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Szanowni Czytelnicy
Tak jak się tego spodziewaliśmy i o czym 

pisałem wielokrotnie we wstępach do kolejnych 
wydań „Wiadomości…”, powoli realizuje się 
nowy scenariusz dla biznesu poszukiwawcze-
go, chodzi o cenę ropy naftowej na światowych 
rynkach. Prowadzona na bieżąco analiza poka-
zywała, że niedługo ceny ropy naftowej mogą 
znacznie wzrosnąć, pomogły temu zdarzenia 
polityczne jak i działania OPEC. W listopadzie 
wejdą w życie restrykcje USA na irańską ropę, 
po tym jak Waszyngton uznał, że Iran nie re-
spektuje podpisanego wcześniej porozumienia 
atomowego. Eksport surowca z tego kraju jest 
już teraz najniższy od marca 2016 r. W ciągu 
ostatniego pół roku spadł aż o jedną trzecią tj. 
jeszcze kwietniu dzienny eksport wynosił śred-
nio 2,5 miliona baryłek, a już we wrześniu śred-
nio 1,6 milionów baryłek. Kolejne kraje stopnio-
wo ograniczają zakupy. Dość ostro reagują na 
te ograniczenia Indie, dla których zmniejszenia, 
a kolejno zaprzestanie eksportu może stać się 
kolejnym krokiem do pogłębiającego się tam 
kryzysu. Zyskują oczywiście na tym Stany Zjed-
noczone, które po raz pierwszy od 1973 r. są 
światowym liderem wydobycia ropy naftowej, 
wyprzedzając takie kraje jak Arabię Saudyjską, 
Rosję, Irak, Chiny Brazylię czy Wenezuelę (por. 
tab. 1 na str. 23 w niniejszym wydaniu). Naj-
większe wydobycie koncentruje się obecnie na 
obszarze Teksasu, Nowego Meksyku, Zatoce 
Meksykańskiej oraz w Północnej Dakocie i Mon-
tanie, przy średnim dobowym wydobyciu 11 
mln baryłek. Wszystko to spowodował stopnio-
wy, jak piszę na wstępie, i spodziewany wzrost 
cen ropy naftowej oraz postęp technologiczny 
w wierceniach, a równocześnie spadek kosztów 
wierceń i wydobycia węglowodorów. 

Wracając jednak do wzrostu ceny za baryłkę 
ropy naftowej brent, to we wrześniu obserwo-
wać można było stopniowy wzrost, ale jednak 
końcówka września przyniosła cenę ok. 83 USD. 
Wydaje się, że cena będzie się utrzymywała na 
takim poziomie, ale jak prognozują analitycy 
może również wzrosnąć nawet do poziomu 100 
dolarów za baryłkę już w końcu 2018 r. i począt-
ku w 2019 r. Posiedzenie krajów OPEC, w tym 
Rosji, które spotkały się w Algierze 23 września, 
nie zmieniły również decyzji o podwyższeniu 
produkcji ropy, co mogłoby wpłynąć ewentu-
alnie na jej cenę. Dodatkowo USA wyklucza 
sięgnięcie do rezerw strategicznych ropy, aby 
zmienić sytuację podażową na rynkach paliw, 
co nadal może wpływać na wzrosty ceny tego 
surowca. 

Z jednaj strony pewni obaw są konsu-
menci, gdyż cena za paliwa również wzrośnie, 
a z drugiej strony firmy poszukujące złóż wę-
glowodorów będą bardziej otwarte na duże 
i często ryzykowne projekty. Ale tak już jest.  
Wyraźnie widać aktywność nie tylko w USA, 
ale i w Rosji, czy Ukrainie. Również Polska się-
ga coraz głębiej po ewentualne nowe zasoby, 
co sygnalizuje PGNiG np. powrotem w głębo-
kich wierceń w Karpatach np. w rejonie Prze-
myśla (powrót do rejonu Huwnik), czy części 
Bieszczadzkiej.

Wszystkich Czytelników serdecznie zapra-
szam do zapoznania się z tym wydaniem „Wia-
domości...”, gdzie również znaleźć można inne 
ważne i ciekawe wydarzenia jakie przyniósł nam 
mijający miesiąc.
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Power to Gas – technologia magazynowania nadwyżek 
energii z Odnawialnych Źródeł Energii w postaci gazowej 

Julita Piskowska-Wasiak

Power to Gas - a technology for
storing surplus energy from Renewable
Energy Sources in gas form
Summary

The article presents the concept of the Po-
wer to Gas process, enabling the transformation 
of surplus electricity into gas energy. Technical 
solutions of the process, directions of gas pro-
duct application and state of technology imple-
mentation were discussed. 

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję pro-

cesu Power to Gas, umożliwiającego przekształ-
cenie nadwyżek energii elektrycznej w energię 
gazu. Omówiono rozwiązania techniczne proce-
su, kierunki zagospodarowania produktów gazo-
wych oraz stan w zakresie wdrożenia technologii. 

Wprowadzenie
Rozwój technologii Power to Gas wpisuje 

się w strategię wdrażania w krajach członkow-
skich Unii Europejskiej postanowień Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promo-
wania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych zmieniającej i w następstwie uchylającej 
Dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 
Dotyczy to kwestii wynikających z wprowadzo-
nego przez ww. dyrektywę celu w zakresie 20% 
udziału energii odnawialnej w bilansie energe-
tycznym w 2020 roku, zmienionego w stosunku 
do niektórych krajów członkowskich m.in. Pol-
ski. Ponadto, zgodnie z przepisami dyrektywy 
2009/28/WE, na państwach członkowskich spo-
czywa obowiązek znaczącej poprawy efektyw-
ności energetycznej we wszystkich sektorach.

Przyczynami promowania produkcji energii 
odnawialnej jest wyczerpywanie rezerw paliw 
kopalnych, dążenie niektórych krajów do ograni-
czenia importu energii oraz niekorzystny wpływ 

paliw kopalnych na emisję gazów cieplarnianych 
i zmiany klimatyczne. Najbardziej dynamicznie 
wzrasta produkcja energii odnawialnej w źró-
dłach o wydajności zależnej od warunków po-
godowych, takich jak turbiny wiatrowe i ogniwa 
fotowoltaiczne. Problemem w przypadku energii 
słonecznej i wiatrowej jest niezbilansowanie jej 
produkcji z zapotrzebowaniem, co jest stosunko-
wo proste w przypadku energii konwencjonalnej 
opartej na paliwach kopalnych.

Przy planowaniu wyższego udziału nie-
stabilnych OZE w całkowitym zużyciu energii 
konieczna jest poprawa efektywności maga-
zynowania energii. Do krótkotrwałego prze-
chowywania energii elektrycznej stosowane 
są takie rozwiązania jak baterie, kondensatory, 
koła zamachowe, elektrownie na sprężone 
powietrze, a w przypadku magazynowania 
długoterminowego interesująca jest koncepcja 
wykorzystania wodoru jako nośnika energii. 
Technologia, która umożliwia przetworzenie 
nadwyżek energii elektrycznej w energię gazu 
nosi nazwę „Power to Gas” (PtG, P2G).

Realizacja techniczna procesu 
Power to Gas

W pierwszym etapie procesu Power to Gas 
nadwyżki energii elektrycznej pochodzące z od-
nawialnych źródeł energii o nierównomiernej 
wydajności są wykorzystane do przeprowadze-
nia elektrolizy wody, w wyniku której powstają 
wodór i tlen w postaci gazowej.   

Proces elektrolizy w technologii Power to 
Gas realizowany jest, jako jedno z trzech roz-
wiązań: elektroliza alkaliczna (AEL – Alkaline 
Electrolysis), membranowa (PEM – Polymer 
Electrolyte Membrane) lub stałotlenkowa (SOEC 
- Solid Oxide Electrolysis). Najbardziej znanym 
i dojrzałym technologicznie rozwiązaniem jest 
elektroliza alkaliczna. W elektrolizerach tego 
typu elektrody, wykonane z perforowanej stali 
i pokryte katalizatorem zawierającym nikiel, 
kobalt lub żelazo znajdują się w wodnym roz-
tworze elektrolitu o wysokiej przewodności, 
zazwyczaj wodnym roztworze NaOH lub KOH. 
Rozdzielenie elektrod membraną o wysokiej izo-
lacyjności umożliwia odprowadzanie powstają-
cych gazów w sposób niezagrażający utworze-
niem mieszaniny wybuchowej. Ze względu na 
możliwość uzyskania wysokiej wydajności pro-

cesu i relatywnie niskie koszty w porównaniu 
z pozostałymi typami elektrolizerów, elektrolize-
ry alkaliczne są wykorzystywane w większości 
instalacji PtG, mimo że istnieje wiele proble-
mów związanych z ich eksploatacją, takich jak 
degradacja elektrod i membrany separacyjnej, 
zagrożenie zdrowia obsługi związane ze sto-
sowaniem alkalicznego elektrolitu, wymagane 
minimum obciążenia ok. 20% wartości nomi-
nalnej, opóźniona reakcja oraz trudności w uru-
chomieniu układu po wyłączeniu, co często ma 
miejsce przy zasilaniu ze źródeł energii, pracują-
cych w sposób przerywany. 

Elektrolizery PEM są urządzeniami o zdecy-
dowanie mniejszej wydajności niż elektrolizery 
alkaliczne. Rolę elektrolitu w tego typu elektro-
lizerach pełni cienka membrana bezpośrednio 
połączona z elektrodami pokrytymi kataliza-
torem, selektywnie przewodząca protony do 
katody, będąca zarazem membraną separa-
cyjną. Jako główne zalety elektrolizerów PEM 
podaje się [5] prostą konstrukcję, krótszy czas 
uruchomienia, większą elastyczność i lepsze 
sprzężenie z przerywanym systemem zasilania 
(minimalne dopuszczalne obciążenie ocenia się 
na 5% wartości nominalnej [15]), bardzo wyso-
ką czystość wytwarzanego H2 (klasa 5), a także 
bezpieczny elektrolit, niestwarzający zagrożenia 
wyciekiem i skażeniem środowiska. Problemem 
jest ograniczony okres eksploatacji membrany, 
niska wydajność, wyższe koszty ze względu na 
stosowanie katalizatorów zawierających metale 
szlachetne (Pt, Ir, Ru) i wysoka cena materiałów 
membran [8]. Kolejny typ elektrolizy to elek-
troliza wysokotemperaturowa parowa – sta-
łotlenkowa (SOEC) – Solid Oxide Electrolysis, 
będąca wciąż na etapie badań podstawowych 
[11]. Rolę elektrolitu w elektrolizerach tego typu 
pełni membrana ceramiczna, zazwyczaj wyko-
nana z tlenku cyrkonu z domieszką tlenku itru. 
W wyniku elektroredukcji na anodzie powstaje 
tlen atomowy, natomiast wodór w mieszaninie 
z parą wodną znajduje się w przedziale kato-
dowym elektrolizera. Temperatura elektrolizy 
wynosi 850-12000C. Koszt procesu elektrolizy 
wysokotemperaturowej jest bardzo wysoki ze 
względu na ceny materiałów stosowanych do 
budowy elektrolizerów i wymagane duże na-
kłady energetyczne. Największą wadą elektro-
lizerów typu SOEC jest szybka degradacja ma-
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teriału, spowodowana wysokimi temperaturami 
eksploatacji [15]. Ze względu na wrażliwość 
materiałów ceramicznych zalecana jest praca 
ciągła elektrolizera, co w przypadku instalacji 
PtG ze względu na wahania zasilania, częste 
wyłączenia i ponowne uruchomianie [15, 6] jest 
niemożliwe do spełnienia. 

W rozważaniach o rozwiązaniach technicz-
nych dotyczących etapu elektrolizy, ze względu 
na wahania zasilania i w konsekwencji prze-
rywaną pracę elektrolizera, należy przewidzieć 
konieczność tymczasowego magazynowania 
wodoru. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem 
w instalacjach PtG (w niemal 90% zrealizowa-
nych projektów) jest przechowywanie wodoru 
w zbiornikach wysokociśnieniowych. Dużo 
bardziej kosztowną alternatywę do sprężania 
wodoru stanowi magazynowanie w zbiornikach 
wodorków metali [5]. 

Drugim etapem procesu Power to Gas, re-
alizowanym tylko w części instalacji, jest meta-
nizacja. W procesie tym istotnym aspektem jest 
dostępność drugiego, obok wodoru, reagenta 
– dwutlenku węgla. Może być on uzyskiwany 
ze źródeł pochodzenia biologicznego, bądź wy-
chwytywany w procesie CCS (Carbon Capture 
Storage – wychwytywanie i magazynowanie 
dwutlenku węgla) ze spalin pochodzących 
z elektrowni i rafinerii, a także z dużych instalacji 
przemysłu żelaza, stali i cementu. Wadą ostat-
niego rozwiązania jest duży koszt w odniesie-
niu do uzyskanej ilości CO2, wymóg głębokiego 
oczyszczania CO2 przed wykorzystaniem w pro-
cesie metanizacji katalitycznej, a także koniecz-
ność zastosowania ogromnych elektrolizerów 
dla zagospodarowania emisji CO2 z elektrowni 
i procesów przemysłowych. 

Najczęściej stosowanym źródłem dwutlen-
ku węgla w procesie metanizacji w technologii 
PtG jest przetwarzanie biomasy (fermentacja, 
zgazowanie i spalanie). Najkorzystniejszym roz-
wiązaniem jest wykorzystanie dwutlenku węgla 
powstającego w procesie fermentacji biomasy, 
jako produkt odpadowy. Alternatywą może 
być wykorzystanie CO2 uzyskanego z biogazu 
w procesie separacji w instalacji wytwarzania 
biometanu [13]. 

Proces metanizacji w technologii PtG może 
przebiegać w reaktorach biologicznych lub 
katalitycznych. Proces biologiczny może być 
prowadzony in situ, czyli w zbiorniku fermen-
tacyjnym instalacji biogazowej lub w reaktorze 
zewnętrznym. W zależności od stosowanego 
rozwiązania i użytego do fermentacji surowca, 
wytwarzany jest gaz o zawartości od 75 % 
(w przypadku biogazowni wykorzystujących 
rośliny energetyczne) do 97% obj. metanu 
(w przypadku instalacji biogazu z odpadów) [7]. 
Inną możliwością jest wytwarzanie CH4 z zasto-

sowaniem wyizolowanych kultur bakteryjnych 
w reaktorze zewnętrznym, w tym przypadku 
źródłem dwutlenku węgla nie musi być biogaz.

W procesie metanizacji katalitycznej nastę-
puje uwodornienie dwutlenku węgla do metanu 
w temperaturze od 250 do 400 0C pod ciśnieniem 
ok. 80 bar, z wykorzystaniem katalizatorów na 
bazie niklu i rutenu. W rozwiązaniach komercyj-
nych procesu metanizacji katalitycznej wykorzy-
stuje się reaktory fluidalne lub ze złożem stałym. 
W trakcie opracowania są koncepcje zastosowa-
nia reaktorów trójfazowych i strukturalnych. 

Sposób realizacji procesu metanizacji na-
rzuca odmienne wymagania co do czystości 
gazu, będącego źródłem dwutlenku węgla. 
W procesie metanizacji biologicznej wymogi 
co do usuwania zanieczyszczeń na wejściu do 
reaktora metanizacji nie są zbyt restrykcyjne, 
w przeciwieństwie do procesu metanizacji 
katalitycznej, który wymaga surowca o wyso-
kim stopniu czystości. Oznacza to konieczność 
niemal całkowitego usunięcia zanieczyszczeń, 
zwłaszcza siarkowodoru, szczególnie trującego 
dla katalizatorów metalicznych.

Końcowy produkt metanizacji w zależności 
od przewidywanego sposobu wykorzystania 
może wymagać różnych operacji oczyszczania 
i uzdatniania. Gaz z procesu metanizacji kata-
litycznej, ze względu na głębokie oczyszczenie 
przed procesem, nie wymaga oczyszczania jako 
produkt końcowy. Jego parametry spełniają 
wymagania w odniesieniu do możliwych zasto-
sowań. Gaz z procesu metanizacji biologicznej 
in situ może zawierać znaczne ilości związków 
siarki, przede wszystkim siarkowodoru, którego 
usunięcie musi być przeprowadzone w stopniu 
zależnym od przewidywanego wykorzystania. 
Może być również konieczne usunięcie dwutlen-
ku węgla ze względu na niewystarczający sto-
pień konwersji. Procesy oczyszczania produktu 
gazowego z procesu metanizacji biologicznej 
w reaktorze zewnętrznym zależą od przygoto-
wania gazu zasilającego. Jeżeli gazem zasila-
jącym jest strumień bogaty w CO2 z instalacji 
uzdatniania biogazu do biometanu, zawartość 
zanieczyszczeń, takich jak siarkowodór, jest za-
zwyczaj na poziomie wystarczającym do przewi-
dzianego zastosowania produktu procesu PtG. 
W przypadku zasilania surowym biogazem, na-
leży uwzględnić potrzebę uzdatniania produktu 
metanizacji biologicznej w reaktorze zewnętrz-
nym w sposób analogiczny, jak w przypadku 
metanizacji biologicznej in situ. 

Wykorzystanie produktów 
gazowych wytwarzanych w procesie
Power to Gas

W zrealizowanych i będących w fazie uru-
chamiania, około sześćdziesięciu  instalacjach 

Power to Gas  [5,16] w 70% przypadków, re-
alizowany jest tylko etap elektrolizy. Wodór 
będący wtedy produktem końcowym procesu 
jest w połowie instalacji tego typu  wykorzy-
stywany do wytwarzania energii elektrycznej. 
W przeważającej liczbie (ok. 80%) przypad-
ków energia elektryczna jest wytwarzana 
z zastosowaniem ogniw paliwowych, przede 
wszystkim typu PEM, ze względu na bardzo 
wysoką czystość wodoru elektrolitycznego 
[3], w pozostałych przypadkach zastosowano 
silnik z wewnętrznym spalaniem lub instalację 
kogeneracyjną. W niektórych projektach wyko-
rzystywano produkt gazowy, zarówno do pro-
dukcji energii elektrycznej, jak i wprowadzania 
do sieci gazowej.

W jednej trzeciej instalacji PtG, realizują-
cych tylko etap elektrolizy, wodór jest wykorzy-
stywany do wytwarzania ciepła lub jako paliwo 
transportowe do napędu pojazdów. Zasilane 
wodorem pojazdy wyposażone są bądź w kon-
wencjonalne silniki z wewnętrznym spalaniem 
(ICES- Internal Combustion Engines), bądź 
w ogniwa paliwowe (FCV Fuel Cell Vehicles). 
Stwierdzono niezawodne działanie układu pa-
liwowego i silników przy zawartości  H2 w CNG 
nawet do 30% H2 [14], ale wymagane jest 
wówczas stosowanie zbiorników kompozyto-
wych, ponieważ w przypadku stalowych  zbior-
ników magazynowych konieczne jest  ograni-
czenie  maksymalnej zawartości H2 do 2%.

W kilkunastu przypadkach wodór z instala-
cji PtG jest zatłaczany do sieci gazowej. O ile 
wprowadzanie do systemu gazowniczego syn-
tetycznego metanu nie podlega ograniczeniom, 
o tyle wodór może być wprowadzany w ogra-
niczonym stopniu. Załącznik A do normy PN 
EN 16726: 2016 Infrastruktura Gazowa – Ja-
kość Gazu – Grupa H zawiera stwierdzenie, że 
w niektórych częściach systemu gazowniczego 
jest możliwe wprowadzenie do 10% wodoru, 
jakkolwiek, przy zasilaniu gazem pojazdów wy-
posażonych w zbiorniki stalowe, zawartość wo-
doru nie powinna przekraczać 2%. W raporcie 
z badań zleconych przez Niemieckie Stowarzy-
szenie Naukowo-Techniczne Branży Gazowni-
czej i Wodociągowej (DVGW) [12], stwierdzono, 
że dla elementów takich jak gazociągi, gazomie-
rze, zbiorniki i większość elementów systemu 
dystrybucyjnego, dopuszczalny udział wodoru, 
przy którym nie są wymagane prace adaptacyj-
ne kształtuje się na poziomie 20 -30%. Proble-
mem jest fakt, że większość chromatografów 
procesowych zainstalowanych w gazownictwie 
nie jest przystosowana do analizy wodoru. 

Etap metanizacji – biologicznej lub katali-
tycznej jest realizowany tylko w części (ok. 30%) 
instalacji PtG. Wodór wytworzony w procesie 
elektrolizy wody jest wówczas wykorzystany 



9(239)/2018
wrzesień

6

do syntezy metanu lub innych węglowodo-
rów. Metan syntezowany z wodoru może być 
bez żadnych ograniczeń wprowadzany do sieci 
gazu ziemnego, wykorzystywany do ogrzewa-
nia, wytwarzania energii elektrycznej lub jako 
surowiec dla przemysłu chemicznego i substytut 
węglowodorów kopalnych. W dotychczas eks-
ploatowanych instalacjach PtG wytwarzających 
metan, najczęściej jest on wprowadzany do sieci 
gazu ziemnego [9].

Przegląd wybranych instalacji 
Power to Gas

Poniżej przedstawiono kilka instalacji PtG, 
ze szczególnym uwzględnieniem instalacji in-
teresujących z punktu widzenia gazownictwa, 
czyli takich, w których realizowany jest etap me-
tanizacji, w których produkt (metan lub wodór) 
wprowadzany jest do sieci gazowniczej, a tak-
że instalacji istotnych ze względu na wielkość 
i okres działania. [5,6,16]. 

Spośród około 60 zrealizowanych dotych-
czas projektów PtG, tylko sześć znajduje się 
poza Europą. Jest to spowodowane silnym 
wsparciem politycznym w Europie dla przed-
sięwzięć związanych z wykorzystaniem OZE, 
przekładającym się na współfinansowanie pro-
jektów przez Komisję Europejską i rządy krajów 
europejskich.  W związku z powyższym, dużą 
uwagę przykłada się do możliwości szerszego 
wprowadzenia technologii PtG na rynki pozaeu-
ropejskie. Szczególnie interesujący projekt jest 
zlokalizowany w prowincji Hebei, w Chinach, 
ponieważ może być przykładem eksportu pro-
jektu w pełnej skali na szybko rozwijający się ry-
nek energii. Hybrydowa elektrownia w Prenzlau 
w Niemczech, która jest wzorcem dla powsta-
jącego obiektu w Chinach, może być postrze-
gana, jako archetyp instalacji PtG z szerokim 
spektrum zastosowań produktów. W zakładzie 
ma miejsce produkcja energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, produkcja wodoru i jego 
magazynowanie, wprowadzanie gazu do sie-
ci, znajduje się układ kogeneracyjny CHP oraz 
stacja tankowania wodoru dla pojazdów. Jeśli 
te typy obiektów staną się powszechne w Chi-
nach, które niewątpliwie będą miały coraz 
większe zapotrzebowanie na produkcję energii, 
mogłoby to prowadzić w znaczącym stopniu do 
zmniejszenia produkcji energii elektrycznej z pa-
liw kopalnych.

Projekt zrealizowany w Ameland, w Holan-
dii również stał się inspiracją dla późniejszych 
instalacji PtG. Projekt miał na celu sprawdzenie, 
jak dodatek wodoru w sieci gazu ziemnego 
wpływa na infrastrukturę gazową i urządzenia 
gazowe. Została zbudowana odrębna sieć dys-
trybucji gazu składająca się z elementów PVC, 
PE i stali, doprowadzająca paliwo do czterna-

stu domów, wyposażonych w kotły centralne-
go ogrzewania i kuchenki. Do sieci gazowej 
wprowadzano wodór wytwarzany przy użyciu 
energii z pobliskiego układu paneli słonecznych, 
zwiększając stopniowo jego zawartość do 20%. 
Stwierdzono, że dodatek wodoru nie ma za-
uważalnego wpływu ani na materiały rurociągu, 
ani na zachowanie i sprawność urządzeń zasila-
nych gazem. Podobny projekt w większej skali 
o nazwie GRHYD został uruchomiony we Fran-
cji. Wytworzony w procesie elektrolizy z zasila-
niem nadwyżką energii odnawialnej, wodór jest 
wprowadzany do sieci gazu ziemnego w nowej 
dzielnicy mieszkalnej w Capelle-la-Grande do 
ogrzania około 200 domów. Zawartość wodoru 
w gazie w sieci zmienia się, osiągając maksy-
malnie 20% obj. Innym zastosowaniem wytwa-
rzanego wodoru jest produkcja nowego paliwa 
Hythane®, stanowiącego mieszaninę wodoru 
i gazu ziemnego. Planuje się przystosowanie 
stacji tankowania gazu ziemnego dla pojazdów 
CNG do obsługi nowego paliwa i zasilanie oko-
ło 50 autobusów paliwem Hythane® [4]. 

