sposoby utrzymania tem-
pa inwestycji w kolejnych latach w kontekście 
mniejszych środków pochodzących z funduszy 
europejskich. Następnie podjęto temat smogu 
jako problemu trudniejszego do rozwiązania niż 
się spodziewano. W tym kontekście prelegenci 
odnieśli się również do reformy śmieciowej. Ko-
lejna część panelu poświęcona była współpracy 
biznesu i samorządu a zwłaszcza skuteczności 
samorządów w budowaniu środowiska oto-
czenia biznesu. Koniec panelu poświęcony był 

Funduszowi Dróg Samorządowych i polityce kli-
matycznej UE w kontekście działań na poziomie 
samorządów: gospodarka wodna, gospodarka 
odpadami, elektromobilność, niska emisja.

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Go-
spodarczego była wspierana przez liczne gro-
no firm partnerskich oraz partnerów medial-
nych, które angażowały się w przygotowania 
wspomnianego przedsięwzięcia. Europejskie 
Centrum Biznesu główny organizator Szczytu 
pragnie szczególnie podziękować Partnerowi 
Strategicznemu: Państwowemu Gospodarstwu 
Wodnemu Wody Polskie, Partnerowi Energe-
tycznemu: TAURON Polska Energia S.A., Part-
nerowi Głównemu: Enea S.A., Partnerowi Me-
rytorycznemu PGE Polska Grupa Energetyczna 
S.A., Partnerom: Bankowi Ochrony Środowiska 
S.A., firmie BELSE Sp. z o.o., Energa Grupie Or-
len, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., 

Grupie LOTOS S.A., KGHM Polska Miedź S.A., 
Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Lu-
belskiemu Węglowi BOGDANKA S.A., Poczcie 
Polskiej S.A., Polregio Sp. z o.o., PGNiG S.A., 
PGNiG Termika S.A., Stadler Polska Sp. z o.o., 
ZPAS S.A., Województwu Lubelskiemu, Part-
nerowi Społecznemu Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych. Dziękujemy także za współpracę 
18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni 
Tadeusza Buka, Urzędowi Miasta Lublin, MEDI-
SEPT Sp. z o.o., Filharmonii Lubelskiej.

Podziękowania składamy także na ręce Pa-
tronów Medialnych: TVP3 Lublin, Polskie Radio 
Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Ma-
gazyn Autostrady, Magazyn Bezpieczeństwo Pu-
bliczne, Portal Biznesalert.pl, Portal Businesspl.
com, Business Magazine, Portal CEO.com.pl, 
Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, 
Dziennik Gazeta Prawna, Czasopismo Drogi 
Publiczne, Portal eGospodarka.pl, Magazyn 
Ekologia i Rynek, Portal Ekorynek.com, Portale 
grupy Xtech: elektroinzynieria.pl i środowisko.
pl, Magazyn Energetyka Cieplna i Zawodowa, 
Magazyn Energetyka Wodna, Magazyn Eurolo-
gistics, Forum Samorządowe, ISB News, Portal 
kierunekenergetyka.pl, Czasopismo Kruszywa, 
Portal Log24.pl, Portal Logistyka.net.pl, Maga-
zyn Świat Elit, Portal mBrokers.pl, Portal Multi-
modalny.pl, Czasopismo Nowa Energia, Portal 
Nuclear.pl, Magazyn Perspektywy, Magazyn 
OZEON, Czasopismo Przetargi Publiczne, Serwis 
Administracyjno-Samorządowy, Portal Smart-
-Grids.pl, Portal TerazSrodowisko.pl, Wiadomo-
ści Naftowe i Gazownicze, Czasopismo Mosty, 
Portal WysokieNapiecie.pl.

Tomasz Sieduszewski
Dyrektor Biura Zarządu

Europejskie Centrum BiznesuFot. arch. ECB

Fot. arch. ECB
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Autorzy książki „Władysław Długosz – nie 
tylko odkrywca Borysławia” też nie mieli takich 
aspiracji. Tak jak Stowarzyszenie „Pro Memo-
ria”, chcieli dokonać wyłomu w murze zapo-
mnienia, otaczającym postać wielkiego naftow-
ca i polityka. 

Stowarzyszeniu udało się ten mur skruszyć 
po czterech latach starań. Ich zwieńczeniem 

było odsłonięcie 10 października 2013 roku 
w Sękowej pamiątkowej tablicy na mauzoleum 
Władysława Długosza. Ta symboliczna uroczy-
stość była dowodem hołdu, złożonego przez 
branżę naftową odkrywcy i twórcy zagłębia 
naftowego w Borysławiu, ministra dla Galicji, 
senatora, wieloletniego prezesa Krajowego To-
warzystwa Naftowego. 