Największa obecnie funkcjonująca instala-
cja została zbudowana przez Audi™ w Werlte 
w Dolnej Saksonii. Zakład wykorzystuje trzy 
elektrolizery, zasilane energią z turbin wiatro-
wych, o łącznej mocy około 6,3 MW i produkcji 
wodoru 1320 m3/h. Ponieważ przez oddanie do 
lokalnej sieci gazowej możliwe było zagospoda-
rowanie tylko 10 m3/h wodoru, zdecydowano 
się na budowę instalacji metanizacji.  Źródłem 
dwutlenku węgla jest biogaz z pobliskiej bio-
gazowni. Wodór z procesu elektrolizy reaguje 
z dwutlenkiem węgla, w procesie metanizacji 
katalitycznej w warunkach wysokiego ciśnie-
nia i temperatury. Produktem końcowym jest 
syntetyczny metan, wtłaczany do sieci przesy-
łowej gazu ziemnego. Roczna produkcja gazu 
pozwala na dostarczenie paliwa do floty 1 500 
samochodów Audi A3 zasilanych CNG, o rocz-
nym przebiegu 15 000 km. Sprawność konwer-
sji z energii elektrycznej do gazu wynosi około 
54%. Łączna efektywność zakładu jest wyższa, 
ponieważ ciepło odpadowe metanizacji jest wy-
korzystywane w procesach technologicznych, 
a także w sąsiedniej biogazowni. Zakład, działa-
jący od 2013 roku przetwarza około 2 800 Mg 
CO2 rocznie [1].  

W zakładzie Power to Gas w Ibbenbüren 
w Niemczech połączono lokalną produkcję od-
nawialnej energii elektrycznej, wprowadzanie 
produktu do sieci gazu ziemnego i wytwarza-
nie energii cieplnej. Główny element instalacji, 
elektrolizer typu PEM o znamionowej mocy wyj-
ściowej 150 kW, został dostarczony przez ITM 
Power. Wodór z elektrolizera pod ciśnieniem 14 
bar jest wprowadzany do sieci gazu ziemnego. 
Elektrolizer posiada system odzyskiwania ciepła, 

co pozwoliło na uzyskanie ogólnej sprawno-
ści energetycznej instalacji na poziomie 86%. 
W okresie niskiej produkcji energii odnawialnej 
i dużego zapotrzebowania, układ kogeneracyjny 
włączony w sieć ciepłowniczą RWE wykorzystu-
je gaz z sieci gazu ziemnego do wytwarzania 
ciepła i energii elektrycznej [10].

W projekcie CO2RRECT, w instalacji w Nie-
deraussem w Niemczech wykorzystano proces 
konwersji CO2 wyodrębnionego z gazów spa-
linowych elektrowni na gaz syntezowy. Wodór 
produkowany jest w elektrolizerze PEM, o no-
minalnej mocy 100 kW i mocy szczytowej do 
300 kW, zbudowanym przez firmę Siemens. 
W projekcie przewidziano zarówno proces wy-
twarzania metanu, jak i metanolu. Bayer i inni 
partnerzy projektu kontynuowali wykorzystanie 
wychwytywanego CO2 jako surowca w ich na-
stępnym zakładzie demonstracyjnym w Lever-
kusen, gdzie CO2 i wodór były surowcami do 
wytwarzania polimerów i kwasu mrówkowego. 

W instalacji BioPower2Gas wdrożono roz-
wiązanie łączące biogazownię z elektrolizerem 
PEM. Produktem końcowym jest biometan, któ-
ry jest wprowadzany do sieci gazu ziemnego. 
Elektrolizer zasilany nadwyżką energii z odna-
wialnych źródeł ma moc wejściową 400 kW, 
a maksymalna produkcja wodoru wynosi 400 
m3/h. Układ magazynowania energii składa się 
z trzech obiektów. Zakład w Allendorf produku-
je biometan w okresach dostępności nadwyżki 
energii elektrycznej, a instalacja CHP w elek-
trociepłowni w Philippsthal, zasilanej z sieci 
gazowej wytwarza energię elektryczną i cieplną 
w sposób dostosowany do popytu. Dodatkowo 
biogaz z biogazowni w Jühnde jest magazyno-
wany i wykorzystywany do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w okresach zwiększonego 
zapotrzebowania [2]. 

W instalacji Mainova, we Frankfurcie nad 
Menem, zainstalowano elektrolizer PEM szyb-
kiego reagowania firmy ITM Power o maksy-
malnej mocy 315 kW, który dostosowuje moc 
do nadwyżki energii w sieci, konwertując ją na 
wodór. Wodór jest następnie wprowadzany do 
sieci dystrybucji gazu ziemnego we Frankfurcie 
nad Menem za pośrednictwem stacji mieszania 
gazów, co gwarantuje, że zawartość wodoru 
w sieci nie przekracza dwóch procent objęto-
ściowych. Ogólną sprawność przekształcenia 
wejściowej energii elektrycznej do energii wtła-
czanego gazu określa się na do 77 %. Jednym 
z czynników, które przyczyniają się do wysokiej 
wydajności jest bezpośrednie wprowadzanie 
gazu do sieci gazowej, co eliminuje konieczność 
stosowania sprężarki. Planowana jest kontynu-
acja projektu zakładająca reakcję wodoru z CO2 
w celu produkcji metanu i wprowadzania go do 
sieci gazowej bez ograniczeń [16].
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 Obecnie w trakcie budowy znajduje się in-
stalacja w Delfzijl w Holandii, planowana jako 
największa w Europie instalacja PtG o mocy 12 
MW. Tlen z procesu elektrolizy będzie wykorzy-
stywany w sąsiedniej instalacji zgazowywania 
biomasy w celu wytworzenia gazu syntezowe-
go. Planuje się wykorzystanie wodoru i gazu 
syntezowego, jako surowców dla przemysłu 
chemicznego [16]. 

Analiza wdrożonych i planowanych projek-
tów realizujących technologię PtG pozwala na 
stwierdzenie, że rozwój tej technologii staje się 
widoczny, wdrażane są nowe rozwiązania tech-
niczne i kierunki zagospodarowania produktów 
procesu. Jako najważniejsze problemy, których 
rozwiązanie jest niezbędne dla efektywnego 
rozwoju technologii PtG, wymagające dalszych 
badań, można wymienić:
– umożliwienie ciągłej, długotrwałej eksplo-

atacji instalacji PtG,
– poprawa wydajności, niezawodności eks-

ploatacji, żywotności, zmniejszenie kosz-
tów elementów wodorowych (elektrolizer 
i ogniwa paliwowe) i lepsze sposoby radze-
nia sobie z wahaniami mocy źródła,

– systemowa integracja komponentów i re-
dukcja urządzeń pomocniczych,

– opracowanie przepisów i norm dotyczących 
pozwolenia na eksploatację elementów 
wodorowych, strategii kontroli, bezpieczeń-
stwa użytkowania wodoru itp.,

– ustalenie optymalnej konfiguracji systemu 
i elementów w odniesieniu do dostępnej 
infrastruktury oraz sposobu wykorzystania 
produktów procesu.

Podsumowanie 
Technologia Power to Gas, której ideą jest 

konwersja energii odnawialnej na wodór lub 
metan, a następnie zużycie wytworzonych pa-
liw gazowych w różnych obszarach konsumpcji, 
może być traktowana, jako rozwiązanie wspie-
rające integrację odnawialnych źródeł energii 
z systemem energetycznym, a także przyczynia-
jące się do osiągnięcia ambitnych celów redukcji 
emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego 
rozwoju. Jako metoda magazynowania energii 
elektrycznej, Power to Gas może przyczynić się 
do kompensowania rosnących wahań w pro-
dukcji energii elektrycznej z wiatru i energii sło-
necznej oraz ułatwić wykorzystanie nadwyżek 
energii elektrycznej w okresach wysokiej pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych. 

W najbliższej przyszłości można się spo-
dziewać poprawy sprawności procesów prowa-
dzonych w warunkach dynamicznych, zarówno 
w przypadku wytwarzania wodoru jak i metanu, 
co przyczyni się do zwiększenia opłacalności in-
stalacji Power to Gas.  Sama koncepcja PtG jest 

stosunkowo nowa i nie do końca dopracowana 
technicznie, a większość obiektów to instalacje 
badawcze, pilotowe lub demonstracyjne. Kolej-
ne instalacje będą powstawać w oparciu o wie-
dzę zebraną z dotychczasowych doświadczeń 
eksploatacyjnych.

Jedną z istotnych możliwości technologii 
PtG jest zastosowanie jej, jako ogniwa łączą-
cego sieć elektroenergetyczną z siecią gazowni-
czą, dysponującą znacznie większym potencja-
łem dostosowania pojemności magazynowej, 
choć w przypadku wtłaczania wodoru ogra-
niczonej, ze względu na dopuszczalny udział 
wodoru, mogącego niekorzystnie wpływać na 
infrastrukturę gazową. Zastosowanie etapu me-
tanizacji i wytworzenie gazu bogatego w metan 
umożliwia wprowadzanie go do sieci gazowej 
bez ograniczeń. Niezbędne jest zaplanowanie 
w łańcuchu procesowym Power to Gas proce-
sów uzdatniania, zapewniających odpowiednią 
czystość zarówno surowca w procesie metaniza-
cji katalitycznej, jak i produktu gazowego w za-
leżności od jego zastosowania.  

Perspektywy rozwoju technologii Power to 
Gas zależą od udziału niezrównoważonych nad-
wyżek z OZE w bilansie energetycznym danego 
kraju i od opłacalności, związanej ze stopniem 
skomercjalizowania technologii. Chociaż tech-
nologia PtG oferuje wykonalne rozwiązanie 
w zakresie magazynowania energii oraz inte-
gracji odnawialnych źródeł energii z systemami 
energetycznymi, efektywność i potencjał gospo-
darczy tej technologii muszą być poddawane 
bieżącej ocenie na podstawie danych eksploata-
cyjnych, w celu ustalenia jej konkurencyjności 
w porównaniu do konwencjonalnych techno-
logii, opartych na paliwach kopalnych i innych 
możliwości przechowywania energii.
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Rafineria w Gdańsku Grupy LOTOS S.A. 
jako obiekt infrastruktury krytycznej

Refinery in Gdańsk at 
the LOTOS S.A. Group as a critical 
infrastructure object 

Abstract
The article presents the history of the 

Gdańsk Refinery, as well as the socio-political 
background of the decision to build a refinery in 
Gdańsk. The process of creating a consortium of 
Grupa Lotos S.A. on the basis of the Gdańsk Re-
finery was also presented and the leading role 
of refineries in it. The article also presents Grupa 
LOTOS S.A. as a critical infrastructure object, the 
key role of fire protection systems in the proper 
functioning of the refinery is described and the 
issue of disrupting the operation of the refinery 
as a critical infrastructure object was discussed, 
using the example of fire of the gasoline storage 
tank on May 03, 2003.

Streszczenie
W artykule przedstawiono historię powsta-

nia rafinerii w Gdańsku, a także podłoże spo-
łeczno-polityczne decyzji o jej wybudowaniu. 
Przedstawiono również proces powstania na 
bazie Rafinerii Gdańskiej konsorcjum Grupy Lo-
tos S.A. oraz wiodącą w nim rolę rafinerii. 

W artykule przedstawiono także rafinerię 
jako obiekt infrastruktury krytycznej, opisano 
kluczową rolę jaką pełnią w prawidłowym funk-
cjonowaniu rafinerii systemy zabezpieczeń prze-
ciwpożarowych oraz poruszono zagadnienie 
zakłócenia funkcjonowania rafinerii jako obiektu 
infrastruktury krytycznej, wykorzystując przy-
kład pożaru zbiornika magazynowego benzyny 
w dniu 3.05.2003 r.

Wstęp
Pierwszym po II wojnie światowej przed-

sięwzięciem dotyczącym przemysłu rafine-
ryjnego było rozpoczęcie w 1959 r. budowy 

zakładu rafineryjno-petrochemicznego w Płoc-
ku. W pierwszym etapie miał przerabiać 6 mln 
ton ropy, a później – 9 mln ton. Nowy zakład 
miał zmniejszyć dystans, jaki dzielił ówczesną 
Polskę od krajów Zachodu. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca Polska miała kilkakrotnie 
niższy przerób ropy naftowej. W połowie lat 
sześćdziesiątych przerabiano w Polsce 0,11 
tony ropy na mieszkańca, podczas gdy we 
Francji – 1,45 tony, a w USA aż 2,45 tony. 
Pokazuje to dystans rozwojowy, a zwłasz-
cza niedorozwój motoryzacji w naszym kraju 
w tamtym czasie.1 W latach sześćdziesiątych 
podstawowym  dostawcą paliw miała być 
rafineria w Płocku. Przypuszczano jednak, że 
będzie stale wzrastało zapotrzebowanie na 
paliwa i oleje. Brano pod uwagę rozbudowę 
zakładów w Płocku, ale też alternatywnie 
rozpatrywano ewentualność budowy całkiem 
nowego zakładu rafineryjnego. Brano pod 
uwagę różne lokalizacje: Białystok, Kostrzyń 
i Gdańsk. Czesław Dańczak, w latach sześć-
dziesiątych pracownik centrali handlowej Pe-
trolimpex, zajmującej się obrotem ropą wska-
zywał, że optymalną lokalizacją byłby Gdańsk. 
Uważał, że właśnie tam jest fachowa kadra, 
która poradziłaby sobie z organizacją portu 
przeładunkowego oraz budową rafinerii. Po-
nadto Gdańsk umożliwiał pozyskiwanie drogą 
morską surowca spoza Związku Radzieckiego. 
Było to o tyle ważne, że radzieccy politycy już 
w połowie lat sześćdziesiątych zapowiadali, 
że nie zaspokoją w pełni potrzeb Polski w za-
kresie dostaw ropy.2 

Władze uważały, że wzrost potencjału 
w zakresie przemysłu rafineryjnego nastąpi nie 
tylko wyłącznie w oparciu o rozbudowę istnieją-
cej infrastruktury rafineryjnej, ale przede wszyst-
kim dzięki budowie od podstaw nowej rafinerii, 
która zlokalizowana będzie na północy kraju. 
Rafineria miała mieć profil paliwowy (zakłada-
no także produkcję olejów) i odpowiadać za 
zaopatrzenie północnej części w benzyny, olej 
napędowy oraz olej opałowy. Przyjęto założe-
nie, że ropa będzie pochodzić z rurociągu „Przy-
jaźń” albo z morskiej bazy naftowej w Gdańsku. 
W schemacie technologicznym przyszłej rafinerii 
zakładano wtedy procesy katalitycznego krakin-
gu i komorowego koksowania. Planowano też 
produkcję niektórych surowców dla przemysłu 
chemicznego.3

Budowa rafinerii gdańskiej
Prezydium Rady Ministrów zadecydowało 

o budowie nowej rafinerii 05.05.1971 r. De-
cyzja została zapisana w dokumencie doty-
czącym „wieloletniego zakupu ropy naftowej 
i budowy rafinerii ropy naftowej w Gdańsku”. 
Rząd upoważnił i zobowiązał ministrów do 
zawarcia w 1971 r. kontraktu z British Petro-
leum Ltd. na dostawy ropy przez 10 lat, po 3 
mln ton rocznie. Zdecydował także o zawarciu 
kontraktu na dostawę kompletnego obiektu 
rafineryjnego (destylacja ropy, reforming, hy-
droodsiarczanie, blok olejowy, wytwarzanie 
asfaltu i produktów pochodnych). Przedsię-
wzięcie miało być finansowane z wieloletnie-
go kredytu zagranicznego.4

O lokalizacji rafinerii w Gdańsku zdecydo-
wało przekonanie, że w tym rejonie nastąpi 
duży wzrost zapotrzebowania na paliwa i oleje 
oraz inne produkty przemysłu rafineryjnego. 
Dużą rolę odegrało położenie geograficzne 
Gdańska. Brano pod uwagę zalety związane 
z dostępem do morza i co za tym idzie możli-
wość zaopatrywania drogą morską odbiorców 
krajowych rozmieszczonych wzdłuż wybrzeża. 
Przewidywano, że transport produktów nafto-
wych na teren całego kraju będzie tańszy. 

Plan polskiego rządu przewidywał, że bu-
dowa rafinerii rozpocznie się w 1972 r., a pro-
dukcja zostanie uruchomiona w 1975 r. Projekt 
technologiczny gdańskiej rafinerii został opra-
cowany przez brytyjski koncern British Petro-
leum Ltd. Opierał się on na koncepcji rafinerii 
zintegrowanej, co było w tamtych czasach in-
nowacyjnym rozwiązaniem. Zastosowano tery-
torialną integrację procesów rafineryjnych, co 
pozwoliło na krótki czas zatrzymywać poszcze-
gólne instalacje, bez konieczności wyłączania 
z ruchu pozostałych.

W czerwcu 1971 r. Wojewódzka Rada 
Narodowa w Gdańsku podjęła decyzję o loka-
lizacji rafinerii, na którą wskazała Płonię Małą 
na obrzeżach Gdańska lub w Pszczółkach 
znajdujących się w odległości około 20 km 
od Gdańska. Alojzy Karkoszka, I sekretarz Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku, był 
niechętny inwestycji zlokalizowanej w sąsiedz-
twie miasta. Również władze regionu miały za-
strzeżenia do takiej lokalizacji. Urzędnicy Urzę-
du Wojewódzkiego i Zarządu Miasta Gdańska 
dokładali starań, żeby sprawa budowy rafinerii 
się nie posuwała. Ostatecznie jednak ówcze-
sne Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 
wspólnie z Komisją Planowania przy Radzie 
Ministrów przesądziły sprawę. Wybór padł na 
Płonię Małą – teren na wschód od Gdańska, 
między Martwą Wisłą a kanałem Rozwójki.5

Lokalizacja rafinerii w Płoni Małej miała 
jednak swoje zalety. Bliskość Martwej Wisły 

Robert Wódkiewicz 
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i Motławy zapewniała rafinerii odpowiednie 
zasoby wody. Przyszły zakład można było dość 
łatwo połączyć z Portem Północnym z uwagi 
na stosunkowo niewielką odległość (około 7 
km w linii prostej). Za atut tego terenu uznano 
także pobliską infrastrukturę drogową i kolejo-
wą. Teren wymagał zatem kosztownego przy-
gotowania, aby można było na nim budować 
fundamenty pod niezwykle ciężkie instalacje 
rafineryjne. Poziom wód gruntowych trzeba 
było obniżyć o ponad 2 m, przy jednoczesnym 
podwyższeniu poziomu terenu o około 1,5 m.6

Druga bardzo poważna decyzja dotyczyła 
sposobu posadowienia zbiorników. Zastana-
wiano się nad metodą, która umożliwiłaby 
skrócenie czasu budowy. Zamiast wzmacniać 
palami teren pod fundamenty, zdecydowano 
się tylko na wibroflotację. Uznano, że zbiorni-
ki mogą zostać umieszczone jedynie na tzw. 
poduszkach żwirowych, które potem osiadały 
wraz ze zbiornikiem, często nawet na głębo-
kość 30–40 cm7.

W 1971 r. utworzono jednostkę pod na-
zwą Generalny Realizator Inwestycji (GRI), 
która miała po raz pierwszy w Polsce wybudo-
wać rafinerię „pod klucz”. Miała przekazać ją 
inwestorowi, czyli powołanemu 01.04.1972 r. 
przedsiębiorstwu Rafineria Nafty „Gdańsk” 
w Budowie. Jego pracownicy planowali i wy-
konywali pierwsze działania organizacyjne 
w zakresie obiegu dokumentacji budowlanej, 
dostaw, nadzoru autorskiego i inwestycyj-
nego. Wybierali przedsiębiorstwa wykonaw-
cze i nadzorowali ich pracę. Biuro GRI miało 
jednak krótki żywot, bo przetrwało tylko do 
końca 1972 r. Po jego likwidacji wrócono do 
sprawdzonego w Polsce podczas realizacji du-
żych inwestycji układu inwestor – generalny 
wykonawca (kolejno byli nim Mostostal Płock, 
Petrobudowa Płock, a na końcu Gdańskie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysło-
wego). Kierownictwo budowy przejęło nowo 
powołane przedsiębiorstwo – Rafineria Nafty 
„Gdańsk” w Budowie.8

Dyrektorem przedsiębiorstwa Rafineria 
Nafty „Gdańsk” w Budowie został Andrzej 
Woroniecki. Szybko przystąpił do tworzenia 
struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, co 
pozwoliło na kierowanie budową oraz przygo-
towanie załogi do uruchomienia i eksploata-
cji rafinerii. Rosło zatrudnienie. Usprawniano 
także struktury i metody zarządzania. Powstał 
pion Głównego Inżyniera Budowy (1973 r.). 
Z kolei 15.12.1974 r. utworzono stanowisko 
Głównego Inżyniera Inwestycji, który odpo-
wiadał za działy: zaopatrzenia, koordynacji 
i dokumentacji oraz za pion Głównego Inżynie-
ra Budowy. W grudniu 1974 r. powstało także 
stanowisko Głównego Energetyka. Podstawo-

wa kadra kierownicza poszczególnych instala-
cji technologicznych, w tym również mistrzo-
wie, wywodziła się głównie z Mazowieckich 
Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych 
w Płocku.9

29.11.1975 r. rozpoczął się rozruch tech-
nologiczny instalacji destylacji atmosferycznej. 
Oznaczał końcową fazę przygotowania insta-
lacji do bezpiecznego wprowadzenia ropy, 
między innymi uszczelnienie i odtlenienie in-
stalacji oraz początek uruchamiania rafinerii. 
Pierwsze produkty mające spodziewane pa-
rametry uzyskano 12.12.1975 r. W godzinach 
porannych uzyskano benzynę, a po południu 
– oleje napędowe. Jednocześnie nadal trwały 
prace rozruchowe w innych segmentach bloku 
paliwowego. Instalacje oparte na procesach 
katalitycznych zostały uruchomione w trzecim 
kwartale 1976 r.10

Proces przeobrażania się rafinerii 
gdańskiej w Grupę LOTOS S.A.

Na początku lat osiemdziesiątych. powstała 
strategia rozwoju produkcji olejów smarowych. 
Zakładała ona modernizację, która miała za-
owocować większą produkcją olejów gotowych 
w wielu asortymentach. Od 1985 r. rafineria roz-
poczęła produkcję olejów Superol w optymalnej 
dla naszych warunków klimatycznych klasie lep-
kości i w trzech klasach jakości. Do wyboru było 
15 gatunków tego oleju. Z czasem powstawały 
kolejne typy, między innymi trzy rodzaje olejów 
Transol SP, olej cylindrowy Cyliton N-460, olej 
przekładniowy Hipol GL-5 85W/140, olej do 
produkcji farb graficznych Grafol, oleje hydrau-
liczne i oleje żeglugowe Marinol. Najbardziej 
rozpoznawalnym produktem rafinerii były oleje 
z rodziny Selectol.11

W 1986 r. oddano do użytku baterię zbior-
ników na dodatki do olejów – łącznie 360 
m3. Trzy lata później pracę rozpoczęły: węzeł 
sześciu zbiorników na dodatki uszlachetniają-
ce o łącznej pojemności 360 m3 wraz z pom-
pownią, węzeł sześciu mieszalników w hali 
blendingu oraz linia do produkcji kanistrów 
pięciolitrowych wraz z urządzeniem do konfek-
cjonowania.12 

W styczniu 1990 r. rząd, którego pre-
mierem był Tadeusz Mazowiecki wprowadził 
pakiet reform, które później uzyskały nazwę 
„Planu Balcerowicza”. Wprowadzane refor-
my miały szybko ustabilizować gospodarkę, 
a przede wszystkim walczyć z hiperinflacją, 
która miała miejsce się pod koniec 1989 r., 
a także stworzyć warunki do rozwoju prywat-
nej przedsiębiorczości.

Dla rafinerii gdańskiej oznaczało to dia-
metralną zmianę warunków działania, ale 
szybko odnalazła się ona w nowych, niezwykle 

wymagających realiach. O tym, że sprostała 
niełatwym wyzwaniom, świadczą niezbicie 
liczby. W ciągu dziewięciu lat o blisko 60% po-
większyła potencjał produkcyjny. Zwiększyła 
zdolność przerobu ropy naftowej z 2,8 mln ton 
w 1991 r. do prawie 4,5 mln ton w roku 2000, 
a sprzedaż produktów naftowych – z 2,3 mln 
ton w 1991 r. do 3,3 mln w 1995 r. i prawie 4 
mln ton w 2000 r. Wzrastał też udział eksportu 
w obrotach firmy.13

01.10.1991 r. zakład przyjął nową nazwę 
– Rafineria Gdańska S.A. W latach dziewięć-
dziesiątych  wypracowała ona zarys struktur 
przyszłego koncernu, którym po roku 2002 
stał się Grupą LOTOS. W 1996 r. została wy-
dzielona pierwsza spółka, która kontynuowa-
ła rozwój sieci stacji paliw. W 1999 r. sieć ta 
liczyła 232 stacje, własne i patronackie, a tak-
że 17 hurtowni paliw. W następnych latach 
powstało wiele spółek, które przejmowały 
biznesy wydzielane ze spółki matki. Dzięki 
temu tworzyły się właściwe warunki do roz-
woju gdańskiej firmy.14

Struktura marketingowa Rafinerii Gdańskiej 
radziła sobie coraz lepiej. Wystarczało kilka-
naście miesięcy po 1990 r., aby sprzedawała 
70 procent produktów bez pomocy CPN. Od 
stycznia 1991 r. rozpoczęła bezpośredni – z po-
minięciem CIECH – eksport olejów bazowych. 
W 1994 r. rafineria zaczęła samodzielnie kupo-
wać ropę z Morza Północnego, a od kolejnego 
roku – zapewniała sobie wszelkie dostawy su-
rowca. Nie musiała już więc płacić marży po-
średnikom, mogła negocjować warunki kontrak-
tów i poziom cen.15

Ważnym zadaniem marketingowym była 
praca nad systemem identyfikacji firmy oraz jej 
produktów. W październiku 1996 r. powstała 
„Księga kompleksowej identyfikacji Rafinerii 
Gdańskiej”. Jej wdrożenie pozwalało na stwo-
rzenie jednorodnego, spójnego obrazu spółki 
u odbiorców produktów rafineryjnych. Barwami 
zakładu stały się kolor żółty i ciemnoniebieski. 
W latach dziewięćdziesiątych udało się wykre-
ować dwie nowe marki – Rafineria Gdańska 
i LOTOS. Działania marketingowe przyniosły 
sukces. Pod względem znajomości marki sieć 
stacji z logo rafinerii plasowała się na drugim 
miejscu po CPN. Na takim samym miejscu, po 
olejach Mobil, plasowały się oleje LOTOS.16

W marcu 1993 r., ze względu na koniecz-
ność wprowadzania dalszych zmian struktural-
nych, które miały służyć maksymalizacji poten-
cjału rafinerii, niezbędnym stało się wdrożenie 
nowej strategii obejmującej wieloletnie przed-
sięwzięcia. Powstał  „Program restrukturyzacji 
Rafinerii Gdańskiej S.A.” Jego głównymi założe-
niami było stworzenie samodzielnego koncernu 
naftowego, który – poza produkcją rafineryjną 
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– prowadzi różnorodną działalność handlową, 
w tym eksportowo-importową oraz hurtową. 
Planowano wprowadzenie firmy na warszaw-
ską Giełdę Papierów Wartościowych i na giełdę 
w Londynie. Grupa miała się składać z rafinerii, 
wytwórni olejów, beczek, parafin, sieci stacji 
paliw, jednostek transportu, remontów, handlu 
ropą i surowcami, handlu hurtowego, biura 
inżynieryjnego i przedstawicielstwa zagranicz-
nego. Planowano również przejęcie rafinerii 
południowych.17

Sukcesywnie uruchamiano nowe i wy-
remontowane instalacje. W kwietniu 1998 r. 
przeprowadzono ruch testowy unowocześnio-
nej instalacji destylacji atmosferycznej. Spraw-
dzono jej działanie przy obciążeniu przerobem 
525 ton ropy na godzinę, czyli prawie 4,6 mln 
ton rocznie.

W kwietniu i maju 1999 r. wykonywano 
prace przygotowujące przyłączenie nowych 
instalacji do istniejącego układu rafinerii. Na 
początku lipca zaczął się rozruch mechaniczny 
pierwszych nowych obiektów i instalacji, co 
trwało do końca roku. Z kolei 04.12.1999 r. za-
kończono rozruch technologiczny instalacji izo-
meryzacji benzyn, wyposażonej w 80-metrową 
kolumnę deizoheksanizacyjną, która zaczęła 
górować nad blokiem paliwowym. Rozruch 
przebiegał niezwykle sprawnie, a produkt tej 
instalacji – izomeryzat stał się jednym z pod-
stawowych komponentów benzyn produkowa-
nych w rafinerii. Tym samym zakład poprawił 
bilans oktanowy komponentów benzynowych 
oraz obniżył zawartość benzenu w gotowych 
benzynach z trzech do jednego procenta. Insta-
lacja zapewniła podwyższenie liczby oktanowej 
benzyny lekkiej.18

Wielkim inwestycjom towarzyszyły prze-
kształcenia strukturalne. Unowocześnianie 
zakładu wymagało nowej struktury organiza-
cyjnej. Głównym jej założeniem była organi-
zacja firmy o strukturze holdingu, czyli grupy 
kapitałowej. W samym zakładzie miały pozo-
stać funkcje najbardziej kluczowe, tzw. core 
business. Funkcje wspomagające miały przejąć 
wydzielone osobne podmioty biznesowe zwią-
zane z główną spółką. Zmiany miały przynieść 
firmie większą efektywność, przejrzystość, ra-
cjonalność działania, zwiększyć zyskowność 
i wydajność pracy.

Proces restrukturyzacji rozpoczęto od wy-
dzielenia w 1996 r. kluczowego biznesu, jakim 
była sprzedaż detaliczna paliw na stacjach. 
Zajęła się tym nowa firma Stacje Paliw Rafine-
rii Gdańskiej. W tym samym roku została wy-
dzielona spółka, która wzięła na siebie między 
innymi sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie po-
rządku wokół zakładu, prowadzenie portierni, 
szatni i drobnych napraw. W czerwcu 1998 r. 

w miejsce Straży Przemysłowej powstała spół-
ka o nazwie Służba Ochrony Rafinerii Gdańskiej 
(SORG). 14.10.1998 r. powstała spółka Centrum 
Opieki Medycznej „Comed”.19

Na początku nowego tysiąclecia Rafineria 
Gdańska miała kształt wewnętrznie złożonej or-
ganizacji o charakterze grupy kapitałowej. Miała 
udziały w ośmiu spółkach: Stacje Paliw Rafinerii 
Gdańskiej (100% udziału), Zakład Transportu 
Kolejowego Rafinerii Gdańskiej (100%), SORG 
(88,15%), LOTOS Baltija UAB (85,03%), Bipro-
raf (50,00%), Comed (49,06%), LOTOS Tank 
(30,00%) i Naftoport (25,64%).20

Rafineria osiągała coraz większe zyski. 
W 2002 r. LOTOS wypracował przychody rzędu 
6,3 mld zł, przy zysku netto 102 mln zł. Tym-
czasem w kryzysowym 2009 r. przychody ze 
sprzedaży przekroczyły 14 mld zł, a zysk sięgnął 
prawie 900 mln zł. Gdański koncern wiedział, 
jak być efektywnym pomimo światowego kry-
zysu i w konsekwencji powiększył zyski, osiąga-
jąc jeden z najwyższych wyników finansowych 
w swojej historii. Znakomite rezultaty owoco-
wały tworzeniem coraz większej liczby miejsc 
pracy. W 2002 r. firma zatrudniała niespełna 
1500 osób, a w roku 2010 – ponad 5000.21

Grupa LOTOS S.A. jako obiekt 
infrastruktury krytycznej

Pod pojęciem infrastruktury krytycznej nale-
ży rozumieć systemy oraz wchodzące w ich skład 
powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym 
obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usłu-
gi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego 
obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania organów administracji publicz-
nej, a także instytucji i przedsiębiorców.22

Zakład Grupa LOTOS S.A. będący operato-
rem trzech obiektów infrastruktury krytycznej, 
to jest: rurociągu ropy naftowej i rurociągów 
paliwowych, bazy magazynowej oraz rafinerii.23 
jest przedsiębiorstwem reprezentującym bar-
dzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Ponieważ 
wszystkie trzy obiekty są zarządzane przez jeden 
podmiot, co więcej, składają są na jeden zakład 
rafineryjny i mogą być zidentyfikowane jako je-
den obiekt – są często rozpatrywane łączne. 

Zakłócenie ciągłości działania bądź znisz-
czenie infrastruktury, której przerób ropy naf-
towej utrzymuje się na poziomie 10,5 mln ton 
rocznie, a sprzedaż paliw na rynku krajowym 
jest na poziomie 33% ma niewątpliwie klu-
czowe znaczenie dla gospodarki narodowej.24 
Rola i znaczenie Grupy LOTOS S.A. dla systemu 
zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne 
i paliwa ma swoje odzwierciedlenie w umiesz-
czeniu spółki w:
• wykazie spółek o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki państwa25,

• wykazie przedsiębiorstw o szczególnym 
znaczeniu gospodarczo – obronnym26

oraz zakwalifikowaniu spółki do obiektów szcze-
gólnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronno-
ści państwa oraz ich szczególnej ochrony27.

Kluczową rolę w systemie zabezpieczeń 
Grupy LOTOS S.A. jako obiektu infrastruktury 
krytycznej odgrywają systemy zabezpieczeń 
przeciwpożarowych.

Zasadniczymi elementami systemu zabez-
pieczeń przeciwpożarowych Grupy LOTOS S.A. 
są [4]: 
• LOTOS Straż Sp. z o.o (LS). 
• Pompownie wodne o wydajności 3760 

m3/h przy ciśnieniu 1,2 MPa,
• Zbiornik przeciwpożarowy otwarty 

o pojemności geometrycznej 10000 m3 
(użytkowej 4200 m3) usytuowany przy 
pompowni, zasilany w wodę z ujęcia na 
rzece Motławie i ze zbiorników ścieków 
deszczowych z oczyszczalni ścieków ra-
finerii oraz sześć przeciwpożarowych 
zbiorników wodnych, po 1000 m3 każdy, 
w tym jeden usytuowany na terenie LO-
TOS Kolej Sp. z o.o.,

• Sieć wodna, rozprowadzająca wodę dla 
celów przeciwpożarowych wykonana 
w układzie obwodowym z rurociągami 
ułożonymi pod ziemią i stale wypełnio-
nymi wodą, stałe ciśnienie w sieci wyno-
si 0,6 MPa, w razie potrzeby może być 
zwiększone do 1,2 MPa,

• Rurociąg i dziewięć punktów poboru 
wody dużej wydajności  zlokalizowanych 
w parku zbiorników ropy,

• Sieć hydrantów naziemnych 2,3 i 4-ro 
nasadowych rozmieszczonych równo-
miernie na terenie zakładu w odległo-
ściach nie większych niż 50 m zasilanych 
z sieci wody,

• Obwałowania zbiorników lub szczelne 
murki przeciwwylewowe z podjazdami 
dla ruchomych działek wodno-piano-
wych będących na wyposażeniu LS. Ob-
wałowanie może pomieścić wymaganą 
przepisami objętość zbiornika, 

• Ściany osłonowe dla kilku zbiorników na-
ziemnych,
• Szczelne tace pod urządzeniami techno-

logicznymi na działkach technologicz-
nych z odprowadzeniem ścieków syste-
mem kanalizacji do oczyszczalni ścieków,

• Półstała instalacja pianowa doprowadza-
jąca pianę na dach pływający zbiorników 
lub do wnętrza zbiorników z dachem 
stałym na powierzchnię cieczy. Środek 
pianotwórczy dostarczany jest za pomo-
cą przewoźnego sprzętu LS,

• Stała instalacja pianowa doprowadzają-
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ca pianę na powierzchnię cieczy w zbior-
nikach oraz do przestrzeni między ścianą 
płaszcza zbiornika a ścianą osłonową, 
dla zbiorników ze ścianą osłonową. 
Instalacja zasilana jest w środek piano-
twórczy z pompowni środka pianotwór-
czego przynależnej do tych zbiorników,

• Stała instalacja zraszaczowa zbiorników 
i niektórych aparatów usytuowanych na 
instalacjach, uruchamiana ręcznie,

• Stałe działka wodno-pianowe o wydaj-
ności wodnej 1600 i 2400 l/min ze zbior-
nikiem środka pianotwórczego o pojem-
nościach 400 l i 1000 l usytuowane na 
instalacjach technologicznych,

• Hydranty wodno-pianowe o wydajności 
wodnej 200 l/min z prądownicą piany 
i 50-cio litrowym zbiornikiem na środek 
pianotwórczy usytuowane na instala-
cjach technologicznych,

• Wewnętrzne hydranty wodne w obiektach 
kubaturowych,
• Stała instalacja gaśnicza parowa, w którą 

są wyposażone niektóre aparaty,
• Podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty 

usytuowane na instalacjach technolo-
gicznych i w obiektach kubaturowych,

• System sygnalizacji alarmowej wyposa-
żony w ręczne ostrzegacze pożaru usy-
tuowane na terenie zakładu z sygnałem 
przekazywanym do właściwej sterowni 
i do Punktu Alarmowego w LS.

Z opisanego powyżej systemu zabezpie-
czeń przeciwpożarowych wynika, że zakład jest 
dobrze przygotowany na zapobieganie oraz 
ewentualną walkę z zagrożeniem jakim jest 
pożar. Swoistym testem dla systemów przeciw-
pożarowych oraz służb ratowniczych był pożar 
i wybuch zbiornika benzyny w Rafinerii Gdań-
skiej S.A. w dniu 3.05.2003 r.

Przykład zakłócenia 
funkcjonowania rafinerii

3.05.2003 r. o godzinie 14.20 trzech pra-
cowników firmy BALTIC MARINE SURVEYORS 
Sp. z o.o. z Gdyni (BMS) przystąpiło do pobie-
rania próbek benzyny ze zbiornika magazy-
nowego w Rafinerii Gdańskiej S.A.28 Zbiornik 
przeznaczony był do magazynowania benzyny. 
Posadowiony był na skraju parku zbiornikowe-
go w odległościach: od zbiorników z ropą naf-
tową – 100 m, zbiornika z olejem opałowym 
– 40 m i zbiorników z komponentami około 
100 m. Zbiornik był zbiornikiem cylindrycznym 
z dachem stałym typu kopuła i wewnętrznym 
dachem pływającym. Zbiornik umieszczony 
był wewnątrz ściany osłonowej stanowiącej 
zewnętrzny, cylindryczny, otwarty zbiornik sta-
lowy.29 Zadaniem tej ściany było zapobieżenie 

powstaniu ewentualnego rozlewiska magazy-
nowanych benzyn w sytuacji rozszczelnienia 
właściwego zbiornika magazynowego.

Komponowanie benzyny w zbiorniku za-
kończono 3.05.2003 r. o godzinie 12.50 i znaj-
dowało się w nim 19100 m3 benzyny, a jej 
poziom wynosił 15,2 m. Szczegółowy przebieg 
pobierania prób przez próbobiorców w dniu 
3.05.2003 r. nie jest możliwy do ustalenia.30 
O godzinie 14.50 nastąpił potężny wybuch i po-
żar benzyny w zbiorniku. Wybuch spowodował 
podrzucenie dachu zbiornika do góry i jego 
przełamanie na pół. Przełamany dach wpadł do 
wnętrza zbiornika. W wyniku wybuchu śmierć 
ponieśli trzej pracownicy firmy BMS.

Zakładowa straż pożarna przystąpiła do 
akcji niezwłocznie i dysponowała dużą ilością 
właściwego środka gaśniczego – 210 ton. 
Z uwagi na rozmiar skutków wybuchu wezwano 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jed-
nostki straży pożarnej innych zakładów z terenu 
Gdańska i Gdyni. W ramach realizacji zintegro-
wanego systemu ratownictwa, w akcji gaszenia 
pożaru zbiornika wzięły również udział jednostki 
straży pożarnej z innych województw: kujawsko 
– pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 
warmińsko – mazurskiego i wielkopolskiego.31 
W akcji uczestniczyły 132 zastępy straży pożar-
nej, 335 strażaków (w tym 50 z RG S.A.), zużyto 
175 środka gaśniczego (wszystko z zapasów RG 
S.A.).32 Podczas akcji gaśniczej równolegle pro-
wadzono odpompowywanie benzyny ze zbior-
nika do zbiorników rezerwowych, kontrolując jej 
temperaturę.  Odpompowano około 15000 m3 
benzyny. Spaleniu uległo około 3600 m3 ben-
zyny. Pożar ugaszono o godzinie 2.02 w dniu 
4.05.2003 r. poprzez jednoczesny wrzut piany 
przez 50 jednostek straży dokonany o godzinie 
1.07. Pomimo ugaszenia pożaru pianę podawa-
no jeszcze przez godzinę.33 

Bezpośrednią przyczyną katastrofy było za-
inicjowanie wybuchu par benzyny w zbiorniku, 
w przestrzeni między dachem pływającym a da-
chem stałym. 

W zbiorniku z dachem stałym oraz dachem 
pływającym występują opary węglowodorów:

• w przestrzeni między lustrem benzyny 
a dachem pływającym spoczywającym 
na pływakach, zwłaszcza po intensyw-
nym napełnieniu i mieszaniu,

• w przestrzeni między dachem pływają-
cym a dachem stałym. Przestrzeń mię-
dzydachowa zakwalifikowana jest do 
strefy zagrożenia wybuchem.

Nie ma możliwości ustalenia co zainicjo-
wało wybuch. Wybuch mógł być zainicjowany 
przez:

• iskrę elektryczności statycznej,
• iskrę krzesaną (mechaniczną),

• inny czynnik.34

Według opinii Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej35 wykonanej na zlecenie Rafinerii 
Gdańskiej S.A. najbardziej prawdopodobnym 
inicjatorem pożaru (wybuchu) zbiornika paliwa 
była iskra elektrostatyczna, której wyładowanie 
nastąpiło w czasie pobierania próbek benzyny 
przez pracowników firmy BMS. Według tej opinii 
jest wysoce prawdopodobne, że zainicjowanie 
wybuchu pozostawało w bezpośrednim związku 
przyczynowo skutkowym z czynnościami wyk-
onywanymi w czasie pobierania próbek ben-
zyny przez pracowników firmy BMS.

Wnioski
Historia Grupy Kapitałowej LOTOS S.A to 

dzieje pokoleń ludzi, którzy stworzyli nieprze-
mijające wartości. Zbudowali nie tylko insta-
lacje, lecz także efektywny system sprzedaży, 
który pozwolił LOTOSOWI zająć mocną pozycję 
na rynku. Nauczyli się też współistnieć z oto-
czeniem, które z roku na rok stawało się coraz 
bardziej wymagające. Musieli więc reagować 
na zmieniający się dynamicznie rynek, coraz 
ostrzejsze wymagania ekologiczne i jakościo-
we. Historia wielkiej idei, która zaczęła się 
na mokradłach pod Gdańskiem, pokazała, że 
robili to doskonale. Gdańscy menedżerowie 
i pracownicy przez lata udowadniali, że mogą 
być wzorem zaradności, nowoczesności i do-
brych praktyk biznesowych. Ich determinacja 
przynosi dziś wymierne efekty – mocną pozy-
cję firmy na rynku, nowoczesne instalacje tech-
nologiczne, silną pozycję marki LOTOS, dobre 
perspektywy.36 

Grupa LOTOS S.A. pozostanie istotnym 
podmiotem polskiego sektora naftowego, 
a także coraz silniejszą grupą naftową w rejo-
nie Morza Bałtyckiego. Dysponuje znaczą siłą 
rynkową oraz potencjałem rozwoju. Kluczową 
rolę w uzyskaniu tej pozycji odegrało ostatnie 
olbrzymie przedsięwzięcie inwestycyjne – 
Program 10+. Dzięki niemu gdańska spółka 
w 2011 roku stała się drugim pod względem 
wielkości przychodów przedsiębiorstwem 
w Polsce. Grupa LOTOS efektywnie wykorzy-
stuje swoje atuty tkwiące w profesjonalnie 
rozbudowanych kluczowych sferach działania 
– od wydobycia węglowodorów przez prze-
rób surowca po sprzedaż finalnych produktów 
we własnej sieci stacji paliw. Znakomicie radzi 
sobie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, 
które są niezbędne do funkcjonowania w tak 
trudnym biznesie.37

Katastrofa jaka miała miejsce dnia 
3.05.2003 r. spowodowała straty w ludziach 
oraz mieniu. Najdotkliwszą stratą jest śmierć 
trzech pracowników firmy BMS. W wyniku wy-
buchu i pożaru Rafineria Gdańska S.A. poniosła 
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ogromne straty finansowe:
• nakłady inwestycyjne związane z budo-

wą zbiornika – 10 746 448 zł,
• straty w benzynie – 2 515 990 zł,
• koszt akcji ratowniczej, zabezpieczenia 

terenu, usuwania skutków pożaru i akcji 
ratunkowej – 2 150 000 zł,

• koszt wydobycia i rozbiórki elementów 
zbiornika – 245 000 zł,

• przyszłe, szacunkowe nakłady przewi-
dziane na dokonanie odbudowy zbior-
nika w tym wykonanie dokumentacji – 
4 894 000 zł

co daje razem sumę 20 551 438 zł.38

Straty finansowe jakie poniosła rafineria 
jako obiekt infrastruktury krytycznej nie miały 
wpływu na negatywne zachowania rynku pa-
liwowego w Polsce. Strata benzyny oraz zbior-
nika nie miały wpływu na utrzymywany zapas 
rezerw państwowych. Jednak potencjalne skut-
ki wybuchu i pożaru mogły być zdecydowanie 
większe. Zbiorniki parku zbiorników ustawione 
są w jednej osi północ – południe. Północno 
– zachodni wiatr kierował płomień oraz stru-
mień promieniowania cieplnego w rejon bez 
zabudowy. Scenariusz najgorszy z możliwych 
to pożar zbiornika przy silnie wiejącym wietrze 
z kierunku południowego. Wówczas płomień 
i promieniowanie cieplne docierałyby bezpo-
średnio do innego zbiornika oddalonego o oko-
ło 40 m od zbiornika, który uległ zniszczeniu. 
Zachodziłaby możliwość przeniesienia się poża-
ru na ten zbiornik i kolejno na następne, two-
rząc w ten sposób efekt domina czyli reakcję 
łańcuchową.39 Straty powstałe w wyniku tego 
scenariusza byłyby wielokrotnie wyższe od rze-
czywistych strat, a najprawdopodobniej wyłą-
czyłyby Rafinerię Gdańską S.A. na długi okres 
czasu z działalności przemysłowej. Mając na 
uwadze udział rafinerii w rynku paliw w Polsce 
hipotetyczny wariant katastrofy miałby znaczą-
cy wpływ na różne sektory życia gospodarcze-
go naszego kraju.
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mgr inż. Robert Wódkiewicz 
Akademia Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia 
i Operacji Morskich

Zakład Zarządzania Kryzysowego
Doktorant



13
9(239)/2018

wrzesień

Bartłomiej Ciapała Michał Kruszewski 

Płytkie zasoby geotermalne – dobro powszechne – projekt GeoPLASMA-CE

Rysunek 1: Potencjalne sposoby wykorzystania płytkiej ener-
gii geotermalnej: A – pionowe gruntowe wymienniki ciepła, 
B – horyzontalne wymienniki ciepła, C – system ze studnią 
czerpną i zatłaczającą  (źródło: GeoPLASMA-CE)

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej 
prawem, „energia geotermalna” oznacza energię 
składowaną w postaci ciepła pod powierzchnią 
ziemi (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych zmieniająca). Do zasobów geotermalnych 
zalicza się więc także ciepło zgromadzone w najpłyt-
szych warstwach górotworu, niezależnie od źródła 
jego pochodzenia – również tę porcję energii ciepl-
nej, która pojawiła się w gruncie na skutek promie-
niowania słonecznego. Płytkie zasoby geotermalne 
różnią się jednak od głębokich zasobów nie tylko 
głębokością występowania i technologią stosowaną 
podczas ich udostępniania, ale także temperaturą. 
Jest ona stosunkowo niska w przypadku płytkiej 
geotermii, co z jednej strony rodzi konieczność za-
stosowania pompy ciepła w celu wykorzystania 
zgromadzonego w gruncie ciepła do ogrzewania np. 
budynków, jednak z drugiej strony – umożliwia wy-
korzystanie instalacji do chłodzenia obiektów. 