Dzięki wsparciu wielu darczyńców, re-
krutujących się głównie ze spółek naftowych 
i gazowniczych udało się odrestaurować popa-
dającą w ruinę zabytkową budowlę, w której 
złożono doczesne szczątki nie tylko Władysława 
Długosza, ale także jego rodziny. 

Renowacja miejscu pochówku ministra dla 
Galicji stała się zarazem punktem wyjścia do 
dalszych działań przywracających pamięć o jego 
życiu. Była to niejako podróż od końca do po-
czątku ziemskich losów Władysława Długosza.

Zwiastunem tych działań była konferencja, 
która odbyła się jeszcze we wrześniu 2010 r. 
w pałacu Siarach. Ewa Król, wiceprezes Stowa-
rzyszenia „Pro Memoria” przedstawiła wówczas 
referat pt. „Władysław Długosz – w hołdzie wy-
bitnej postaci – spadkobiercy”.

Stowarzyszenie postanowiło jednak pójść 
krok dalej – przygotować publikację, która po-

Podróż z Władysławem Długoszem po dziejach 
galicyjskiego i małopolskiego przemysłu naftowego

Nie byłoby książki o Włady-
sławie Długoszu, gdyby nie Stowa-
rzyszenie „Pro Memoria”, powstałe 
z inicjatywy sanockich naftowców 
w 2009 roku. Przywróciło ono pa-
mięć o odkrywcy Borysławia, która 
z powodu trudnej historii naszego 
kraju przetrwała tylko w szczątko-
wej postaci.

Powojenne piśmiennictwo dotyczące Wła-
dysława Długosza jest niezwykle skromne. 
Oprócz przedwojennych wydań „Przemysłu 
naftowego” i „Nafty”, które szeroko informowa-
ły o działalności posła, senatora i ministra dla 
Galicji, po II wojnie światowej postać Długosza 
rzadko gościła w prasie i publikacjach nauko-
wych. Broszurka wydana przez Tadeusza Pabisa 
w 2005 roku, choć stanowiła pierwsze powo-
jenne świadectwo dzieła wielkiego naftowca 
i polityka, nie wyczerpywała w zadowalającym 
stopniu dorobku jego życia i pracy. Na ten fakt 
zwrócili uwagę historycy, w tym prof. Damian 
Szymczak i dr Konrad Meus. Obaj naukowcy po-
święcili osobie Władysława Długosza prace na-
ukowe, ale nie były to biografie. To dzieło wciąż 
czeka na swojego autora. 



53
11-12(276)/2021

listopad-grudzień

zwoliłaby przedstawić szerzej dokonania od-
krywcy i twórcy zagłębia naftowego w Borysła-
wiu, jego działalność zawodową i polityczną na 
tle epoki, której motorem napędowym był roz-
wijający się przemysł naftowy. Autorzy pragnęli 
przedstawić również Długosza jako człowieka, 
męża i ojca, gdyż ten aspekt jest często pomija-
ny w publikacjach naukowych. 

Finansowo wspomogła ten projekt Funda-
cja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a prof. dr 
hab. Damian Szymczak wsparł go konsultacjami 
historycznymi. Dzięki temu w sierpniu 2021 roku 
książka ujrzała światło dzienne. Jej autorami są: 
Ewa Król, Andrzej Drzymała i niżej podpisana. 

Jej bohaterem jest nie tylko Władysław 
Długosz. Jak zauważył dr Piotr Dziadzio, który 
napisał przedmowę do publikacji, w postaci bo-
hatera tej książki jak w soczewce skupiają się 
doświadczenia pokoleń polskich naftowców. 
„To dzięki ich instynktowi, odwadze i przedsię-

biorców. Dlatego napisana jest w przystępny 
sposób i zawiera bardzo bogaty materiał gra-
ficzny, ukazujący rozwój przemysłu naftowego, 
z jego blaskami i cieniami. Ukazuje także doro-
bek życia odkrywcy Borysławia, w tym nieba-
gatelny dorobek materialny, gdyż w swoim cza-
sie Długosz zaliczał się do najbogatszych ludzi 
w Galicji.