Technologicznie, płytkie zasoby geotermalne 
mogą być eksploatowane przez pionowe i horyzon-
talne wymienniki ciepła (A, B), w których czynnik 
roboczy krąży w obiegu zamkniętym, transportując 
ciepło (close loop system, CLS). Korzystanie z ciepła 
geotermalnego jest też możliwe za pomocą studni 
czerpnej (z reguły pracującej w dublecie ze studnią 
zatłaczającą) pozwalającej na pobór odpowiedniej 
ilości wody gruntowej, będącej źródłem lub odbior-
nikiem ciepła, a następnie zrzucanej do kanalizacji, 
cieku powierzchniowego lub zatłaczanej z powro-
tem do warstwy wodonośnej (C). Jest to otwarty 
układ przepływu masy (open loop system, OLS). 
Prawidłowo wykonana instalacja geotermalna pra-
cująca z pompą ciepła charakteryzuje się trwałością, 
dzięki czemu amortyzacja kosztów inwestycyjnych 
(wyższych niż w przypadku konwencjonalnych roz-
wiązań) może zostać rozłożona na dłuższy czas. 

Badania nad udoskonaleniem oraz zwięk-
szeniem efektywności płytkich systemów geoter-
malnych prowadzone są nieustannie w różnych 
światowych instytucjach badawczych m.in. w Inter-
national Geothermal Centre (Niemcy). Jeden z pio-
nierskich projektów ośrodka to GeoStar, w którym 
17 kierunkowych wymienników gruntowych (tj. po-
dwójnych U-rurek) o głębokości 200 m każdy, od-
wierconych w eliptycznej konfiguracji z jednej loka-
lizacji platformy wiertniczej, w połączeniu z pompą 

ciepła zapewniają energię cieplną w czasie okresu 
jesienno-zimowego oraz klimatyzują pomieszczenia 
ośrodka latem.

Upowszechniania wykorzystanie płytkich zaso-
bów geotermalnych jest szeroko postrzegane jako 
sposób zwiększenia udziału odnawialnych źródeł 
energii w „miksie energetycznym” końcowego 
odbiorcy, gdyż nakłady energetyczne na ogrzewa-
nie, a coraz częściej i chłodzenie zajmują poczesne 
miejsce w zestawieniach potrzeb energetycznych 
Polaków oraz innych mieszkańców Unii Europej-
skiej. Dostrzeżenie tego potencjału wynika choćby 
z przedstawienia oficjalnej metodyki obliczania 
udziału OZE w wyprodukowanej przez pompy ciepła 
energii cieplnej, która obowiązuje w całej Unii Euro-
pejskiej. Wykorzystanie pomp ciepła jest również 
dostrzegane w rozmaitych planach i strategiach po-
prawy jakości powietrza w Polsce oraz programach 
promujących efektywność energetyczną domostw 
i przedsiębiorstw. Jednakże, do powszechnego sto-
sowania rozwiązań wymagających znaczących na-
kładów inwestycyjnych oraz spełnienia określonych 
wymogów formalnych (które w Polsce są jednymi 
z najbardziej złożonych w Europie Środkowej) ko-
nieczne jest budowanie świadomości potencjału 
płytkich zasobów geotermalnych w społeczeń-
stwie. Z drugiej strony, zagadnienia geotermalne 
są na tyle złożone i specjalistyczne, że samodziel-
ne zweryfikowanie przez klienta rzetelności oraz 
wiarygodności przedstawianych mu propozycji jest 
utrudnione, szczególnie iż opisywane w portalach 
internetowych rozwiązania niekoniecznie pochodzą 
z Polski i w związku z tym spełniają inne wymogi 
przewidziane prawem. Zróżnicowanie procedur 
oraz wymagań występujące pomiędzy krajami Unii 
Europejskiej jest też utrudnieniem w międzynarodo-
wej działalności firm – projektantów i wykonawców 
gruntowych wymienników ciepła. 

Odpowiedzi na część wskazanych wyżej kwe-
stii ma dostarczyć realizowany właśnie projekt Opra-
cowanie Zasad Planowania, Strategii Wykorzystania 
oraz Metod Oceny i Wykonania Map Potencjału 
Płytkiej Geotermii w Europie Środkowej GeoPLA-
SMA-CE (CE177).  Jego celem jest wsparcie two-
rzenia i realizacji strategii mających na celu rozwój 
płytkiej geotermii w Europie Środkowej poprzez do-
starczanie wiedzy oraz metod dla różnych grup użyt-
kowników. Zespół naukowców i ekspertów branży 
z sześciu krajów Europy Środkowej (Austrii, Czech, 

Niemiec, Polski, Słowacji oraz Słowenii; w polskich 
obszarach pracują specjaliści z PIG-PIB (Wałbrzych) 
oraz AGH (Kraków)) pracuje nad ujednoliceniem 
i ułatwieniem sposobu opisywania i prezentowa-
nia potencjału płytkiej geotermii. Rezultaty prac 
prowadzonych w sześciu obszarach pilotażowych 
oraz wspólnych, zharmonizowanych rezultatów 
będą udostępnione szerokiemu gronu odbiorców 
poprzez portal internetowy. Zaprezentowane mapy 
wyników badań i analiz obszarów pilotażowych 
dostarczą informacji o formalno-prawnych ograni-
czeniach w pozyskiwaniu energii płytkich zasobów 
geotermalnych, ich potencjale energetycznym oraz 
innych informacji istotnych z puntu widzenia in-
westora oraz samorządu lokalnego. Opracowane 
raporty, dotyczące m.in. metodyki prac ułatwią two-
rzenie map potencjału płytkiej geotermii w przyszło-
ści, natomiast informacje zebrane od interesariuszy 
projektu umożliwią wskazanie największych szans 
i przeszkód w rozwoju płytkiej geotermii w wybra-
nych krajach i obszarach Europy Środkowej. Z kolei 
baza kontaktów i repozytorium wiedzy pozwolą na 
ułatwiony kontakt z ekspertami i poszerzanie wie-
dzy we własnym zakresie tak, by świadomość po-
wszechnego dobra, jakie znajduje się bezpośrednio 
pod naszymi stopami była coraz większa.

mgr inż. Bartłomiej Ciapała
AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza, Wydział 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 
Katedra Surowców 

Energetycznych

mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International 

Geothermal Centre w Bochum (Niemcy)
michal.kruszewski@hs-bochum.de
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Kiedy pracownicy Przedsiębior-
stwa Poszukiwań Naftowych rozpo-
czynali w lipcu 1968 roku wiercenie 
pierwszego otworu Zatonie-5, nie 
przypuszczali chyba, że działalność 
firmy będzie obfitowała w wiele 
spektakularnych odkryć złóż i że za 
50 lat niektórzy z nich spotkają się 
w tym miejscu, aby wspomnieć wy-
darzenia sprzed lat. 

Dwie daty są ważne dla górnictwa nafto-
wego w zachodniej części kraju – rok 1961 i od-
krycie złoża naftowego Rybaki oraz rok 1968, 
kiedy powołano tu nowe przedsiębiorstwo 
– PPN w Zielonej Górze. Zarządzenie ministra 
Energetyki jako datę powołania PPN wskazuje 
1.07.1968 roku, symboliczną datą jest jednak 
data lipcowa, z którą wiąże się rozpoczęcie 
wiercenia Zatonie-5.

Rozpoznać dolomit
Wiercenie rozpoczęło się oficjalnie 22.07., 

ale ze wspomnień uczestników wydarzeń wia-
domo, że „prawdziwa” praca wiertni ruszyła 
dwa dni później, a zakończyła się 16.11., co 
odnotowano w dokumentacji wynikowej wier-
cenia. Dowiercono do głębokości 1802,2 m. 
Otwór Zatonie-5 odwiercony został z nadzieją 
na przypływ ropy, po wcześniejszych jej silnych 
objawach w otworach Zatonie-2 i Zatonie-3 
w cechsztyńskim dolomicie głównym. Punkt 
w terenie wyznaczyli geolog Tadeusz Kasprzak 
i geodeta D. Olczak. Kierownikiem wiertni był 
Stanisław Chrzanowski, geologiem nadzoru-
jącym Kazimierz Dyjaczyński, a obsługującym 
wiercenie geologiem Auricidis Costos.

Zadaniem otworu było „osiągnięcie podło-
ża podcechsztyńskiego i penetracja za złożem 
węglowodorów w dolomicie głównym i czer-
wonym spągowcu oraz dalsze zbadanie rozwo-
ju facjalnego serii utworów cechsztynu”.

Od Zatonia 5 do głowicy przy kościele
W dokumentacji przygotowanej przez A. Żołnierczuk na temat wiercenia pojawiła się notatka:

W grudniu 1968 roku opróbowania nie zakończono, podjęto decyzję o „zastanowieniu” od-
wiertu, jak wtedy to nazywano, z zamiarem powrotu do ukończenia prób z urządzenia zastępcze-
go. W kolejnej notatce do dokumentacji wynikowej można przeczytać:

Przygotowaniem głowicy do montażu w Zatoniu zajęli się pracownicy działu serwisowania odwiertów. Fot. archiwum Oddziału.



15
9(239)/2018

wrzesień

Zlikwidowany otwór dostarczył geologom 
wiele informacji, które wykorzystano zapewne 
podczas kolejnych wierceń w tym rejonie, m.in. 
w rejonie wsi Stary Kisielin.

I właśnie na pamiątkę wydarzeń postano-
wiliśmy w porozumieniu z proboszczem Ire-
neuszem Mastejem, na terenie należącym do 
parafii i bezpośrednio przy kościele p.w. Matki 
Boskiej Częstochowskiej posadowić głowicę 
eksploatacyjną i tablicę pamiątkową.

W działania zaangażowali się koledzy 
z OGiE, Exalo oraz Działu Serwisowania Odwier-
tów, którzy przygotowali, wypiaskowali, po-
malowali, ustalili miejsce posadowienia i jego 
sposób, przetransportowali i umieścili głowicę 
w odpowiednim miejscu.

Zagospodarowany przez nas teren wraz 
z tablicą informacyjną stał się jedną z lokalnych 
atrakcji wsi, której bogata historia prawdopo-
dobnie sięga XIV w. gdy po raz pierwszy osada 
wzmiankowana była jako Günthersdorf. W XVII 
w. kupił ją marszałek szlachty zielonogórskiej 
Baltazar von Unruch i wybudował tu swoją re-
zydencję. Najwybitniejszą spośród właścicielek 
majątku była Dorota de Talleyrand-Pèrigord 
księżna Dino i księżna Żagańska, która po wielu 
latach pobytu na europejskich salonach przyby-
ła do Zatonia w 1840 roku. 

Święta Barbara
Jubileusz stał się okazją do wykonania dla 

Oddziału figury św. Barbary, naszej górniczej 

patronki. Wykonała ją zielonogórska artystka, 
Małgorzata Bukowicz, prezes zielonogórskiego 
Oddziału ZPAP, absolwentka Wydziału Rzeź-
by oraz Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu. Znana w Zielonej Górze z licznych 
prac realizowanych w brązie, kamieniu, cerami-
ce i szkle; tworząca mozaiki weneckie, witraże, 
liczne postacie miejskich Bachusików, malarka 
uprawiająca również rysunek. Figura będzie 
towarzyszyć obchodom górniczego święta Bar-

bórki w różnych miejscach odbywania się tych 
uroczystości, a czasowo będzie eksponowana 
w Zatoniu, gdzie w przyszłości powstanie naj-
prawdopodobniej kaplica Św. Barbary.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Plansza i tablica stanęły w sąsiedztwie XVIII - wiecznego kościoła w Zatoniu. Fot. archiwum Oddziału.

Figura powstała według projektu M. Bukowicz. Fot. archi-
wum Oddziału.Projekt figury św. Barbary.
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PGNiG dostarczy gaz do Commercial Metals Company Poland

LOTOS i Politechnika Warszawska 
współpracują nad projektami B+R

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo SA zostało strategicznym 
dostawcą gazu dla polskiej spółki za-
leżnej od Commercial Metals Com-
pany – globalnego przedsiębiorstwa 
zajmującego się recyklingiem, pro-
dukcją oraz przetwórstwem stali.

– Jesteśmy dumni, że PGNiG zostało strate-
gicznym dostawcą paliwa dla tak znaczącego, 
międzynarodowego producenta. Jestem przeko-
nany, że współpraca obu spółek będzie istotnym 
wsparciem dla realizacji ich celów biznesowych 
– powiedział Maciej Woźniak, wiceprezes Za-
rządu PGNiG SA ds. handlowych. – Podpisana 
umowa świadczy o konkurencyjności oferty 
PGNiG oraz głębokim zrozumieniu oczekiwań 
klientów. Jako lider polskiego rynku gazu ofe-
rujemy naszym odbiorcom produkt optymalnie 
dostosowany do ich potrzeb.

– W trakcie wspólnych dyskusji i negocjacji 
udało się obu stronom stworzyć unikalny pro-
dukt dostosowany do potrzeb tak dużego od-
biorcy przemysłowego jakim jest CMC Poland 

Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych (po lewej) i Jerzy Kozicz, prezes Zarządu CMC Poland Sp. z o.o. 
Fot. arch. PGNiG SA

Sp. z o.o. – powiedział Jerzy Kozicz, prezes Za-
rządu CMC Poland Sp. z o.o.

Umowa przewiduje dostawy gazu dla CMC 
Poland od 1 października 2019 roku do końca 
września 2022 roku. Zakontraktowany wolu-
men błękitnego paliwa może wynieść łącznie 
160 mln m sześciennych.

Commercial Metals Company to dyna-
micznie rozwijająca się międzynarodowa firma 

z branży hutniczej notowana na amerykańskiej 
giełdzie papierów wartościowych NYSE. Spółka 
zatrudnia ponad 8000 pracowników na całym 
świecie, w tym ok. 2000 w Polsce. Główna sie-
dziba firmy w Polsce zlokalizowana jest w Za-
wierciu, gdzie znajduje się huta stali.

Departament Public Relations
PGNiG SA

Przedstawiciele Politechniki War-
szawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. 
i spółki LOTOS Lab w dniu 25 wrze-
śnia br. podpisali dokumenty inicju-
jące wspólną działalność badawczo-
-rozwojową. Współpraca polegać 
będzie na przygotowaniu prototypów 
wybranych urządzeń z obszaru ni-
skoemisyjnego transportu oraz maga-
zynowania energii. W wydarzeniu 
wziął udział Tomasz Dąbrowski, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Energii.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Se-
natu Politechniki Warszawskiej, objęła podpi-
sanie Porozumienia o współpracy pomiędzy 
Politechniką Warszawską a Grupą LOTOS S.A., 
które sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, 
rektor Politechniki Warszawskiej oraz Mateusz Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Aleksander Bonca, prezes Zarządu Grupy LO-
TOS S.A. i Patryk Demski, wiceprezes Zarządu 
ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS S.A. 
Do realizacji postanowień tego porozumienia 
władze koncernu wyznaczyły LOTOS Lab, jako 
podmiot realizujący zadania w zakresie inicjo-
wania, koordynowania, finansowania i realiza-
cji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie 
Kapitałowej LOTOS. Umowę ramową pomiędzy 
spółką a uczelnią sygnowali Marzena Koczut, 
prezes Zarządu LOTOS Lab oraz Piotr Kociński, 
wiceprezes Zarządu LOTOS Lab.

– Porozumienie i umowa ramowa z tak re-
nomowanym partnerem przemysłowym jakim 
jest Grupa LOTOS S.A., realizującym wiele in-
nowacyjnych projektów, jest szczególnie waż-
na dla uczelni technicznej, która opracowuje 
i wdraża najnowsze technologie. Cieszymy się, 
że potencjał naukowy Politechniki Warszaw-
skiej, a w szczególności Wydziałów: Fizyki, Sa-
mochodów i Maszyn Roboczych, Elektryczne-
go, Chemicznego oraz Inżynierii Materiałowej 
został doceniony przez Grupę LOTOS S.A i że 
zaproponowana nam została taka współpra-
ca – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, 
rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał: – Po-
litechnika Warszawska przykłada dużą wagę 
do technologii magazynowania i przetwarzania 
energii oraz zagadnień związanych z różno-
rodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu 
podkreślić, że podstawowym i pożądanym 
rezultatem prac nad projektami mają być pro-
totypy rozwiązań technologicznych, które będą 
mogły zostać poddane wdrożeniu przemysło-
wemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze 
niezwykle ważna dla środowiska naukowego, 
a szczególnie istotna dla Politechniki Warszaw-
skiej, która ma ambicje współtworzenia nowo-
czesnej polskiej gospodarki.

– Współpraca z Politechniką Warszawską 

to dla nas kolejny element budowania kapitału 
intelektualnego, który pozwoli nam wprowa-
dzić na rynek nowe rozwiązania w obszarze 
paliw niskoemisyjnych – mówi Mateusz A. 
Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Obec-
nie bardzo interesujemy się wykorzystaniem 
wodoru jako paliwa, szczególnie w trans-
porcie publicznym. Na bieżąco analizujemy 
różne możliwości dofinansowania projektów 
badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych 
z funduszy zarówno krajowych jak i unijnych. 
Równocześnie jest to nasza odpowiedź na za-
pisy rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju, która wielokrotnie wspomina 
właśnie o konieczności rozwoju niskoemisyj-
nego transportu zbiorowego.

Prowadzone przez LOTOS Lab projekty in-
nowacyjne skupiają się na dwóch kluczowych 
obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz 
wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości 
wodoru).

– W obszarze ogniw litowo-jonowych pra-
cujemy obecnie nad projektem budowy rozpro-
szonego magazynu energii – tłumaczy Marzena 
Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab. – Z kolei 
w obszarze wodoru prowadzone przez nas dzia-
łania obejmują m.in. projekt budowy lokomoty-
wy manewrowej o napędzie hybrydowym oraz 
projekt budowy systemu atestacji wodoru. Wie-
rzymy, że wiedza i doświadczenie, jakie niesie 
za sobą współpraca z Politechniką Warszawską, 
pozwoli nam wspólnie osiągnąć sukces.

Współpraca z Politechniką Warszawską ma 
dotyczyć przygotowania przez uczelnię na zle-
cenie LOTOS Lab prototypów wybranych urzą-
dzeń, m.in.:

• przetworników oraz systemów zarządza-
nia bateriami,

• baterii litowo-jonowych i przepływo-
wych,

• magazynów energii (stacjonarnych i mo-
bilnych),

• baterii wodorowych niskotemperaturo-
wych i wysokotemperaturowych,

• urządzenia do testowania poziomu czy-
stości wodoru metodą optyczną.

Zgodnie z umową, Politechnika Warszaw-
ska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifiko-
waną kadrę, która zrealizuje określone zadania 
w ramach poszczególnych projektów. Prace 
badawcze będą prowadzone w szczególności 
na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wy-
dziale Samochodów i Maszyn Roboczych, Wy-
dziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii 
Materiałowej. Po stronie LOTOSU natomiast leży 
między innymi wsparcie zakupu niezbędnego 
do prac sprzętu, technologii, czy licencji.

– Innowacyjność oraz współpraca z jed-
nostkami naukowo-badawczymi to elementy, 
na które LOTOS zwraca szczególną uwagę 
w swojej strategii do roku 2022. Dlatego tak 
bardzo cieszy nas umowa z Politechniką War-
szawską, jedną z najbardziej prestiżowych 
polskich uczelni – podkreśla Patryk Demski, 
wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji 
Grupy LOTOS. – Wierzymy, że dzięki tej współ-
pracy uda nam wspólnie opracować rozwią-
zania, które pozwolą LOTOSOWI ugruntować 
pozycję lidera w szeroko pojętym obszarze 
niskoemisyjnego transportu oraz magazyno-
wania energii. Co ważne, jesteśmy przekona-
ni, że na umowie zyska nie tylko nasza firma, 
ale również polska nauka oraz docelowo nasi 
klienci i akcjonariusze.

Politechnika Warszawska jest wiodącą 
w Polsce uczelnią techniczną, która aktyw-
nie uczestniczy w krajowych i zagranicznych 
programach badawczych. Uczelnia dysponuje 
szerokim potencjałem naukowo-badawczym 
w dziedzinie nauk technicznych tj. wyspecjali-
zowanymi kadrami, bazą badawczą i laborato-
ryjną na światowym poziomie. Transfer techno-
logii jest ważnym elementem misji uczelni jako 
ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. 
Na 19 wydziałach i w 1 kolegium kształci się 
aktualnie ponad 36 tys. studentów i doktoran-
tów. W Politechnice Warszawskiej działa ponad 
100 kół naukowych i organizacji studenckich. 
Realizowane przez studentów projekty badaw-
cze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej 
w toku studiów z umiejętnościami praktycz-
nymi. Około 90 proc. absolwentów znajduje 
pierwszą pracę do trzech miesięcy (Monitoring 
Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki 
Warszawskiej, edycja VII, 2018 r.) po ukończe-
niu studiów.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

Od lewej: prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej, Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab oraz Mateusz Alek-
sander Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS
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Spółka Linxon powstała na po-
trzeby realizacji projektów „pod 
klucz”, dotyczących stacji elektro-
energetycznych, łącząc unikalne atu-
ty SNC-Lavalin i ABB w celu zapew-
nienia korzyści dla klienta.

SNC-Lavalin i ABB ogłosiły utworzenie 
Linxon, nowej spółki joint venture na potrze-
by realizacji projektów stacji elektroenerge-
tycznych w systemach prądu przemiennego. 
Transakcję ogłoszono w grudniu 2017 r., 
a spółka Linxon rozpoczęła działalność ope-
racyjną 1 września 2018 r. SNC-Lavalin po-
siada większość udziałów i pakiet kontrolny 
w przedsiębiorstwie.

Linxon będzie realizować „pod klucz” 
projekty stacji elektroenergetycznych w sys-
temach prądu przemiennego, związane z wy-
twarzaniem i przesyłem energii ze źródeł od-
nawialnych i konwencjonalnych. Rozwiązania 
„pod klucz” obejmować będą projektowanie, 
prace inżynieryjne, zaopatrzenie, budowę, 
zarządzanie, rozruch i wsparcie posprzeda-
żowe. Linxon będzie dysponować wstępnym 
portfelem zamówień o wartości 340 milio-
nów USD.

– Cieszy nas sposobność połączenia sił 
z ABB oraz wykorzystania mocnych stron 
naszych firm w celu dostarczania zrównowa-
żonych rozwiązań energetycznych do stacji 
elektroenergetycznych. Jednocześnie pozwoli 
nam to zapewniać klientom wartość poprzez 
efektywność kosztową i zwiększone możliwo-
ści w zakresie dostaw – mówi Marie-Claude 
Dumas, prezes zarządu Linxon oraz dyrektor 
Clean Power w SNC-Lavalin.

Frédéric Tréfois, obecnie odpowiedzialny za 
EPC (engineering, procurement and construc-
tion, czyli prace inżynierskie, realizację dostaw 
i prace budowlano-montażowe) w biznesie 
Stacji Elektroenergetycznych ABB, został mia-
nowany dyrektorem generalnym Linxon.

– Linxon łączyć będzie przywództwo tech-
nologiczne ABB oraz doświadczenie SNC-La-
valin, zarządzając projektami infrastruktural-
nymi, aby dostarczać klientom wyższą jakość 
— mówi Claudio Facchin, dyrektor Dywizji 
Produktów i Systemów Energetyki w Grupie 
ABB. – To wspólne przedsięwzięcie pomoże 
obu firmom wykorzystać nowe możliwości 
biznesowe i wzmocni naszą strategię two-
rzenia nowych sojuszy i modeli biznesowych 

SNC-Lavalin i ABB ogłosiły utworzenie 
Linxon, nowej spółki joint-venture

w ramach programu transformacji „Power Up” 
Dywizji Produktów i Systemów Energetyki ABB 
– dodaje Claudio Facchin.

SNC-Lavalin to założona w 1911 r. glo-
balna firma świadcząca w pełni zintegro-
wane usługi profesjonalne, zarządzająca 
projektami, a także będąca ważnym graczem 
wśród właścicieli infrastruktury. Pracowni-
cy SNC-Lavalin na całym świecie są dumni 
z tego, że tworzą to, co ważne. Nasze zespo-
ły zapewniają wszechstronne i kompleksowe 
rozwiązania projektowe – w tym inwestycje 
kapitałowe, doradztwo, projektowanie, pra-
ce inżynieryjne, budowę, zachowanie kapita-
łu oraz eksploatację i utrzymanie – na rzecz 
klientów z sektora naftowego i gazowego, 
górnictwa i hutnictwa, infrastruktury, czy-
stej energii, energetyki jądrowej oraz EDPM 
(projektowania inżynieryjnego i zarządzania 
projektami). 3 lipca 2017 r. firma SNC-Lavalin 
nabyła spółkę Atkins, jedną z najbardziej sza-
nowanych na świecie firm konsultingowych 
z zakresu projektowania, prac inżynieryjnych 
i zarządzania projektami, którą zintegrowano 
z naszymi sektorami. www.snclavalin.com

ABB Sp. z o.o.

SNC-Lavalin. Fot. arch. ABB
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Za pośrednictwem terminalu w Świnoujściu poddano 
regazyfikacji już ponad 7 mln m3 gazu skroplonego

Dla spółki Polskie LNG, będą-
cej właścicielem i operatorem Ter-
minalu LNG im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Świnoujściu, wrze-
sień rozpoczął się pracowicie. Firma 
przystąpiła do Organizacji Portów 
Bałtyckich, do gazoportu wpłynęła 
40. dostawa LNG, a ponadto w ostat-
nich dniach załadowano skroplonym 
gazem ziemnym 3000. autocysternę. 
Ruch w ramach Terminalu z roku 
na rok rośnie, a w wyniku zaplano-
wanej na najbliższe lata rozbudowy 
zwiększy się nie tylko przepustowość 
instalacji, ale też na regionalnym 
rynku udostępnione zostaną nowe 
usługi.

W piątek 7 września br. w Świnoujściu 
zakończył się rozładunek 40. dostawy LNG do 
polskiego gazoportu. Trwa trzeci rok eksplo-
atacji obiektu. Pierwsza dostawa rozruchowa 
miała miejsce 11 grudnia 2015 roku, zaś komer-
cyjne wpłynięcia zainaugurowano 17 czerwca 
2016 r. Od tamtej pory Polskie LNG intensyfi-
kuje odbiór gazu skroplonego. W 2016 roku do 
gazoportu, za pośrednictwem 8 jednostek, do-
starczono na zasadach komercyjnych około 1,5 
mln m3 LNG. W roku kolejnym wpłynięć było 
już 14, co skutkowało niemalże podwojeniem 
ilości sprowadzonego gazu (ponad 2,7 mln m3 
LNG). Z kolei w tym roku, do początku wrze-
śnia gazoport przyjął 16 statków, a łączna ilość 
zregazyfikowanego w polskim terminalu gazu 
przekroczyła już 7 mln m3 LNG (ponad 2,9 mln 
m3 LNG w 2018 r. do dn. 7.09.2018). Rekordo-
wy pod względem wpłynięć był czerwiec br., 
kiedy to zrealizowano aż 3 dostawy, 1, 11 i 25 
czerwca. 

Dotychczas gaz skroplony sprowadzany 
był do Polski z trzech kierunków: Kataru, USA 
i Norwegii. Najczęstszymi jednostkami wpły-
wającymi do terminalu w Świnoujściu są statki 
Q-flex, o długości 315 m i pojemności 

do 216 000 m3 LNG, których dotychczas 
pojawiło się w gazoporcie 35. Pozostałe jed-
nostki, to metanowce o pojemności do 140 
000 m3. Po rozbudowie terminalu, dzięki dru-
giemu nabrzeżu, obiekt będzie mógł przyj-

mować również statki LNG małej i średniej 
skali. Finalizacja czteroetapowego Programu 
Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu to 
perspektywa 4-5 lat. Zakłada on realizację 4 
inwestycji: zwiększenie mocy regazyfikacyjnych 
z 5 do 7,5 mln Nm3, budowę drugiego nabrze-
ża przeznaczonego dla mniejszych jednostek 
pływających, postawienie trzeciego zbiornika 
na LNG o pojemności 180 000 m3, jak również 
skonstruowanie bocznicy kolejowej do przeła-
dunku gazu skroplonego na cysterny kolejowe 
i kontenery ISO. 

– Polskie LNG konsekwentnie dąży do 
zwiększania znaczenia świnoujskiego termi-
nalu w regionie Europy Północnej oraz Środ-
kowo-Wschodniej. W wyniku intensywnego 
Programu Rozbudowy, w najbliższych latach 
będziemy chcieli udostępnić zarówno w rejonie 
Morza Bałtyckiego, jak i krajom z naszej części 
Europy, nie posiadającym dostępu do własnej 
infrastruktury importowej LNG, nowe usługi 
związane z przeładunkiem gazu skroplonego, 
wpływając w ten sposób na rozwój rynku gazu 
w żegludze morskiej, śródlądowej, przewozach 
kolejowych i samochodowych. Działalność Ter-
minalu LNG w Świnoujściu z roku na rok na-
biera tempa, a dzięki zespołowi wspaniałych 
specjalistów –  z którymi mam okazję pracować 
– jego znaczenie w regionie systematycznie 
rośnie – powiedział Paweł Jakubowski, prezes 
zarządu Polskiego LNG.

Na decyzję o uruchomieniu przez Pol-
skie LNG nowych usług wpłynął zarówno 
dynamiczny rozwój rynku LNG, rezerwacja 
100% mocy regazyfikacyjnych terminalu, 
jak i rekordowe wyniki osiągane przez spół-
kę w zakresie załadunku LNG na cysterny. 
W ostatnich dniach, 3 września na terenie 
terminalu w Świnoujściu załadowano trzyty-
sięczną autocysternę. W pierwszym pełnym 
roku prowadzonego przez Polskie LNG zała-
dunku gazu skroplonego na cysterny – czyli 
2017 – spółka wyprzedziła wszystkie termina-
le importowe w Europie. W tym Fluxys LNG 
Terminal w Zeebrugge w Belgii, który w ubie-
głym roku obchodził swoje 30 urodziny i który 
często podawany jest jako przykład najbar-
dziej doświadczonego i rozpoznawalnego na 
starym kontynencie obiektu tego typu. Łącznie 
w 2017 roku zespół terminalu w Świnoujściu 
załadował 1523 cysterny, aż o 69 więcej niż 
wspomniany Fluxys. W bieżącym roku załado-
wano dotychczas około 950 autocystern, to 
jednak jesienno-zimowy okres grzewczy przy-
nosi zwykle zwiększenie zapotrzebowania na 
gaz, także wciąż jest szansa na poprawienie 
wyniku z ubiegłego roku.

Biuro Prasowe
Polskie LNG

Fot. arch. Polskie LNG
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W terminalu LNG w Świnoujściu załadowano gazem 
skroplonym pierwszy w historii ISO-kontener

Współpraca służb dla bezpieczeństwa sieci gazowej

Kriogeniczny kontener zbiorniko-
wy (ISO-kontener) napełniono LNG 
w czwartek, 20 września br. Dotych-
czas w gazoporcie prowadzono z suk-
cesem załadunek autocystern. Przy-
padek załadunku gazem skroplonym 
ISO-kontenera jest pierwszy od chwi-
li uruchomienia instalacji.

– Naszym celem jest budowa rynku LNG 
w Polsce i regionie. Jednym z nieodłącznych 
elementów kształtowania rynku jest rozwój 
portfela świadczonych przez Polskie LNG usług. 
Uruchomiliśmy właśnie dodatkową możliwość 
załadunku LNG w kriogeniczne zbiorniki, które 
możemy porównać do mobilnych magazynów 
gazu skroplonego. Oznacza to, że odbiorca bę-
dzie mógł wykorzystać gaz w dowolnym miejscu 
i czasie, bez konieczności posiadania w tym celu 
dodatkowej infrastruktury. Mamy nadzieję, że ten 
segment naszych usług będzie się w najbliższym 
czasie intensywnie rozwijał – powiedział Paweł 
Jakubowski, prezes Zarządu Polskiego LNG.

ISO-kontener o długości 40 stóp, model 
TVS-40-PB-10, został wyposażony zarówno 
w boczną jak i tylną armaturę przyłączeniową. 
Napełnienie zbiornika odbyło się przyłączem 
elastycznym do załadunku bocznego na zmo-
dernizowanym stanowisku do tankowania nr C. 
Załadowanych zostało 16,2 tony LNG. 

Kriogeniczne kontenery zbiornikowe wy-
korzystywane są powszechnie do transportu 
gazów atmosferycznych oraz LNG w transporcie 
intermodalnym – morskim, drogowym i kolejo-
wym. Mogą pełnić funkcję stacjonarnych zbior-
ników magazynowych tam, gdzie z różnych 
względów, nieopłacalna jest budowa np. sta-
cjonarnej stacji satelitarnej LNG. ISO-kontenery 
są bezpieczną formą magazynowania gazów 
technicznych, a ich konstrukcja jest zgodna z dy-
rektywą TPED 2010/35/WE oraz wymaganiami 
normy EN 13530.

Zespół Polskiego LNG, operatora i właści-
ciela terminalu LNG w Świnoujściu pracuje nad 
programem rozbudowy posiadanej infrastruktu-
ry, co pozwoli spółce uruchomić w przyszłości 
kolejne nowe usługi, w tym m.in. możliwość 

Załadunek LNG na ISO-kontener (pierwszy z lewej). Fot. arch. GAZ-SYSTEM

załadunku gazu skroplonego na ISO-kontenery 
umieszczone na wagonach kolejowych. Wśród 
pozostałych nowych funkcjonalności terminalu 
planowana jest obsługa jednostek pływających 
różnej skali, poprzez ich bunkrowanie, ładowa-
nie LNG statków tankujących, czyli bunkierek, 
jak również przeładunek LNG z jednostek więk-
szych na mniejsze i z lądu na jednostki pływają-
ce. Wśród planowanych elementów rozbudowy 
jest także dostawienie trzeciego zbiornika do 
procesowego magazynowania LNG oraz zwięk-
szenie mocy regazyfikacyjnych terminalu 
z 5 mld Nm3 do 7,5 mld Nm3.

Mariusz Kozłowski 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM 

Bezpieczeństwo sieci przesyłowej 
gazu ziemnego to jeden z prioryte-
tów GAZ-SYSTEM. W Krakowie 
13 września 2018 r. odbyło się wyda-
rzenie, którego celem było zaprezen-
towanie możliwości współdziałania 
elitarnych jednostek straży pożarnej 
i policji z wyspecjalizowanymi służ-
bami GAZ-SYSTEM. 

W ćwiczeniach wzięli również udział przed-
stawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa 
oraz zespołów zarządzania kryzysowego z re-
gionu Małopolski. Wydarzenie było zorgani-
zowane pod honorowym patronatem ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Zawartko 
zwrócił uwagę, że bezpieczny transport gazu 
ziemnego to misja firmy.  –  Bezpieczeństwo 
całego systemu przesyłowego to podstawa 
naszej działalności. Chcemy ściśle współpraco-
wać ze służbami pierwszego reagowania, aby 
wypracować najbardziej efektywne scenariusze 

współdziałania – powiedział. Podkreślił rów-
nież, że celem ćwiczeń jest wymiana specja-
listycznej wiedzy, doświadczeń oraz ustalenie 
zasad postępowania przy zdarzeniach na obiek-
tach gazowych.

– Podczas codziennej służby strażacy mie-
rzą się z różnego rodzaju zagrożeniami. Aby 
móc reagować profesjonalnie i skutecznie, mu-
szą nieustannie doskonalić swoje umiejętności, 
a dzisiejsze spotkanie ze specjalistami w zakre-
sie bezpieczeństwa sieci gazowych jest do tego 
doskonałą okazją. Możliwość przećwiczenia 
pewnych zdarzeń w symulowanych warunkach 
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pozwala nam usystematyzować posiadaną wie-
dzę. Każde tego rodzaju doświadczenie jest dla 
nas bardzo ważne – powiedział małopolski ko-
mendant wojewódzki Państwowej Straży Pożar-
nej nadbrygadier Stanisław Nowak.  

Podczas spotkania odbyły się warsztaty, 
podczas których zaprezentowany został system 
eksploatacji sieci przesyłowej, a także sposoby 
postępowania służb technicznych spółki w sytu-
acjach awaryjnych, zaawansowane metody prac 

hermetycznych i procedury kryzysowe. Służby 
eksploatacyjne GAZ-SYSTEM zasymulowały awa-
rię – pożar stacji gazowej wysokiego ciśnienia 
w obudowie kontenerowej. Dzięki temu można 
było zaobserwować, jak przebiega współpraca 
GAZ-SYSTEM ze służbami ratunkowymi. Zasymu-
lowano przyjazd Straży Pożarnej na miejsce zda-
rzenia, działania operacyjne i ugaszenie pożaru. 
Następnie zaprezentowano działania Gazowego 
Pogotowia Technicznego i pracowników służb 

eksploatacyjnych, którzy naprawiają uszkodzony 
gazociąg i usuwają awarię.

Wydarzenie zakończył pokaz specjalistycz-
nego wyposażenia technicznego GAZ-SYSTEM, 
m.in. symulatora T.D. Williamson, samochodów 
Unimog i MAN oraz wykrywaczy gazostrefowych.

Mariusz Kozłowski 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM

Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM. Fot. arch. GAZ-SYSTEM Ćwiczenia. Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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Jerzy 
Zagórski

Posiedzenie komitetu monitorują-
cego OPEC bez rewelacji

Posiedzenie komitetu monitorującego 
powołanego przez OPEC do przestrzegania 
ograniczeń produkcji ropy, które odbyło się 23 
września w Algierze, nastąpiło w okresie wzro-
stu ceny ropy i spekulacji, jaka będzie reakcja 
kartelu. Pod koniec sierpnia cena ropy Brent 
przekroczyła 75 dolarów. Komunikat komite-
tu monitorującego informował o zgodności 

aktualnej produkcji z ustaleniami. W lipcu br. 
zgodność wynosiła ona 109%, w sierpniu na-
wet 128%. Oceniono, że podaż ropy na rynku 
jest wystarczająca i podobna sytuacja utrzyma 
się w 2019 r. Przed spotkaniem w Algierze po-
jawiła się też wypowiedź prezydenta Trumpa 
wzywającego OPEC do działań na rzecz obniżki 
cen ropy. Jednak większość członków OPEC zgo-
dziła się z wnioskami komitetu monitorującego 
i nie podjęła żadnej akcji. Ewentualne zmiany 
mogą nastąpić po następnym spotkaniu komi-
tetu wyznaczonym 11 listopada w Abu Zabi lub 
dopiero na 175 Konferencji OPEC 3 grudnia br. 
Tymczasem cena ropy w koszyku OPEC rośnie, 
21 września wynosiła 77,08 dolarów, 24 wrze-
śnia 78,81 dolarów i 25 września 80,44 dola-
rów. Powoduje to obawy.

Poszukiwania ultragłębokowodne 
nowym kierunkiem rozwoju

Większość wierceń poszukiwawczych wy-
konywana jest na lądzie, ale porównanie wy-
ników złożowych i ekonomicznych odwiertów 
lądowych z otworami wierconymi na morzu 
w warunkach głębokowodnych (1200-2100 m) 
i ultragłębokowodnych (poniżej 2100 m) wska-
zuje na przewagę tych ostatnich. W przypadku 
wierceń lądowych coraz wyższe są koszty do-
stosowania technologii i lokalizacji do wymagań 
wynikających z ochrony środowiska naturalne-
go. Analizy opracowane przez agencję Wood-
Mackenzie wykazują, że wiercenia w akwenach 
głębokowodnych i ultragłębokowodnych stano-
wią 16% ogólnej liczby wierceń poszukiwaw-
czych, tymczasem aż 74% zasobów węglowo-
dorów odkrytych w pierwszym półroczu 2018 r. 
znajduje się w tych głęboko zalegających struk-
turach złożowych. Jest to 530 mln t równoważ-
nika ropy naftowej. 

Dwa największe odkrycia w tej kategorii 
to Calypso na Morzu Śródziemnym u wybrze-
ży Cypru o zasobach od 169 do 226 mld m3 

gazu dokonane przez ENI i Ranger o zasobach 
wydobywalnych szacowanych na 544 mln t 
równoważnika ropy naftowej zlokalizowane 
na głębokości wody 2735 m w obrębie kon-
cesji ExxonMobil. Średnia wielkość odkrycia 
w strukturach ultragłębokowodnych wynosiła 
na początku br. roku 19 mln t równoważnika 
ropy naftowej, podczas gdy z otworu lądowe-
go uzyskiwano 3,4 mln t równoważnika ropy 
naftowej. W takim ujęciu wiercenia ultragłębo-
kowodne można traktować jako swego rodzaju 
„sweet spot” – znaczące odkrycie dokonane 

PGNiG przedłuża współpracę 
z Ukrtransgazem

PGNiG SA i Ukrtransgaz podpisały kolej-
ną umowę, która umożliwia polskiej spółce 
korzystanie z podziemnych magazynów gazu 
na Ukrainie.

– Przedłużenie umowy to konsekwencja 
naszego zainteresowania ukraińskim rynkiem 
gazu, na którym cieszymy się opinią wiarygod-
nego dostawcy – powiedział Maciej Woźniak, 
wiceprezes PGNiG SA ds. handlowych.

PGNiG może korzystać z ukraińskich ma-
gazynów gazu od października ubiegłego roku. 
Dostęp do nich pozwala PGNiG na bezpośrednią 
działalność handlową na rynku ukraińskim. Pol-
ska spółka dostarcza gaz tamtejszym odbiorcom 
od sierpnia 2016 r. Do końca czerwca 2018 r. 
PGNiG SA wyeksportowało na Ukrainę ponad 
1,27 mld m sześc. gazu (liczone wg normy PN).

Ukrtransgaz jest operatorem gazociągów 
przesyłowych i magazynów gazu na Ukrainie. 
Należące do spółki podziemne magazyny gazu 
mają pojemność 31 mld m sześciennych.

PGNiG umacnia pozycję w Norwegii
PGNiG Upstream Norway (PGNiG UN) 

z Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa jako pierwsza pol-
ska spółka wykona odwiert na Morzu Norwe-
skim w roli operatora.

– Nasza obecność w Norwegii rozwija się 
zgodnie z planem. Wszystkie działania koncen-
trujemy na tym, aby w 2022 roku móc dostar-
czać gaz ziemny do Polski przez gazociąg Baltic 
Pipe. Krok po kroku, przy wsparciu polskiego 
rządu, razem z rzetelnymi partnerami, realizu-
jemy program dywersyfikacji dostaw błękitne-
go paliwa do naszego kraju – powiedział Piotr 

Woźniak, prezes PGNiG SA i dodał: – Na rynku 
norweskim zamierzamy aktywnie uczestniczyć 
w kolejnych rundach koncesyjnych. Prowadzi-
my również negocjacje handlowe, by pozyskać 
nowe obszary do poszukiwania i wydobycia 
węglowodorów.

PGNiG Upstream Norway jako operator 
wykona odwiert poszukiwawczy w obrębie 
koncesji PL838 z wykorzystaniem półzanurzal-
nej platformy wiertniczej. Od trzech lat funkcję 
operatora PL838 pełni PGNiG UN z 40 proc. 
udziałów, a partnerami są firmy Aker BP i DEA 
Norge, które mają po 30 proc. udziałów. Kon-
cesja PL838 znajduje się na Morzu Norweskim 
i przylega bezpośrednio do obszaru licencyjne-
go złóż Skarv i Ærfugl, gdzie PGNiG posiada 12 
proc. udziałów jako partner.

W obszarze koncesji udokumentowano 
kilka prospektów poszukiwawczych mogących 
zawierać złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Koncepcje geologiczne, bazujące na doświad-
czeniach PGNiG z Polski, zostały docenione 
przez norweskich partnerów, którzy jednomyśl-
nie poparli rekomendację dotyczącą wykonania 
odwiertu poszukiwawczego. Obecnie trwają 
prace nad  projektowaniem otworu, który zosta-
nie odwiercony w 2019 roku.

PGNiG Upstream Norway posiada udziały 
w 20 koncesjach poszukiwawczo-wydobyw-
czych w Norwegii. Na dwóch z nich pełni rolę 
operatora. Firma prowadzi produkcję węglo-
wodorów z pięciu złóż oraz posiada udziały 
w dwóch innych będących w fazie zagospo-
darowania. Wielkość udokumentowanych za-
sobów wydobywalnych Grupy PGNiG w Nor-
wegii wynosi 83 mln boe (stan na 1 stycznia 
2018 roku).

Departament Public Relations
PGNiG SA
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w rejonie, w którym wcześniej odwiercono kilka 
otworów negatywnych i ten ostatni sukces re-
kompensuje poprzednie straty. WoodMackenzie 
przypomina jednak, że te optymistyczne wiado-
mości nie mogą przesłaniać faktu, że obecnie 
poszukiwania są prowadzone przy zatrudnie-
niu stanowiącym 70% stanu sprzed kryzysu, 
również potencjał wykonawczy zmniejszył się 
o połowę, a to oznacza brak zastępowania eks-
ploatowanych zasobów nowymi.

Arabia Saudyjska i Rosja nadal 
w czołówce wydobycia ropy

Od wielu lat Arabia Saudyjska zajmuje 
pierwsze miejsce wśród czołowych producen-
tów ropy naftowej i z tego względu również 
pierwsze miejsce na liście największych firm naf-
towych, zestawionej według wielkości wydoby-
cia ropy (tab. 1). Jednak decyzje OPEC z listopa-
da 2016 r. spowodowały zmniejszenie produkcji 
o 5% w porównaniu z rokiem 2016. Producenci 
na dalszych miejscach zmieniali się, przeważ-
nie były to Iran, Irak lub Meksyk, ale w 2013 r. 
drugie miejsce zajęła Rosnieft i utrzymuje się na 
nim z wyjątkiem roku 2016, kiedy przesunęła 
się na trzecie miejsce zdystansowana przez Irak. 
Bardzo dużym zmianom ulegała też pozycja Ira-

ku, w latach 2007-08 zajmował 11. miejsce po 
załamaniu się produkcji ropy w czasie wojny do-
mowej po obaleniu Saddama Husajna, później 
stopniowo wracał na początek listy. Przesunięcia 
na miejscach od 3 do 6 są nieznaczne, dopie-
ro na miejscu 7 jest wyraźna zmiana – awans 
BP z miejsca 10. Pozostałą część tabeli można 
określić jako ustabilizowaną, jeśli są przesu-
nięcia, to o jedno miejsce, jedynie Wenezuela 
spadła o 2 miejsca. W ub. roku ostatnie miejsce 
na liście zajmowało ConocoPhillips, teraz zajęła 
je Libia, nieobecna od 2015 r. Jak wspomniano 
na wstępie, metoda zestawienia tabeli ma słabe 
strony, bo koncerny działające w wielu krajach 
umieszczone są obok koncernów narodowych 
(przede wszystkim członków OPEC). Jeśli po-
równać łączną produkcję czterech koncernów 
rosyjskich występujących na liście wynoszącą 
433,3 mln t ropy, to zbliża się ona do produk-
cji Arabii Saudyjskiej – 494,4 mln t. Porównu-
jąc ubiegłoroczną wielkość wydobycia ropy 
z wynikami z 2016 r. można zaobserwować 
spadek produkcji w państwach OPEC, co wy-
nika z podporządkowania się decyzjom kartelu. 
Wzrost nastąpił w Iraku i Nigerii na zasadzie 
odstępstwa akceptowanego przez organizację. 
Pozostali producenci zwiększyli wydobycie, ale 
i tu jest wyjątek. Spadła produkcja w Meksyku 
i jednocześnie był to kolejny rok, kiedy państwo-
wy koncern Pemex zanotował stratę. Kolumna 
„Wydobycie gazu” pokazuje, że zdecydowanym 
liderem w tej kategorii jest Gazprom, za nim jest 
Iran i Petrochina. 