Takie podejście autorów docenił dr Piotr 
Dziadzio, który we wstępie napisał: „W Pań-
stwa ręce trafia znakomita, pionierska publi-
kacja przybliżająca zawodowe, ale i polityczne 
dokonania Władysława Długosza. Nie brakuje 
w niej i wątku prywatno-rodzinnego. Jej twórcy 
zgromadzili unikatowe materiały, dokumenty, 
nierzadko po raz pierwszy prezentowane sze-
rokiej publiczności. Z publikacji możemy do-
wiedzieć się jak ważne dla dziejów przemysłu 
naftowego było życie Władysława Długosza, 
a nawet więcej. Jest ona swoistym przewodni-
kiem po dziejach galicyjskiego i małopolskiego 
górnictwa naftowego, przez które podróżujemy 
wraz z bohaterem książki”.

Jej autorzy mają nadzieję, że postać, która 
inspirowała całe pokolenia naftowców i poli-
tyków, doczeka się wreszcie biografii z praw-
dziwego zdarzenia, bo oprócz ojców polskiej 
niepodległości i bojowników, którzy z bronią 
w ręku walczyli o Polskę, Długosz zasługuje na 
to jak mało kto. To m.in. politykowi z Siar za-
wdzięczamy spełnienie marzeń o „wolnej, nie-
podległej i zjednoczonej Polsce z dostępem do 
morza”. Minęła już 100 rocznica odzyskania nie-
podległości, jest więc najwyższy czas, by oddać 
Władysławowi Długoszowi to, na co zasługuje: 
hołd i szacunek potomnych. 

Dorota Mękarska

biorczości, zostały zapisane piękne karty historii 
polskiego przemysłu naftowego” – stwierdził 
Główny Geolog Kraju.  

Przedstawiając życie Długosza autorzy przy-
pominają losy bezimiennych naftowców, któ-
rych dokonania wyrastały z sukcesów odkrywcy 
Borysławia. Być może nie wszystkim poszczęści-
ło się tak, jak bohaterowi tej książki, ale łączy ich 
pokoleniowe braterstwo. Wszyscy uczestniczyli 
w pionierskim okresie  „gorączki czarnego zło-
ta”, dzieląc ze sobą trudy życia na kopalniach, 
niewyobrażalnie ciężkie, patrząc z dzisiejszego 
punktu widzenia.

Jak już zaznaczono, publikacja nie jest 
biografią Długosza. Wynika to z prozaicznej 
przyczyny, autorzy nie dysponują odpowiedni-
mi narzędziami badawczymi i metodologiczny-
mi, by rzucać się na tak szerokie wody. Jest to 
publikacja popularyzująca postać Władysława 
Długosza, skierowana do szerokiego grona od-

29 października 2021 r. w zabytkowym Pałacu Władysława Długosza w Siarach koło Gorlic, odbyło się spotkanie promujące książkę „Władysław Długosz. Nie tylko odkrywca Borysławia”.  
Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, prof. dr. hab. Damian Szymczak, Marek Hanus, prezes PGNiG Oddział w Sanoku, Waldemar 
Wójcik, wiceprezes SITPNiG, samorządowcy Gorlic i Sękowej, dyr. szkół, duchowni oraz miłośnicy i sympatycy historii. Pani Ewa Król przedstawiła obszerną prezentację o Władysławie 
Długoszu, ukazując jego osiągnięcia w przemyśle naftowym oraz działalność polityczną. Fot arch. sekowa.info

Na zdjęciu od lewej: Aleksander Gucwa, Andrzej Drzymała, Dorota Mękarska, Konrad Korona, Ewa Król. Fot arch. sekowa.info
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Książka pt. „Ignacy Łukasiewicz. 
Prometeusz na ludzką miarę” ukaza-
ła się 29 listopada br. nakładem Pań-
stwowego Instytutu Wydawniczego 
w ramach serii Biografie Sławnych 
Ludzi. Autorami książki są: prof. dr 
hab. Piotr Franaszek z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prof. dr hab. Paweł 
Grata z Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, mgr Anna Kozicka-Kołaczkow-
ska z Instytutu Polityki Energetycz-
nej, dr hab. Mariusz Ruszel, prof. 
Politechniki Rzeszowskiej oraz dr 
hab. Grzegorz Zamoyski, prof. Po-
litechniki Rzeszowskiej. Partnerem 
wydania został PERN S.A. i GAZ-
-SYSTEM S.A. 