Dobre tempo wzrostu gospodarki świa-
towej w 2017 r. w połączeniu ze wzrostem 
cen ropy przyczyniło się do poprawy wyników 
finansowych. Średnia cena ropy Brent wzrosła 
z 43,64 USD/baryłkę w 2016 r. do 54,12 USD/
baryłkę w 2017 r., podobnie cena ropy WTI 
wzrosła z 43,29 USD/baryłkę do 50,80 USD/
baryłkę. Ponieważ niniejsza lista jest kompila-
cją listy firm amerykańskich nazwanej OGJ150 
i listy firm spoza USA nazywanej OGJ100, nie 
wszystkie informacje są dostępne w jednako-
wym stopniu. Szczególnie koncerny narodowe, 
takie jak Saudi Arabian Oil Co. nie publikują da-
nych o wielkości aktywów, przychodów, zysku 
i nakładów inwestycyjnych. Spośród koncer-
nów, które ogłaszają swoje wyniki  na pierw-
szym miejscu znajduje się Royal Dutch Shell plc 
z aktywami w wysokości 407 097 mln dola-
rów i zyskiem 13 345 mln dolarów, wyższym 
o 281% w porównaniu z rokiem 2016, za nim 
ExxonMobil z aktywami 348 691 mln dolarów 
i zyskiem 19 710 mln dolarów. Korzystnie zapo-
wiadają się najbliższe lata dla firm europejskich, 
ponieważ nakłady kapitałowe wzrosły o 9,3% 
w stosunku do poprzedniego roku. 

Lista OGJ150 już od kilku lat zmniejsza się, 
w 2017 r. skurczyła się do 121 pozycji i zamyka 
ją Daybreak Oil & Gas Inc. z aktywami w wyso-
kości 1,096 mln dolarów i produkcją 1768 t ropy. 
Podobnie tegoroczna lista OGJ100 obejmuje tyl-
ko 96 firm. W zestawieniu „Oil & Gas Journal” 
wśród firm europejskich zamieszczono PGNiG 
SA, jednak bez danych o produkcji i zasobach.

Miejsce 
w 
2017 r.

Miejsce 
w 
2016 r.

Kraj Firma Wydobycie
ropy 
w mln t

Wydoby-
cie 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 Arabian Oil Co. 494,4 114,9 36211,4 8709,7 - - -
2 3 Rosja Rosnieft 223,0 68,4 3812,6 1947,8 212163,8 102979,5 5085,6
3 2 Irak INOC 221,8 10,6 20022,3 3741,7 - - -
4 4 Iran NIOC 192,0 237,9 21161,6 33789,2 - - -
5 6 Chiny Petrochina 170,8 128,7 1017,5 2175,9 630572,5 347485,7 2608,2
6 5 Kuwejt Kuwait Petroleum Co. 134,2 17,1 13804,0 1782,9 - - -
7 10 W. Brytania BP 112,2 80,0 1451,4 1275,2 276515 244582 3468
8 7 Meksyk Pemex 109,5 52,3 874,1 186,6 107749,3 70604 -14194
9 9 Brazylia Petrobras 103,1 25,9 1137,7 222,9 251366 88827 169

10 8 Wenezuela PdVSA 101,0 29,8 41182,0 5703,5 - - -
11 11 USA ExxonMobil 95,2 73,4 1401,1 950,9 348691000 244363000 19710000
12 12 Holandia/W. Brytania Shell 90,6 110,2 715,6 1144,2 407097 305179 13435
13 13 Rosja Łukoil 86,8 27,9 1604,1 664,5 90685,7 101655,9 7171,3
14 14 Angola Sonangol 81,0 3,1 1140,2 421,7 - - -
15 15 Nigeria NNPC 76,2 45,4 5093,6 5623,5 - - -
16 16 USA Chevron 67,9 55,5 616,1 778,6 253806000 141722000 9195000
17 17 Francja Total 66,8 68,8 741,2 919,9 242631 149099 8631
18 18 Rosja Gazprom 63,8 471,8 1517,2 18242,2 316480,5 112090,8 12231,2
19 19 Rosja Surgutnieftiegaz 59,9 10,0 #ARG! #ARG! 73567,4 20120,2 3334,2
20 21 Chiny CNOOC 52,9 13,4 435,1 213,5 94865 28648 3793
21 20 Algieria Sonatrach 52,6 94,7 1659,2 4501,2 - - -
22 22 Norwegia Equinor (d.Statoil) 50,2 56,1 364,6 426,6 111100 61187 4590

23 23 Oman
Petroleum 
Development Oman 48,6 - 730,7 650,9 - - -

24 24 Włochy ENI 42,3 54,3 465,4 551,1 137913,6 75618,5 3812,6
25 - Libia NOC 40,6 14,3 6577,4 1504,1 - - -

Tab. 1.
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Czy w 2026 r. gaz ziemny zajmie 
miejsce ropy naftowej?

Badanie przeprowadzone przez organiza-
cję klasyfikacji i akredytacji w zakresie bezpie-
czeństwa DNV GL wśród specjalistów z branży 
naftowej wskazuje, że firmy w coraz większym 
stopniu wiążą swoje przyszłe plany inwestycyj-
ne z produkcją gazu. Spośród 813 menedżerów 
64% spodziewa się zwiększenia lub utrzyma-
nia nakładów na projekty gazowe. Co więcej, 
44% respondentów oświadczyło, że ich ma-
cierzyste firmy aktywnie przygotowują się do 
energetyki z niską emisją CO2, w której w opinii 
DNV GL dominować będzie gaz ziemny. Ocena 
przemian zachodzących w energetyce doko-
nana w br. przez DNV GL obejmuje okres do 
roku 2050, co utrudnia oszacowanie trwałości 
obecnych trendów rozwojowych i ich oddzia-
ływania po upływie dekady czy dwóch dekad, 
jednak przedstawione prognozy wpisują się 
w obraz przyszłej sytuacji surowcowo-energe-
tycznej świata. Podkreśla się przede wszystkim 
wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, który 
w 2026 r. zajmie miejsce ropy naftowej i sta-
nie się głównym nośnikiem energii. Produkcja 
gazu będzie pochodzić z większej liczby złóż 
o mniejszych zasobach, o bardziej skompliko-
wanych warunkach złożowych, wymagających 
zaawansowanych metod wydobycia i o krót-
szym okresie eksploatacji. To z kolei spowo-
duje zwiększenie inwestycji w budowę gazo-
ciągów i infrastruktury dla LNG, aby połączyć 
nowe źródła zaopatrzenia ze zmieniającymi się 
ośrodkami zapotrzebowania, przede wszystkim 
w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. 
Potrzeby tych odbiorców będą bardzo zróżnico-
wane, łącznie z przesyłaniem gazu o odmien-
nych parametrach. Jednak niektórzy autorzy 
raportu ostrzegają, że w przybliżeniu w 2040 
r. w koszyku energetycznym przeważać będzie 
energia wiatrowa i słoneczna, zatem znaczenie 
gazu może się zmniejszyć.

Autonomiczne statki bezzałogowe 
w przemyśle naftowym

Rosnący udział poszukiwań i produkcji na 
morzu zachęca producentów sprzętu stosowa-
nego w tej branży do wprowadzania nowych 

rozwiązań. Taką propozycją jest autonomiczny 
bezzałogowy statek, czy raczej robot Subma-
ran 10 przystosowany do pracy na powierzchni 
jak również pod wodą. Zakres zastosowań jest 
bardzo szeroki, oprócz monitorowania i kontroli 
instalacji nawodnych i podwodnych jest to re-
jestracja danych z aparatury pomiarowej (np. 
geofizycznej). Jednym z przykładów jest ba-
danie dna morskiego w celu sprawdzenia wa-
runków posadowienia platform wiertniczych. 
Submaran 10 to niewielka jednostka o długości 
4 m i wadze 127 kg, może zanurzać się do głę-
bokości 200 m. Posiada napęd żaglowy (przy 
pracy w zanurzeniu żagle są składane) i baterie 
słoneczne. Żagle umożliwiają osiąganie prędko-
ści 8 węzłów (14 km/h). Producentem jest firma 
Ocean Aero z San Diego, projekt uzyskał wspar-
cie funduszu innowacyjnego, w którym uczest-
niczą m. in. ConocoPhillips, Chevron i General 
Electric. W planach jest konstrukcja większej 
jednostki o długości 12 m.

Energia z pływających turbin 
wiatrowych dla platform 
wiertniczych

W październiku 2017 r. u wybrzeży Szko-
cji uruchomiono pierwszą pływającą farmę 
wiatrową Hywind o mocy 30 MW. Zastosowa-
nie pływających turbin umożliwia lokalizację 
farm wiatrowych tam, gdzie głębokość wody 
nie pozwala na posadowienie na dnie stałych 
masztów. Farma Hywind składa się z 5 masztów 
o wysokości 254 m, z czego część podwodna 
wynosi 78 m, część nawodna z turbiną 176 m. 
Głębokość morza w tym miejscu osiąga 129 m. 
Projekt Hywind jest dziełem koncernu Equinor 
(d. Statoil). Teraz norweska firma postanowi-
ła wykorzystać to sprawdzone rozwiązanie 
do zasilania w energię elektryczną instalacji 
wydobywczych na złożach Gullfaks i Snorre. 
Obecnie na platformach produkcyjnych energia 
elektryczna jest wytwarzana w generatorach 
gazowych. Zamiana na energię z turbin wia-
trowych przyniesie korzyści nie tylko w postaci 
obniżki kosztów, ale i zmniejszenia emisji dwu-
tlenku węgla ponad 200 tys. t rocznie. Nowy 
projekt noszący nazwę Hywind Tampen będzie 
się składał z 11 turbin o łącznej mocy 88 MW, 
co pokryje ok. 35% zapotrzebowania na energię 
na dwóch złożach. Turbiny będą rozmieszczone 
między złożami Gullfaks i Snorre. Equinor szacu-
je koszt inwestycji na 4,8 mld koron (510 mln 
euro), ostateczne zatwierdzenie projektu nastąpi 

w przyszłym roku. Należy podkreślić, że koszty 
wytwarzania energii w farmie Hywind Tampen 
będą niższe o 40-50% od kosztów wytwarzania 
w farmie w Szkocji wynoszących 229 dolarów 
za MW.

Dziewiąty sukces 
poszukiwawczy w Gujanie

Najnowszy komunikat ExxonMobil i Hess 
Corp. potwierdza wysoką perspektywiczność 
basenu poszukiwawczego Gujany – do 8 do-
tychczasowych odkryć w obrębie bloku Stabro-
ek dołączył otwór Hammerhead-1. Wiercenie 
Hammerhead-1 rozpoczęte 27 lipca br. ze statku 
wiertniczego Stena Carron osiągnęło głębokość 
4225 m. Stwierdzono obecność piaskowcowe-
go interwału roponośnego o miąższości 60 m 
i bardzo dobrych własnościach zbiornikowych. 
Najnowsze odkrycie jest położone w odległości 
21 km od wiercenia Liza-1, które zapoczątko-
wało tak pomyślne rozpoznanie tego obszaru, 
na wodzie o głębokości 1150 m. Nowa akumu-
lacja węglowodorów Hammerhead powiększyła 
zasoby wydobywalne bloku Stabroek – obecnie 
przekraczają one 544 mln t równoważnika ropy 
naftowej. Wstępny plan udostępnienia tych złóż 
przewiduje zastosowanie jednostek FPSO i uzy-
skanie do roku 2025 produkcji w ilości 102 tys. 
t/d ropy. Już w 2020 r. popłynie pierwsza ropa 
ze złoża Liza. Powierzchnia koncesji ExxonMobil 
i Hess Corp. wynosi 26800 km2.

Powyższe wyniki złożowe zachęciły do 
poszukiwań firmę Tullow Oil. W III kwartale 
2019 r. w obrębie sąsiedniego bloku Orinduik 
Tullow rozpocznie wiercenie otworu poszuki-
wawczego. Badania sejsmiczne 3-D wskazują 
na istnienie przedłużenia ciągu struktur rozpo-
czynającego się od złoża Liza. Inni operatorzy 
obecni w tym regionie to Total, Repsol, Equinor 
i Noble Energy.

Gaz z Kataru i USA dla Niemiec
Na konferencji Gastech w Barcelonie dyrek-

tor ekonomiczny RWE AG Andree Stracke mówił 
o rosnącym zapotrzebowaniu na gaz w Niem-
czech w związku z zapowiadanym zamykaniem 
elektrowni jądrowych i opalanych węglem. 
Alternatywą mają być dostawy LNG z Kataru 
i USA i rozmowy na ten temat są już prowadzo-
ne. W planach jest budowa terminalu odbioru 
LNG w Brunsbuettel k. Hamburga. Ostateczna 
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decyzja w tej sprawie ma być podjęta w przy-
szłym roku. Informacje o negocjacjach zostały 
potwierdzone przez Qatar Petroleum.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, Equinor, ExxonMobil, 
Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial 

Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, Reuters, 
Rigzone, World Oil. 

Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień: 
Budowa interkonektora między Polską 
a Słowacją to ważny krok w kierunku 
budowy bezpiecznego i konkurencyjnego 
rynku gazu w regionie Europy Środkowo-
-Wschodniej

W miejscowości Veľké Kapušany 18 wrze-
śnia 2018 roku odbyła się ceremonia oficjal-
nego rozpoczęcia budowy słowackiej części 
transgranicznego gazociągu, który połączy sys-
temy przesyłowe gazu Polski i Słowacji. W uro-
czystości udział wzięli m.in premier Republiki 
Słowackiej Peter Pellegrini, minister Gospodarki 
Republiki Słowackiej Peter Žiga, pełnomocnik 
Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej Piotr Naimski, dyrektor gene-
ralny Eustream Rastislav Ňukovič oraz prezes 
GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień. Planowany in-
terkonektor połączy tłocznię gazu w słowackiej 
miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu 
w miejscowości Strachocina w Polsce. Projekt 
wspólnie realizują GAZ-SYSTEM oraz słowacki 
EUSTREAM. 

– Realizacja tej inwestycji stanowi ważny ele-
ment strategii inwestycyjnej GAZ-SYSTEM. Wdra-
żamy kompleksowy program dywersyfikacji, który 
ma zapewnić Polsce zróżnicowanie tras i kierun-
ków dostaw gazu. Chcemy także łączyć rynki, by 
dostawcy i odbiorcy działający w naszym regionie 
mieli dostęp do różnych źródeł gazu – podkreślił 
Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM. 

Prezes Tomasz Stępień zaznaczył także, że 
budowa interkonektora między Polską i Słowacją 
wpisuje się w priorytetową koncepcję infrastruk-
turalną Unii Europejskiej, tj. realizację tzw. Koryta-
rza Północ–Południe. – Dzięki jej wdrożeniu kraje 
naszego regionu uzyskają bezpośredni dostęp do 
nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północne-
go, takich jak np. Terminal LNG w Świnoujściu czy 
gazociąg Baltic Pipe – powiedział. – Przyczyni się 
to do budowy bezpiecznego i konkurencyjnego 
rynku gazu w regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej i całej Unii Europejskiej – dodał. 

Także minister Piotr Naimski, pełnomocnik 
Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Ener-
getycznej, podkreślił kluczowe znaczenie połą-
czenia gazowego między Polską a Słowacją dla 
budowy niezależnego i konkurencyjnego rynku 
w gazu w regionie. – Cieszę się, że nasi słowaccy 
partnerzy dostrzegają znaczenie, jakie dla bez-
pieczeństwa i rozwoju ekonomicznego naszego 
regionu ma dywersyfikacja źródeł dostaw tego 
surowca. Jestem przekonany, że ta inwestycja 
przyniesie wymierne korzyści zarówno Polsce, jak 
i Słowacji – zaznaczył. 

Rastislav Ňukovič, prezes Eustream zwrócił 
uwagę, że budowa polsko-słowackiego połącze-
nia gazowego to przykład doskonałej współpra-
cy obu krajów i firm. – Budowany interkonektor 
stworzy nowe możliwości handlu gazem, które 
będą korzystne dla krajów Europy Środkowo-
-Wschodniej. Dziękuję naszym partnerom bizne-
sowym i wszystkim zainteresowanym stronom za 
pomoc w realizacji tej ważnej europejskiej inwe-
stycji o znaczeniu wspólnotowym – powiedział. 

Planowany interkonektor połączy systemy 
przesyłowe obu krajów: słowacką tłocznię gazu 
w miejscowości Veľké Kapušany z węzłem gazu 
w Strachocinie (woj. podkarpackie). Projekt połą-
czenia gazowego Polska-Słowacja obejmuje także 
niezbędną rozbudowę wewnętrznej sieci przesy-
łowej w południowo-wschodniej Polsce, budowę 
tłoczni w Strachocinie i budowę stacji pomiarowej 
w pobliżu granicy polsko-słowackiej. Długość ca-
łego połączenia wyniesie 165 km. Rozpoczęcie 
prac budowlanych w Polsce jest przewidziane 
w połowie 2019 roku.

Przepustowość w kierunku Polski wyniesie 
5,7 mld m3/r, w kierunku Słowacji: 4,7 mld m3/r. 

Połączenie polskiego i słowackiego systemu 
przesyłowego zostało uwzględnione na liście pro-
jektów będących przedmiotem wspólnego zainte-
resowania (PCI) przyjętej przez Komisję Europej-
ską w listopadzie 2017 roku w ramach korytarza 
priorytetowego Gazowe Połączenia Międzysys-
temowe Północ–Południe w Europie Środkowo-
-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East 
Gas). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, 
wcześniej projekt był uwzględniony zarówno na 
pierwszej, jaki i drugiej Liście PCI, przyjętych od-
powiednio w 2013 roku oraz w 2015 roku.

Znaczenie realizacji projektu Polska-Słowacja 
dla rozwoju rynku gazu w Unii Europejskiej zna-
lazło odzwierciedlenie także w dofinansowaniu 
go ze środków UE w ramach programów TEN-E 
(Trans-European Energy Networks) i CEF (instru-
ment „Łącząc Europę”, Connecting Europe Facili-
ty). Dofinansowania obejmowały wykonanie prac 
analitycznych, projektowych oraz budowlanych 
na terenie Polski i Słowacji. Najważniejsze umo-
wy o dofinansowanie projektu zostały podpisa-
ne przez spółki GAZ-SYSTEM i Eustream z unijną 

Agencją Wykonawczą ds. Innowacji i Sieci (INEA) 
w 2015 roku (prace projektowe) oraz w 2017 
roku (prace budowlane). 

Mariusz Kozłowski 
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM

Wybrano członka Zarządu 
Grupy LOTOS S.A.

10 września 2018 Rada Nadzorcza Grupy 
LOTOS S.A. zakończyła postępowanie kwalifi-
kacyjne na stanowisko w Zarządzie gdańskie-
go koncernu. Wiceprezesem Zarządu spółki 
został wybrany Jarosław Wittstock, który do 
składu Zarządu X kadencji wchodzi od 11 
września 2018 r.

Jarosław Wittstock 
jest menadżerem z bli-
sko 25-letnim stażem 
w zarządzaniu zespo-
łami liczącymi od kilku 
do kilkuset pracowni-
ków w firmach z ka-
pitałem polskim i mię-
dzynarodowym.

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwer-
sytetu Gdańskiego. Karierę zawodową rozpo-
czął w 1992 roku w Banku Gospodarki Żyw-
nościowej SA. Posiada bogate doświadczenie 
menedżerskie m.in. w branży leasingowej (BG 
Leasing S.A. – dyrektor Biura Handlowego 
Centrali, Hanza Leasing SA – prezes Zarządu); 
FMCG (Polmlek Maćkowy – prezes Zarządu); 
farmaceutycznej (PZF Cefarm – dyrektor zarzą-
dzający) oraz medycznej (prezes Zarządu ZKS 
Szpital Gdańsk Sp. z o.o., dyrektor zarządzający 
Swissmed Centrum Zdrowia SA).

Prowadził także własną firmę doradczą. 
W latach 2016-2017 był dyrektorem Oddziału 
Pomorskiego ARiMR (Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa). Od marca 2017 
roku związany zawodowo z Grupą Energa, naj-
pierw jako dyrektor Departamentu Marketingu 
i Komunikacji w Energa S.A., a od maja 2017 
roku jako wiceprezes Zarządu Energa Obrót S.A. 
zarządzający takimi obszarami jak: nadzór kor-
poracyjny, handel hurtowy, sprzedaż do rynku 
biznesowego, a także marketing. 51 lat, żonaty, 
ojciec trojga dzieci.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.
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Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Członkowie Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych zapraszają
na pierwszą edycję konferencji poświęconej wykorzystaniu wodoru jako alternatywnego paliwa 
w gospodarce zero-emisyjnej.

Będzie to multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze, poświęcone zagadnieniom
z obszaru wytwarzania wodoru, magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce
oraz transporcie – w tym z wykorzystaniem ogniw paliwowych. 

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie 
rozwoju technologii wodorowych, a także wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących 
graczy na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. 

Organizatorem wydarzenia jest Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, 
którego członkami założycielami, są między innymi: Grupa LOTOS SA, Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza, Sescom S.A., 99Rent, Automatic System Engineering, Biproraf, Nexus Consultants, SDC
Sp. z o.o., a sam Klaster obecnie posiada 13 firm i instytucji członkowskich. 

Konferencja odbędzie się 

25 Października 2018 r. 
Hotel Nadmorski, Juliana Ejsmonda 2 
Gdynia 81-001

1st  POLISH CONFERENCE ON
HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY
(PCHET 2018)
25 Października 2018 r. 

Rejestracja, program na:

www.pchet.evenea.pl

www.klasterwodorowy.pl

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na 
rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez 
wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań
na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które 

wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie

rozwiązań.
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Kalendarium Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom 
i Kolegom życzymy zdrowia, 

pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

Członkowie Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych zapraszają
na pierwszą edycję konferencji poświęconej wykorzystaniu wodoru jako alternatywnego paliwa 
w gospodarce zero-emisyjnej.

Będzie to multidyscyplinarne wydarzenie o międzynarodowym charakterze, poświęcone zagadnieniom
z obszaru wytwarzania wodoru, magazynowania wodoru, a także jego zastosowania w energetyce
oraz transporcie – w tym z wykorzystaniem ogniw paliwowych. 

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi trendami w zakresie 
rozwoju technologii wodorowych, a także wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących 
graczy na tym dynamicznie rozwijającym się rynku. 

Organizatorem wydarzenia jest Klaster Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych, 
którego członkami założycielami, są między innymi: Grupa LOTOS SA, Regionalna Izba Gospodarcza 
Pomorza, Sescom S.A., 99Rent, Automatic System Engineering, Biproraf, Nexus Consultants, SDC
Sp. z o.o., a sam Klaster obecnie posiada 13 firm i instytucji członkowskich. 

Konferencja odbędzie się 

25 Października 2018 r. 
Hotel Nadmorski, Juliana Ejsmonda 2 
Gdynia 81-001

1st  POLISH CONFERENCE ON
HYDROGEN ENERGY AND TECHNOLOGY
(PCHET 2018)
25 Października 2018 r. 

Rejestracja, program na:

www.pchet.evenea.pl

www.klasterwodorowy.pl

Misją Klastra, który zainaugurował swą działalność w sierpniu 2017 r. jest inicjowanie działań na 
rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii węglowych, poprzez 
wspieranie członków Klastra i podmiotów współpracujących w rozwoju innowacyjnych rozwiązań
na rzecz efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej.

W klastrze będą funkcjonować Centrum Badawczo-Rozwojowe i Platforma Transferu Technologii, które 

wspomogą prace firm nad projektami technologicznymi, a na późniejszym etapie testowanie i weryfikowanie

rozwiązań.

4.09.2018 r. na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH od-
był się wykład SPE Distinguished Lecturer Krešo Kurt Butula pt. "The 
Unfulfilled Expectation of Horizontal Wells with Multistage Fracture 
Completions in Conventional Reservoirs". 

4.09.2018 r. w siedzibie SITPNiG w Krakowie przy ul. Łukasie-
wicza 1, odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia zasad działania 
spółki, która może zostać powołana w miejsce dotychczasowej dzia-
łalności realizowanej przez OSIR. W spotkaniu wzięli udział: sekretarz 
generalny SITPNiG, główna księgowa SITPNiG, dyrektor OSiR, księgo-
wa OSiR oraz przedstawiciele Oddziałów OSiR w Czechowicach Łodzi 
i Poznaniu. 

6.09.2018 r. w siedzibie SITPNiG w Krakowie odbyło się spotka-
nie Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji z zakre-
su historii społeczno-gospodarczej zatytułowanej: „Przemysł naftowy 
i gazowniczy w Galicji. Historia – pamięć – dziedzictwo”. W spotka-
niu wzięli udział przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa, Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz SITPNiG.

14-16.09.2018 r. Związek Polaków w Rumunii zorganizował 
w Suczawie „Dni polskie”, w ramach których odbyło się także mię-
dzynarodowe sympozjum pod tytułem: „O relacjach polsko-rumuń-
skich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości 
Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii”. W panelu historycznym 
przedstawiciel naszego Stowarzyszenia, Jan Sęp, przedstawił opra-
cowany wspólnie z Józefem Dorynkiem i Tadeuszem Waisem referat 
pod tytułem „Polski przemysł naftowy w połowie XIX wieku”. Relacja 
z tego wydarzenia w przyszłym numerze Wiadomości.

16.09.2018 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbył się piknik naukowy. 
Hasłem pikniku była nauka, ale przez zabawę i udział w ciekawych 
i inspirujących doświadczeniach. W tym zakresie Muzeum zostało 
wsparte przez Centrum Nauki Kopernik. 

27.09.2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Kra-
kowie odbyło się spotkanie z Koordynatorami współpracy pomiędzy 
SITPNiG a EAGE, Leopoldem Sułkowskim i Janem Wójcikiem. Omó-
wiono przebieg bieżącej współpracy oraz wstępne plany na rok 
2019. Przyznane dla naszego stowarzyszenia bezpłatne członkostwa 
w EAGE zostały rozdysponowane między Oddziały SITPNiG i człon-
ków wspierających i wszystkie zgłoszone osoby otrzymały indywidu-
alny dostęp do zasobów EAGE. 

70 urodziny
Henryk Kurek z Oddziału w Katowicach,

Zygmunt Niezwański z Oddziału w Warszawie II, 
Andrzej Nowakowski z Oddziału w Warszawie II,

Zbigniew Sosnowski z Oddziału w Sanoku,
Adam Stefanowski z Oddziału w Łodzi, 

Leszek Ziemiański z Oddziału w Krakowie, 

75 urodziny
Jacek Kaysiewicz z Oddziału w Poznaniu, 

Janusz Kobylański z Oddziału w Warszawie I,
Bogumiła Kopecka z Oddziału w Sanoku, 

Eliza Mańkowska z Oddziału w Warszawie II,
Jadwiga Piechocka z Oddziału w Pile,
Ewa Statkiewicz z Oddziału w Sanoku,

80 urodziny
Mieczysław Białek z Oddziału w Zielonej Górze,

Janina Gołda z Oddziału w Sanoku,

85 urodziny
Anna Korab z Oddziału w Warszawie II,

Wacława Pilat z Oddziału w Krośnie. 
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Piknik Naukowy w Muzeum w Bóbrce

16 września w Muzeum Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
odbył się piknik naukowy. Wydarze-
nie było zorganizowane w ramach 
Europejskich Dni Dziedzictwa, które 
w tym roku odbywały się pod hasłem 
„Niepodległa dla wszystkich”. 

Z tej okazji w Muzeum można było obej-
rzeć specjalne wystawy, poświęcone zaan-
gażowaniu przemysłu naftowego w działania 
niepodległościowe. Szczególnie wyekspo-
nowana została osoba Ignacego Łukasiewi-
cza, jako patrioty, czynnie zaangażowanego 
w walkę o wolność ojczyźnianą.

W ramach obchodów EDD zwiedzający 

mogli zapoznać się z wszystkimi muzealnymi 
ekspozycjami, a ponadto uczestniczyć w pik-
niku naukowym. Promocja nauki, szczególnie 
chemii i fizyki jest dla Muzeum niezwykle waż-
na, a zarazem bardzo trudna ze względu na 
niskie zainteresowanie ze strony odbiorców. 
Tym razem zdecydowano się na obranie innej 
formy popularyzacji tych trudnych nauk.

Hasłem pikniku była nauka, ale przez 
zabawę, poprzez udział w ciekawych i in-
spirujących doświadczeniach. W tym zakre-
sie Muzeum zostało wsparte przez Centrum 
Nauki Kopernik. W trakcie pikniku odbywały 
się pokazy, pod hasłami: „Ciśnienie” i „Umysł 
przyłapany”. Niesamowite wrażenia zapewnił 
autobus – laboratorium z programu Fundacji 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza – „Być jak 

Ignacy”. Prezentował niezwykle ciekawe eks-
perymenty i doświadczenia, które fascynowa-
ły zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Należytą, bo naukową formę zapewniły 
piknikowi prezentacje przygotowane przez 
krośnieński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 im. I. Łukasiewicza oraz wyższe uczelnie: 
Akademię Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica, 
Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologicz-
no- Historyczny. Szczególnie spektakularne 
były pokazy przygotowane przez koła nauko-
we Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewi-
cza. Koło „Szybkiego prototypowania” zachę-
cało do zgłębiania wiedzy z zakresu robotyki, 
natomiast koło „Mega volt” prezentowało 
zagadnienia związane z prądem elektrycznym.

W imprezie nie mogło zabraknąć atrakcji 
dla naszych najmłodszych, nieco mniej za-
awansowanych naukowo. Niewątpliwą atrak-
cję stanowiły potężne, dmuchane zjeżdżalnie 
i trampoliny.

Organizatorzy zadbali o zapewnienie roz-
rywki na najwyższym, intelektualnym pozio-
mie. Piknik był idealną propozycją dla wszyst-
kich, którzy lubią niestandardową formę 
wypoczynku. Przedsięwzięcie okazało się być 
wielkim sukcesem, jako, że w pikniku wzięło 
udział ok. 3.500 osób.

W organizacji pikniku Fundację wsparli: 
Fundacja PGNiG im. I. Łukasiewicza, Politech-
nika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Akade-
mia Górniczo-Hutnicza, im. Stanisława Sta-
szica, Exalo Drilling S.A., PGNiG Technologie 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. 
Ignacego Łukasiewicza w Krośnie.

Barbara Olejarz

OFERTA 
WYDAWNICZA 

SITPNiG

KONTAKT / ZAMÓWIENIA: 
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, tel. +48 12 421 32 47, e-mail: sitpnig@sitpnig.pl, www.sitpnig.pl

Fot. arch. Muzeum PNiG w Bóbrce
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XXXI Spartakiada Szkół im. I. Łukasiewicza 
Strachocina, 5 czerwca 2018 r. ODDZIAŁ w SANOKU

Wiesław Turzański

Cyklicznie co roku z okazji Dnia 
Dziecka odbywa się Spartakiada 
Szkół Podstawowych noszących imię 
Ignacego Łukasiewicza zrzeszonych 
w Oddziale SITPNiG w Sanoku. 

Organizacja XXXI edycji tych zawodów 
przypadła Szkole Podstawowej w Strachocinie. 
Oprócz gospodarzy reprezentacje wystawiło sie-
dem szkół: Cieszacina Wielkiego, Czarnej, Drwi-
ni, Humnisk, Jodłówki, Pakoszówki, Ropienki.

5 czerwca 2018 r. pogoda dopisała, więc 
zawody zostały rozegrane na boisku wielofunk-
cyjnym, na boisku trawiastym oraz w hali spor-
towej. 

Rywalizowano w 5 dyscyplinach: zabawa 
dla chłopców ur. w 2008 r. młodszych; zaba-
wa dla chłopców ur. W 2008 r. i młodszych; 
turniej badmintona dla dziewcząt ur. 2007 
i młodszych; w zabawach dla dzieci ur. 2003 r. 
i młodszych oraz w rzutach osobistych do kosza 
dla opiekunów drużyn. Rywalizacja była bardzo 
zacięta i emocjonująca. O kolejności zadecydo-
wała suma punktów zdobytych we wszystkich 5 
konkurencjach. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Strachocinie, która otrzymała Puchar Prezesa 
SITPNiG, drugie miejsce zajęła Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Humniskach, a  trzecie – Szko-
ła Podstawowa w Pakoszówce. Nagrody dla 
wszystkich szkół – piłki i medale – ufundował 
SITPNiG Oddział w Sanoku. Zmagania sportowe 
obserwowali goście: dyrektor PGNiG SA Oddział 
w Sanoku Kazimierz Nowak, prezes Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego Oddział w Sanoku – Mieczysław Kawecki, 

wiceprzewodniczący koła zakładowego tego 
stowarzyszenia i Przyjaciel Szkoły – Wiesław 
Turzański przewodniczący Koła Zakładowego 
nr 2 Sylwester Pasławski oraz dyrektorzy szkół  
łukasiewiczowskich z Cieszacina Wielkiego, 
Czarnej, Drwini, Humnisk, Jodłówki, Pakoszów-
ki, Ropienki i Strachociny; przewodniczący Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej w Strachocinie  
Witold Dobosz. 

W spartakiadzie uczestniczyło około 300 
osób w tym po 20 przedstawicieli poszcze-
gólnych szkół. W trakcie spotkania uczniowie 
korzystali z ciepłych posiłków, napoi. Celem 
spotkania jest integracja młodzieży, nawiązanie 
nowych znajomości oraz wspólna zabawa. Po 
zakończeniu zawodów nastąpiło uroczyste za-
kończenie spartakiady z nagrodami, dyplomami 
oraz medalami. 

Wiesław Turzański

Fot. arch. Wiesław Turzański

Fot. arch. Wiesław Turzański

Fot. arch. Wiesław Turzański Fot. arch. Wiesław Turzański
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Podsumowanie IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu
W dniach 19-20 września br., we 

Wrocławiu, w Centrum Konferencyj-
nym Hotelu Novotel Wrocław Cen-
trum odbył się IV Kongres Energetycz-
ny, którego hasłem przewodnim było 
„Nowe oblicze polskiej energetyki”. 
Kongres odbywał się pod patronatem 
honorowym prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego oraz mini-
stra Energii Krzysztofa Tchórzewskie-
go. Organizatorem wydarzenia był, 
jak zawsze, Dolnośląski Instytut Stu-
diów Energetycznych – DISE. 

W IV Kongresie Energetycznym udział 
wzięła rekordowa liczba uczestników – ponad 
350 osób z całego świata. W ciągu dwóch dni 
imprezy, w jednym miejscu spotkali się prak-
tycznie wszyscy najważniejsi decydenci w pol-
skiej energetyce, a także znamienici prelegenci 
z Polski, Europy i ze świata, w tym między in-
nymi: wiceminister Energii Tomasz Dąbrowski, 
ambasador Królestwa Szwecji Stefan Gullgren, 
Director Policy Issues Eurelectric Marion Laba-
tut, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Maciej 
Bando, prezes Urzędu Dozoru Technicznego 
Andrzej Ziółkowski, przewodniczący Zespołu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Ener-
gii przy NCBiR dr inż. Wojciech Myślecki, ekspert 
w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Po-
zamilitarnego BBN Paweł Turowski, wiceprezes 
Zarządu PGE S.A. Paweł Śliwa, prezes Zarządu 
TAURON Polska Energia S.A. Filip Grzegorczyk, 
prezes Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. Robert 
Zasina, prezes Zarządu ENEA Trading sp. z o.o. 

Dawid Klimczak, członek Zarządu ds. Rozwoju 
PKN Orlen S.A. Zbigniew Leszczyński, prezes Ra-
fako S.A. Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes 
Zarządu MC2 Solutions sp. z o.o., była minister 
Cyfryzacji Anna Streżynska, prezes Towarowej 
Giełdy Energii S.A. Piotr Zawistowski. Poza tym 
w kuluarach kongresu spotkać można było wie-
le innych wybitnych postaci: przedstawicieli ad-
ministracji rządowej, ekspertów, liderów spółek 
energetycznych oraz naukowców zajmujących 
się na co dzień problematyką polskiej, europej-
skiej i światowej energetyki.

Uczestnicy w trakcie sześciu debat oraz 
licznych wystąpień i prezentacji indywidualnych 
próbowali odpowiedzieć na wiele, kluczowych 
dla branży i całego kraju, pytań. Do najważ-

niejszych z nich można zaliczyć następujące: 
Czy można już mówić, że polska energetyka 
rzeczywiście nabiera nowego oblicza? Czy elek-
tromobilność to faktycznie szansa i przyszłość 
dla polskiej gospodarki? Czy Polska faktycznie 
staje się bezpieczna w zakresie dostaw gazu? 
Czy energetyka atomowa ma w Polsce sens? 
Szczególnymi wydarzeniami kongresu były bloki 
tematyczne, których partnerem był PKN ORLEN 
S.A.(zarazem Partner Tytularny 4DKE): Doktryna 
energetyczna, Elektromobilność oraz Energetyka 
odnawialna nowej generacji.

W trakcie IV Kongresu Energetycznego 
przyznano także po raz kolejny nagrodę DISE 
„Osobowość Energetyki 2018”. Tym razem sta-
tuetki otrzymały dwie osoby: Saulius Bilys CEO, 
AB Amber Grid oraz Tomasz Stępień prezes Za-
rządu OGP GAZ SYSTEM S.A. za konsekwentnie 
realizowany projekt połączenia sieci gazowych 
pomiędzy Polską i Litwą, mający duże znaczenie 
dla bezpieczeństwa energetycznego obu kra-
jów. Decyzja władz DISE dotycząca wyboru lau-
reatów została przyjęta z dużym zadowoleniem 
przez całe środowisko branży energetycznej.

Za rok we Wrocławiu odbędzie się kolej-
na edycja Kongresu Energetycznego. Będzie to 
już piąte, a więc jubileuszowe, spotkanie całej 
branży paliwowej, energetycznej i wydobyw-
czej. Kierownictwo DISE zapowiedziało w trak-
cie kongresu, że już teraz planuje by było to 
spotkanie wyjątkowe.

Dolnośląski Instytut Studiów 
Energetycznych

Fot. arch. DISE

Fot. arch. DISE
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Kongres Impact mobility rEVolu-
tion’18 w Katowicach pokazał, jak 
bardzo w ciągu ostatnich dwóch lat 
zmieniła się branża elektromobilno-
ści w Polsce. Pierwsze wydarzenie tej 
rangi, kilka tysięcy gości, decyzyjni 
przedstawiciele kluczowych uczestni-
ków rynku, w tym politycy, samorzą-
dowcy, prezesi spółek i naukowcy. 
Przede wszystkim jednak dostrzegal-
ne na każdej sesji przejście od mniej 
lub bardziej mglistych wizji sprzed 
kilku lat do konkretów i już realizo-
wanych projektów.

Przedstawiły je m.in. spółki energetyczne. 
Tauron realizuje obecnie około 40 projektów e-
-mobility. W samych Katowicach spółka chce zain-
stalować 22 stacje do ładowania pojazdów elek-
trycznych. Z kolei PKN Orlen potwierdził, że chce 
uruchomić 190 punktów do ładowania na swoich 
stacjach paliw. Co istotne, o rozwoju elektromo-
bilności w Polsce i szansach biznesowych, jaki ten 
rozwój daje, mówiły również firmy, które raczej 
nie są kojarzone z branżą. Dobrym przykładem 
jest Grupa Azoty, która przyznała, że angażuje się 
w produkcję specjalistycznej chemii do produkcji 
akumulatorów. Tak jak wspomniał Greg Williams 
z WIRED podczas jednego z pierwszych wystą-
pień kongresu, elektromobilność opiera się na 
pięciu filarach: elektryczności, autonomiczności, 
przyłączeniu do sieci, współdzieleniu i równowa-
dze ekologicznej. Każdy z tych filarów to szansa 
dla różnych biznesów.

– Na elektromobilność już od jakiegoś czasu 
patrzymy jak na globalny trend. A nie nazywaliby-
śmy globalnym trendem czegoś, co byłoby tylko 
pewną niszą lub wycinkiem rynku. Zmiana sposo-
bu transportu, przemieszczania się, dotyka wielu 
aspektów codziennego życia. Rozwój elektromo-

bilności to jednocześnie szansa rozwoju dla wielu 
rodzajów biznesów i to było doskonale widoczne 
podczas kongresu – powiedział Wojciech Dziwisz, 
kierownik ds. rozwoju e-mobility w ABB w Polsce. 

Mobilna rewolucja przewijała się nie tylko 
w nazwie wydarzenia. Wolf-Stefan Specht, pre-
zes zarządu Volskwagen Group Polska, przyznał 
że odwrotu już nie ma. Na dowód przedstawił 
plany Volkswagena: inwestycje w 16 fabryk e-
-mobility na świecie oraz elektryfikacja wszyst-
kich modeli w portfolio VW do 2030 roku. Z kolei 
o rewolucji w transporcie miejskim mówił m.in. 
Hakan Agnevall, prezes Volvo Buses, dla którego 
Polska może być jednym z liderów elektromobil-
ności w Europie.

– Obecność największych graczy na kongre-
sie pokazuje znaczenie i potencjał polskiego ryn-
ku. Biorąc pod uwagę zaangażowanie globalnych 
marek, liczbę realizowanych oraz planowanych 
projektów, a także fakt, że elektromobilność zaczę-
ła być traktowana wieloaspektowo, np. również 
z perspektywy rozwoju sieci energetycznej i do-
datkowych usług jak „car-sharing”, czy płatności 
mobilne, to w końcu, z czystym sumieniem mo-

żemy mówić o realnym rozwoju branży w Polsce 
– uważa Wojciech Dziwisz. 

Przekonywali o tym również przedstawiciele 
rządu. Przykład Norwegii pokazuje, że zaangażo-
wanie ustawodawcy w rozwój elektromobilności 
jest bardzo ważne. Dzięki odpowiednim regula-
cjom, ustalającym zdrowe zasady działania rynku, 
i systemowi dopłat, Norwegia stała się w minio-
nym roku pierwszym krajem, w którym zareje-
strowano więcej aut elektrycznych i hybryd niż 
samochodów spalinowych. – Również w Polsce 
firmy, które chcą zainwestować pieniądze w elek-
tromobilność, muszą wiedzieć w jakich ramach 
docelowo będziemy działać i na podstawie jakich 
regulacji – dodaje Wojciech Dziwisz.

O rewolucji mówiła także firma ABB, oficjalny 
partner kongresu, która zaprezentowała bolid For-
muły E nowej, drugiej generacji. Formuła E stała 
się nie tylko ciekawą alternatywą dla Formuły 1 
jeśli chodzi o sportowe emocje, ale również plat-
formą do rozwoju technologii e-mobility i jej testo-
wania w najtrudniejszych warunkach. – Wiedza 
i doświadczenie, które posiada ABB w zakresie 
ładowania pojazdów elektrycznych, będą wyko-
rzystywane w naszej elektrycznej serii – podkreślił 
Graeme Davison, ambasador Formuły E.

W najbliższym sezonie ABB FIA Formula E 
Championship wystąpi 11 zespołów. Z tej grupy 
większość to producenci oryginalnego wyposa-
żenia, którzy będą wykorzystywać wyścigi elek-
trycznych bolidów do rozwoju najnowocześniej-
szych technologii. Wiele spośród tych technologii 
trafi następnie do samochodów użytkowych i być 
może ukaże zupełnie nowe aspekty elektromobil-
nej rewolucji.

Impact mobility rEVolution było jak do tej 
pory największym wydarzeniem poświęconym 
elektromobilności w Polsce. Wzięło w nim udział 
około 2000 gości, w tym 150 prelegentów, przed-
stawiciele blisko 400 firm oraz 150 startupów. 
W czasie kongresu odbyło się około 40 wydarzeń 
towarzyszących. 

ABB Sp. z o.o.

Polska rEVolucja, o której 
się nie tylko mówi

Graeme Davison. Fot. Jacek Waszkiewicz

Formula E. Fot. arch. ABB
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W dniach 17–20 września 2018 r. 
odbyła się w Zakopanem-Kościelisku 
Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowo-Techniczna GEOPETROL 
2018 pn.: Rozwój technik poszuki-
wania i eksploatacji złóż węglowodo-
rów. Organizatorem konferencji był 
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 
Instytut Badawczy. Honorowy patro-
nat nad konferencją objął prezes Za-
rządu PGNiG S.A. Piotr Woźniak.

Koncepcja organizacji Konferencji GEOPE-
TROL od 22 lat nie uległa zmianie. Jej głównym 
celem jest spotkanie w jak najszerszym gronie 
przedstawicieli przemysłu naftowego i świata 
nauki, by można było przedyskutować zmienia-
jące się kierunki i priorytety w poszukiwaniach 
i eksploatacji złóż węglowodorów, omówić in-
nowacyjne metody, techniki i technologie w tej 
dziedzinie, a także by wymienić doświadczenia 
z naszymi zagranicznymi gośćmi. Ważne jest by 
móc określić swoje miejsce na ścieżce rozwoju 
całej branży.

Uczestnicy zgłosili ponad 180 prezentacji, 
stąd zorganizowano różne formy spotkań: sesje 
referatowe i posterowe oraz warsztaty:
Sesja I – Poszukiwania złóż węglowodorów

I.1 Geochemia we współczesnej prospekcji 
naftowej (prowadząca: Irena Matyasik)

I.2 Geologia regionalna i naftowa (prowa-
dzący: Piotr Dziadzio)

I.3 Profilowania geofizyki wiertniczej oraz 
parametry petrofizyczne z różnej perspek-

tywy (prowadząca: Edyta Puskarczyk)
I.4 Sejsmika – nowe rozwiązania (prowa-

dzący: Aleksander Wilk)
Sesja II – Technologia wiercenia i uszczelniania 
otworów wiertniczych (prowadząca: Małgorza-
ta Uliasz)
Sesja III – Nowe techniki i technologie w zasto-
sowaniu do nietypowych złóż węglowodorów 
(prowadzący: Piotr Such)
Warsztaty I – Metody analiz termicznych w oce-
nie substancji organicznej (prowadząca: Irena 
Matyasik)
Warsztaty II – Metody wspomagania wydoby-
cia węglowodorów (prowadzący: Jan Lubaś)
Warsztaty III – Wybrane zagadnienia inżynierii 
naftowej (prowadzący: Paweł Budak, Krzysztof 
Labus)

Warsztaty IV – Zabiegi stymulacji wydobycia – 
nowe wyzwania, nowe technologie (prowadzą-
cy: Piotr Kasza)

Warsztaty V – Pozyskiwanie metanu z pokła-
dów węgla (prowadzący: Grzegorz Leśniak)

Warsztaty VI – Modelowanie i symulacje złożo-
we – nowe metody i zastosowanie (prowadzą-
cy: Piotr Łętkowski)

Warsztaty VII – Podziemne magazynowanie 
gazu, stan obecny i przyszłość (prowadzący: 
Bogdan Filar)

Warsztaty VIII – Propelanty i materiały wybu-
chowe w przemyśle naftowym (prowadzący: 
Antoni Frodyma)

Warsztaty IX – Wybrane zagadnienia ochrony 
środowiska w przemyśle nafty i gazu z aplikacją 

Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2018
Rozwój technik poszukiwania 
i eksploatacji złóż węglowodorów

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIB Fot. arch. INiG - PIB
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procesów mikrobiologicznych (prowadzący: Te-
resa Steliga, Piotr Kapusta)

Warsztaty X – Rozpoznawanie i eksploatacja 
zasobów geotermalnych (prowadzący: Marek 
Dohnalik)
Referaty plenarne:

1. D. Dzirba (Polska): Działalność PGNiG 
S.A. w obszarze badań, rozwoju i inno-
wacji.

2. K. Potera (Polska): Perspektywy rozwoju 
przemysłu naftowego w Polsce.

3. A.B. Zolotukhin (Federacja Rosyjska): 
Smart wells and model-based field pro-
duction optimization.

4. A.M. Kowałko, A. Stognij (Ukraina): 
Osnownyje naprawlenija razwitja naucz-
no-techniczeskoj politiki Gruppy NAFTO-
GAZ.