Osobę Ignacego Łukasiewicza można śmia-
ło uznać za postać nietuzinkową. Jak piszą auto-
rzy książki: „W dziejach ludzkości można znaleźć 
niewielu wybitnych badaczy i wynalazców, do-
konujących przełomowych odkryć cywilizacyj-
nych, o których szybko zapominano, a pamięć 
o nich trzeba było przywracać przez wiele lat. 
Niewątpliwie do takich właśnie osób należy 
zaliczyć Ignacego Łukasiewicza.”. Jego życiorys 
jest pełen zwrotów akcji, które w efekcie złożyły 
się na jego zawodowy sukces, jakim była pio-
nierska rola w rozwoju przemysłu naftowego na 
ziemiach polskich oraz na świecie. 

Skutkiem niepodległościowej działalności 
Łukasiewicza było osadzenie go w więzieniu, 
najpierw w Rzeszowie, a potem we Lwowie. 
Po opuszczeniu miejsca odosobnienia otrzymał 
przymus pozostania w stolicy zaboru austriac-
kiego i szukając zatrudnienia, znalazł je jako 
pomocnik aptekarza w dużej, lwowskiej aptece 
„Pod Złotą Gwiazdą” u Piotra Mikolascha. Tutaj 
poznał Jana Zeha, z którym opracowali meto-
dę destylacji ropy naftowej. Z inspiracji Łuka-
siewicza otrzymana nafta została użyta przez 
lwowskiego blacharza Adama Bratkowskiego 
w lampie, której światło umożliwiło 31 lipca 
1853 roku przeprowadzenie operacji ratującej 
życie pacjenta. 

Nic więc nie zdarza się przypadkiem, bo 
dzięki swojemu zaangażowaniu w działania, 
mające doprowadzić do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości i aresztowaniu przez władze 
austriackie, osiadł na pewien czas we Lwowie, 
gdzie miał szansę poznać Jana Zeha, z którym 
podjął się współpracy przy frakcjonowaniu ropy 
naftowej, a późniejsze życie naukowe oraz za-
wodowe skupiał przede wszystkim wokół tego 
surowca.

W 1854 roku wraz z Tytusem Trzecieskim 
i Karolem Klobassą założył pierwszą na ziemiach 
polskich kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło 
Krosna. Wybudował również w Ulaszowicach 
pod Jasłem rafinerię, która miała oczyszczać 
wydobywany w Bóbrce surowiec. Pobudkami 
patriotycznymi kierował się całe życie, gdyż 
w 1863 roku z dochodów płynących z nafty 
wspierał powstańców styczniowych, walczą-
cych z Rosjanami w Królestwie Polskim. Angażo-
wał się również politycznie i od 1876 roku aż do 
śmierci, ofiarnie pracował jako poseł do Sejmu 
Krajowego we Lwowie. 

Warta podkreślenia jest społeczna i filan-
tropijna działalność Ignacego Łukasiewicza. 
W kopalni założył kasę bratniej pomocy, do 
której przymusowo należeć musieli wszyscy za-
trudnieni. Dzięki temu mieli zapewnioną pomoc 
lekarską, natomiast w przypadku śmierci pra-
cownika kasa opłacała koszty pogrzebu, a wdo-
wa i dzieci otrzymywały rentę. Przepracowanie 
dwudziestu lat w kopalni uprawniało robotnika 
do otrzymania emerytury, a w razie inwalidztwa 
spowodowanego wypadkiem przy pracy miał 

„Ignacy Łukasiewicz. Prometeusz na ludzką miarę”

zapewnioną dożywotnią rentę. Ponadto Łuka-
siewicz wspierał finansowo okolicznych chło-
pów, zapewniał rozwój oświaty, zakładał kasy 
gminne, finansował pomoc lekarską, dotował 
Kościół. Autorzy książki przytaczają słowa tego 
wielkiego badacza i wynalazcy, gdy proszono 
go, aby oszczędzał: „człowiek na świecie jest jak 
żołnierz na warcie, dopóki żyje, pracować musi, 
a co zapracuje, tego do grobu nie zabierze; 
przyda się to dla innych ludzi”.

Książka nie tylko ukazuje różnorodne aspek-
ty biografii Ignacego Łukasiewicza, ale również 
specyficzne otoczenie polityczne i społeczno-
-ekonomiczne Galicji okresu autonomii, istotne 
w kontekście jego działalności. Ponadto aneks 
autorzy poświęcili innemu wybitnemu Polakowi 
zasłużonemu dla rozwoju światowego przemy-
słu naftowego – Witoldowi Zglenickiemu. 

Pozycja dostępna jest na stronach: 
• www.piw.pl/pl/ignacy-lukasiewicz 
• www.swiatksiazki.pl/ignacy-lukasiewicz-

-6790323-ksiazka.html 
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Ciecze robocze – ich właściwości technologiczne 
i rola w procesie rekonstrukcji odwiertów
Workover fluids – their technological properties and role 
in the process of boreholes reconstruction

Ciecz robocza (ang. workover fluid) jest jedną z ro-
dzajów cieczy specjalnych, stosowaną po zakończeniu 
wiercenia otworu, tj. w okresie eksploatacji odwiertu, 
podczas prac rekonstrukcyjnych. Prace te, wykonywa-
ne na różnych etapach eksploatacji odwiertów, mają na 
celu podtrzymanie lub zwiększenie produkcji danego 
odwiertu oraz zachowanie jego należytego stanu tech-
nicznego. 

Mogą być one realizowane tylko po zatłoczeniu do odwiertu cieczy 
roboczej, która powinna wytwarzać przeciwciśnienie na złoże, nie do-
puszczając do przypływu mediów złożowych do odwiertu, oraz umożli-
wiać zachowanie przewodności hydraulicznej skały zbiornikowej.

W celu spełnienia przez zatłoczoną do odwiertu ciecz roboczą tych 
podstawowych wymagań jej właściwości fizyczne oraz chemiczne mu-
szą odpowiadać warunkom geologiczno-złożowym określonego poziomu 
skał zbiornikowych. W związku z tym skład cieczy roboczej należy ustalać 
na podstawie wielkości gradientu ciśnienia złożowego, składu mineralo-
gicznego skał zbiornikowych i ich spoiwa oraz składu chemicznego wód 
złożowych. Są to zasadnicze kryteria doboru składu i oceny jakości cieczy 
roboczej, umożliwiające kontrolowanie przebiegu procesów fizykoche-
micznych zachodzących w strefie przyodwiertowej, takich jak: kolmato-
wanie przestrzeni porowej skał, hydratacja minerałów ilastych, zjawiska 
kapilarne i zmiany napięcia powierzchniowego na granicy rozdziału faz 
oraz interakcja cieczy z wodami złożowymi. Ograniczenie intensywności 
występowania tych procesów, które mają wpływ na wielkość uszkodzenia 
przepuszczalności skał zbiornikowych w horyzontach o normalnym lub 
obniżonym ciśnieniu złożowym, w dużym stopniu zależy od rodzaju za-
stosowanej cieczy roboczej, tj. solanki bez fazy stałej i solanki zawierającej 
fazę stałą lub cieczy o gęstości poniżej 1,0 kg/dm3. Odpowiednio dobrany 
skład i właściwości technologiczne cieczy roboczej do określonych warun-
ków geologiczno-złożowych pozwala na zachowanie produktywności od-
wiertu w stopniu niewymagającym stosowania dodatkowych zabiegów, 
takich jak kwasowanie, szczelinowanie, reperforacje.

Celem monografii jest wskazanie roli cieczy roboczej w prowa-
dzonych zabiegach rekonstrukcyjnych oraz znaczenia jej właściwości 
technologicznych w ograniczaniu uszkodzenia przepuszczalności skał 
zbiornikowych strefy przyodwiertowej. Zaprezentowana problematyka 
obejmuje:

• przyczyny i zagrożenia pogorszenia przepuszczalności skał zbior-
nikowych w wyniku stosowania nieodpowiednio dobranej cieczy 
roboczej;

• zadania cieczy roboczej i sposoby poprawy jej właściwości tech-
nologicznych ze względu na ochronę przewodności hydraulicznej 
skał zbiornikowych;

• rodzaje opracowanych cieczy roboczych, metodykę określania 
i ocenę ich właściwości technologicznych oraz przydatności w wa-
runkach złożowych.

W monografii zawarta została również krótka charakterystyka innych 
cieczy specjalnych stosowanych w pracach przygotowujących odwiert 
do eksploatacji. Są to ciecze: przemywające i czyszczące, nadpakerowe 
i służące do perforacji oraz bufory do operacji linowych i oczyszczania rur 
przed zatłoczeniem cieczy nadpakerowej.

Przedstawione zagadnienie stanowi syntezę szerokiego zakresu 
prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w INiG – PIB. Opracowane 
zostało na podstawie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych, wy-
konanych dla warunków geologiczno-złożowych występujących w hory-
zontach produktywnych przedgórza Karpat i Karpat oraz Niżu Polskiego.
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