5. M. Mastalerz (USA): Coal as unoconven-
tional resource: current status and way 
forward.

6. Lakatosz, G. Szentes (Węgry), S. Falko-
wicz, R. Cicha-Szot (Polska): Green Rese-
rvoir Conformance Treatment in Oil Fields: 
Focus on Silicate-Based Technologies.

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIB

Pośród bardzo szerokiej tematyki prezenta-
cji, każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć coś 
interesującego dla siebie: od roli geochemii we 
współczesnej prospekcji naftowej, oceny moż-
liwości występowania złóż gazu zamkniętego 
w głębokich strefach basenu górnośląskiego, 
czy obliczania objętości materii organicznej na 

podstawie inwersji genetycznej danych sej-
smicznych, po zaczyny cementowe z dodatkiem 
nanokomponentów, modelowanie i symulacje 
złóż węglowodorów, czy pozyskiwanie metanu 
z pokładów węgla.

Autorzy najwyżej ocenionych prezenta-
cji, zarówno referatowych, jak i posterowych, 
otrzymali jako wyróżnienie drewniane kolorowe 
ptaki – symbol Konferencji GEOPETROL. Tego-
roczne ptaki powędrowały m.in. do Krzysztofa 
Wolańskiego (PGNiG S.A.), Pawła Poprawy 
(AGH), Aly Hamoudy (uniwersytet w Stavanger), 
Macieja Steca (Exalo Drilling S.A.), Jerzego Stopy 
(AGH), Jolanty Aszkenazy (PGNiG S.A.), Zbignie-
wa Gmińskiego (PGNiG S.A.), Kamili Wawrzy-
niak-Guz (AGH), Wojciecha Zarudzkiego (Orlen 
Upstream Sp. z o.o.), Scotta Baileya (Flex-Chem. 
Corp., USA).

W tegorocznej konferencji uczestniczy-
ło około 300 osób, w tym goście zagraniczni 
z USA, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Azerbej-
dżanu, Uzbekistanu, Węgier, Norwegii, Niemiec 
i Anglii.

Polski przemysł naftowy reprezentował licz-
ny zespół z Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. (Od-
dział Geologii i Eksploatacji, Oddział w Zielonej 
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Górze, Oddział w Sanoku, Exalo-Drilling S.A., 
Geofizyka Toruń S.A., Gas Storage Poland Sp. 
z o.o.), a także przedstawiciele ORLEN Upstream 
Sp. z o.o. i LOTOS Petrobaltic S.A.

Krajowe jednostki naukowe obecne na 
konferencji to: AGH, Instytut Fizyki Jądrowej 
PAN, Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska, 
Państwowy Instytut Geologiczny – PIB, Główny 
Instytut Górnictwa, Instytut Przemysłu Organicz-
nego.

Zagraniczne ośrodki naukowe, których 
przedstawiciele byli obecnie na konferencji to 
Uniwersytety: w Indianie (USA), w Oklahomie 
(USA), w Stavanger (Norwegia), w Miszkolcu 
(Węgry), w Moskwie (Rosja), w Iwanofrankow-
sku (Ukraina), a także Instytuty: w Baku (Azer-
bejdżan), w Kijowie (Ukraina).

Materiały konferencyjne liczą 1200 stron.
Patronat medialny objęły czasopisma: „Nafta-

-Gaz” oraz „Wiadomości Naftowe i Gazownicze”.
W ramach konferencji zorganizowano dwie 

wystawy:
1. „100 najważniejszych wydarzeń branży 

naftowej w okresie 1918–2018” w na-
wiązaniu do Jubileuszu Odzyskania Nie-
podległości Polski,

2. „Moja Copacabana 2018” – wystawa 
fotograficzna będąca wynikiem konkur-
su zorganizowanego dla pracowników 
Instytutu, o tematyce wakacyjnej.

Organizatorzy

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIB
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26 września 2018 odbyła się w Warsza-
wie XVI Międzynarodowa Konferencja i Wy-
stawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018, zorgani-
zowana przez Zarząd Targów Warszawskich 
S.A. pod honorowym patronatem Krzysztofa 
Tchórzewskiego – ministra Energii, Andrzeja 
Adamczyka – ministra Rozwoju, Jadwigi Emi-
lewicz – minister Przedsiębiorczości i Techno-
logii, Jerzego Kwiecińskiego – ministra Inwe-
stycji i Rozwoju, Mariusza Oriona Jędryska 
– sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowi-
ska, głównego geologa kraju, Macieja Bando 
– prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Alicji 
Adamaczak – prezes Urzędy Patentowego 
oraz Łukasza Kroplewskiego – prezesa Izby 
Gospodarczej Gazownictwa.

Partnerami tegorocznej konferencji byli 
GAZ-SYSTEM S.A. – firma strategiczna dla pol-
skiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energe-
tycznego, PERN S.A. – krajowy i regionalny lider 
logistyki naftowej, CISCO Polska – światowy 
lider w zakresie IT i sieci. Partnerem Sesji Ga-
zowej po raz kolejny zostało Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo S.A. – największa spół-
ka w Polsce zajmująca się poszukiwaniem i wy-

dobywaniem gazu ziemnego i ropy naftowej.
Tematami przewodnimi tegorocznej konfe-

rencji i wystawy Nafta-Gaz-Chemia były: INNO-
WACJE, TECHNOLOGIA, INFRASTRUKTURA 

Konferencję otworzył Krzysztof Tchórzew-
ski – minister Energii. W swoim wystąpieniu 
poruszył wszystkie najważniejsze zagadnienia 
będące tematami przewodnimi konferencji –
bezpieczeństwo energetyczne, rozwój technolo-
giczny, politykę energetyczno-klimatyczną oraz 
transformację energetyczną, które jednocześnie 
wpisują się w priorytetowe działania Rządu RP.

Polski rząd konsekwentnie prowadzi polity-
kę bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw ropy 
i gazu. Kluczowymi projektami wpisującymi się 
w tę politykę jest budowa gazociągu Baltic Pipe, 
rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu i Ter-
minalu Naftowego w Gdańsku.

Minister zwrócił również uwagę na kwestie 
zanieczyszczenia powietrza oraz problem niskiej 
emisji CO2. Rozwiązaniem tego problemu jest 
wzmocnienie roli gazu ziemnego, który może 
pełnić rolę paliwa niskoemisyjnego, ale wiąże 
się również z koniecznością inwestycji w rozwój 
sieci dystrybucyjnej. Minister wspomniał również 

XVI Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2018

o opracowanym przez Ministerstwo pakiecie na 
rzecz Czystego Transportu oraz elektromobilności 
jako wielkiej szansie Polski na dynamiczny rozwój 
gospodarczy i kolejnym  kroku zmierzającym do 
poprawy jakości życia w naszym kraju.

Kolejnym tematem, który poruszył mini-
ster w wystąpieniu otwierającym konferencję 
Nafta-Gaz-Chemia 2018 było bezpieczeństwo 
dostaw ropy naftowej do polskich rafinerii 
i założenia Polityki Rządu dla Infrastruktury Lo-
gistycznej w sektorze naftowym, która zakłada 
m.in. rozbudowę bazy przeładunkowo-maga-
zynowej w Naftoporcie oraz budowę II nitki 
rurociągu Pomorskiego i rozbudowę zdolności 
magazynowych sektora naftowego. Minister na 
zakończenie wspomniał również o konieczności 
restrukturyzacji sektora naftowego.

Tematy zasygnalizowane w wystąpieniu 
ministra Krzysztofa Tchórzewskiego były konty-
nuowane w debacie panelowej, w której wzięli 
udział Maciej Bando – prezes URE, Paweł Jaku-
bowski – prezes Polskiego LNG SA, Rafał Mi-
land – wiceprezes PERN S.A, Maciej Woźniak 
– wiceprezes PGNiG SA oraz Przemysław Kania 
– dyrektor generalny Cisco Polska.

W drugiej części sesji plenarnej uczestnicy 
debaty próbowali odpowiedzieć na pytanie „Czy 
rewolucja energetyczna pomoże w walce o czy-
ste powietrze?” Kolejnymi tematami zasygnali-
zowanymi w wystąpieniu Ministra K. Tchorzew-
skiego otwierającym konferencję a poruszanymi 
podczas sesji tematycznych konferencji były 
„Nowe technologie i innowacyjne rozwiąza-
nia na rynku paliwowym” oraz „Gazownictwo 
polskie na nowym etapie rozwoju – wyzwania 
technologiczne”. Konferencję zakończyła sesja 
poświęcona bezpieczeństwu „Transport surow-
ców energetycznych – największe wyzwania 
w obszarze bezpieczeństwa”.

Konferencji Nafta-Gaz-Chemia 2018 towa-
rzyszyła wystawa najnowszych rozwiązań tech-
nologicznych.

Zapraszamy na NAFTA-GAZ-CHEMIA 2019, 
25 września 2019 r.

www.naftaigaz.ztw.pl

Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich

Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich
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GAZ-SYSTEM na Forum Ekonomicznym w Krynicy o innowacjach w gazownictwie

O wyzwaniach i przyszłości branży gazowniczej 
podczas 39. Zjazdu Gazowników

W Warszawie w dniach 14-15 marca 
2019 r. odbędzie się 39. Zjazd Gazowników. 
Podczas tego wydarzenia eksperci i praktycy 
będą dyskutować o nowych wyzwaniach oraz 
kierunkach rozwoju gazownictwa. Program 
merytoryczny Zjazdu obejmie między innymi 
zagadnienia związane z rolą gazu w bilansie 
energetycznym kraju, rozbudową krajowego 
systemu transportu gazu ziemnego oraz inno-
wacyjnością w polskim gazownictwie. 

Organizatorami wydarzenia są Polskie Sto-
warzyszenie Inżynierów i Techników Sanitar-
nych (PZITS), Izba Gospodarcza Gazownictwa 
(IGG) oraz Stowarzyszenie Naukowo – Technicz-
ne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego (SITPNiG). 

„Chcemy, aby 39. Zjazd Gazowników był 
okazją do spotkania przedstawicieli wielu firm 
i organizacji oraz osób działających w branży 
gazowniczej, wzmocnił głos sektora w polskiej 
gospodarce, a jednocześnie służył wymianie do-
świadczeń i informacji” – podkreśla Paweł Stań-
czak, przewodniczący Głównej Sekcji Gazownic-
twa i wiceprezes PZITS oraz wiceprezes SITPNiG. 

PZITS, IGG oraz SITPNiG – trzy najliczniej 
reprezentowane organizacje działające w bran-
ży gazowniczej, chciałyby zachęcić firmy do 
aktywnego uczestnictwa w kreowaniu warun-
ków sprzyjających innowacyjnemu rozwojowi 
polskiej branży gazowniczej, a 39. Zjazd Ga-
zowników będzie doskonałą okazją do zapre-
zentowania wielu innowacyjnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych wykorzystywa-
nych w gazownictwie. 

Wydarzenie korzeniami sięga 1919 r., kiedy 
to w dniach 23-25 kwietnia w Warszawie odbył 
się I Zjazd Gazowników Polskich. Podczas tego 
Zjazdu utworzono samodzielną organizację 
techniczną pod nazwą Zrzeszenie Gazowni-
ków Polskich, która zapoczątkowała działal-
ność obecnego PZITS i która w roku 1931 była 
współzałożycielem Międzynarodowej Unii Ga-
zowniczej (International Gas Union). Do dzisiaj 
PZITS zrzesza przedstawicieli z branży, którzy 
reprezentują polski sektor gazowniczy na ogól-
noświatowym forum gazowym.

Więcej informacji: www.zjazdgazownikow.pl

Jednym z priorytetów GAZ-SYS-
TEM jest wzrost efektywności działa-
nia firmy a to można osiągnąć poprzez 
innowacyjności – powiedział wicepre-
zes Artur Zawartko podczas panelu 
„Nowe biznesy w energetyce – w po-
szukiwaniu utraconych zysków”, któ-
ry odbył się 5 września 2018 r. w ra-
mach XXVIII Forum Ekonomicznego 
w Krynicy Zdroju. 

Wiceprezes Zawartko podkreślił, że GAZ-
-SYSTEM dostrzega duży potencjał w diagnosty-
ce gazociągów i korzyści płynące z działalności 
badawczo-rozwojowej.

Chcemy w tym zakresie zacieśnić współ-
pracę z działającymi w sektorze ośrodkami 
naukowymi. Kilka dni temu rozstrzygnięto 
pierwszy konkurs Wspólnego Przedsięwzięcia 
INGA prowadzonego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju. To dobra okazja do dialogu 
pomiędzy nauką a biznesem i realizacji konkret-
nych innowacyjnych przedsięwzięć w obszarze 
gazownictwa – powiedział. 

Wiceszef GAZ-SYSTEM zwrócił także uwa-
gę, że funkcjonujące w obrębie spółki labora-

toria świadczą szeroką gamę usług pomiaru 
jakości gazu i wzorcowania gazomierzy. 

To odpowiedź zarówno na potrzeby samej 
spółki, ale także oferta kierowana do odbiorców 
końcowych, spółek dystrybucyjnych i wszystkich 
zainteresowanych tego typu zaawansowanymi 
badaniami – zaznaczył wiceprezes Zawartko. 

Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM, 
przypomniał także, że w lutym tego roku podję-
to decyzję o rozbudowie Terminalu LNG w Świ-
noujściu, polegającej m.in. na zwiększeniu ist-
niejącego układu regazyfikatorów SCV o kolejne 
jednostki. Dzięki temu na Terminalu możliwe 
będzie skroplenie 7,5 mld m3 gazu ziemnego 

rocznie (z obecnych 5 mld m3). 
Forum Ekonomiczne w Krynicy to najwięk-

sze i najbardziej znane spotkania przedstawicieli 
świata polityki i biznesu w Europie Środkowo-
-Wschodniej. Jego misją jest tworzenie korzyst-
nego klimatu dla rozwoju współpracy politycz-
nej i gospodarczej w regionie. Tegoroczna, 
XXVIII edycja odbywa się pod hasłem „Europa 
wspólnych wartości czy Europa wspólnych in-
teresów”. Głównym organizatorem wydarzenia 
jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Mariusz Kozłowski 
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM 

Fot. arch. GAZ-SYSTEM



37
9(239)/2018

wrzesień

Już po raz szesnasty, w dniach 6 
– 9 września spotkaliśmy się na Mi-
strzostwach Polski Branży Naftowej 
i Gazowniczej w Rowerach Tereno-
wych. W ramach zawodów odbył się 
także III Bieg Przełajowy i VI Spływ 
Kajakowy. Honorowy patronat nad 
naszymi mistrzostwami objęło Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two. PGNiG było także sponsorem 
głównym imprezy.

Tym razem zakwaterowani byliśmy w Ho-
telu „GEOVITA” w Jadwisinie. Jadwisin to mała 
wieś położona na wysokim brzegu Narwi 
w województwie mazowieckim, w powiecie 
legionowskim, w gminie Serock. Z uwagi na 
swoje położenie nad brzegami Jeziora Ze-

„Alpejczyk” nad Jeziorem Zegrzyńskim

grzyńskiego, jest to miejscowość o charakterze 
letniskowo-rekreacyjnym. Okolica stwarza moż-
liwości uprawiania sportów wodnych, turystyki, 
wędkarstwa i żeglarstwa. Na jej terenie zlokali-
zowane są przystanie żeglarskie, oddział Insty-
tutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz zespół 
pałacowo-parkowy pochodzący z końca XIX 
wieku otoczony 100 ha parkiem – rezerwatem 
przyrody. Neoklasycystyczny pałac zbudowano 
w latach 1896-1898 dla Radziwiłłów, Macieja 
i Jadwigi z Krasińskich. Projekt pałacu wykonał 
francuski architekt Franciszek Arveuf. Rezydencji  
nadano styl nawiązujący do architektury  epoki 
renesansu. Nazwa wsi – Jadwisin pochodzi od 
imienia Księżnej Jadwigi Radziwiłłowej z Rodu 
Krasińskich, która ziemie te dostała w spadku po 
ojcu z części dóbr Zegrze. 

Fot. arch. Alpejczyk

Fot. arch. Alpejczyk

Fot. arch. Alpejczyk
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Miejsce Nazwisko i Imię Firma
KOBIETY

1 Gilewska Monika PGNiG o/ Zielona Góra
2 Boczkowska-Pidek Katarzyna PGNiG o/ Zielona Góra
3 Frost Sylwia PGNiG o/ Zielona Góra

MĘŻCZYŹNI
1 Czwerenko Wojciech PGNiG SA O/ Sanok
2 Pyrzak Paweł ORLEN UPSTREAM, Warszawa
3 Kozicki Sławomir EuRoPol GAZ SA, Warszawa

Miejsce Firma
1 PGNiG SA O/ Zielona Góra
2 PGNiG SA O/ Sanok
3 EuRoPol GAZ SA, Warszawa

WYNIKI BIEG

WYNIKI ROWERY

WYNIKI DRUŻYNOWE BIEGWYNIKI DRUŻYNOWE ROWERY

Miejsce Nazwisko i Imię Firma
KOBIETY GRUPA I

1 Boczkowska-Pidek Katarzyna PGNiG o/ Zielona Góra
2 Gilewska Monika PGNiG o/ Zielona Góra
3 Kolata Maria PGNiG o/ Zielona Góra

KOBIETY GRUPA II
1 Kostka Patrycja EuRoPol GAZ SA, Warszawa
2 Radwańska Edyta Alpejczyk
3 Frost Sylwia PGNiG o/ Zielona Góra

MĘŻCZYŹNI GRUPA I
1 Klatka Aleksaner PGNiG SA O/ Sanok
2 Kozicki Sławomir EuRoPol GAZ SA, Warszawa
3 Szymański Rafał PGNiG o/ Zielona Góra

MĘŻCZYŹNI GRUPA II
1 Gas Tomasz PGNiG SA O/ Sanok
2 Bąk Aleksander PGNiG SA O/ Sanok
3 Panek Krzysztof PGNiG SA O/ Sanok

Miejsce Firma
1 PGNiG SA O/ Sanok
2 PGNiG SA O/ Zielona Góra
3 EuRoPol GAZ SA, Warszawa

Jezioro Zegrzyńskie to sztucznie utworzony  
w latach 1958 - 1963 na rzece Narew zbiornik 
retencyjny. Obecnie jezioro, zwane także często 
potocznie Zalewem Zegrzyńskim, jest wyko-
rzystywane przede wszystkim do celów rekre-
acyjnych oraz jako rezerwuar wody pitnej dla 
aglomeracji warszawskiej. Jego powierzchnia 
całkowita to ok. 30 km2 a pojemność 94,3 mln 
m3. W miejscowości Dębe usytuowana jest za-
pora mająca 7,3 m wysokości i to właśnie dzię-
ki niej można też produkować niewielką ilość 
energii elektrycznej. Wokół Jeziora Zegrzyńskie-
go znajduje się dwanaście szlaków rowerowych 
a ich długość wynosi aż 351,1 km. To właśnie 
na jednym z tych szlaków wytyczono trasę na-
szych rowerowych zmagań. Koronna konkuren-
cja mistrzostw odbyła się na trudnej technicznie 
trasie o długości ok. 7 km. Rywalizacja toczyła 
się w dwóch grupach kobiet i mężczyzn, podzie-
lonych na kategorie wiekowe. Po zaciętej walce 
na trasie zwycięzcami zostali: w grupie I kobiet 
Katarzyna Boczkowska-Pidek z PGNiG SA Od-
dział w Zielonej Górze, w grupie II kobiet Patry-
cja Kostka z EuRoPol GAZ SA, w grupie I męż-
czyzn Aleksander Klatka z PGNiG Oddział Sanok 
i w grupie II Tomasz Gas, także reprezentujący 
PGNiG Oddział Sanok. Klasyfikacja drużynowa 
zakończyła się sukcesem Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa Oddział w Sanoku. 
III Mistrzostwa Polski Branży Naftowej i Gazow-
niczej w Biegach Przełajowych zakończyły się 
zwycięstwem Moniki Gilewskiej z PGNiG SA O/
Zielona Góra w grupie kobiet i Wojciecha Czwe-

Fot. arch. Alpejczyk
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renko z PGNiG SA O/Sanok w grupie mężczyzn. 
Bardzo ciekawą, ok. 15 kilometrową trasą po 
Narwi, odbył się VI spływ kajakowy. Piękne wi-
doki starorzecza tej rzeki i  słoneczna pogoda na 
długo pozostaną w pamięci kajakarzy. 

Każdy z uczestników naszego spotkania 
mógł też wziąć udział w bardzo ciekawym szko-
leniu w zakresie zwalczania pożarów i ewaku-
acji z miejsca zagrożenia „Akademia Gaszenia”. 
Kurs przeprowadzony był przez profesjonalnych 
oficerów Państwowej Straży Pożarnej. Pokazano 
nam m. in. w jaki sposób skutecznie ugasić pło-
nący samochód.

Za nami kolejne spotkanie członków i sym-
patyków Stowarzyszenia Miłośników Sportu 
i Rekreacji „Alpejczyk”. Bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom mistrzostw oraz na-
szym sponsorom, a w szczególności naszemu 
sponsorowi głównemu, PGNiG SA. Zaprasza-
my wszystkich entuzjastów aktywnych form 
spędzania wolnego czasu, na naszą kolejną 

imprezę – XIX Mistrzostwa Polski w Narciar-
stwie Alpejskim Branży Gazowniczej i Naftowej, 
które odbędą się w lutym 2019 roku. Miejscem 
naszego spotkania, podobnie jak w tym roku, 
będzie Hotel „Perła Południa” w Rytrze.

Po raz kolejny patronami medialnymi na-

Fot. arch. Alpejczyk

Fot. arch. Alpejczyk Fot. arch. Alpejczyk

Fot. arch. Alpejczyk

szych mistrzostw były „Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze” oraz „Przegląd Gazowniczy”. 

Włodzimierz Kleniewski
Polska Fundacja Olimpijska
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Wrzesień to w Zielonej Górze 
miesiąc kojarzony przede wszystkim 
z Winobraniem. Święto miasta to 
również święto sztuki i kultury, arty-
stów lokalnych. 

Do nich należy Sylwia Gromacka-Staśko 
mieszkająca w Droszkowie koło Zielonej Góry. 

Winny Gród 
w malarstwie

VIII wystawa kanarków i ptaków egzotycznych

Na obrazach Mileny pojawiają się bajkowe postacie i zwie-
rzęta. Fot. Archiwum Oddziału

„Kolor towarzyszy mi od zawsze” opowiadała Sylwia Gromacka-Staśko podczas wernisażu. Fot. Archiwum Oddziału

Wystawa Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych odbyła się w dniach 
25-26 sierpnia w Salonie Wystaw zie-
lonogórskiego Oddziału PGNiG.

Była to już VIII edycja tego wydarzenia. 
Uwagę zwiedzających zwracały m. in. papużki 

Uprawia malarstwo naiwne na płótnie w tech-
nice akrylowej i olejnej. Zajmuje się również 
zdobieniem szkła użytkowego i ozdobnego. 
Jej barwne prace od dwóch lat są ozdobą Wi-
nobrania, a warsztaty z jej udziałem przycią-
gają tłumy.

Charakterystyczny, pozytywny przekaz  
malarstwa naiwnego artystki podkreślony jest 
przez nasycony, wesoły kolor i bujną, niespo-
tykaną kompozycję. W Salonie Wystaw po-
znaliśmy bogaty zbiór winobraniowych scenek 
rodzajowych oraz prace córki artystki, Mileny, 
która pod rodzicielskim okiem rozwija swój 
talent.

Dorota Mundry
Jolanta Pietras

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Kolorowe ptaki od kilku lat przyciągają uwagę młodych zielonogórzan, są jednocześnie okazją do przekazania informacji o PGNiG. Fot. Jolanta Pietras

faliste, świergotki seledynowe i wiele innych 
nietypowych okazów. 

Oprócz prawdziwych, żywych i rozświergo-
tanych egzotycznych ptaków, na najmłodszych 
czekały także inne atrakcje. Można było poko-
lorować obrazki przedstawiające najróżniej-

sze rodzaje kanarków i papug, a dodatkową 
niespodzianką były drobne gadżety przygoto-
wane przez Dział Komunikacji i PR.  Wystawę 
zorganizował Polski Związek Hodowców Kanar-
ków i Ptaków Egzotycznych Oddział w Zielonej 
Górze.

Michał Burkowski
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze






