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Jako jedyny polski producent projektujemy i wytwarzamy wszystkie komponenty systemów opomiarowania 
przepływu gazów dla celów rozliczeniowych i technologicznych.

Nasz program produkcji obejmuje m.in.:

 Gazomierze:
       turbinowe CGT od G40 PN16 do G6500 PN110 (certyfikat zgodności z dyrektywą MID)
       rotorowe CGR od G10 do G400 PN16, zakresowości do 1:250 (certyfikat zgodności 
       z dyrektywą MID)
       zwężkowe CGZ (klasyczne) i CGZW (z wymienną kryzą)
       przepływomierze turbinowe CPT od DN25 do pomiarów technologicznych 

 Systemy rejestracji i korekcji:
       rejestratory impulsów CRS-03 
       korektory objętości VpTz typu CMK o zasilaniu bateryjnym/sieciowym
       przeliczniki sieciowe DOMINO (certyfikat zgodności z dyrektywą MID)

 Systemy transmisji danych:
       moduły transmisji CMB-03 oraz kompletne szafki telemetrii
       konwertery transmisji i niezbędne akcesoria
       urządzenia i oprogramowanie do transmisji przewodowej i poprzez sieć GSM

Oferujemy także relegalizację gazomierzy we własnym laboratorium przepływowym oraz ekspertyzy 
techniczne, analizy danych procesowych instalacji, dobór optymalnego układu pomiarowego. 

Wszystkie nasze urządzenia spełniają lub przewyższają wymagania obowiązujących norm dotyczących 
własności metrologicznych lub wymogów bezpieczeństwa. Posiadamy atesty i dopuszczenia zgodne 
z obowiązującymi przepisami. 

Nasze wyroby zyskały uznanie klientów w Polsce i w wielu krajach świata. Eksportujemy do Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Portugali, Czech, Bułgarii, Mołdawii, Gruzji, Turcji, 
na Węgry, Litwę, Łotwę, także do Korei Południowej, Indii, Indonezji, Boliwii, Kolumbii,  
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. 

Na produkowane przez nas urządzenia udzielamy dwuletniej gwarancji.

Jesteśmy polską firmą inżynierską działającą od 1987 roku.
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Szanowni Czytelnicy
Mimo sporego zainteresowania w zakresie 

poszukiwania węglowodorów niekonwencjo-
nalnych na świecie, w Polsce słabnie powoli 
aktywność inwestorów i coraz częściej mówi się 
o negatywnym scenariuszu dla ich poszukiwania. 
W poprzednim wydaniu „Wiadomości...” pisałem 
o entuzjaźmie, jaki mimo wycofywania się ko-
lejnych firm poszukujących gaz i ropę z formacji  
łupkowych, towarzyszy tym firmom, które na pol-
skim rynku kontynuują te prace. Niestety trzeba 
sobie zdać sprawę z tego, że nie mamy technolo-
gii, którą moglibyśmy bezpośrednio przenieść np. 
z USA i zastosować w naszych warunkach geolo-
gicznych, a to wymaga czasu i sporych nakładów. 
Poza tym ucieka czas (wiele straconych miesięcy 
ze względu na niepewność ustawową w Polsce) 
i wyczekiwanie firm, dla których właśnie „czas to 
pieniądz” oraz ten ostatni – „pieniądz”. Inwesto-
rzy, którzy włożyli swoje pieniądze oczekują ich 
zwrotu. Jeśli go nie widać, to niestety wycofują 
te, które jeszcze pozostały, a firmy dysponujące 
tym kapitałem (poszukujące węglowodory w ich 
imieniu) coraz częściej, zanim wydadzą przysło-
wiowego dolara – „oglądają go wielokrotnie”. 
Bardzo prosty mechanizm. Tak też wyglądało 
z firmami zagranicznymi, które już wycofały się 
z prac poszukiwawczych w Polsce. A  jak wygląda 
sprawa z tymi, które nadal są i inwestują w po-
szukiwanie tego surowca w Polsce? 

Miesiąc temu firma San  Leon deklarowała, 
że będzie prowadziła prace udostępniające na 
złożu w Lewinie i odwierci tam poziomy odwiert, 
ale warunkowała to dobrymi wynikami testu 
z otworu Lublewo LEP-1ST1H, które uważała 
za zachęcające. Czy nadal tak jest, gdy w od-
wiercie tym spada wydobycie poniżej poziomu 
opłacalnego, a 3LegsResorcuses (inwestor dla 
tego otworu) zrezygnowała z kontynuacji prac na 
swoich koncesjach, o czym wspomniałem w po-
przednim wydaniu „Wiadomości...”. Wszystko 
sprowadza się zatem do finansowania tych prac. 
A jak wynika z doniesień prasowych powoli 
słabnie zainteresowanie inwestorów Polską, ze 

względu na dotychczasowe słabe wyniki oraz 
wciąż istniejące bariery administracyjne. 

Mam nadzieję, że prace PGNiG i Orlen 
Upstream związane z poszukiwaniami gazu nie-
konwencjonalnego przyniosą wkrótce spodzie-
wane rezultaty zarówno na Pomorzu, jak i na 
Lubelszczyźnie.

Obiecująco brzmią natomiast informacje 
płynące z firmy FX Energy, która to odkryła gaz 
ziemny w otworze Karmin -1, (koncesja Pyzdry) 
w utworach czerwonego spągowca. To kolejne 
po złożu Lisewo odkrycie tej firmy, ale dotyczy 
ono gazu konwencjonalnego. 

Wracając do do działalności poszukiwawczej 
PGNiG to tutaj należy zauważyć pewne ożywie-
nie. Spółka, jak czytamy w komunikacie, do końca 
tego roku planuje łącznie odwiercić lub rozpocząć 
wiercenie kilkunastu otworów poszukiwawczych 
(zarówno w poszukiwaniu złóż konwencjonal-
nych jak i niekonwencjonalnych) i eksploatacyj-
nych, tak że na koniec roku realizacja ma być na 
poziomie 40 otworów (w pierwszej połowie roku 
PGNiG wykonało 15 otworów). Najważniejsze 
są jednak rezultaty, a na nie z niecierpliwością 
czekamy. Informacja o sukcesie poszukiwawczym 
natychmiast znajdzie się na naszych stronach. 

Na koniec jeszcze wspomnę o sytuacji zwią-
zanej z ogromną podażą ropy naftowej na świe-
cie (również PGNiG zwiększyła produkcję ropy 
naftowej), a co za tym idzie oraz pomimo braku 
nowych odkryć ropy naftowej w Polsce ceny pa-
liw spadają. Jak prognozują specjaliści, cena za 
litr oleju napędowego wkrótce może spaść po-
niżej 5 zł, nie tylko na wybranych stacjach, ale 
wszystkich w kraju. Mamy tutaj koincydencję 
następujących zjawisk; stale umacniającego się 
złotego, spowolnienia gospodarczego na świecie 
oraz praktycznie w 100% zaspokojenie popytu na 
paliwa, co automatycznie wymusza spadek ceny. 
Oby tak dalej dla Polski.
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Arletta Jędrzejczyk Stanisław Rychlicki

Czynniki warunkujące wykorzystanie 
niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej

Factors influencing the use 
of unconventional oil
Abstract

The article describes factors affecting the 
exploration, sharing and exploitation of unco-
nventional oil. Included are: cost-effectiveness, 
technology sharing and exploitation, the impact 
on the climate and the environment, and the 
political and legal provisions. Drew attention 
to the increasing role of unconventional oil in 
the background projections of oil production in 
the world. Experience of the United States and 
Canada indicate that despite the risks and the 
associated, significant financial investment in 
the long term, the involvement of investors in 
unconventional deposits can yield significant 
gains in both the economic and the social.

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano czynniki 

wpływające na poszukiwanie, udostępnianie 
i eksploatację niekonwencjonalnych złóż ropy 
naftowej. Zaliczono do nich: opłacalność eko-
nomiczną, technologię udostępniania i eks-
ploatacji, wpływ na klimat i środowisko oraz 
unormowania polityczne i prawne. Zwrócono 
uwagę na wzrastającą rolę niekonwencjo-
nalnych złóż ropy naftowej na tle prognozy 
produkcji ropy naftowej na świecie. Doświad-
czenia Stanów Zjednoczonych i Kanady wska-
zują, że pomimo ryzyka i związanych z tym 
znaczących nakładów finansowych, w dłuższej 
perspektywie, zaangażowanie inwestorów 
w złoża niekonwencjonalne może to przynieść 
znaczące zyski zarówno w sferze gospodarczej, 
jak i społecznej.

Obecnie w przemyśle naftowym trwa 
dyskusja na temat „peak oil”, czyli określenia 
szczytu wydobycia ropy naftowej. W zależności 
od różnych teorii i prowadzonych debat punkt 
ten określany był do tej pory na podstawie 
przyrostu jej zasobów. Odkrycie niekonwencjo-
nalnych złóż wpłynęło na przesunięcie się tego 

szczytu wydobycia w czasie. W związku z tym 
na arenie światowej obserwujemy wzrost za-
interesowania złożami niekonwencjonalnymi 
[1-3,10,12-14]. Wszelkie przesłanki wskazują, 
że w najbliższych  dziesięcioleciach odkrycia 
złóż konwencjonalnych oraz wydobycie ropy 
naftowej z dotychczasowych odkrytych złóż 
zaczną spadać, a głównym źródłem ropy mogą 
być złoża niekonwencjonalne. Warto w związku 
z tym zastanowić się jakie czynniki warunkują 
wykorzystanie tego typu złóż.

Złoża niekonwencjonalne ropy naftowej 
różnią się właściwościami zarówno ośrodka 
skalnego, jak i medium, które go wypełnia. 
W stosunku do złóż konwencjonalnych, złoża 
te wymagają znaczących nakładów inwestycyj-
nych na ich rozpoznanie i udostępnienie. Dla 
większości złóż tego typu konieczne jest stoso-
wanie specjalistycznych zabiegów stymulacyj-
nych oraz innowacyjnych technologii.

Perspektywa szerszego wykorzystania złóż 
niekonwencjonalnych wymaga przeanalizowa-
nia takich zagadnień jak:

• opłacalność ekonomiczna, 
• technologie udostępniania i eksploatacji,

• wpływ na klimat i środowisko,
• unormowania polityczne i prawne.

Opłacalność ekonomiczna
Inwestycja w złoża niekonwencjonalne  wy-

maga znacznych nakładów pieniężnych w sto-
sunku do złóż konwencjonalnych. Na opłacal-
ność ekonomiczną inwestycji składa się szereg 
czynników. Największą część kosztów pochła-
niają technologie eksploatacyjne. Tu najważniej-
szym problemem są badania, które mogą trwać 
długi okres czasu i nie zawsze dają wymierne 
efekty, jednak pociągają za sobą znaczne kosz-
ty. Dodając do tego koszty związane z ochroną 
środowiska, podatkami itp. kwota za baryłkę 
wydobytej ropy znacznie wzrasta. Na rys.1 
przedstawiono koszty wydobycia ropy naftowej  
z poszczególnych źródeł. Jak widać wydobycie 
baryłki ropy ze złóż ciężkiej ropy naftowej oscy-
luje  w granicach od 20-40$, co należy uznać 
za średnio wygórowaną cenę. Natomiast znacz-
nie więcej kosztuje wydobycie ropy ze złóż typu 
„shale oil”. Za baryłkę ropy naftowej z tego typu 
złóż trzeba zapłacić nawet do 70$. Patrząc na 
obecne notowania ropy naftowej, które oscyluje 
od 90 do 110 $/bbl widzimy, że zysk jest niewiel-
ki, ale wciąż opłacalny. Jednak w porównaniu do 
złóż konwencjonalnych, gdzie wydobycie kosz-
tuje do 30$/bbl trudno mówić o dużych profitach 
z inwestycji w złoża niekonwencjonalne (dla po-
równania warto dodać, że przypadku wydobycia 
gazu z łupków w USA, niskie ceny rynkowe tego 
paliwa uniemożliwiają osiągnięcie zysków z tej 
działalności wielu przedsiębiorstwom). Dlatego 
niezmiernie ważne są wcześniej wspomniane 
badania. Dzięki nim można wybrać odpowiednią 
metodę wydobycia ropy naftowej, by uzyskać 
znaczącą opłacalność ekonomiczną.

Rys. 1. Koszty wydobycia ropy naftowej z różnego rodzaju złóż.[8]
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Technologia udostępniania 
i eksploatacji –  bariery i utrudnienia

Przy złożach niekonwencjonalnych wystę-
puje szereg barier i utrudnień przy eksploatacji. 
Dotychczas stosowane podstawowe metody 
udostępniania i eksploatacji nie przynoszą 
pozytywnych efektów. Dlatego do głównych 
czynników warunkujących wykorzystanie złóż 
niekonwencjonalnych ropy naftowej zalicza się 
technologie udostępniania i eksploatacji i ich 
postęp techniczny. Do najbardziej znanych do 
tej pory technologii wydobycia ropy z niekon-
wencjonalnych złóż zalicza się:

– SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage),
– CHOPS (Coled Heavy Oil Production with 

Sand),
– In- situ Combustion (spalanie wewnątrz 

pokładowe),
– Basal Combustion,
– THAI (Toe-to-Heel Air Injection),
– Vapex,
– LASER,
– Nowoczesne technologie ogrzewania 

złoża za pomocą energii elektrycznej,

– Odkrywkowe metody z zastosowaniem 
„retorty”,

– Wall conduction,
– Volumetric Heating,
– Szczelinowanie hydrauliczne.

Wszystkie wyżej wymienione techniki wy-
korzystują termiczne, mechaniczne oraz che-
miczno-termiczne metody eksploatacji. Dla 
wykonania tego typu zabiegów należy odpo-
wiednio zaprojektować lokalizację odwiertów, 
aby pełniły odpowiednią funkcję. W większości 
metod jest to kompilacja odwiertów iniekcyj-
nych i produkcyjnych. Na rys. 2 zostały przed-
stawione niektóre przykłady lokalizacji tych od-
wiertów dla poszczególnych technologii.

Kolejną kwestią jest czynnik wtłaczany do 
złoża, jego parametry, rodzaj, ilość itp. W przy-
padku metod odkrywkowych głównym zagad-
nieniem jest budowa maszyn górniczych od 
strony mechanicznej.

Generalnie rzecz biorąc, aby technologie 
udostępniania i eksploatacji wpływały korzyst-
nie na wykorzystanie złóż niekonwencjonalnych 

musi nastąpić rozwój w dziedzinach przedsta-
wionych na rys. 3.

Wpływ na klimat i środowisko
Rozpatrując wpływ na środowisko i klimat 

należy na każdy rodzaj złoża spojrzeć z osob-
na, gdyż wywołują one różne skutki. Firmy 
udostępniające i eksploatujące złoża „tight oil” 
muszą stawić czoła wielu problemom lokalnym, 
regionalnym i państwowym, wynikającym z za-
biegów szczelinowania. Należy zabezpieczać 
środowisko przed niekontrolowanymi ucieczka-
mi węglowodorów do warstw wodonośnych, 
które  mogą wystąpić poprzez brak odpowied-
niej izolacji otworu od górotworu. Biorąc to pod 
uwagę w  Unii Europejskiej muszą nastąpić 
zmiany w dyrektywach i przepisach dotyczących 
zmian klimatu i ochrony środowiska. Istotnym 
czynnikiem różniącym złoża europejskie od 
większości złóż znajdujących się w Stanach 
Zjednoczonych czy Kanadzie jest odległość od 
skupisk ludzkich. Dlatego w Europie szczególnie 
zwraca się uwagę na oddziaływanie udostęp-
niania i eksploatacji niekonwencjonalnych złóż 

Rys. 2. Rozmieszczenie odwiertów w złożach przy zastosowaniu różnych technologii udostępnienia i eksploatacji [4,6,7,9,11]
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węglowodorów na klimat i środowisko. Z dru-
giej strony, biorąc pod uwagę, że analogiczne 
procesy udostępniania i eksploatacji stosowane 
są w przypadku złóż konwencjonalnych i to już 
od kilkudziesięciu lat, bez szkody dla środowi-
ska, to nie należy przesadnie tych problemów 
podnosić. Pisanie przez ekologów o katastrofie 
klimatycznej czy totalnej degradacji środowiska 
przyrodniczego są po prostu absurdalne.

Kolejnym typem złóż, które stwarzają pro-
blemy środowiskowe to złoża ciężkiej ropy. 
Wiąże się to z odpowiednim przechowywaniem 
i utylizacją produktów odpadowych. Problemem 
jest również  towarzysząca procesom eksploata-
cji emisja gazów do atmosfery. Powinno się ją 
wyeliminować poprzez ich ujęcie i lokalne za-
gospodarowanie.

Coraz częściej poruszane są obecnie zagad-
nienia ekologii i ochrony środowiska w związku 
z prowadzonymi pracami. Stawiane są przed 
inwestorami wysokie wymagania dotyczące sta-
łego monitoringu składu powietrza i wody oraz 
składowania i utylizacji odpadów związanych 
z procesami górniczymi.

Unormowania prawne i polityczne
Jeśli już mowa o polityce to kolejnym tema-

tem są podatki. One też w dużej mierze decydu-
ją o powodzeniu inwestycji, jeżeli są zbyt wyso-
kie. Jest to dość istotne wyzwanie dla państw by 
odpowiednio dostosować politykę podatkową 
kosztów związanych z poszukiwaniami, udo-
stępnianiem i eksploatacją złóż.

Obok problemów politycznych są również 
te, związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 
narodowego. Zmiana klimatu czy środowiska są 
to czynniki, który przyczyniają się do konfliktów 
i sporów na szczeblu krajowym, czy też między-
narodowym. Według naukowców ze Stanów 
Zjednoczonych zmiany klimatyczne zaostrzają: 
konflikty militarne, podżeganie, masowe mi-
gracje, powstania zbrojne i dalsze destabilizacje 
społeczeństwa. Politycy mają obowiązek ochro-
ny ludności i muszą znaleźć odpowiednie roz-
wiązania. Przede wszystkim wyjaśnić ludziom 
korzyści jak i zagrożenia płynące z eksploatacji 
niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej. Każdy 

rząd musi dbać o bezpieczeństwo energetyczne 
swojego państwa, aby gospodarka była moc-
niejsza i mniej podatna na zmienność obecnego 
rynku naftowego. Istotną sprawą jest stałe śle-
dzenie zmian zachodzących na rynku węglowo-
dorów. Powinna temu towarzyszyć modyfikacja 
przepisów dotyczących polityki społecznej, po-
datkowej i środowiskowej związanej z sektorem 
energetycznym, w szczególności naftowym. 

Prognozy i przewidywania
Temat złóż niekonwencjonalnych ropy 

naftowej na arenie międzynarodowej staje się 
coraz szerzej poruszany. Wiele korporacji, insty-

Rys. 3

Rys. 4. Produkcja ropy naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w gigabaryłkach/rok[13]
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tutów czy też uniwersytetów, jak i pojedynczych 
naukowców pracuje nad analizą dotychczaso-
wych wyników poszukiwań i wydobycia oraz 
nad konstrukcją modeli prognoz przewidujących 
najbliższą przyszłość w tym zakresie. Naukow-
com z University of Technology w Sydney udało 
się stworzyć model prognozujący wydobycie ze 
złóż niekonwencjonalnych ropy naftowej [5]. 
Rys. 4 ilustruje wyniki wydobycia ze złóż ropy 
naftowej, w tym niekonwencjonalnych, na ca-
łym świecie do roku 2010. 

Dzięki analizie dotychczasowej pro-
dukcji opracowano model, na podstawie 
którego wyznaczana jest przyszła przewidy-
wana produkcja [13]. Na rys. 5 znajdują się 
wykresy, przedstawiające relacje, pomiędzy 
szacowaną produkcją ze złóż konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych ropy naftowej. Rozwa-
żono trzy warianty produkcji. Najbardziej ko-
rzystny, w którym obserwujemy maksymalne 
wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych ropy 
naftowej w granicach 35 gigabaryłek ropy na 
rok jest tzw. wariant wysoki. Według tego wa-
riantu prognozowany spadek produkcji ze złóż 
do poziomu minimalnego (ok. 5 gigabaryłek 
ropy na rok) nastąpi dopiero w 2155 roku. In-
teresujące w tej prognozie jest założenie znacz-
nego wzrostu produkcji ze złóż typu „shale oil”, 
którego maksimum nastąpiłoby w 2125 roku. 
Natomiast dla wariantu średniego spadek wy-
dobycia ze złóż do poziomu minimalnego (ok. 5 
gigabaryłek ropy na rok) nastąpi w 2125 roku. 
Wariant niski jest najmniej korzystny. Nie prze-
widuje się w nim znaczącej roli produkcji ze złóż 
„shale oil”. Natomiast maksymalne wydobycie 
z pozostałych złóż niekonwencjonalnych ropy 
naftowej przypadałoby na lata 2015-2020.

Śledząc obecny, wzrostowy trend, odkryć 
złóż „shale oil” można się spodziewać, że wa-
riant niski nie znajdzie odzwierciedlenia w rze-
czywistości. Realizacja wariantów wysokiego lub 
średniego będzie zależała od sytuacji politycznej 
w świecie, która w sposób zasadniczy będzie 
rzutowała na kształtowanie się sektora nafto-
wego, a w konsekwencji na rozwój światowej 
gospodarki. Równocześnie należy pamiętać, że 
tego typu prognozy jak ta przedstawiona powy-
żej muszą być aktualizowane z uwzględnieniem 
wszystkich czynników, które warunkują poszuki-
wanie, udostępnianie i eksploatację niekonwen-
cjonalnych złóż ropy naftowej. 

Podsumowanie
1. Wielkość światowych zasobów niekonwen-

cjonalnych złóż ropy naftowej przewyższa 
dwukrotnie zasoby konwencjonalnych złóż.

2. Aby w pełni wykorzystać możliwości tego 
typu złóż należy pamiętać o czynnikach ja-
kie ograniczają związane z nimi inwestycje.

3. Przy złożach niekonwencjonalnych ropy 
naftowej kluczowe jest uzyskanie doświad-
czeń, większa odwaga przy podejmowaniu 
decyzji oraz akceptacja ryzyka technicznego 
i geologicznego. Niestety związane z tym są 
znaczące nakłady finansowe. Doświadcze-
nia Stanów Zjednoczonych i Kanady wska-
zują jednak, że w dłuższej perspektywie, 
może to przynieść wysokie zyski dla inwe-
storów zarówno w sferze gospodarczej, jak 
i społecznej.

4. Tradycyjne wydobycie ropy naftowej ze złóż 
konwencjonalnych w ciągu najbliższych 
5-10 lat będzie rosło z tendencją maleją-
cych przyrostów. Należy jednak pamiętać, 
że w tym samym czasie produkcja ze źródeł 
niekonwencjonalnych również będzie rosła 
i to znacznie szybciej.

5. W nadchodzących dziesięcioleciach pro-
dukcja ze złóż niekonwencjonalnych będzie 
miała kluczową rolę, szczególnie gdy wy-
dobycie ze złóż konwencjonalnych zacznie 
spadać. Będzie ona mogła uzupełnić lukę 
między światowymi: popytem, a podażą na 
ropę naftową.
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DUAL-FUEL – koncepcja oraz strategia 
nowego produktu na detalicznym rynku gazu

Dawid Klimczak

DUAL-FUEL – business concept 
and strategy for a new product 
at retail gas market

Summary
The liberalization of the gas market, which 

has begun several years ago, had a direct impact 
on the range of products at the retail market. Cur-
rently, the largest gas supplier in Poland - PGNiG, 
is under pressure. The concept of multi-utility, 
which is slowly noticeable on the Polish energy 
market, was developed on western markets many 
years ago. One of the idea is to transform utilities 
into ‘supermarkets’ specialized in offering a wide 
range of goods and services - from electricity and 
gas to telecommunication services. The purpose 
of this article is to present product called dual-fuel 
- sale of natural gas and electricity on one bill

Streszczenie
Liberalizacja rynku gazu, która rozpoczę-

ła się kilka lat temu, miała również wpływ na 
ofertę produktową na rynku detalicznym gazu. 
Obecnie monopol największego sprzedawcy 
gazu w Polsce tj. PGNiG, zaczyna być podko-
pywany przez niezależnych sprzedawców. Kon-
cepcja multi-utility, która powoli jest zauważal-
na na rynku polskim od wielu lat jest rozwijana 
na rynkach dojrzałych. Jednym z jej idei jest 
przekształcenie przedsiębiorstw wysoko wyspe-
cjalizowanych w koncerny sprzedające szeroką 
gamę usług i towarów – od energii elektrycznej 
i gazu po usługi telekomunikacyjne kończąc. Ce-
lem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie 
produktu dual-fuel, czyli sprzedaży gazu ziem-
nego i energii elektrycznej na jednym rachunku, 
a wpisującego się w koncepcję multi-utility. 

Wstęp
Sprzedaż gazu ziemnego na zasadzie „dual-

-fuel” stało się w ostatnich miesiącach bardzo 
medialnym tematem, chętnie powtarzanym 

w informacjach z rynku gazu. Pytaniem zasad-
niczym jest jednak, czym tak naprawdę jest „du-
al-fuel” i jaka formuła biznesowa kryje się pod 
tym pojęciem.

Koncepcja sprzedaży dwóch paliw – energii 
elektrycznej i gazu ziemnego dotarła do polski 
z zagranicy. Jednym z pierwszych krajów, które 
rozpoczęły liberalizację rynku energii elektrycz-
nej i gazu ziemnego w końcu lat 80. XX w. była 
Wielka Brytania (Szablewski 2000). Właśnie na 
tym rynku, zaczęły pojawiać się pierwsze oferty 
sprzedaży dwóch towarów na jednym rachunku. 
Wspomniana koncepcja zaczęła być stosowana 
również na innych, uwalnianych rynkach energii 
i gazu, m.in. w Niemczech, Francji i Holandii. 
Obecnie, praktycznie w całej Europie oferta „du-
al-fuel” jest znana i rozpoznawalna. W wyniku 
rozpoczęcia procesu liberalizacji rynku gazu 
w Polsce, europejskie trendy dotarły również na 
rodzimy rynek. Kolejne firmy informują o wpro-
wadzeniu lub zamiarze wprowadzenia oferty 
dla klienta końcowego polegającej na sprzedaży 
gazu ziemnego połączonej z energią elektrycz-
ną. Celem niniejszego artykułu jest przedstawie-
nie zasad funkcjonowania oferty „dual-fuel” na 
rynkach dojrzałych oraz w Polsce. 

Rynki zachodnioeuropejskie 
Oferta „dual-fuel” na rynkach zachodnich 

cieszy się bardzo dużą popularnością. Mając 
na uwadze fakt, że proces liberalizacji zagra-
nicznych rynków energii i gazu rozpoczął się 
kilkanaście lat wcześniej niż w Polsce, oznacza 
to że polski rynek bardzo szybko nadrabia zale-
głości. Na rynkach dojrzałych, oferta „dual-fuel” 
tak naprawdę stanowi podstawę, którą posia-
dają wszyscy. Brak możliwości sprzedaży gazu 
ziemnego lub energii elektrycznej, teoretycznie 
oznacza utratę konkurencyjności, natomiast 
w praktyce wykluczenie z rynku. Należy zazna-
czyć, że osobna sprzedaż energii elektrycznej 
i gazu ziemnego funkcjonuje, natomiast w seg-
mencie klientów indywidualnych, formuła „du-
al-fuel” stanowi większość. Problematyka wpro-
wadzenia oferty sprzedaży dwóch paliw ma 
podłoże nie tylko konkurowania o klienta, lecz 
również poszukiwania nowych rynków. Wraz 
z rozwojem procesu liberalizacji oraz wzrostu 
konkurencji na rynku, wysokość marży zaczęła 
mocno spadać. W wyniku powyższego firmy 
zaczęły poszukiwać nowych rynków, na których 
mogłyby wygenerować zysk. Mając na uwadze 

wiele przełożeń z rynków zagranicznych, należy 
przewidywać podobny rozwój sytuacji również 
w Polsce. Fakt ten oznacza, że już wkrótce ener-
gia elektryczna oraz gaz staną się nierozłącznym 
towarem. Należy zatem zastanowić się nad kil-
koma pytaniami: 

• Jakie są założenia biznesowe do koncep-
tu oferty „dual-fuel”?

• Czym tak naprawdę jest sprzedaż energii 
elektrycznej i gazu?

• Jak wygląda powyższa oferta za granicą 
i do kogo skierowana jest w Polsce? 

• Jaka jest strategia rynkowa jej wprowa-
dzania na rynek?

Proces przygotowania oferty 
DUAL-FUEL
Koncepcja biznesowa

Wyzwaniem jakie stoi przed wszystkimi fir-
mami wchodzącymi w sprzedaż detaliczną pali-
wa gazowego jest przede wszystkim stworzenie 
koncepcji biznesowej obrotu gazem ziemnym – 
zarówno na poziomie rynku hurtowego jak i de-
talicznego. Z jednej strony spółka obrotu musi 
przygotować się do zakupu surowca, z drugiej 
natomiast wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
klientów końcowych pozostając jednocześnie 
w zgodzie z własną strategią prowadzenia dzia-
łalności. W trakcie przygotowywania koncepcji 
biznesowej dla handlu gazem ziemnym koniecz-
nym jest odpowiedzenie na szereg istotnych py-
tań, takich jak:

• Jaki jest podstawowy cel wprowadzenia 
oferty „dual-fuel”?

• Kto jest grupą docelową?
• Które segmenty rynku są dla nas istotne, 

a których należy unikać?
• Gdzie leży nasza przewaga konkurencyj-

na, i gdzie możemy być lepsi od naszej 
konkurencji?

• Jak zapewnimy bezpieczeństwo dostaw 
gazu ziemnego?

• Gdzie kupimy paliwo gazowe, tak aby 
uzyskać maksymalnie najlepszą cenę?

W dużej mierze koncepcja produktu „dual-
-fuel” wpisuje się w model multi-utility. Jest to 
koncepcja biznesowa wskazująca na możliwość 
uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez po-
siadanie szerokiego wachlarza produktów i wy-
soce zdywersyfikowanego portfela aktywów. 
Zachodnie koncerny energetyczne zapewniają 
szereg usług, wciąż niedostępnych u większości 
sprzedawców energii elektrycznej w Polsce, tj. 
usługi serwisowe specjalistów (hydraulik, elek-
tryk, naprawy sprzętu RTV/AGD) oraz sprzedaży 
innych mediów takich jak ciepło, gaz, usługi 
telekomunikacyjne. Dodatkowo duże przed-
siębiorstwa energetyczne inwestują nie tylko 
na rodzimych krajach ale również na emerging 
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markets – na przykład na rynkach BRIC1 i MINT2 
(Wikipedia 2014). Uzyskanie przewagi konku-
rencyjnej wynika głównie z ciągłego poszuki-
wania obszarów, na którym dana firma może 
wykazać się szczególnymi możliwościami do-
starczenia wartości dodanej dla konsumenta. 
Często powtarzanym błędem przez zarządzają-
cych jest agresywne wchodzenie na nowe rynki, 
o których nie do końca ‘know-how’ jest w po-
siadaniu firmy. Zgodnie z koncepcjami wykła-
danymi również przez Harvard Business School 
(Dyer, Bryce 2007) przedsiębiorstwa przede 
wszystkim powinny:

a) Przeprowadzać analizę porównawczą 
kompetencji – swoich oraz konkurencji 
i poprawiać te obszary, w których są 
gorsze,

b) Przeprowadzić analizę, w których obsza-
rach dana firma się wyróżnia i jeszcze da-
lej ulepszać w tym w czym już jest dobra,

c) Zaatakować konkurencję w zakresie ob-
szarów, gdzie są najsłabsi.

Z jednej strony handel gazem ziemnym 
oraz oferta „dual-fuel” jest rozwojem umiejęt-
ności, których inne firmy mogą nie posiadać, 
z drugiej kopiowaniem rozwiązań zachodnich 
koncernów energetycznych. Należy podkreślić, 
że wbrew powszechnemu myśleniu kopiowanie 
sprawdzonych rozwiązań jest bardzo dobrym 
krokiem w celu osiągnięcia przewagi konkuren-
cyjnej. Koncepcja biznesowa powinna jednak 
uwzględniać, na których polach działalności 
można uzyskać największą marże i gdzie należy 
konkurować w początkowym okresie wcho-
dzenia w obrót błękitnym paliwem. Zazwyczaj 
wiedza oraz umiejętności o danej działalności 
poszerza się wraz z upływem czasu. Wchodząc 
w nowe obszary należy pamiętać, że już 
działające spółki obrotu gazem mają większą 
od naszej zarówno wiedzę jak i doświadczenie. 
Rynek gazu ziemnego w dużym uproszczeniu 
podzielony jest na 3 segmenty odbiorców koń-
cowych (Prezes URE 2013):

• Segment dolny: 
– Odbiorcy indywidualni, 
– SOHO3,

• Segment średni:
– Odbiorcy zużywający poniżej 2,5 mln 

m3/rok,
– Odbiorcy zużywający pomiędzy 2,5 

a 25 mln m3/rok,
• Segment dużych odbiorców (Large utili-

ties) – zużywający powyżej 25 mln m3/rok 

Przedsiębiorstwo obrotu wchodzące na 
detaliczny rynek gazu musi odpowiedzieć na 
pytanie: gdzie leży nisza rynkowa dotychczas 
niewykorzystywana przez koncerny sprzeda-
jące paliwo gazowe? Oraz  podjąć decyzję, 
w które segmenty wejść najpierw i o których 

ma największą wiedzę. Zanim jednak zosta-
nie rozpoczęta działalność sprzedaży gazu 
ziemnego do klientów końcowych należy zbu-
dować kompetencje w zakresie obrotu hurto-
wego. Wiedza o funkcjonowaniu strategii kon-
traktacji na rynku hurtowym jest kluczowa dla 
sukcesu taniego oraz bezpiecznego zakupu 
paliwa gazowego dla klientów. Koniecznym 
jest posiadanie wiedzy w zakresie takich ob-
szarów jak:

• przesył gazu w Polsce oraz Niemczech;
• regulacje Towarowej Giełdy Energii (da-

lej TGE) oraz European Energy Exchange 
(dalej EEX) w zakresie obrotu paliwem 
gazowym;

• rynek gazu w Europie Zachodniej oraz 
Rosji;

• globalny rynek handlu gazem ziemnym;
• zarządzanie portfelem zakupowym oraz 

tworzenie strategii zakupowych.
W dużej mierze powyższą wiedzę powinno 

się zdobywać na międzynarodowych szkole-
niach i konferencjach. 

Zakup paliwa gazowego 
Jednym z najważniejszych elementów 

sprzedaży gazu ziemnego do odbiorców koń-
cowych jest bezpieczeństwo dostaw oraz ko-
rzystna cena. Mając na uwadze obecne uwa-
runkowania infrastrukturalne oraz biznesowe 
nabycie paliwa gazowego jest możliwe poprzez 
zakup na:

• TGE;
• Rynku pozagiełdowego (OTC) w Polsce;
• Import z zagranicy.
W nawiązaniu do przepisów prawnych 

podmiot chcąc wykonywać działalność go-
spodarczą polegającą na handlu paliwami 
gazowymi jest zobowiązany do posiadania 
koncesji OPG (Obrót Paliwami Gazowymi) 
oraz OGZ (Obrót Gazem Ziemnym z Zagra-
nicą). Najbardziej konkurencyjne podmioty 
posiadają oba zezwolenia. Mając na uwadze 
obecne ceny gazu ziemnego w Polsce oraz 
notowania na giełdzie niemieckiej – EEX oraz 
TGE, najbardziej korzystnym jest zakup paliwa 
gazowego właśnie na polskiej giełdzie energii. 
Sytuacja rynkowa może jednak bardzo szyb-
ko ulec zmianie stąd należy mieć zapewniony 
dostęp do innych źródeł zakupu. W przypadku 
importu błękitnego paliwa z zagranicy istotą 
gwarancji dostaw jest posiadanie ciągłych 
zdolności przesyłowych na granicy, co może 
stanowić problem logistyczny. Obecnie jednak 
są dostępne znaczne wolumeny przepustowo-
ści. Bezpieczeństwo oraz gwarancja dostaw 
jest szczególnie istotna z punktu widzenia 
odbiorców przemysłowych oraz odbiorców 
wrażliwych. 

Produkt 
Zasadniczym pytaniem jest: czemu ma 

służyć oferta „dual-fuel” i sama sprzedaż gazu 
ziemnego przez koncerny energetyczne skoro 
ich podstawową działalnością jest obrót i sprze-
daż energii elektrycznej? Odpowiedź leży w kon-
kurencji i wolnym rynku. Proces uwalniania ryn-
ku energii elektrycznej w Polsce rozpoczął się 
o wiele wcześniej aniżeli rynku gazu. Początki 
Rynku Dnia Następnego energii elektrycznej na 
TGE sięgają roku 2001, natomiast Rynek Dnia 
Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) został 
utworzony dopiero pod koniec 2012 roku (TGE 
2012). Z jednej strony bardzo mocno zwiększy-
ła się konkurencja w zakresie sprzedaży energii 
elektrycznej do klienta końcowego, przez co 
koncerny energetyczne, które do tej pory zajmo-
wały się wyłącznie jednym produktem – energią 
elektryczną, podjęły decyzję o wejściu na nowe 
rynki. Z drugiej strony klienci, w wyniku szere-
gu akcji edukacyjnych i promocyjnych, stali się 
świadomi swoich praw – w tym prawa zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Rynek 
detaliczny energii i gazu, który do niedawna 
był rynkiem oligopolistycznym, przekształcił się 
w rynek odbiorcy końcowego. Przedsiębiorstwa 
obrotu zaczęły walczyć o klienta wychodząc na-
przeciw jego oczekiwaniom. 

Istotnym zadaniem z punktu widzenia 
sprzedawcy jest utworzenie odpowiedniego 
produktu dla danej grupy odbiorców a przede 
wszystkim zdefiniowanie komu chcemy sprze-
dawać paliwo gazowe. Najlepszymi klientami 
są Ci o stałym poborze gazu ziemnego. Wycho-
dząc naprzeciwko oczekiwaniom klientów, nale-
ży być otwartym również na innych, o mniej sta-
bilnym zużyciu. Należy wskazać, że klienci mogą 
zwracać uwagę na takie aspekty produktu jak:

• gwarancja ceny;
• okresy płatności;
• klauzule – ToP (take-or-pay) czy MiNiR 

(minimalna ilość odbioru);
• miejsce dostaw paliwa.
Ponadto część odbiorców może sobie ży-

czyć cenę stałą lub indeksowaną do hubów 
zagranicznych. Przy czym koniecznym jest 
wyjaśnienie, że dzisiaj można sprzedawać gaz 
ziemny jedynie w cenie nie wyższej niż tary-
fowa. Sprzedaż poniżej taryfy jest możliwa. 
Bardzo wiele zależy w jakim momencie klient 
kontraktuje zakup paliwa gazowego. W przy-
padku gdy na TGE ceny będą odpowiednio ni-
skie, przedsiębiorstwo obrotu będzie w stanie 
sprzedać gaz taniej aniżeli ma zatwierdzoną 
taryfę.

Taryfa
Jednym z końcowych etapów przygoto-

wawczych do wprowadzenia oferty dual-fuel 
na rynek jest uzyskanie taryfy. Zgodnie z pol-
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skimi regulacjami firma oferująca paliwo ga-
zowe zobowiązana jest do posiadania taryfy 
zatwierdzonej decyzją prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki. Przedsiębiorstwa działające 
wyłącznie na rynku hurtowym mogą ubiegać 
się o zwolnienie z posiadania taryfy. Zgod-
nie z przedstawioną Mapą Drogową prezesa 
URE (Prezes URE 2013) w pierwszej kolejności 
z obowiązku zatwierdzania taryf miała być 
zwolniona sprzedaż do odbiorców końcowych 
zużywających rocznie powyżej 25 mln m3, 

w drugiej – pomiędzy 2,5 a 25 mln m3/rok, aby 
ostatecznie zwolnić z obowiązku taryfowania 
cały biznes. 

Wartym podkreślenia jest, że ceny tary-
fowe są cenami maksymalnymi i przedsię-
biorstwo obrotu ma prawo do sprzedaży do 
klienta poniżej cen taryfowych przedstawiając 
klientowi opust. Mając na uwadze obowią-
zujące procedury administracyjne, proces 
uzyskania taryfy należy do jednego z najdłuż-
szych w całym projekcie budowania oferty 
„dual-fuel” i należy do jednego z bardziej nie-
przewidywalnych. Teoretycznie Urząd Regula-
cji Energetyki ma 30 dni na rozpatrzenie wnio-
sku taryfowego. Praktyką rynkową jest jednak 
uzyskiwanie taryfy przez kilka miesięcy. Należy 
przede wszystkim zwrócić uwagę na znaczną 
ilość dodatkowych zapytań odnośnie złożone-
go wniosku. Przygotowanie samego wniosku 
taryfowego oraz budowa poszczególnych 
grup taryfowych również nie należy do naj-
prostszych. W dużej mierze przedsiębiorstwo 
obrotu musi odpowiedzieć sobie na pytanie 
kto jest grupą docelową w zakresie sprzedaży 
gazu ziemnego i na tej podstawie zbudować 
ofertę produktową i taryfową. W zakresie kla-
syfikacji do danej taryfy najlepiej jest przygo-
tować taryfę porównywalną z taryfą PGNiG – 
ułatwi to potencjalnym klientom porównanie 
obu ofert cenowych.

Mając na uwadze proces liberalizacji ryn-
ku gazu oraz wsparcie dla nowych sprzedaw-
ców należy szczególnie podkreślić koniecz-
ność znoszenia obowiązku posiadania taryfy. 
W pierwszej kolejności dla dużych przedsię-
biorstw, w drugiej dla małych i średnich firm. 
Z jednej strony odbiorcy końcowi obawiają 
się nagłej zmiany cen, z drugiej jednak trze-
ba mieć świadomość, że obowiązek taryfikacji 
jest jednym z czynników mocno hamujących 
rozwój rynku gazu w Polsce. Firmy nie mogą 
dowolnie dostosowywać oferty dla klienta – 
nawet jeżeli jest to w jego interesie. Na przy-
kład nie ma możliwości sprzedaży błękitnego 
surowca w cenie indeksowanej do zagranicz-
nych giełd. Z jednej strony taryfa ma chronić 
odbiorcę końcowego, z drugiej jednak znacz-
nie ogranicza możliwości rozwoju rynku. 

Korzyści dla klienta detalicznego 
z oferty DUAL-FUEL

Dwa zasadnicze pytania, na które musi zo-
stać udzielona odpowiedź to: 

• Jakie korzyści wynikają dla klientów koń-
cowych z oferty „dual-fuel”? 

• Jaką przewagę daje jednoczesny zakup 
energii elektrycznej i gazu ziemnego? 

Koniecznym jest podkreślenie, że odpo-
wiedź na powyższe pytania nie jest prosta i jed-
noznaczna. W dużej mierze wszystko zależy od 
kraju, w którym dany produkt jest oferowany 
(Szablewski 2000). Na przykładzie polskiego 
rynku detalicznego gazu ziemnego można wy-
mienić co najmniej kilka istotnych z punktu wi-
dzenia klienta korzyści:

• Możliwość zakupu paliwa gazowego 
poza krajowym monopolistą – w przy-
padku, jeżeli oferta innych sprzedawców 
gazu ziemnego okaże się niekorzystna 
zawsze istnieje możliwość zakupu od 
głównego dostawcy;

• Poprawa jakości obsługi klienta, przede 
wszystkim w zakresie dostaw błękitnego 
surowca;

• Dwa paliwa – jedna faktura. W rzeczywi-
stości oznacza łatwiejsze rozliczenia oraz 
lepiej dopasowaną ofertę zbudowaną na 
potrzeby danego przedsiębiorstwa;

• Lepsze możliwości negocjacyjne, wyni-
kające z większej ilości ofert;

• W przypadku zniesienia taryf – moż-
liwość uzyskania oferty indeksowanej 
do notowań zagranicznych hubów (TTF, 
GPL, Zeebruge) 4.

Z wyżej wymienionych korzyści należy się skupić 
na trzech:

• większej konkurencji; 
• poprawie jakości obsługi klienta;
• większej ofercie produktowej. 
Klientom – w szczególności dużym przed-

siębiorstwom przede wszystkim zależy na jak 
najlepszej ofercie cenowej. Jest to główny czyn-
nik motywacyjny do zmiany dotychczasowego 
sprzedawcy. Na chwilę obecną większość rynku 
detalicznego – a dokładnie 96,38% – należy do 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownicze-
go (URE 2012). Faktycznie, poza największym 
sprzedawcą, paliwo gazowe sprzedaje tylko kilka 
spółek m.in. ENEA, Duon, Energa, EWE, Handen. 
Większa liczba oferentów będzie skutkować do-
celowo również lepszą ceną paliwa gazowego. 
Przy obecnych możliwościach nabycia surowca 
na rynku hurtowym jest to dość problematyczne, 
jednak mając na uwadze rozwój hurtowego i de-
talicznego rynku gazu ziemnego należy spodzie-
wać się bardziej rynkowych cen gazu dla odbior-
ców detalicznych. Ponadto należy spodziewać się 
poprawy jakości obsługi klienta oraz zwiększonej 

(lepiej dopasowanej) oferty produktowej. Pomi-
jając aspekt cenowy, to właśnie obsługa klienta 
oraz oferta produktowa są obszarami, na które 
największą uwagę zwracają klienci.

Podsumowanie
Podsumowując, należy stwierdzić, że wkrót-

ce „dual-fuel” będzie stanowić podstawową 
ofertę na rynku detalicznym. Z jednej strony 
akcjonariusze koncernów energetycznych wyma-
gają utrzymywania dotychczasowych zysków, 
przy jednoczesnym spadku marży na sprzedaży 
energii elektrycznej (Prezes URE). Wymusza, to 
poszukiwanie nowych rynków i działalności, na 
których jest możliwe generowanie dodatkowego 
wyniku finansowego. Z drugiej strony, odbiorcy 
detaliczni wymuszają na sprzedawcach dosto-
sowanie ofert do standardów zachodnio-euro-
pejskich. Mając na uwadze rozwój liberalizacji 
rynku detalicznego energii elektrycznej, należy 
stwierdzić, że w najbliższych latach nastąpi 
znaczny spadek marż na sprzedaży gazu ziem-
nego do odbiorców końcowych. Kluczowym, 
w przypadku sprzedawców konkurencyjnych 
do krajowego monopolisty, będzie pozyskanie 
samodzielnych źródeł importu surowca do 
Polski. Oferta „dual-fuel” stanowi tak naprawdę 
początek konkurencji o klienta końcowego. Po-
równując zakres usług oferowanych przez przed-
siębiorstwa energetyczne za granicą w stosunku 
do tych w Polsce, należy spodziewać się dalsze-
go wzrostu różnego rodzaju ofert skierowanych 
do klienta końcowego.

Przypisy
1 BRIC- Brazylia, Rosja, Indie, Chiny.
2 MINT – Meksyk, Indonezja, Nigeria, Turcja.
3 Small Office – Home Office, skrót używany do 

określenia segmentu klientów końcowych – 
małe firmy oraz biura przydomowe

4 Nazwy hubów gazowych w zachodniej Europie. 
TTF- Title Transfer Facility (Holandia), GPL- Ga-
spool (Niemcy), Zeebrugge (Belgia)
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Kierownik Biura Dual-Fuel i Transak-
cji Spekulacyjnych w ENEA Trading, 
doktorant na Politechnice Poznańskiej 
na Wydziale Inżynierii Zarządzania. 
Zawodowo odpowiedzialny za handel 
gazem ziemnym na rynku hurtowym 
na rzecz GK ENEA oraz handel spe-
kulacyjny na rynku energii elektrycznej 
w Polsce oraz zagranicą.

Artykuł recenzowany
Artykuł nadesłano do redakcji: 3.09.2014

Artykuł przyjęto do druku: 27.09.2014

W ramach pierwszego polskiego 
systemu certyfikacji – KZR INiG, 
już 3 podmioty uzyskały certyfikat 
na zgodność z kryteriami zrównowa-
żonego rozwoju, zgodne z dyrektywa-
mi Parlamentu Europejskiego.

Jako pierwszy certyfikat otrzymała Grupa 
Producentów Rolnych JA-ROL Sp. z o.o. z Krze-
pielowa. Zakres wydanego przez Bureau Veri-
tas Polska Sp. z o.o. certyfikatu obejmuje punkt 
skupu, wraz z audytem grupowym producen-
tów rolnych. 

W grupie certyfikowanych podmiotów 
znajdują się także: Firma Handlowo-Usłu-
gowa „ADMET” Adam i Teresa Czekaj – cer-
tyfikowana przez SGS Polska Sp. z o.o. na 
indywidualną produkcję rolną i sprzedaż, 
z zakresem certyfikacji obejmującym pierwszy 
punkt skupu bez magazynowania wraz z au-
dytem grupowym producentów rolnych oraz 
LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o. – certyfikowany 
przez DEKRA Certification Sp. z o.o. w zakresie 
produkcji FAME.

Certyfikacja w ramach Systemu KZR INiG 
stanowi gwarancję, iż produkcja biokomponen-
tów prowadzona jest z zachowaniem kryteriów 
zrównoważonego rozwoju zdefiniowanych 
w dyrektywie 2009/28/WE. Oznacza to, że 
podmioty gospodarcze działające w łańcuchu 
dostaw biopaliw (począwszy od producenta 

rolnego) będą mogły uzyskiwać certyfikat 
w ramach Systemu KZR INiG, który będzie 
ważny w całej Europie, a w szczególno-
ści będzie wystarczający do wykazania 
spełnienia obowiązków wynikających 
z ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych. 

Impulsem do stworzenia systemu 
certyfikacji biopaliw był brak na krajo-
wym rynku rodzimego rozwiązania. Do 
tej pory przedsiębiorcy mogli się certyfi-
kować wyłącznie w systemach zagranicz-
nych.

System certyfikacji KZR INiG odnosi 
się do wszystkich rodzajów biomasy (np. 
ziarna), biokomponentów oraz odpadów 
(np. UCO) zebranych i/lub wytworzonych 
na terenie UE. System KZR INiG określa 
standardy i procedury, jakie muszą być sto-
sowane w całym łańcuchu produkcji biomasy 
i biopaliw.

Certyfikacja według Systemu KZR INiG obej-
muje głównie:

1. Pierwsze punkty zbiórki biomasy roślin-
nej (FGP), w tym producentów rolnych

2. Zakłady przetwórstwa 
3. Wytwórców biokomponentów
4. Firmy handlowe.
Obowiązek certyfikacji został wprowadzo-

ny znowelizowaną ustawą o biokomponen-
tach, która weszła w życie 9 maja br. Zakres 

Biokomponenty – już certyfikowane!!!

regulacji obejmuje wszystkie podmioty prowa-
dzące działalność gospodarczą związaną z wy-
twarzaniem biokomponentów, funkcjonujące 
na poszczególnych etapach tego procesu, czyli: 
producentów rolnych, pośredników, przetwór-
ców, wytwórców, podmioty sprowadzające.

System został zatwierdzony decyzją wyko-
nawczą Komisji Europejskiej nr 2014/325/UE. 
Jego właścicielem jest Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji o Systemie KZR INiG 
www.kzr.inig.eu
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Po roku projektów i doświadczeń, 10 paź-
dziernika 2004 roku została wdrożona do pro-
dukcji stacja ochrony katodowej MSOK-01. Zało-
żenia wówczas były proste: stworzyć produkt na 
miarę aktualnych możliwości technologicznych 
w elektronice. Przy dynamicznie zmieniających 
się właściwościach komponentów elektronicz-
nych, ogromnemu rozwojowi tej dziedziny 
jasnym było, że projekt musi powstać szybko 
i w oparciu o najnowocześniejsze, w ówcze-
snym czasie, materiały i komponenty. Przecią-
ganie w czasie procesu projektowego oraz brak 
ukierunkowania na najbardziej zaawansowaną 
technikę mogło doprowadzić do powstania 
urządzenia będącego „starociem technologicz-
nym” już w momencie wdrożenia do produkcji.  

Zespół projektowy
Zadanie opracowania urządzenia zostało 

powierzone jeszcze formalnie nieutworzonej 
jednostce badawczo rozwojowej. Pierwotnie 
w skład grupy projektowej wchodziły raptem 
dwie osoby: Paweł Matuszewski – programista 
i automatyk i Błażej Nowakowski – konstruktor 
elektronik, automatyk. Na etapie pierwszych te-
stów i uruchomień do zespołu dołączył Bartosz 
Kurkowiak. Jednostka projektowa była wówczas 
częścią pionu Eksploatacji Systemów Automaty-
ki, Pomiarów i Łączności, której dyrektorem był 
Krzysztof Chudziak. Formalnie jednostka zaist-
niała w strukturach wyżej wymienionego pionu 
dopiero 1.05.2004 roku (!) a jej kierownikiem 
został Błażej Nowakowski. Otrzymane wówczas 
od kierownictwa pionu oraz Zarządu wsparcie, 
w tym najważniejsza: wiara w osiągnięcie celu 
oraz zapewnienie finasowania i akceptacji po-
noszenia kosztów ewentualnych niepowodzeń, 
były niezwykłym motywatorem do pracy. Moż-
liwość eksperymentowania i stosowania kom-
ponentów ściąganych z niemal całego świata 
było niezwykle ciekawym doświadczeniem dla 
młodych inżynierów. Zespół projektowy praco-
wał praktycznie w tym okresie po 14 - 18 go-
dzin dziennie, nieraz zasypiając nad klawiaturą 
i lutownicą. Determinacja i entuzjazm tworzenia 
był tak wielki, że między innymi całkowicie nie-
skuteczne były wymagania ograniczenia ilości 
pracy przez Zarząd i kierownictwo pionu. 

Założenia techniczne
Opracowane założenia były ambitne. Wg 

naszej wiedzy, na świecie wówczas nie istniały 
żadne wdrożone produkcyjnie rozwiązania speł-
niające tak wysokie wymagania elastyczności 
i funkcjonalności jak postawione w tym projek-

cie. Przepaść między istniejącymi rozwiązaniami 
a oczekiwaniami tego projektu były na tamten 
czas „kosmiczne”. 

• Pierwszym założeniem było, żeby zasilacz 
pracował autonomicznie i automatycznie 
utrzymywał zadane parametry pracy 

• Drugim dużym założeniem była możliwa 
praca w trzech trybach: potencjostatu, 
galwanostatu i stałego napięcia wyjścio-
wego.

• Trzecim założeniem komplikującym i uzu-
pełniającym dwa poprzednie było, żeby 
urządzenie robiło to w sposób bardzo 
szybki (pomiary i sterowanie minimum 
w kHz), bardzo dokładny (stabilizacja 
na potencjostacie: 1mV, galwanostacie 
10mA, stałego napięcia wyjściowego 
10mV) i w szerokim zakresie pracy (prąd 
wyjściowy 500mA – 10A w jednym za-
kresie, oraz napięciowo 0-30V)

• Czwartym założeniem technicznym, 
komplikującym poprzednie trzy, było 
zapewnienie możliwości całkowitej zdal-
nej kontroli. Założenie to wymagało aby 
wszystkie parametry regulacyjne, pomia-
rowe i sterowania można było odczyty-
wać i zmieniać zdalnie za pomocą łączy 
komunikacyjnych.

• Piątym założeniem wynikającym z ko-
nieczności realizacji dokładnych po-
miarów na rurociągu było zapewnienie 
synchronizacji pracy wszystkich urządzeń 
oraz układów pomiarowych pracujących 
na danym odcinku rurociągu. W połącze-
niu z zachowaniem dokładności układów 
pomiarowych oraz możliwości zdalnej 
kontroli i pomiarów umożliwiło wstępną, 
zdalną diagnostykę stanu ochrony kato-
dowej konstrukcji chronionych.

Największe wyzwania
Zasilacz impulsowy

Zdecydowanie jednym z największych wy-
zwań tego projektu była konieczność, wynika-
jąca z wcześniejszych założeń, zbudowania 
nowego układu sterowanego cyfrowo zasilacza 
impulsowego o szerokim zakresie prądowym 
i napięciowym. Do wykonania tego zadania 
użyliśmy układy scalone wykorzystujące techno-
logię FPGA. Układy tego typu stosowane były 
wówczas między innymi przy budowie sond 
kosmicznych przez ESA i NASA. Układy te były 
możliwe do ściągnięcia wyłącznie wprost z Doli-
ny Krzemowej. One stanowiły i do dziś stanowią 
serce zasilacza. 

Zdalna regulacja
Zapewnienie zdalnej regulacji było wyzwa-

niem rzucającym nowe światło na cały projekt. 
Wszystko w urządzeniu trzeba było sprowadzić 
do postaci cyfrowej: pomiary w postaci jeszcze 
nie filtrowanej, regulacje parametrów pracy, fil-
try pomiarowe, współczynniki filtracyjne, układy 
regulacji, pętle sprzężeń itp. Sprostanie temu 
wymagało zastosowania dużych mocy oblicze-
niowych i wyrafinowanych układów elektronicz-
nych, aby było możliwe wykorzystanie i wdro-
żenie zaawansowanej matematyki. 

Obudowa i chłodzenie
Zmorą elektroników jest mechanika. Nie 

inaczej było również i na tym projekcie. Prze-
ważnie pierwszą myślą elektronika, który już 
wie jak zrobić urządzenie jest w co je upako-
wać. Najprostszym rozwiązaniem jest oczy-
wiście zastosowanie gotowych rozwiązań. 
Pierwsza wersja urządzania była zamonto-
wana w szafce stalowej o wymiarach 30x40 
(patrz zdjęcie). 

10 lat stacji ochrony katodowej firmy Atrem S.A.

MSOK 01 – wersja w stalowej szafce instalacyjnej

Problemem tej wersji okazało się jednak 
niewystarczające chłodzenie. Jednym z zało-
żeń było również zachowanie szczelności obu-
dowy z uwagi na warunki pracy (zapylenie, 
wilgoć, insekty). W połączeniu z założeniem 
długofalowej, bezprzerwowej  pracy, takie 
założenie wykluczało zastosowanie wiatracz-
ków znakomicie ułatwiających proces odda-
wania nadmiaru ciepła. Eksperymentowanie 
z różnymi wersjami obudowy w konsekwen-
cji doprowadziło nas do obecnego kształtu 
MSOK-02. Trudność w doborze obudowy była 
taka, że poza aspektami czysto technicznymi, 
rozmiarami, wagą dużą uwagę przykładaliśmy 
do aspektów estetycznych. Nie chcieliśmy się 
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godzić z ideą wyniesioną z siermiężnych lat 
poprzednich, że wszystko co polskie i dla prze-
mysłu musi być brzydkie i toporne.

System Jakości AQAP
W tym miejscu warto również nadmienić, 

iż firma Atrem mając już wdrożony system 
ISO9001 w tym okresie wdrażała system jako-
ści AQAP 2110 – Wymagania NATO dotyczące 
zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach 
rozwojowych i produkcji. Jednym z pierwszych 
testowych projektów wdrażanych z wykorzysta-
niem tego systemu był właśnie projekt MSOK-01.  
Cała procedura, jak na nasze ówczesne do-
świadczenie była niezwykle skomplikowana. 
Wymagała opracowania wielu dodatkowych 
dokumentów i wdrożenia procedur. Jednakże 
z perspektywy czasu wyraźnie widzimy zba-
wienny wręcz wpływ wdrożenia tego systemu 
na proces projektowy. Wówczas opracowane 
rozwiązania i procedury obowiązują w firmie 
do dzisiaj i wykorzystywane są praktycznie we 
wszystkich realizowanych projektach Działu 
Badań i Rozwoju. Pomogły one znacznie usys-

MSOK-02 – wersja obecna – aluminiowa obudowa

tematyzować cały proces projektowy, kontroli 
stanu projektu, kontroli osiąganych efektów 
i założonych celów, w końcu nadzoru nad 
produkcją i serwisem. Cały projekt składał się 
z wielu niezwykle ściśle powiązanych ze sobą 
elementów jak projekty elektroniczne poszcze-
gólnych modułów, oprogramowania niskopo-
ziomowego, oprogramowania aplikacyjnego, 
projektów montażowych itp. Twarda, nomen 
omen, żołnierska dyscyplina przy realizacji tego 
projektu była zdaje się kluczem do jego zakoń-
czenia, doprowadzenia do wdrożenia produk-
cyjnego, wykreowaniu prawdziwego produktu 
w całym tego słowa znaczeniu. 

Pierwsze wdrożenia
Nie sposób zapomnieć o wielkim, osobi-

stym wkładzie naszych dzisiejszych, a wtenczas 
potencjalnych klientów w całym procesie two-

rzenia urządzenia. Bez ich pomocy przy testach 
i wdrożeniu, sugestii co do funkcjonalności, 
uwag i bezwzględnych wymagań nie osiągnęli-
byśmy takiego sukcesu. Na zwrócenie szczegól-
nej uwagi zasługuje tutaj postawa dawniejszego 
Regionalnego Oddziału Przesyłu Gazu w Pozna-
niu i w Gdańsku i pracownikom Przedsiębiorstwa 
Eksploatacji Rurociągów Naftowych za umożli-
wienie prób i testów oraz wsparcie podczas prac 
terenowych na czynnych gazociągach. 

Pierwsze wdrożenia testowe i produkcyjne 
miały miejsce na rurociągach wspomnianego 
wyżej ROP w Poznaniu tj. na Stacji Redukcyjno-
-Pomiarowej przy ulicy Gdyńska w Poznaniu, 
oraz w miejscowościach Pysząca, Kurnik, Potuli-
niec  i Kuczek. Na wszystkich tych lokalizacjach 
po wyminie w  2006 r. na stacje MSOK-02 stacje 
pracują do dziś.

Stan aktualny i najbliższa 
perspektywa 

Do dzisiaj, wszystkich wersji MSOK zostało 
wyprodukowanych i zainstalowanych na ru-
rociągach i innych konstrukcjach chronionych 
w Polsce łącznie ponad 600 szt. Trwałość kon-
strukcji, wciąż rosnąca liczba klientów i nowa-
torskie rozwiązania spełniające wygórowane 
wymagania wciąż stanowią duże wyzwanie 
dla konkurencji. Pomimo to, chcąc dyspono-
wać najbardziej zawansowanym technolo-
gicznie rozwiązaniami i ponownie podnosząc 
poprzeczkę w tej dziedzinie w przyszłym roku 
mając wiele nowych pomysłów i zebranych 
uwag dotyczących nowych funkcjonalności 
planujemy rozpoczęcie realizacji nowego pro-
jektu MSOK-03

Atrem S.A.

Ta sama lokalizacja przed i po remoncie z wykorzystaniem stacji MSOK-02

Przykładowe realizacje z wykorzystaniem MSOK
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Oddział w Zielonej Górze

Przebudowa 
na Dębnie

Kolejny odwiert na Daszewie

W związku ze wzrostem zasolenia ropy 
naftowej eksploatowanej przez instalację 
KRNiGZ Dębno Oddział w Zielonej Górze 
rozpoczął zadanie inwestycyjne pn. „Odsa-
lanie ropy naftowej KRNiGZ Dębno i nawad-
nianie BMB”. 

Usprawnienie eksploatacji polega na prze-
budowie istniejącej instalacji technologicznej 
do obróbki ropy naftowej i gazu ziemnego. 
W celu powstrzymania spadku produkcji na 
kopalni  Dębno istniejące układy technologiczne 
zostaną dostosowane do obecnych parametrów 
wydobycia ropy naftowej, tj. układ obróbki ropy 

naftowej zostanie rozbudowany o instalację do 
odsalania ropy, a układ obróbki wód złożowych 
i technologicznych zostanie rozbudowany o in-
stalację nawadniania złoża BMB.

Podczas przestoju remontowego kopalni 
w czerwcu wykonano wszystkie prace przyłą-
czeniowe dla obu instalacji, w tym wymienio-
no na większy odgazowywacz wody złożowej, 
stwarzając możliwość sześciokrotnego zwięk-
szenia wydajności układu obróbki wód złożo-
wych i technologicznych.

Wykonawcą prac projektowych obu insta-
lacji oraz wykonawcą instalacji technologicznej 

Trwają prace na instalacji Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, układ obróbki ropy naftowej zostanie rozbudowany o in-
stalację do odsalania ropy, a układ obróbki wód złożowych i technologicznych o instalację nawadniania złoża BMB. Fot. Paweł Chara

odsalania ropy naftowej jest Konsorcjum firm 
INSTALGAZ Andrzej Szulc i Dimark Oil&Gas 
Spółka z o.o., a wykonawcą instalacji techno-
logicznej do nawadniania złoża BMB jest PGNiG 
Technologie S.A. Nadzór inwestorski nad praca-
mi projektowymi i robotami budowlano-monta-
żowymi pełni Dział Projektów Górniczych z Od-
działu w Zielonej Górze.

Leszek Kubiak 
Dział Projektów Górniczych

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

W celu zwiększenia wydobycia i zapew-
nienia bezpieczeństwa dostaw gazu dla od-
biorców zlokalizowanych w Pasie Nadmorskim 
Oddział w Zielonej Górze zagospodarowuje 
kolejny odwiert na złożu Daszewo. 

Odwiert Daszewo-31k znajduje się w gminie 
Dygowo w powiecie kołobrzeskim. Zadanie inwe-
stycyjne polega na zagospodarowaniu strefy przy-

Zagospodarowywany odwiert Daszewo-31k zostanie podłączony do Ośrodka Grupowego Daszewo, który podlega Kopalni Gazu Ziemnego Gorzysław. Fot.  Paweł Chara

odwiertowej dla tego odwiertu. Zmodernizowana 
zostanie także instalacja technologiczna uzdatnia-
nia gazu ziemnego na terenie Ośrodka Grupowego 
Daszewo, do którego odwiert Daszewo-31k zosta-
nie podłączony rurociągami technologicznym. Pla-
nowana wydajność odwiertu to 58 tys. m3/dobę. 

Generalnym wykonawcą zadania jest fir-
ma Budnaft sp. z o.o. z Kamienia Pomorskiego. 

Przekazanie terenu budowy nastąpiło 25 sierp-
nia br. Obecnie trwają prace przygotowawcze 
(przygotowanie zaplecza budowy, wytyczenie 
geodezyjne, dostawa niezbędnych materiałów 
potrzebnych do zrealizowania zadania, ostatnie 
uzgodnienia formalno-prawne). Przewidywany 
termin zakończenia zadania to marzec 2015 r.

Krzysztof Mularczyk
Dział Projektów Strategicznych

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

Wzrost sprzedaży i wydobycia 
ropy naftowej w trzech 
kwartałach 2014 roku

Grupa PGNiG zwiększyła sprzedaż ropy 
naftowej o 30% do 921 tys. ton w trzech 
kwartałach 2014 roku z 705 tys. ton w analo-
gicznym okresie ub.r. Wydobycie ropy wzro-
sło o prawie 20% do 937 tys. ton w trzech 
kwartałach 2014 r. z 789 tys. ton w analo-
gicznym okresie ub.r.

Na 30 września 2014 roku stan zapasu 
gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas 
obowiązkowy będący w gestii Ministerstwa 
Gospodarki) w podziemnych magazynach gazu 
wysokometanowego (tj. PMG Brzeźnica, PMG 
Husów, KPMG Mogilno, PMG Strachocina, PMG 
Swarzów oraz PMG Wierzchowice, KPMG Kosa-
kowo) wynosił ok. 2,7 mld m sześc. gazu. Po-
wyższy stan zapasów nie obejmuje wolumenu 
gazu ziemnego będącego w gestii Operatora 
Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA.

Sprzedaż ciepła PGNiG Termika wyniosła 
2,9 PJ w trzecim kwartale 2014 roku wobec ok. 
3,4 PJ, a jej sprzedaż energii elektrycznej była 
na poziomie 0,39 TWh w trzecim kwartale 2014 
roku w porównaniu do 0,44 TWh w analogicz-
nym kwartale 2013 roku.

W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. 
sprzedaż ciepła PGNiG Termika wyniosła 23,6 
PJ wobec 27,6 PJ w analogicznym okresie 2013 
roku, a jej sprzedaż energii elektrycznej była na 
poziomie 2,4 TWh w pierwszych dziewięciu 
miesiącach 2014 roku wobec 2,6 TWh w ana-
logicznym okresie 2013 roku.

Dane za trzeci kwartał oraz dziewięć miesię-
cy 2014 roku są szacunkowe i mogą różnić się 
od danych ostatecznych, które zostaną przed-
stawione 7 listopada 2014 r. podczas publikacji 
wyników finansowych.

PGNiG Sales & Trading 
zwiększa swoje zaangażowanie 
w międzynarodowym rynku energii

PGNiG Sales & Trading (PST), spółka za-
leżna Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa SA, zamierza zwiększyć kilkukrot-
nie liczbę obsługiwanych klientów za granicą 
do końca 2018 roku. Ponadto PST rozpocz-
nie pozyskiwanie klientów przemysłowych 
w Polsce.

To elementy planu rozwoju spółki PST, który 
po dokonaniu przeglądu jej kilkuletniej działal-
ności został przyjęty przez Zarząd PGNiG SA. 

W trzecim kwartale 2014 r. sprzedaż ropy 
naftowej wzrosła o 2,7% do 262 tys. ton z 255 
tys. w analogicznym okresie 2013 r. Nato-
miast wydobycie ropy naftowej zmniejszyło się 
o 6,7% w trzecim kwartale br. do 305 tys. ton ze 
327 tys. ton w trzecim kwartale 2013 r.

Sprzedaż gazu ziemnego wyniosła 11,76 
mld m sześc. w pierwszych trzech kwartałach 
2014 r. oraz 3,55 mld m sześc. w trzecim kwar-
tale 2014 r.

Dla PGNiG SA dane o wolumenie sprzedaży 
za bieżący kwartał i 9 miesięcy nie są porów-
nywalne z odpowiednimi okresami roku ubie-
głego ze względu na rozpoczęcie działalności 
przez PGNiG Obrót Detaliczny (1 sierpnia 2014) 
i zwiększenie sprzedaży poprzez Towarową 
Giełdę Energii. 

Wydobycie gazu w trzech kwartałach 
2014 r. wyniosło 3,4 mld m sześc. i było na po-
dobnym poziomie jak w analogicznym okresie 
ub.r. Również w trzecim kwartale 2014 r. wy-
dobycie gazu było zbliżone do zeszłorocznego 
i wyniosło ok. 1,1 mld m sześc.

Import gazu ziemnego w trzech kwartałach 
2014 r. wyniósł 7,3 mld m sześc. gazu w tym 
z kierunku wschodniego - 6,35 mld m sześc. 
W trzecim kwartale 2014 r. import wyniósł 2,1 
mld m sześc., w tym z kierunku wschodniego - 
1,8 mld m sześc.

Koncepcja rozwoju spółki wpisuje się w strate-
giczne cele Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zgodnie z planem rozwoju, PST będzie 
kontynuować budowanie bazy klientów koń-
cowych na rynku gazu i energii elektrycznej 
w Niemczech i Austrii. Obecnie liczba klientów 
w tych krajach przekracza 60 tys. Jednocześnie 
PST rozpocznie pozyskiwanie klientów w seg-
mencie odbiorców przemysłowych w Polsce, 
który w największym stopniu otwiera się na 
konkurencję.

W ramach przyjętej koncepcji rozwoju dzia-
łalności PST zakładany jest dalszy wzrost zaan-
gażowania w obrót hurtowy gazem na rynkach 
zagranicznych, w tym rozpoczęcie działalności 
na międzynarodowym rynku LNG.

Dla zapewnienia koncentracji na realizacji 
poszczególnych celów strategicznych przyjęto, 
że sprzedaż do odbiorców końcowych oraz ob-
rót hurtowy, które obecnie stanowią przedmiot 
działalności PST, powinny być docelowo realizo-
wane przez dwie osobne, wyspecjalizowane fir-
my. Z obecnej, zintegrowanej struktury PST pla-
nowane jest wydzielenie do połowy 2015 roku 
spółki odpowiedzialnej za rozwój działalności 
hurtowej, w tym handlu LNG oraz spółki, któ-
ra realizować będzie ekspansję na europejskim 
rynku sprzedaży do odbiorców końcowych.

PGNiG SA zawarło umowę 
programu emisji obligacji 
do kwoty 1 miliarda złotych

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA podpisało z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego umowę programu emisji obligacji 
do kwoty 1 miliarda złotych.

Na mocy zawartego Programu PGNiG SA 
może dokonywać wielokrotnych emisji obliga-
cji, których nominalna wartość w czasie trwania 
Programu nie przekroczy łącznej kwoty 1 miliar-
da złotych. Ostateczny termin wykupu obligacji 
to 30 września 2024 roku.

Środki pieniężne pozyskane z Programu 
zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne 
Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie utrzymania 
zdolności wydobywczych, dywersyfikacji źródeł 
dostaw gazu, działalności związanej z poszuki-
waniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego, budowy sektora energetycz-
nego oraz rozpoczętych projektów związanych 
z budową infrastruktury magazynowej.

Zawarcie Programu, a także wydłuże-
nie umowy finasowania z ośmioma bankami 
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w kwocie 7 miliardów złotych do połowy 2020 
roku (o czym spółka informowała w Raporcie 
bieżącym nr 99/2014) potwierdzają, iż w ocenie 
instytucji finansowych PGNiG SA jest wiarygod-
nym partnerem biznesowym.

PGNiG stawia na współpracę 
ze środowiskiem naukowym

PGNiG rozpoczyna współpracę z grupą 
przedstawicieli świata nauki. W Muzeum 
Gazownictwa w Centrali PGNiG SA odbyło 
się  inauguracyjne i uroczyste spotkanie Na-
ukowej Grupy Doradczej połączone z wręcze-
niem aktów nominacji.

Kwestie badań i rozwoju oraz podnosze-
nia innowacyjności GK PGNiG odgrywają coraz 
ważniejszą rolę w działalności firmy i wpisują się 
w strategie jej rozwoju. W związku z tym zdecy-
dowano się na powołanie przy PGNiG interdy-
scyplinarnego, społecznego ciała konsultacyjno-
-doradczego złożonego z przedstawicieli świata 
nauki – Naukowej Grupy Doradczej (NGD).

Misją Grupy Doradczej będzie dostar-
czanie wszechstronnej wiedzy oraz doświad-
czeń wspierających działania strategiczne GK 
PGNiG w obszarze badań, rozwoju i innowa-
cji. Prace zespołu koordynuje Departament 
Badań i Rozwoju. Naukowa Grupa Doradcza 
powinna odgrywać ważną i unikalną rolę 
wnosząc nowatorskie i niezależne spojrzenie 
ze strony świata nauki na wyzwania i zagad-
nienia badawczo-rozwojowe zarówno w za-
kresie nowych technologii, otoczenia prawno 
– regulacyjnego, jak i osiągania pozycji kon-
kurencyjnej na rynku polskim i międzynarodo-
wym przez GK PGNiG.

W skład Naukowej Grupy Doradczej weszło 
dziesięcioro wybitnych uczonych reprezentu-
jących różne dziedziny nauki zaproszonych do 
współpracy przez wiceprezesa Zarządu PGNiG 
Zbigniewa Skrzypkiewicza odpowiedzialnego 
miedzy innymi za obszar badań i rozwoju. Są 
to: prof. dr hab. Wojciech Cellary (informatyka 
i ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Po-
znaniu), prof. dr hab. Maria Ciechanowska 
(geofizyka – Instytut Nafty i Gazu), prof. dr hab. 
Wojciech Górecki (geologia, geofizyka – AGH), 
prof. dr hab. Jan Hupka (chemia, ochrona śro-
dowiska – Politechnika Gdańska), prof. dr hab. 
Jarosław Mizera (inżynieria materiałowa – Poli-
technika Warszawska), prof. dr hab. Stanisław 
Nagy (inżynieria gazownicza – AGH), prof. dr 
hab. Adam Noga (ekonomia – Akademia Leona 
Koźmińskiego), prof. dr hab. Stanisław Rychlic-

ki (geofizyka, geologia – AGH), prof. dr hab. 
Tomasz Siemiątkowski (nauki prawne – SGH), 
prof. dr hab. Jacek Wańkowicz (energetyka – In-
stytut Energetyki).

Zbigniew Skrzypkiewicz, wiceprezes Zarzą-
du PGNiG SA, wyraził zadowolenie z udziału tak 
znakomitych uczonych w Naukowej Grupie Do-
radczej. Podkreślił, że tak kompetentny zespół 
może bezpośrednio wspomagać prace Zarządu 
PGNiG w wielu obszarach.

Do kluczowych, szczegółowych zadań sto-
jących przed NGD należy identyfikacja nowych 
innowacyjnych obszarów mogących być kie-
runkiem perspektywicznego rozwoju PGNiG, 
eliminacja barier we wzajemnej współpracy, 
zacieśnienie współpracy z NCBiR oraz poszu-
kiwanie dodatkowych źródeł finansowania dla 
strategicznych działań z zakresu badań i rozwo-
ju wpisujących się w potrzeby kraju.

Zespół prasowy PGNiG SA

Odkrycie Rosniefti i Exxonu 
na Morzu Karskim

Pierwsze wspólne wiercenie Rosniefti 
i Exxonu na Morzu Karskim zakończyło się 
sukcesem i odkryciem otworem Uniwiersitet-
skaja-1 dużego złoża ropy. Poinformował o tym 
27 września br. prezes Rosniefti Igor Sieczin 
podając jednocześnie wielkość szacowanych 
zasobów na 100 mln t ropy i 338 mld m3 gazu. 
I. Sieczin stwierdził, że odkrycie ma szczegól-
ne znaczenie dla potwierdzenia występowania 
węglowodorów w Arktyce i okazało się więk-
sze, niż się spodziewano. Dodał też, że złożu zo-
stanie nadana nazwa „Pobieda” (Zwycięstwo). 
Jednak jego przyszłość może być skompliko-
wana z powodu sankcji USA. ExxonMobil zo-
stał zobowiązany do wstrzymania współpracy 
z Rosją. Dlatego też rzecznik ExxonMobil wypo-
wiadał się bardzo ostrożnie na temat przyszłych 
prac zapowiadając, że obecnie pierwszoplano-
wym zadaniem będzie zagłowiczenie otworu 
i bezpieczne zakończenie operacji wiertniczych. 
Komentatorzy z agencji Bloomberg sugerują, że 
obie strony prawdopodobnie mają nadzieję na 
rozpoczęcie następnego wiercenia po zawie-
szeniu sankcji, a teraz otwór zostanie zlikwido-
wany i Rosnieft zajmie się interpretacją zgroma-
dzonych materiałów geologicznych.

Sejsmika na Morzu Barentsa
W południowej części Morza Barentsa 

wykonano zdjęcie sejsmiczne 3-D na zlecenie 
Ministerstwa ds. Ropy Naftowej i Energii. Zdję-
cie, którego wyniki będą dostępne dla wielu 
użytkowników (tzw. multiclient survey), jest 
współfinansowane przez 33 firmy poszukiwaw-
cze działające na Morzu Północnym i Morzu 
Barentsa. Przetarg na realizację zdjęcia o po-
wierzchni 13700 km2 wygrały Western Geco 
i PGS. Niedawno Norweski Dyrektoriat Naftowy 
poinformował też o zakończeniu kontraktu na 
wykonanie 5600 km profili sejsmicznych 2-D 
w tym samym rejonie. Pomiary wykonywał sta-
tek „Artemis Atlantic” należący do firmy Dolphin 
Geophysics. Prace rozpoczęto 18 lipca br. i dzię-
ki dobrej pogodzie zakończono 19 sierpnia, na 
miesiąc przed terminem. 

Czy możliwa jest 
reanimacja Nabucco?

Dostawy gazu ziemnego z Iranu mogłyby 
pokryć znaczną część zapotrzebowania Euro-
py. Z taką propozycją wystąpił wiceminister ds. 
ropy naftowej Iranu Ali Mejidi. Jego zdaniem, 
w sytuacji kryzysu ukraińskiego i zagrożenia 
obecnych szlaków przesyłu gazu, Europa musi 
szukać alternatywnych źródeł zaopatrzenia. 
W przypadku podjęcia inicjatywy Iranu jednym 
z wariantów może być odnowienie projektu 
Nabucco. Gazociąg Nabucco zostałby zmodyfi-
kowany przez dodanie połączenia sieci irańskiej 
do granicy Turcji o długości 214 km, pozostała 
część trasy przez Turcję, Bułgarię do Austrii po-
zostałaby bez zmian. Zakładana przepustowość 
połączenia wynosiła 31 mld m3 gazu rocznie.

Koncesje poszukiwawcze 
i eksploatacyjne 
w zachodniej Grecji

W IV kwartale br. przewidziane jest ogło-
szenie przetargu na koncesje morskie w za-
chodniej Grecji. Jest to reakcja na sukcesy 
poszukiwań we wschodniej części Morza 
Śródziemnego. Zachęciły one Ministerstwo 
Środowiska, Energii i Zmian Klimatycznych do 
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przygotowania przetargów na koncesje poszu-
kiwawcze i eksploatacyjne. Ostatnie wierce-
nia na morzu w zachodniej Grecji wykonano 
w latach 80., badania sejsmiczne zakończono 
w 2000 r. Chociaż nie odkryto znaczniejszych 
złóż, to jednak w 2/3 odwiertów stwierdzono 
objawy węglowodorów. Dopiero w 2012 r. 
zlecono firmie PGS wykonanie 12500 kmb 
profili sejsmicznych 2-D. Dokonano też re-
procesingu 9000 kmb profili z lat ubiegłych. 
Uzyskane materiały pozwalają na nową in-
terpretację budowy geologicznej zachodniej 
krawędzi Hellenidów i wznowienie poszuki-
wań. W basenie jońskim wydzielono trzy stre-
fy: północną, centralną i południową. Strefa 
północna graniczy z południowym krańcem 
platformy apulijskiej w Albanii, gdzie znajduje 
się największe lądowe złoże ropy w Europie 
Patos-Marinza o zasobach 270 mln t. Skały 
macierzyste znajdują się w triasowej formacji 
Burano, występującej również na szelfie grec-
kim. Wyniki badań sejsmicznych w tej strefie 
są bardzo dobrej jakości, o większym zasię-
gu głębokościowym niż poprzednio i dobrym 
odwzorowaniu strukturalnym węglanowych 
utworów mezozoicznych stanowiących pierw-
szoplanowy cel poszukiwań. Strefę środkową 
oddziela od północnej walny uskok transfor-
macyjny Kefalonia. Zaangażowanie tektonicz-
ne jest większe, zaznacza się też tektonika 
solna. Na przekrojach sejsmicznych widoczne 
są eoceńskie struktury węglanowe o dużej 
amplitudzie, przykryte utworami fliszowymi. 
Pod utworami węglanowymi występują szel-
fowe utwory klastyczne wieku permsko-tria-
sowego. Strefa południowa różni się od po-
zostałych ze względu na wpływ subdukcji pod 
płytę afrykańską. Liczne uskoki tworzą baseny 
z odciągania (pull-apart basins ) i struktury 
typu „push up”. 

Rozpoczęcie budowy gazociągu 
„Siła Syberii”

Warunkiem wypełnienia kontraktowych 
zobowiązań wielkiej umowy gazowej rosyjsko-
-chińskiej podpisanej w maju br. jest powsta-
nie nowej magistrali nazwanej „Siła Syberii”, 
o długości 4000 km i zdolności przesyłowej 
38 mld m3 gazu rocznie. Czas realizacji gazo-
ciągu jest bardzo krótki – ma on być oddany do 
użytku w 2017 r. W Jakucku 1 września br. na-
stąpiło wykonanie pierwszego, symbolicznego 
spawu na rurach, oznaczające rozpoczęcie bu-
dowy. Podobnie jak w Szanghaju, wydarzeniu 

temu nadano uroczystą oprawę podkreśloną 
przez obecność prezydenta W. Putina i wice-
przewodniczącego Rady Państwa Chin Zhang 
Gaoli. Kosztorys tej ogromnej inwestycji wyno-
si 55 mld dolarów. Obecnie, w sytuacji sankcji 
i obostrzeń w transakcjach finansowych z Rosją, 
uzyskanie kredytu na ten cel nie będzie łatwe. 
Dlatego też W. Putin wspomniał o możliwości 
sprzedaży Chinom udziałów w syberyjskich 
złożach ropy naftowej. Byłoby to odstępstwo 
od dotychczasowej praktyki niedopuszczania 
zagranicznych inwestorów do przejmowania 
rosyjskich złóż.

Wznowienie poszukiwań 
na Atlantyku

Agencja Bureau of Ocean Energy Mana-
gement podległa Departamentowi Spraw We-
wnętrznych USA przygotowuje zasady prze-
prowadzenia nowych testów wpływu badań 
sejsmicznych na organizmy morskie. Jest to 
związane z planami wznowienia poszukiwań 
naftowych na Oceanie Atlantyckim, a pierw-
szym etapem rozpoznania geologicznego ma 
być wykonanie profili i zdjęć sejsmicznych. 
Poszukiwania w strefie przybrzeżnej stanów 
Delaware, Maryland, Wirginia, Karolina Pół-
nocna i Południowa, Georgia i Floryda wstrzy-
mano na początku lat 80. Głównym poten-
cjalnym źródłem zagrożeń są fale sejsmiczne 
wzbudzane przy użyciu dział powietrznych 
(air gun). Ekolodzy twierdzą, że nie tylko 
szkodzą one żółwiom morskim i waleniom, 
ale też niszczą ikrę i narybek. Na drugiej szali 
leży interes gospodarki – według szacunków 
Amerykańskiego Instytutu Naftowego w tym 
rejonie Atlantyku znajdują się technicznie 
wydobywalne zasoby ropy w ilości 640 mln 
t. Uruchomienie programu poszukiwań mo-
głoby utworzyć 280 tys. nowych miejsc pracy 
i rocznie przynieść dochody w wysokości 23,5 
mld dolarów. Bureau of Ocean Energy Mana-
gement zapowiada, że warunki wykonywania 
badań sejsmicznych będą zaostrzone, na stat-
kach sejsmicznych obecni będą obserwato-
rzy kontrolujący przebieg prac, a w okresach 
migracji wielorybów i wylęgu żółwi pomiary 
sejsmiczne mogą być ograniczone. Jak infor-
muje Departament Spraw Wewnętrznych, 
w przygotowaniu jest runda koncesyjna na 
okres 2017-2022.

Spór o naruszenie 
patentu geofizycznego

Amerykańska firma ION Geophysical złożyła 
w sierpniu br. w sądzie gospodarczym w Sankt 
Petersburgu pozew przeciwko MAGE (Morska-
ja Arkticzeskaja Geołogiczeskaja Ekspedicja) 
i AANII (Arkticzeskij i Antarkticzeskij Nauczno-
-Issliedowatielskij Institut) o naruszenie praw do 
patentu „Morskie badania sejsmiczne w akwe-
nach oblodzonych lub trudno dostępnych”. 
Poprzednio ION bezskutecznie domagała się od 
MAGE wnoszenia opłat licencyjnych za korzy-
stanie z patentu.

Shell chce wznowić poszukiwania 
na Morzu Czukockim

Shell Offshore Inc. wystąpił do agencji Bure-
au of Ocean Energy Management ze zmodyfiko-
wanym planem poszukiwań na Morzu Czukoc-
kim, aby uzyskać możliwość rozpoczęcia wierceń 
w 2015 r. Po serii awarii statku i barki wiertni-
czej w 2012 r. oraz unieważnieniu pozwolenia 
na prace przez sąd w San Francisco koncern na 
początku br. ogłosił zawieszenie programu wier-
ceń. Teraz po przedłożeniu nowej oceny wpły-
wu poszukiwań na środowisko spodziewa się 
pozytywnego rozpatrzenia swojego wniosku. 
Nowy projekt przewiduje wiercenie przy użyciu 
statku wiertniczego „Noble Discoverer ” i plat-
formy „Polar Pioneer ”. Jednocześnie zostanie 
zwiększona ilość systemów kotwicznych oraz 
holowników i jednostek pomocniczych. 

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas&Oil Conn., ExxonMobil, 
Gazprom, Hart’s E&P, Norwegian Petroleum 

Directorate, Offshore, Oil & Gas Journal, Oil & 
Gas Financial Journal, Rosnieft, World Oil. 

LOTOS Oil Ambasadorem 
Polskiej Gospodarki

Jury tegorocznej edycji konkursu o tytuł 
Ambasadora Polskiej Gospodarki, w katego-
rii Eksport 2013, przyznało to wyróżnienie 
spółce LOTOS Oil S.A. To kolejny raz, kiedy ta 
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spółka została laureatem tego prestiżowego 
konkursu.

Konkurs odbywa się pod patronatem mi-
nistra Spraw Zagranicznych i jego celem jest 
wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców-człon-
ków BCC i ich promocję poprzez nagrodzenie 
najlepszych przykładów dobrych praktyk bizne-
sowych w kontaktach zagranicznych.

– Eksport pozwala na zwiększenie sprzeda-
ży, stabilizację biznesu i konkurowanie z najwięk-
szymi graczami na światowych rynkach. To trwały 
i konsekwentnie realizowany element strategii 
naszej spółki – podkreśla Robert Bialik, prezes za-
rządu spółki LOTOS Oil S.A. – Eksport to nie tylko 
sprzedaż środków smarnych, ale również doradz-
two i wsparcie techniczne dla odbiorców naszych 
produktów. Stawiamy na rozwój tego segmentu 
sprzedaży – dodaje prezes Bialik.

2013 był bardzo udanym rokiem. Spółka 
uzyskała 20% dynamikę sprzedaży rok do roku, 
przy satysfakcjonującym poziomie uzyskiwanych 
marż.  – Osiągnęliśmy coś znacznie ważniejsze-
go. Każdy nasz partner handlowy jest jednocze-
śnie naszym ambasadorem, z którym wchodzimy 
do kolejnego kraju, na następny rynek. Wiem 
z doświadczenia, że nie zawsze tak jest – zazna-
cza Cezary Kogucik, dyrektor ds. eksportu spółki 
LOTOS Oil S.A.

W ubiegłym roku eksport spółki w ujęciu ilo-
ściowym, jak i wartościowym był rekordowy. Oleje 
i smary trafiły do odbiorców w 57 krajach świata, 
w tym po raz pierwszy na takie rynki, jak Chiny, 
ZEA, Gwinea Równikowa, czy też Iran oraz Irak.

– To naturalne, że ciągle poszukujemy no-
wych rynków zbytu. Pracujemy już na większości 
rynków europejskich i azjatyckich. Rozszerzamy 
naszą obecność na państwa Ameryki Południo-
wej i uważnie przyglądamy się możliwościom 
na rynkach bliskowschodnich – dodaje dyrektor 
Cezary Kogucik.

W tym roku będzie znacznie trudniej. – Przez 
ostatnie kilka lat z sukcesem sprzedawaliśmy na 
rynku rosyjskim i ukraińskim. Niestety obecnie, 
z uwagi na sytuację polityczną, trudno nam bę-
dzie powtórzyć te wyniki. Część eksportu realizo-
wanego w tamtym kierunku już udało nam się 

Na zdjęciu od lewej: Barłomiej Indeka (dyrektor ds. Sprzeda-
ży Bezpośredniej LOTOS Oil), minister Katarzyna Kacperczyk 
oraz Marek Goliszewski (prezes BCC). Fot. arch. LOTOS. S.A.

relokować, ale to długotrwały proces i na efekt 
„zastąpienia” trzeba będzie chwilę poczekać – 
wyjaśnia Kogucik.

Na pozostałych rynkach, gdzie spółka ma 
ustabilizowaną pozycję (kraje bałtyckie, bałkań-
skie, czy środkowo-europejskie, takie jak Czechy 
czy Węgry) eksport rozwija się zgodnie z przyjętą 
strategią.

– Najważniejsze zadanie w tym i następnych 
latach to umocnienie już istniejących i budowanie 
nowych trwałych, partnerskich relacji z naszymi 
zagranicznymi odbiorcami – podsumowuje Ro-
bert Bialik.

Za 3 miesiące ropa 
z PGNiG w LOTOSIE

Rafineria Grupy LOTOS S.A. przerabiać 
będzie od stycznia 2015 r. w Gdańsku polską 
ropę naftową wydobywaną przez Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Głównie 
z nowej kopalni w Lubiatowie. Ropa naftowa 
będzie dowożona do rafinerii koleją. Na tere-
nie rafinerii trwa budowa kolejowego termi-
nalu rozładunkowego dla ropy naftowej oraz 
ciężkiej pozostałości po jej przerobie.

Do tej pory rafineria Grupy LOTOS w Gdańsku 
nie przerabiała ropy naftowej dostarczanej koleją. 
Umowa, jaką Grupa LOTOS podpisała z PGNiG 20 
grudnia 2013 r. przewiduje dostawy 25 tys. ton 
ropy naftowej miesięcznie w latach 2015–2019, 
z możliwością przedłużenia dostaw na czas nie-
określony. Szacowana wartość umowy w dniu jej 
zawarcia to 3,2 mld zł. W ten sposób realizowa-
ny jest postulat dywersyfikacji źródeł dostaw ropy 
naftowej do rafinerii LOTOSU, związany z bezpie-
czeństwem energetycznym Polski. Ponadto, po 
zbadaniu ropy naftowej przez LOTOS Lab okazało 
się, że jest to ropa odpowiednia dla instalacji Gru-
py LOTOS i jej planów produkcyjnych.

– To kolejna polska ropa, która będzie prze-
rabiana w rafinerii Grupy LOTOS. To ropa dobrej 
jakości, lekka, niskozasiarczona, o niskiej prężno-
ści par – podobna do ropy Rozewie wydobywa-
nej przez Grupę LOTOS spod dna Bałtyku. Nadaje 
się zwłaszcza do produkcji benzyny – stwierdził 
Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor 
ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A. – Cena 
ropy naftowej dostarczanej przez PGNiG jest ko-
rzystna dla obu stron – dodał M. Sokołowski. 

Ropa naftowa z PGNiG będzie ładowana do 
cystern kolejowych w terminalach kolejowych od-
działu PGNiG w Zielonej Górze, a spółka LOTOS 
Kolej przewiezie ją do gdańskiej rafinerii, gdzie 
zostanie rozładowana na budowanym od marca 
br. stanowisku rozładunku cystern. Powstaje tam 

m.in. tor rozładunkowy, pomost do obsługi 12 
cystern, pompownia oraz rurociągi.

Wykonano już m.in. betonową, szczelną 
tacę o długości 154 m i szerokości 5,5 m, wraz 
z torowiskiem, przez którą węglowodory nie 
mogą przeniknąć do gruntu. Na tacy będzie mógł 
zmieścić się pociąg składający się 12 cystern.

– Stanowisko rozładunku będzie uniwersal-
ne, czyli będzie można rozładowywać cysterny 
różnej wielkości, od krótkich 12-metrowych po 
najdłuższe, eksploatowane w Polsce. I nie tylko 
z ropą, ale też z innymi produktami, zarówno 
lekkimi, jak i ciężkimi – wymagającymi podgrze-
wania – mówi Ryszard Plata z Biura Realizacji 
Inwestycji, kierujący tym projektem. Do tych pro-
duktów należy ciężki olej opałowy (pozostałość 
próżniowa), który może być importowany po wy-
budowaniu instalacji opóźnionego koksowania 
w ramach projektu EFRA. 

Cysterny muszą być przed rozladunkiem 
zważone. W tym celu zainstalowano pod torami 
nowoczesną wagę kolejową, umożliwiającą wa-
żenie wagonów w ruchu. Harmonogram projektu 
przewiduje start rozładunku ropy naftowej w no-
wym terminalu 1 stycznia 2015 r.

Wysoka marża rafineryjna LOTOSU
Modelowa marża rafineryjna LOTOSU 

osiągnęła we wrześniu br. wartość 7,86 USD/
bbl. To najwyższy miesięczny poziom odnoto-
wany w tym roku. Na wzrost marży r/r wpły-
nął przede wszystkim spadek cen ropy oraz 
rosnący dyferencjał Brent-Ural. 

W porównaniu do marży osiągniętej we 
wrześniu u.br. LOTOS odnotował wzrost o 73%. 
Niemal dwukrotnie większy jest także tegorocz-
ny wrześniowy wynik w stosunku do najsłab-
szego w tym roku miesiąca – w maju br. marża 
rafineryjna wyniosła 4,09 USD/bbl. 

Na wysoką marżę we wrześniu 2014 r. 
wpłynął przede wszystkim rosnący dyferen-
cjał Brent-Ural oraz notowania ropy spadające 
szybciej niż notowania produktów naftowych. 
W obliczu korzystnego kształtowania się no-
towań poszczególnych produktów LOTOS jest 
premiowany za swoją strukturę uzysków, po-
nieważ wysoki współczynnik konwersji rafinerii 
w Gdańsku pozwala na skuteczne dopasowanie 
produkcji do struktury popytu krajowego i moż-
liwości eksportowych. 

Realizacja przez LOTOS Programu 10+, za-
kończonego w 2011 r., umożliwiła modernizację 
rafinerii w Gdańsku, zwiększenie jej mocy prze-
robowej z 6 do 10,5 mln ton rocznie i wzboga-
cenie asortymentu produktów gdańskiej rafinerii 
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LOTOSU. Modernizacja i rozbudowa gdańskiej 
rafinerii w ramach Programu 10+ pozwoliła 
na uzyskanie większej ilości wysokomarżowych 
produktów z każdej przerobionej baryłki oraz 
umożliwiła przerób bardziej wymagających 
technologicznie gatunków surowca. 

Warto przypomnieć, że LOTOS zamierza 
w najbliższych latach zrealizować m.in. projekt 
budowy instalacji opóźnionego koksowania 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka sza-
cuje, że realizacja tej inwestycji pozwoli zwięk-
szyć poziom marży rafineryjnej o dodatkowe ok. 
2 USD/bbl. Głównie dzięki ograniczeniu udziału 
ciężkich produktów naftowych w całkowitej 
produkcji LOTOSU na rzecz bardziej rentownych 
paliw płynnych.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

Innowacyjność, efektywność, 
bezpieczeństwo, ochrona 
środowiska – ORLEN zacieśnia
współpracę z polską nauką

Realizacja wspólnych projektów badaw-
czo-rozwojowych zmierzających do wypra-
cowania innowacyjnych rozwiązań, wzmoc-
nienia efektywności i bezpieczeństwa oraz 
ochrony środowiska to główny cel podpisa-
nych w październiku przez PKN ORLEN umów 
ramowych z dwiema uznanymi uczelniami 
technicznymi: Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie i Politechniką Warszawską.

Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolej-
nych konkretnych projektów, służących rozwijaniu 
i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o cha-
rakterze innowacyjnym, efektywnościowym, 
podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych 
z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, 
rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu 
i ropy. Przewidują również możliwość prowadze-
nia współpracy w zakresie podnoszenia kwalifi-
kacji absolwentów obydwu uczelni o umiejęt-
nościach i specjalizacjach zgodnych z profilem 
działalności PKN ORLEN.

– W PKN ORLEN już dawno zrozumieliśmy, 
że konkurencyjność znaczy innowacyjność. I nie 
zawsze musi oznaczać spektakularne odkrycia 
na miarę grafenu, chociaż o tym też marzymy. 
Najczęściej to projekty pozwalające wprowadzać 
usprawnienia czy nowe rozwiązania przełamują-

ce dotychczasowe bariery technologiczne, które 
niezbyt często goszczą na łamach mediów, ale 
przynoszą konkretne korzyści biznesowi i nauce. 
Głęboko wierzę, że współpraca firm z nauką de-
dykowana polskiemu przemysłowi zrewolucjoni-
zuje rynek technologii w kraju i da nowy impuls 
do rozwoju naszej gospodarki. – powiedział pod-
pisując porozumienie Piotr Chełmiński, członek 
Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki.

Wspólne inicjatywy mają być realizowane 
w ramach funduszy z krajowych i europejskich 
źródeł finansowania, m.in. ze środków Narodo-
wego Centrum Badań i Rozwoju. Umowy będą 
wykorzystywane m.in. przy projektach realizo-
wanych na potrzeby najwyżej ocenionego przez 
NCBiR programu sektorowego dla chemii – In-
nochem.

– Współpraca z liderem rynku w tak wielu 
dziedzinach to dla nas niezwykle istotna spra-
wa. Umowa z PKN ORLEN jest tym ważniejsza, 
że nowa perspektywa finansowa UE będzie 
szczególnie promowała wspólne projekty bizne-
su i ośrodków badawczych. Cieszy nas również 
fakt, iż dzięki tej umowie cenne doświadczenia 
zyskają m.in. nasi młodzi naukowcy, a także stu-
denci – mówi prof. Tomasz Szmuc, prorektor ds. 
Współpracy AGH.

Prowadzona od kilku lat współpraca pomię-
dzy PKN ORLEN a Akademią Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie została po raz pierwszy oficjalnie 
przypieczętowana w 2011 roku, kiedy doszło do 
podpisania listu intencyjnego uczelni z ORLEN 
Upstream, spółką odpowiedzialną w koncernie za 
poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego. W ramach umowy przewidziano m.in. 
konsultacje z kadrą AGH, wykłady prowadzone 
przez ekspertów ORLEN Upstream, realizację 
praktyk dla studentów akademii w spółce oraz 
staży zawodowych dla doktorantów i pracowni-
ków uczelni.

ORLEN Upstream współpracuje również 
z obiema uczelniami w ramach Programu „Blue 
Gas – Polski Gaz Łupkowy”, wspólnego przedsię-
wzięcie NCBiR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, 
którego celem jest komercjalizacja nowatorskich 
rozwiązań technologicznych w obszarze poszuki-
wań i eksploatacji gazu z łupków.

– W przypadku Filii Politechniki Warszaw-
skiej w Płocku współpraca z PKN ORLEN, zarów-
no w obszarze naukowo-badawczym jak i dy-
daktycznym w formie praktyk, staży studenckich, 
wykładów, seminariów czy prac dyplomowych 
była już realizowana w latach 70. ub. wieku, 
a od 2000 r. usankcjonowana jest stosownym 
porozumieniem o współpracy – podkreśla obec-
ny na uroczystości prof. Janusz Zieliński, prorektor 
Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.

– Podpisana dzisiaj deklaracja niewątpliwie 
zacieśni współpracę na rzecz poszczególnych jed-
nostek Politechniki Warszawskiej i mam nadzieję, 

że już w ciągu kilku najbliższych lat przyniesie 
realne korzyści w postaci nowych technologii. – 
dodaje prof. Stanisław Wincenciak, prorektor ds. 
Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Dotychczasowa współpraca PKN ORLEN 
z Politechniką Warszawską obejmuje m.in. dłu-
gofalowy projekt edukacji chemicznej skierowa-
ny zarówno do młodzieży w wieku szkolnym jak 
i studentów. Jednym z przykładów konkretnych 
działań w tym projekcie jest „Dzień wiedzy z OR-
LENem”, cykl comiesięcznych spotkań, gdzie 
przedstawiciele spółki przybliżają słuchaczom 
tematykę związaną ze specyfiką działania kon-
cernu oraz wskazują najlepsze praktyki rynkowe 
w branży chemicznej.  Od 15 lat płocka firma 
organizuje także konkurs o Nagrodę Prezesa na 
najlepszą pracę badawczo – rozwojową zrealizo-
waną dla ORLENU na Politechnice Warszawskiej, 
Filia w Płocku. Do konkurencji co roku stacją pra-
ce badawczo – rozwojowe pracowników nauko-
wych uczelni, a studenci mogą liczyć na nagrody 
za najlepsze prace dydaktyczne o tematyce wpi-
sującej się w działalność spółki.

ORLEN kolejny raz z nagrodą 
za najlepszy Raport Roczny

PKN ORLEN otrzymał nagrodę specjalną 
„The Best of The Best” w konkursie The Best 
Annual Report 2013, organizowanym przez 
Instytut Rachunkowości i Podatków. Spółka 
otrzymała także wyróżnienie za najbardziej 
przyjazne dla inwestorów sprawozdanie Zarzą-
du oraz za wzorowe zastosowanie MSSF/MSR  
w sprawozdaniu finansowym.

Ogłoszenie wyników IX edycji konkursu 
odbyło się podczas Gali Finałowej na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem 
konkursu jest promowanie firm przygotowujących 
najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporzą-
dzone według MSSF/MSR z punktu widzenia war-
tości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

W roku ubiegłym ORLEN także otrzymał 
nagrodę specjalną „The Best of The Best”. 
Spółce przyznano wówczas także wyróżnienie 
specjalne Programu Edukacyjnego „Akcjonariat 
Obywatelski. Inwestuj Świadomie” za zdobycie 
największej liczby punktów w historii konkursu 
oraz modelowe prowadzenie sprawozdawczo-
ści finansowej. W poprzednich latach ORLEN był 
wyróżniany za najlepszy raport roczny w kate-
gorii przedsiębiorstw oraz najlepszą wersję ra-
portu w Internecie.

Biuro prasowe PKN ORLEN
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Stanisław Szafran

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom 
życzymy zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
2.09.2014 r. w siedzibie PKN ORLEN w Warszawie odbyło się VIII posiedzenie Zarządu Głów-
nego SITPNiG. 
1.10.2014 r. ukazał się I tom „Vademecum Gazownika” ostatni z serii czterotomowego dzieła. 
Wydany obecnie tom nosi tytuł „Podstawy gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygotowanie 
do transportu, magazynowanie”. 
2.10.2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 
3.10.2014 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 
17.10.2014 r. w Gdańsku odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 50-lecia gdańskiego Oddzia-
łu SITPNiG. Oddział w Gdańsku został powołany decyzją Zarządu Głównego SITPNaft 30 listopada 1964 r. 
21.10.2014 r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji branży poszukiwawczo-wy-
dobywczej pn. „Polski Gaz Ziemny 2020. Doświadczenia – Bariery – Szanse”. Konferencja stanowi 
forum wymiany opinii i dyskusji pomiędzy praktykami biznesu a administracją państwową na temat 
aktualnych zagadnień związanych z rozwojem rynku poszukiwań i wydobycia w Polsce. Podczas 
trzeciej edycji konferencji inwestorzy zaprezentowali aktualny status prac poszukiwawczo-rozpo-
znawczych na polskich złożach niekonwencjonalnych, a także przedstawili praktyczne aspekty dzia-
łalności poszukiwawczo-wydobywczej w Polsce. 
23.10.2014 r. w Warszawie odbyło się IX nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego 
SITPNiG. Przedmiotem obrad było przyjęcie rezygnacji obecnego prezesa SITPNiG i wybór nowego 
prezesa na II część kadencji 2012-2016. 

70 urodziny Teresa Sozańska-Trella z Oddziału we Wrocławiu w dniu 08-10-2014 r.
70 urodziny Stanisław Wais z Oddziału w Pile w dniu 09-10-2014 r.

70 urodziny Krzysztof Polubiec z Oddziału w Warszawie II w dniu 11-10-2014 r.
70 urodziny Mieczysława Jabłońska z Oddziału w Krośnie w dniu 16-10-2014 r.

70 urodziny Jan Czech z Oddziału w Tarnowie w dniu 20-10-2014 r.
70 urodziny Teresa Imielińska z Oddziału w Krakowie w dniu 25-10-2014 r.

70 urodziny Jerzy Sitarski z Oddziału w Łodzi w dniu 29-10-2014 r.
75 urodziny Józef Węgrzyn z Oddziału w Sanoku w dniu 01-10-2014 r.

75 urodziny Stanisław Kuk z Oddziału w Gorlicach w dniu 27-10-2014 r.
75 urodziny Joanna Stolarczyk z Oddziału w Warszawie II w dniu 30-10-2014 r.

80 urodziny Tadeusz Zugehoer z Oddziału w Poznaniu w dniu 06-10-2014 r.
80 urodziny Bronisława Dziedzic z Oddziału w Czechowicach w dniu 17-10-2014 r.

80 urodziny Ryszard Kuszaj z Oddziału w Warszawie II w dniu 21-10-2014 r.

VIII posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG

2 października 2014 r. odbyło się w sali 
konferencyjnej PKN ORLEN SA w Warszawie VIII 
posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posie-
dzeniu przewodniczyli kol. kol. Jacek Krawiec 
– prezes SITPNiG oraz Kazimierz Nowak – wi-
ceprezes SITPNiG.

Głównymi tematami posiedzenia było: 
1. Przyjęcie protokołu z VII zebrania Zarządu 

Głównego SITPNiG w dniu 26 marca 2014 r.
2. Informacja sekretarza generalnego SITPNiG o:

• realizacji uchwał i postanowień VII po-
siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z dnia 26 marca 2014 r.;

• działalności SITPNiG od 26 marca 2014 r.;
• zapisach przedstawionych w protokołach 

Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie 
prowadzącego postępowanie kontrolne 
wobec SITPNiG za lata 2008 i 2009.

3. Zatwierdzenie założeń do opracowania 
budżetu SITPNiG na rok 2015, w zakresie 
podziału przychodów.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 
zapomogi przyznawanej przez Główną Ko-
misję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG 
w roku 2015.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 
składki członków wspierających SITPNiG na 
rok 2015.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowa-
nia X Polskiego Kongresu Naftowców i Ga-
zowników w 2015 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowa-
nia XI Sympozjum SITPNiG.

8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 
dyrektora Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznaw-
stwa SITPNiG.

Rezygnacja Jacka Krawca 
z funkcji prezesa SITPNiG

7 października 2014 r. Jacek Krawiec – wy-
brany na XXXVIII Walnym Zjeździe Delegatów 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego na prezesa Stowarzyszenia, złożył 
oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji 
prezesa SITPNiG.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
dyrektora Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznaw-
stwa SITPNiG.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Od-
działu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
SITPNiG w Krośnie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Od-
działu Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
SITPNiG w Krakowie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania 
uprawnień rzeczoznawcy SITPNiG.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia 
składu Komitetu Naukowo-Technicznego 
ds. Górnictwa Nafty i Gazu na kadencję 
2012-2016.

14. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG. 
15. Zaopiniowanie wniosków na odznaki i tytu-

ły honorowe FSNT NOT.

Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akcep-
tującej wiadomości przedstawioną przez kol. 
Stanisława Szafrana – sekretarza generalnego 
SITPNiG informację na temat realizacji uchwał 
podjętych na poprzednim posiedzeniu Zarządu 
Głównego oraz na temat działalności Stowarzy-
szenia od 26 marca br.

Ze szczególną uwagą członkowie Zarzą-
du Głównego wysłuchali informacji na temat 
przebiegu kontroli i zapisów przedstawionych 
w protokołach Urzędu Kontroli Skarbowej 
w Krakowie stanowiących częściowe podsumo-
wanie postępowania kontrolnego prowadzące-
go wobec SITPNiG za lata 2008 i 2009. Zarząd 
Główny udzielił sekretarzowi generalnemu 

SITPNiG pełnomocnictwa do podjęcia działań 
prawnych zmierzających do ochrony dobrego 
imienia SITPNiG.

Zarząd Główny przyjął zaproponowane 
przez sekretarza generalnego SITPNiG i za-
opiniowane przez Główna Komisję Finanso-
wo-Budżetową założenia do opracowania 
planu finansowego na rok budżetowy 2015, 
a w szczególności ustalił podstawowe parame-
try mające wpływ na wielkość wpływów oraz 
podział wpływów na budżet centralny i budże-
ty oddziałów SITPNiG, a także wydzielonych 
kont (m.in. Kasa Pomocy Koleżeńskiej).

Zarząd Główny biorąc pod uwagę pro-
blemy współczesnego polskiego przemysłu 
naftowego uznał za celowe zorganizowanie 
w 2015 r. w Bóbrce X Polskiego Kongresu Naf-
towców  i Gazowników.

Równocześnie na podstawie wniosków 
wypływających z obrad poprzednich edycji  
Sympozjum SITPNiG  postanowił zorganizować 
w roku 2015 XI edycję Sympozjum SITPNiG 
w miejscowości Trzebaw k. Poznania.

Na wniosek sekretarza generalnego SITP-
NiG Zarząd Główny odwołał ze stanowiska 
dyrektora Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
kol.  Michała Miłka, a równocześnie powołał na 
to stanowisko kol. Katarzynę Matuszewską. 

Na wniosek dyrektora Ośrodka Szkolenia 
i Rzeczoznawstwa SITPNiG, zgodnie z uchwałą 
Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie oraz po-
rozumieniem zawartym pomiędzy dyrektorem 
OSIR  i prezesem Oddziału SITPNiG w Krośnie, 
Zarząd Główny powołał Oddziały OSiR w Kra-
kowie i w Krośnie. Zarząd Główny na wniosek 
Rady Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG na-
dał uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG w za-
kresie techniki paliwowo-smarowniczej kol. 
Krzysztofowi Antosikowi.

Zarząd Główny powołał do składu Komi-
tetu Naukowo-Technicznego ds. Górnictwa 
Nafty i Gazu kol. Macieja Nowakowskiego. Na 

wniosek Głównej Komisji ds. Odznaczeń i Tytu-
łów Honorowych Zarząd Główny SITPNiG nadał 
wyróżniającym się członkom Stowarzyszenia 
odznaki honorowe SITPNiG oraz pozytywnie 
zaopiniował wnioski o nadanie tytułów i od-
znak honorowych FSNT NOT.

Diamentowa Honorowa Odznaka SITP-
NiG została nadana kol. kol.: Grzegorzowi 
Janczy, Tadeuszowi Laskosiowi i Romanowi 
Semyrce. Złotą Odznaką Honorową SITPNiG 
zostali wyróżnieni kol.kol.: z Oddziału SITPNiG 
w Poznaniu: Grzegorz Bartoszewski, Michał 
Sadowski, Tadeusz Jakubowski i Jerzy Magas; 
z Oddziału  SITPNiG w Warszawie II: Jerzy Dar-
metko i Emilia Zdanowska. Srebrną Odznaką 
Honorową SITPNiG zostali uhonorowani kol. 
kol.: z Oddziału SITPNiG w  Krośnie: Kazimierz 
Słowik; z Oddziału SITPNiG w Poznaniu: Seba-
stian Bączyk, Tomasz Durczak, Maciej Jensz, 
Włodzimierz Juszczak, Łukasz Kalupa, Marek 
Plewa, Arkadiusz Szmyt, Paweł Zalewski, An-
toni Zieliński; z Oddziału  SITPNiG w Tarnowie: 
Zbigniew Chutnik, Rafał Fijołek, Marian Hopek, 
Marcin Kantur, Maciej Kępiński, Michał Pajdo, 
Jerzy Szydłowski, Józef Smyrak, Zofia Zasońska; 
z Oddziału SiTPNiG w Warszawie II: Dorota 
Jacynicz-Bogdańska, Aneta Jędrysiak, Dorota 
Polak, Małgorzata Szczęsna. Ponadto Zarząd 
Główny na wnioski Zarządów Oddziałów SITP-
NiG, zaopiniowane przez Główną Komisję ds. 
Odznaczeń i Tytułów Honorowych postanowił 
wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT 
o nadanie tytułów i odznak honorowych FSNT 
NOT: tytułu Zasłużonego Seniora NOT – dla 4 
osób, Diamentowej Odznaki Honorowej NOT  
– dla 3 osób, Złotej Odznaki Honorowej NOT – 
dla 2 osób i Srebrnej Odznaki Honorowej NOT 
– dla 14 osób.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG wręcza pre-
zesowi Jackowi Krawcowi ostatnio wydany I tom „Vademecum 
Gazownika”. Fot. A. Zaleszczuk

Ludwik Kossowicz – przewodniczący Rady Seniorów i Ryszard 
Cygan – przedstawiciel Oddziału Krakowskiego SITPNiG pod-
czas obrad Zarządu Głównego. Fot. S. Szafran

Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. S. Szafran
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24 września 2014 r. w Warszawskim Domu 
Technika NOT odbyło się 45 spotkanie Krajo-
wego Forum Konsultacyjnego (KFK) Centrum 
Bezpieczeństwa Technicznego (CBT) dotyczące 
prawa Unii Europejskiej z zakresu maszyn, urzą-
dzeń dźwigowych oraz urządzeń ciśnieniowych.

Organizatorem spotkania było Centrum 
Bezpieczeństwa Technicznego (CBT), które dzia-
ła na podstawie porozumienia zawartego 12 
grudnia 2011 roku pomiędzy: Federacją Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych – Naczelną 
Organizacją Techniczną (NOT), Urzędem Dozoru 

45 spotkanie Krajowego Forum Konsultacyjnego (KFK) 
Centrum Bezpieczeństwa Technicznego (CBT)

Posiedzenie Komitetu Sterującego CBT – przewodniczą: prof. Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT NOT i prof. dr hab. inż. 
Stanisław Radkowski – dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, dyrektor CBT. Fot. S. Szafran

Technicznego (UDT) oraz Politechniką Warszaw-
ską (PW). Podstawowymi zadaniami CBT sfor-
mułowanymi w regulaminie jest:

• podejmowanie działań służących wspie-
raniu przemysłu i innych zainteresowa-
nych stron w działaniach wynikających 
z wdrożenia do prawa polskiego posta-
nowień dyrektyw Unii Europejskiej;

• udział w opracowywaniu opinii i do-
kumentów dotyczących stanowiska 
w odniesieniu do zagadnień technicz-
nych i przepisów prawnych związanych 
z harmonizacją prawa technicznego 
w Unii Europejskiej, reprezentatywnych 
dla branż przemysłu objętych działaniem 
CBT;

• propagowanie i podejmowanie dzia-
łań wspierających system zapewnienia 
bezpieczeństwa technicznego oparty na 
Dyrektywach Nowego Podejścia do har-
monizacji technicznej w UE.

Program spotkania obejmował:
1. Posiedzenie Komitetu Sterującego CBT;
2. Sesję plenarną;
3. Sesje w blokach branżowych KFK.
Posiedzeniu Komitetu Sterującego CBT prze-

wodniczył prof. Stefan Góralczyk – wiceprezes 
FSNT NOT. W obradach uczestniczyli m.in. Mie-

Posiedzenie Komitetu Sterującego CBT – przy stole obrad: Mieczysław Borowski – prezes UDT 
i prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko (AGH). Fot. S. Szafran

Uczestnicy obrad Komitetu Sterującego CBT. Fot. S. Szafran

Uczestnicy obrad Komitetu Sterującego CBT. Fot. S. Szafran
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czysław Borowski – prezes UDT, prof. dr hab. 
inż. Stanisław Wincenciak – prorektor PW, prof. 
dr hab. inż. Stanisław Radkowski – dziekan Wy-
działu Samochodów i Maszyn Roboczych PW, 
dyrektor CBT oraz przedstawiciele Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych. Przedyskutowane zo-
stały problemy działalności CTB oraz program 
na najbliższą przyszłość.
W Sesji Plenarnej zaprezentowano 3 referaty:

• Kompleksowe podejście do zapewnienia 
bezpieczeństwa urządzeń technicznych – 
Michał Karolak (UDT),

• Nowe wymagania legislacyjne (NLF) do-
tyczące nowego podejścia Unii Europej-
skiej – Krzysztof Zawiślak (Ministerstwo 
Gospodarki),

• Strategia i zmiany normalizacji po wpro-
wadzeniu rozporządzenia Unii Europej-
skiej o normalizacji – Jolanta Kochańska 
(Polski Komitet Normalizacyjny).

Po Sesji Plenarnej, odbyły się sesje w blokach 
branżowych KFK.
W Sesji Krajowego Forum Konsultacyjnego blo-
ku branżowego maszyn (KFKm) przedstawiono 
dwa referaty:

• Dyrektywa Niskonapięciowa UE dotyczą-
ca sprzętu przeznaczonego do użytkowa-
nia przy napięciu przemiennym 1000 V 
lub przy napięciu stałym 1500 V – prof. 
Marek Łoboda (CBT);

• Działania podwyższające bezpieczeń-
stwo pracy – zalecenia BHP – Przemy-
sław Klimowski (ALSTOM).

W Sesji Krajowego Forum Konsultacyjnego blo-
ku branżowego urządzeń dźwigowych (KFKd) 
wygłoszono cztery referaty:

• Raport – prace Grupy Roboczej przy Ko-
misji Europejskiej oraz stan normalizacji 
(DŹWIGI) – Jerzy Zawadzki (Ministerstwo 
Gospodarki);

• Raport – prace Jednostek Notyfikowa-
nych przy Komisji Europejskiej (DŹWIGI) 
– Robert Chudzik (UDT);

• Doświadczenia z badania magnetycznych 
cięgien linowych dźwigów osobowych – 
Szymon Molski (KFKd), Hubert Ruta (KFKd);

• Aspekty energetyczne w eksploatacji 
dźwigów osobowych – Tomasz Krakow-
ski (KFKd).

W Sesji Krajowego Forum Konsultacyjnego blo-
ku branżowego urządzeń ciśnieniowych (KFKc) 
wygłoszono dwa referaty:

• Bezpieczna eksploatacja instalacji napo-
wierzchniowych podziemnych magazy-
nów gazu – Paweł Stańczak (CTB);

• Bezpieczeństwo technologiczne rurocią-
gów naftowych – Jerzy Mikołajek (PERN).

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Prezydium Sesji Plenarnej KFK CBT:(od prawej) prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – prorektor PW, Mieczysław Borowski – prezes UDT, prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski – dziekan 
Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych PW, dyrektor CBT, prof. dr hab. Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT NOT, Krzysztof Zawiślak (Ministerstwo Gospodarki) i Michał Karolak (UDT). 
Fot. S. Szafran

Uczestnicy KFK na sali obrad. Fot. S. Szafran
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3 października 2014 r. odbyła się w auli 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie inauguracja roku akademickiego 
2014/2015 na Wydziale Wiertnictwa Nafty 
i Gazu AGH.

W przemówieniu inauguracyjnym dziekan 
prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet przedstawił 
zadania stojące przed wydziałem, kadrą nauko-
wo-dydaktyczną i studentami w nowym roku 
akademickim w zakresie działalności naukowej 
Wydziału WNiG oraz kształceniu kadr inżynier-
skich dla przemysłu naftowego i gazowniczego. 

Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH został 
utworzony w 1967 r., a w roku 1995 zmienio-
no jego nazwę na Wydział Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu. Działalność wydziału koncentruje się na 
kształceniu kadr dla potrzeb szeroko rozumiane-
go górnictwa otworowego i gazownictwa oraz 
na badaniach naukowych, głównie o charakte-
rze stosowanym. Jako jedyny wydział w Polsce 
o takim profilu prowadzi kształcenie w ramach 
studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, dok-
toranckich i podyplomowych. Na Wydziale 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu funkcjonują trzy kate-
dry: Wiertnictwa i Geoinżynierii, Inżynierii Naf-
towej oraz Inżynierii Gazowniczej. 

Wydział kształci studentów na dwóch kie-
runkach:

• Górnictwo i Geologia (5 specjalności),
• Inżynieria Naftowa i Gazownicza (3 spe-

cjalności).
W bieżącym roku akademickim na I roku 

studiów dziennych Wydziału Wiertnictwa Nafty 
i Gazu AGH rozpoczyna studia 238 studentów, 
w tym na kierunku Górnictwo i Geologia – 124 
studentów, a na kierunku Inżynieria Naftowa 
i Gazownicza – 114 studentów. Jak corocznie 
na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele 
instytucji naukowych, naukowo-dydaktycznych 

oraz firm przemysłowych współpracujących 
z wydziałem. Życzenia dla władz wydziału, 
pracowników i studentów przekazał prorektor 
AGH prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek. 
Tradycyjnym zwyczajem podczas uroczystości 
odbyła się immatrykulacja studentów I roku, 
w czasie której nowi adepci do stanu studenc-
kiego złożyli stosowne ślubowanie i otrzymali 
indeksy. W imieniu Grupy Kapitałowej PGNiG SA 
życzenia dla wydziału przekazał Waldemar Wój-
cik – wiceprezes Zarządu PGNiG SA, w imieniu 
prezesa Wyższego Urzędu Górniczego gratula-
cje i życzenia przekazał Janusz Malinga – dyrek-
tor Departamentu Warunków Pracy Wyższego 
Urzędu Górniczego, a w imieniu Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego życzenia 
dobrego roku akademickiego 2014/2015 dla 
pracowników i studentów Wydziału Wiertnic-
twa Nafty i Gazu przekazał Stanisław Szafran – 
sekretarz generalny SITPNiG.

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

Po immatrykulacji wystąpił przedstawiciel  
studentów I roku studiów, który podziękował 
władzom uczelni za możliwość studiowania 
na wybranych kierunkach oraz zadeklarował 
gotowość do pilnej pracy pozwalającej osią-

gnąć wysoki poziom wiedzy, dający szanse 
pracy we wszystkich firmach branży naftowej 
i gazowniczej na świecie. Studentów I roku 
serdecznie powitała w swoim wystąpieniu 
przedstawicielka Rady Samorządu Studentów, 
życząc im dobrych wyników w nauce oraz wielu 
satysfakcjonujących spotkań z dobrami kultury 
Krakowa. Tradycyjnym punktem programu uro-
czystości rozpoczęcia roku akademickiego był 
wykład inauguracyjny dr hab. inż. Tomasza Śli-
wy pt. „Problemy techniczne występujące przy 
wykonywaniu podziemnych magazynów ciepła 
z wymiennikami otworowymi”.

Tradycyjna pieśń studencka „Gaudeamus” 
zakończyła uroczystość inauguracji roku akade-
mickiego 2014/2015 na Wydziale Wiertnictwa 
Nafty i Gazu AGH.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Dziekan Wydziału WNiG prof. dr hab. inż.Andrzej Gonet i prorektor AGH prof.dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek w asyście 
dziekanów zaprzyjaźnionych wydziałów AGH: prof. dr hab. inż. Adama Piestrzyńskiego – dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska, prof. dr hab. inż. Piotra Czaji – dziekana wydziału Górnictwa i Geoinżynierii oraz dr hab. inż. Roberta 
Filipka – prodziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, otwierają uroczystość inauguracyjną. Fot. S. Szafran

Goście z przemysłu Fot.. S. Szafran Uczestnicy uroczystości w auli AGH. Fot. S. Szafran
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Naftowe muzea w Karpatach

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Andrzej Gęsicki

Członkowie kół Poznań, Zielona 
Góra, Góra i Ostrów Wlkp. udali się 
w dniach 31.08.-13.09.2014 r. na wy-
jazd naukowo-turystyczny poświęco-
ny historii eksploatacji ropy nafto-
wej w Karpatach. 

Pionierska Bóbrka 
Pierwszym punktem naszego programu była 

Bóbrka, gdzie znajduje się Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza. Muzeum posiada bardzo zróżnicowany 
zbiór obiektów i dokumentów reprezentujący 
różne specjalności naukowo-techniczne. Zwie-
dzanie rozpoczęliśmy przy obelisku ufundowa-
nym w 1872 r. przez Ignacego Łukasiewicza, 
w miejscu gdzie w 1854 r. powstała pierwsza 
kopalnia oleju skalnego. Na terenie muzeum do 
dziś zachowały się czynne kopanki Franek i Jani-
na, które każdego dnia dają parę wiaderek ropy, 
co też widzieliśmy na własne oczy. Nowością jest 

multimedialna ekspozycja: hologram pomocnika 
aptekarza oraz manekin multimedialny Łukasie-
wicza. Oprócz starszych obiektów w muzeum 
znajdują się też obiekty nowsze, takie jak: wiert-
nice, pompy, kieraty, kotłownie, sprzęt laborato-
ryjny i pomiarowy, elementy wyposażenia wgłęb-
nego i napowierzchniowego. 

Miasta, zamki i góry Transylwanii
Po zwiedzeniu Bóbrki udaliśmy się do Tran-

sylwanii, czyli obszaru leżącego pomiędzy Kar-
patami, Mołdawią a zachodnią granicą Rumunii. 
Wizytę rozpoczęliśmy od Wąwozu Turda, który 
ciągnie się przez ok. 3 km, a okalające go pio-
nowe skały w niektórych miejscach wznoszą się 
nawet na blisko 300 m. Przez następne dni poby-
tu zwiedziliśmy takie miasta jak: Cluj – Napoca, 
Targu Mures, Sighishoara (zabytkowa starówka 
wpisana na listę UNESCO), Brasov oraz Sinaia 
z przepięknym pałacem Peles, który dawniej słu-
żył jako letnia rezydencja królów Rumunii.

Był też czas na wędrowanie po górach Bu-
cegi i Fogarasze, których szczyty sięgają 2500 m 
n.p.m. Zwarty łańcuch Bucegi zbudowany jest 
głównie z wapieni karbońskich i zlepieńców. Na 
wysokości ok. 2000 m n.p.m. znajdują się pięk-
ne łąki oraz liczne schroniska. Na krótko odwie-
dziliśmy schronisko Babele, w pobliżu którego 
znajduje się skała o kształtach przypominają-
cych Sfinksa. Mogliśmy stąd podziwiać szczyty 
Bucegi oraz sąsiednich gór Piatra Craiului. 

Ważnym punktem naszego pobytu w Ru-
munii były słynne zamki w Bran, Poienari i Ra-
snovie. Zamek w Branie uważany był za siedzibę 
wampira Draculi, który prawdopodobnie nigdy 
w nim nie mieszkał. Ten średniowieczny zamek 
dzięki swojemu malowniczemu położeniu przy-
ciąga wielu turystów i jest reklamowany jako 
rodowa siedziba Włada Palownika. Jednak wła-
ściwą siedzibą Włada, który zasłynął z okrucień-
stwa wobec poddanych i wbijania ich na pal, 
był zamek Poenari, na który prowadzi aż 1480 
schodów. Z zachowanych zamkowych wieży 
roztacza się piękny widok na okoliczną dolinę 
oraz Góry Fogaraskie. Zamek w okresie jego 
funkcjonowania (od XIV do XVII w.) nigdy nie 
został zdobyty. Podobnie jak chłopski obronny 
zamek Rasnov, który położony jest na skalnym 
wzgórzu nad miasteczkiem o tej samej nazwie. 
Od momentu wydrążenia 146 metrowej stud-
ni w latach 1625 – 1640 zamek nigdy później 
nie został zdobyty. Zapasy żywności i dostęp 
do wody zapewniał przetrwanie w nim nawet 
dwuletniego oblężenia. Z murów zamku mogli-
śmy podziwiać przepiękną panoramę okolicz-
nych gór.

W pawilonie wystawowym Muzeum w Bóbrce członkowie wyjazdu obejrzeli multimedialne pokazy filmowe dotyczące geologii, poszukiwań ropy i gazu ziemnego, badań geofizycznych, eksploatacji 
i przesyłu gazu. Fot. arch. SITPNiG Oddział Zielona Góra
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Rumuńska ropa
Odwiedziliśmy także Muzeum Naftowe 

w Ploiesti, które powstało w 1961 r. Jego główna 
ekspozycja mieści się w budynku o powierzchni 
500 m2, gdzie znajdują się oryginalne dokumen-
ty, mapy geologiczne, przyrządy i urządzenia 
techniczne wykorzystywane przy pracach poszu-
kiwawczych i wiertniczych. Uczestnicy wyjazdu 
byli bardzo zainteresowani makietami rumuń-
skich urządzeń wiertniczych „F”, które przez wiele 
lat były i są nadal stosowane w Polsce. Muzeum 
w Ploiesti współpracuje z innymi naftowymi 
muzeami w Niemczech, Szwecji, na Węgrzech 
i w Polsce. Wśród eksponatów można odnaleźć 
pamiątki otrzymane z Muzeum w Bóbrce, tj. oko-
licznościowe medale czy lampy naftowe. 

do Mamai, rumuńskiego kurortu nad Morzem 
Czarnym, gdzie wypoczywaliśmy i zwiedzaliśmy 
zabytki Konstancy.

Na Wołoszczyźnie 
Następnie udaliśmy się na Wołoszczyznę, 

krainę pomiędzy Karpatami a Dunajem, któ-
rej głównymi miastami są Bukareszt i Ploiesti. 
Największe wrażenie w Bukareszcie zrobił na 
nas budynek Parlamentu, który jest drugim co 
do wielkości budynkiem na świecie. Łączna 
powierzchnia zabudowy wynosi 65 tys. m2, po-
siada on 12 nadziemnych kondygnacji i 8 pod-
ziemnych. Budowę rozpoczęto w 1983 r. i do 
momentu rewolucji ustrojowej w 1989 r., został 
ukończony w 80 %. Zbudowany jest wyłącznie 
z rumuńskich materiałów budowlanych. 

Kolejnym punktem wyjazdu były góry Foga-
rasze, które oddzielają Transylwanię od Wołosz-
czyzny. Wyprawę górską rozpoczęliśmy z nad 
jeziora Balea Lac położonego na wysokości 
2034 m n.p.m. Dotarliśmy tam Drogą Transfo-
garaską wybudowaną za czasów Nicolae Ceau-
sescu w 1978 r. W dawnej stolicy hospodarstwa 
znajduje się cerkiew metropolitarna, w niej są 
pochowani pierwsi królowie Rumunii. Duże 
wrażenie zrobiło na nas obejrzenie tam słynne-
go soboru Mistrza Manolo. Najbardziej znane 
i zarazem najwyższe szczyty Gór Fogaraskich 

to Moldoveanu (2544 m n.p.m.) oraz Negoiu 
(2535 m n.p.m.)

Na koniec pobytu w Rumunii odbyliśmy 
rejs Wielkim Przełomem Dunaju, który rozdziela 
Karpaty i wzdłuż którego biegnie granica serb-
sko – rumuńska. Znajduje się tu też potężna za-
pora z największą hydroelektrownią w Rumunii 
o mocy 2100 MW. Tama ma 941 m długości, 
a jej wysokość wynosi 58 m. Utworzony na 
Dunaju zbiornik ma pojemność ok. 5 mld m3. 
W trakcie rejsu podziwialiśmy uroki Parku Kra-
jobrazowego Żelazne Wrota z wyrzeźbioną 
w skale ogromną 40 metrową głową Deceba-
la. Ostatnią noc w Rumunii spędziliśmy w Baile 
Herculane, kurorcie słynącym z termalnych lecz-
niczych źródeł siarczanowych. Historia ich sięga 
czasów rzymskich, tj. I wieku, kiedy to wojska 
rzymskie dotarły tu w celu zajęcia Dacji. Obec-
nie większość wspaniałej zabytkowej zabudowy 
jest w  ruinie. Wizyta w tej miejscowości była 
okazją do integracji z koleżankami i kolegami 
z Krakowskiego Oddziału SITPNiG, którzy w tym 
czasie przebywali tu w ramach wyjazdu do za-
chodniej Rumunii. W drodze powrotnej do Pol-
ski odbyliśmy jeszcze jeden rejs na Dunaju, tym 
razem w Budapeszcie. 

Andrzej Gęsicki
Przewodniczący Koła Poznań 

Wąwóz Turda powstał w okresie jury poprzez długotrwałą erozję skał wapiennych przez płynącą 
tędy niegdyś rzekę Hasdat (obecnie potok). Fot. arch. SITPNiG Oddział Zielona Góra

Wizyta w Muzeum Naftowym w Ploiesti pozwoliła nam zapoznać się z historią odkryć, jak rów-
nież z obecną sytuacją poszukiwań oraz wydobycia ropy naftowej w Rumuni. Fot. arch. SITPNiG 
Oddział Zielona Góra

Główne rumuńskie złoża ropy naftowej znajdują się na terenie 
Wołoszczyzny. Zasoby ropy naftowej wynoszą ok. 100 mln m3, 
gazu ziemnego ok. 63 mld m3. Roczne wydobycie ropy wynosi 
ok. 4 mln ton. Fot. arch. SITPNiG Oddział Zielona Góra

Podczas wyjazdu był czas na górskie wędrówki m.in. po Górach Fogarskich. Fot. arch. SITPNiG Oddział Zielona Góra

Tereny koncesyjne w Rumuni stają się czę-
stym obszarem zainteresowania zagranicznych 
firm poszukujących ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Firma Serinus Energy, z którą współpra-
cuje Geofizyka Toruń, planuje wykonanie no-
wych odwiertów w okolicach Satu Mare. Firma 
Petrom, której głównym właścicielem jest au-
striacki koncern OMV, zaczyna poszukiwać złóż 
niekonwencjonalnych w głęboko zalegających 
warstwach. Na terenie Rumunii działają i mają 
swoje oddziały znane światowe firmy serwiso-
we  tj. Weatherford czy Schlumberger. W Rumu-
nii bardzo ważną rolę odgrywa przemysł rafi-
neryjny, funkcjonuje tu dziesięć rafinerii, z czego 
trzy są w Ploiesti, a jedna z nich należy do kon-
cernu Łukoil. Po zwiedzaniu muzeum udaliśmy 
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Koło Zielona Góra zorganizowa-
ło V edycję gry miejskiej, tym razem 
pod hasłem „Czar PRL-u”. Gra od-
była się 3 października, a wzięło 
w niej udział 15 zespołów.

Uczestnicy zabawy poszukiwali pozosta-
łości poprzedniego ustroju w Zielonej Górze. 
Po raz pierwszy nie było oficjalnego spotkania 
rozpoczynającego grę. W zamian za to drużyny 
musiały dostarczyć do punktu skupu makulaturę 
i ustawić się w kolejce po dokumenty i pienią-
dze. Po otrzymaniu „wypłaty”, listy zakupów 
i „R-ki” na odzież roboczą udały się do maga-

Gra miejska „PRL” 

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

zynu, gdzie wydawane były berety, które gracze 
zobowiązani byli nosić przez cały czas gry.

Na drodze realizacji listy zakupów czekały 
uczestników prawdziwe wyzwania. Przy zaku-
pie szarego mydła mogli kupić spod lady dres 
ortalionowy, u cinkciarza oprócz bonów do Pe-
weksu dostępne były również zegarki z kalkula-
torem. W Peweksie można było kupić szynkę, 
u meliniarza bimber, a u jego małżonki walk-

mena. Wszystkie zakupy dokonywane były za 
pomocą starych pieniędzy. Jak zwykle gra miej-
ska była okazją do lepszego poznania miasta 
oraz doskonałą zabawą zarówno dla uczestni-
ków, jak i organizatorów. 

Iwona Bruczyńska
Przewodnicząca Koła Zielona Góra 

Personel baru „Turysta” wiedział, gdzie rzucili papier toaletowy, ale informacji tej udzielał dopiero po wydaniu kaszy serwowanej 
na stole rodem z filmu „Miś”. Fot.  Michał Burkowski

Przed budynkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej należało wypełnić formularz na dary.  
Fot. Michał Burkowski

Dzielnicowy miał dla grup zadanie tłuczenia na kwaśne jabłko… jabłka. Fot. Michał Burkowski Gracze udawali się także do „meliniarza”, aby zakupić bimber. Fot. Maciej Stadnik 
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O siarce w Policach 

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Członkowie Koła Gorzów oraz 
innych zaprzyjaźnionych kół wy-
brali się w dniach 1-3 października 
na wyjazd naukowo-techniczny pt. 
„Przemysł produktów naftowych na 
przykładzie Grupy Azoty Zakłady 
Chemiczne Police S.A”.

W Zakładach Chemicznych Police gru-
pa zapoznała się z  procesami produk-
cyjnymi i instalacjami technologicznymi 
przerobu siarki (m.in. produkowanej na 
KRNiGZ Dębno), która jest wykorzystywana 

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili najstarszą kopalnię na Pomorzu Zachodnim – KRN Kamień Pomorski, Fot. arch. Koła Gorzów 
Wlkp. 

w procesie produkcji nawozów fosforowych 
i kwasu siarkowego. 

Uczestnicy wyjazdu odwiedzili także naj-
starszą kopalnię na Pomorzu Zachodnim – KRN  
Kamień Pomorski. W czasach największego 
wydobycia kopalnia ta osiągała dzienne wydo-

bycie ropy na poziomie obecnego wydobycia 
kopalni Dębno czy Lubiatów – 1000 ton/dobę. 

Ida Wujda 
Przewodnicząca Koła Gorzów Wlkp. 

Dodatkową atrakcją wizyty w Zakładach Chemicznych Police S.A. była możliwość zwiedzenia portu przeładunkowego firmy, skąd produkty są wysyłane na cały świat. Fot. arch. Koła Gorzów Wlkp. 
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IX Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES Paliwa-Chemia-Gaz
2 października 2014 r. odbył się 

IX Ogólnopolski Kongres PETRO-
BIZNES Paliwa Chemia Gaz, po-
święcony strategiom polskich kon-
cernów w najbliższych latach na tle 
rynku europejskiego. Kongres objęty 
został Patronatem Honorowym przez 
ministra Gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego, ministra Skarbu Państwa 
Włodzimierza Karpińskiego, prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Ma-
cieja Bando, Polską Izbę Przemysłu 
Chemicznego, oraz Patronatem Pol-
skiej Izby Paliw Płynnych.

Tegoroczna edycja została podzielona 
na trzy sesje tematcze, w których udział brali 
zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak 
i również prezesi, wiceprezesi, członkowie za-
rządów oraz dyrektorzy spółek chemicznych, 
paliwowych i gazowych. W ramach Sesji In-
auguracyjnej odbył się panel pt. „Bezpieczeń-
stwo – nowa sytuacja i nowe wyzwania”, 
którego moderatorem była Agnieszka Łakoma 
– dziennikarka Serwisu Energetyka Extra Pol-
skiej Agencji Prasowej, zaś w dyskusji udział 
wzięli: Daniel Betke – prezes Zarządu OLPP 
Sp. z o.o.; Jan Chadam – prezes Zarządu, 
GAZ-SYSTEM S.A.; dr Filip Elżanowski – rad-
ca prawny w Kancelarii Elżanowski Cherka 
& Wąsowski; Piotr Dąbek – dyrektor Biura 
Rozwoju i Zarządzania Aktywami, LOTOS Pe-
trobaltic; Ireneusz Łazor – prezes Towarowej 
Giełdy Energii S.A.; Rafał Miland – dyrektor 
w Departamencie Geologii i Koncesji Geolo-
gicznych, Ministerstwo Środowiska; Witold 
Szczypiński – wiceprezes Zarządu, dyrektor 
generalny, Grupa Azoty S.A. Tematy, jakie zo-
stały omówione w tej części debaty to m.in. 
kwestia zaangażowania państwa w sektor 
chemiczny, w szczególności w kontekście re-
alnej groźby wrogiego przejęcia Grupy Azoty. 
Równie istotnym zagadnieniem był temat in-
westycji w chemii, jeśli chodzi o aktualne po-
trzeby i istniejące możliwości przedsiębiorstw 
chemicznych. Z drugiej strony zastanawiano 
się nad problemem zaopatrzenia kraju w gaz 
i ropę oraz skutecznością opracowanych sce-
nariuszy awaryjnych na wypadek obniżenia 
ilości dostaw. Na koniec prelegenci podjęli te-
mat jakości tankowanego paliwa na stacjach 
benzynowych.

Sesja I – Rynek Chemiczny, została po-
dzielona na trzy panele: I panel: „Startegie roz-
wojowe w przemyśle chemicznym”, II panel: 
„Innowacyjność w przemyśle chemicznym” 
oraz „Doskonałość operacyjna, jako istotny 
element rozwoju sektora chemicznego”. 

W pierwszym panelu, moderowanym 
przez Tomasza Zielińskiego – prezesa Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego udział wzięli: 
Marek Kapłucha – wiceprezes Zarządu, Grupa 
Azoty S.A.; Zygmunt Kwiatkowski – ekspert 
rynku chemicznego, wiceprezes Kruszywa 
Niemce S.A..; Tomasz Piec – członek Zarządu, 
Synthos S.A. Dyskusję rozpoczęto od rozważań 
nad konkurencyjnością polskiej chemii, a tak-
że wpływu TIPP na przyszłą pozycję polskiego 
przemysłu chemicznego. Pozwoliło to określić, 
jakie czynniki mają istotny wpływ na rozwój 
branży. Następnie podjęto temat możliwości 
inwestycyjnych polskiej chemii – zarówno pod 
kątem inwestycji w Polsce z uwzględnieniem 
rozwoju chemii na świecie, jak inwestycji za-
granicznych np. fuzje, przejęcia, poszukiwanie 
surowców. Dzięki powyższym rozważaniom 
prelegenci mogli nakreślić możliwości współ-
pracy w sektorze sprzyjające rozwojowi pol-
skich przedsiębiorstw chemicznych.

Kolejny panel moderowała Beata Tylman – 
dyrektor w Zespole ds. Pomocy Publicznej PwC 
Polska, zaś udział w nim wzięli: Czesław Adam 
Bugaj – dyrektor, główny inżynier, PKN ORLEN 
S.A.; prof. Janusz Igras – dyrektor naukowy In-

stytutu Nowych Syntez Chemicznych, Zbigniew 
Kamieński – zastępca dyrektora Departamentu 
Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospo-
darki; dr inż. Krzysztof Łokaj – senior mana-
ger, ekspert ds. Rozwoju Chemii, Polska Izba 
Przemysłu Chemicznego; prof. Janusz Zieliński 
– prorektor Politechniki Warszawskiej. Podczas 
dyskusji zajęto się takimi tematami, jak wpływ 
innowacyjności na rozwój chemii przemysło-
wej, czy programy wsparcia dla rozwoju inno-
wacyjności w chemii. Równie istotną kwestią 
była współpraca nauki i przemysłu w kontek-
ście perspektywy działań, a także możliwości 
budowy struktur R&D.

Panel zamykający, którego moderatorem 
była Anna Gietka – dyrektor zarządzający 
w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego miał 
charakter case study. Zaproszeni prelegenci: Ar-
kadiusz Banaszek – członek Zarządu, dyrektor 
operacyjny ANWIL S.A. oraz Wojciech Blew – 
dyrektor ds. Rozwoju i Technologii, Grupa LO-
TOS S.A. zaprezentowali uczestnikom modele 
działania przedsiębiorstwa w oparciu o funkcje 
wsparcia. Arkadiusz Banaszek skoncentrował 
się na wyspecjalizowanych funkcjach wspar-
cia, jako warunku doskonałości operacyjnej na 
przykładzie spółki ANWIL S.A. Z kolei Wojciech 
Blew odniósł kwestię doskonałości operacyj-
nej do Programu 10+ i rozbudowy rafinerii 
w Gdańsku realizowanych w ramach Grupy 
LOTOS i wpływu tych działań na poprawę efek-
tywności całego przedsiębiorstwa.

Fot. arch. ECB
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W ramach sesji II – Rynek Ropy i Gazu 
odbył się panel pt. „Perspektywy dla pol-
skiego gazownictwa i sektora paliwowego”. 
Jego moderatorem była ponownie Agnieszka 
Łakoma – dziennikarka Serwisu Energetyka 
Extra Polskiej Agencji Prasowej, zaś w roli 
prelegentów wystąpili: Maciej Bando – pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki; Daniel Bet-
ke – prezes Zarządu, OLPP Sp. z o.o.; Jerzy 
Kurella – wiceprezes ds. Handlowych, PGNiG 
S.A.; Andrzej Sikora – prezes Instytut Studiów 
Energetycznych; Małgorzata Szymańska – dy-
rektor Departamentu Ropy i Gazu, Minister-
stwo Gospodarki; Beata Wittmann – dyrektor 
Biura Paliw Płynnych i Gazu, Towarowa Gieł-
da Energii S.A. Dyskusję otworzył szczególnie 
ważny obecnie temat liberalizacji rynku i roz-

woju rzeczywistej konkurencji, co pozwoliło 
m.in. na zarysowanie zakresu zmian w poli-
tyce handlowej PGNiG. Następnie analizowa-
no, jakie są możliwości w Polsce, jeśli chodzi 
o drogi importu surowca, a także aktywność 
Operatora Systemu. Nastąpnie skoncentrowa-
no się na problematyce dywersyfikacji dostaw 
w kontekście możliwych scenariuszy działań 
- zastanawiano się m.in. nad możliwościami 
wydobywczymi gazu łupkowego w Polsce (ja-
kie są oczekiwania względem tego surowca 
i jaka jest aktualna sytuacja). W drugiej części 
panelu debatowano nad zmianami w prawie, 
wpływającymi na produkcję biopaliw, rozwa-
żano również istotny problem szarej strefy na 
rynku paliwowym i sposoby jej zwalczania. 
Na koniec zajęto się strategiami najważniej-

szych przedsiębiorstw w zakresie poszukiwań 
i wydobycia surowców oraz kwestią współ-
pracy Grupy LOTOS z sektorem chemicznym.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy 
uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pyta-
niom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu 
poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia 
do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już 
na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów 
można znaleźć na stronie internetowej www.
petrobiznes.pl.

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był 
wspierany przez liczne grono firm partnerskich 
oraz partnerów medialnych, które angażowały 
się w przygotowania wspomnianego przedsię-
wzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organi-
zator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:
• Partnerowi merytorycznemu: firmie PwC 

Polska
• Patronowi merytorycznemu: Polskiej Izbie 

Przemysłu Chemicznego
• Partnerowi strategicznemu: Grupie LOTOS S.A., 
• Partnerom głównym: Polskiemu Górnictwu 

Naftowemu i Gazownictwu S.A., Grupie 
Azoty S.A.; 

• Partnerom: Operatorowi Gazociągów Prze-
syłowych GAZ-SYSTEM S.A.; Przedsiębior-
stwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjaźń” S.A., ANWIL S.A. Grupa Orlen

• Partnerowi technologicznemu firmie Toshi-
ba Television Central Europe Sp. z o.o.

Podziękowania składamy również patronom 
medialnym: Centrum Informacji o Rynku Ener-
gii CIRE.PL, czasopismu „Chemia Przemysło-
wa”, Czasopismu „Chemia i Biznes”, Portalowi 
E-petrol.pl, „Wiadomościom Naftowym i Ga-
zowniczym”, Portalowi Energiamax.pl, Telewizji 
Interaktywnej EkoNews; firmie Kompass, Porta-
lowi Gazlupkowy.pl, Portalowi Polskielupki.pl,  
Wydawnictwu Inżynieria, wydawcy porta-
lu inzynieria.com oraz czasopisma „Paliwa 
i Energetyka”, Magazynowi „Polski Przemysł”, 
Miesięcznikowi „Chemik – nauka technika ry-
nek”, Czasopismu „Biznes i Ekologia”, Maga-
zynowi „Rynek Inwestycji”, Portalowi Ekologia 
i Rynek, Portalowi Petrolnet.pl, Czasopismu 
„Stacja Benzynowa”, Magazynowi „Przemysł 
Chemiczny”, Czasopismu „Reporter Chemicz-
ny”, Portalowi BiznesAlert.pl, Portalowi EiP-
-Online.pl, Magazynowi „Nowoczesne Tech-
nologie w Przemyśle”.

Tomasz Sieduszewski
Europejskie Centrum Biznesu 

Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB
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W dniach 17 i 18 września br. w war-
szawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się XII 
Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Naf-
ta i Gaz 2014”, zorganizowana przez Zarząd 
Targów Warszawskich S.A. pod honorowym 
patronatem Wicepremiera Ministra Gospodarki, 
Ministra Skarbu Państwa, Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Środowiska – Głównego 
Geologa Kraju, Rektora AGH Akademii Górni-
czo-Hutniczej, Urzędu Dozoru Technicznego, 
Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwaw-
czo-Wydobywczego, Polskiej Izby Przemysłu 
Chemicznego, Państwowego Instytutu Geo-
logicznego – Państwowego Instytutu Badaw-
czego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W wy-
stawie wzięło udział 31 wystawców z Austrii, 
Hiszpanii, Ukrainy i Polski.

Konferencja cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. W większości sesji brało udział ponad 
100 osób reprezentujących administrację rządo-
wą, zarządy firm z sektora nafty i gazu, insty-
tucje publiczne, firmy doradcze i konsultingowe 
oraz wyższe uczelnie i instytuty badawcze. Łącz-
nie w konferencji udział wzięło 215 osób oraz 
43 dziennikarzy.

Konferencję otworzyła Małgorzata Szy-
mańska – dyrektor Departamentu Ropy i Gazu 
w Ministerstwie Gospodarki, która odczytała 
pismo od wiceprezesa Rady Ministrów Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego (kopia pi-
sma w załączeniu) Wystąpienia otwierające wy-

głosili: Andrzej Pyrża – zastępca prezesa Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jan 
Chadam – Prezes Zarządu Operatora Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – Partnera 
Konferencji i Pan Aleksey Tsymbal – dyrektor ge-
neralny firmy Sumy Frunze – głównego partnera 
konferencji.

W czasie dwóch dni konferencji odbyło się 
siedem sesji tematycznych:

• Państwo wobec wyzwań sektora nafty 
i gazu. Właściciel czy obserwator? 

• Polski rynek paliw – inwestycje w trud-
nym otoczeniu

• Kolejny rok liberalizacji rynku gazu
• Chemia – rozwój branży a potrzeby su-

rowcowe

XII Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa „Nafta i Gaz 2014”

• Polska – nowy uczestnik światowego 
rynku LNG

• Infrastruktura krytyczna sektora  nafty i gazu
• Gaz łupkowy – perspektywy rozwoju 

branży w Polsce
Grand Prix Nafta i Gaz 2014 zostało przy-

znane firmie SUMY FRUNZE Ukraina za Tur-
bokompresor do przesyłu gazu (Gaz transfer 
turbocompressor package). Dwa równorzędne 
wyróżnienia specjalne otrzymały:

• Instytut Chemii i Techniki Jądrowej War-
szawa za urządzenie służące do badania 
szczelności w naziemnych i podziemnych 
instalacjach przemysłowych

• Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej  
„Blachownia” – Kędzierzyn-Koźle za za-
gospodarowania odpadowej gliceryny 
do wyrobu półproduktów chemicznych

Medale targowe otrzymały:
1. Politechnika Wrocławska za preparat 

Alga Peel
2. Uniwersytet Jagielloński za sposoby 

otrzymywania repliki węglowej oraz ka-
talizatorów tlenkowych

3. Firma Denios Sp. z o.o. za wannę wy-
chwytową Ultrasafe

4. Firma Topserw Sp. J. za lampę roboczą 
WF 300

5. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
Przeciwpożarowej im Józefa Tuliszkow-
skiego, Państwowy Instytut Badawczy 
za Zintegrowany system budowy pla-
nów zarządzania kryzysowego w oparciu 
o nowoczesne technologie informatyczne

Głównym partnerem konferencji była firma SUMY 
FRUNZE, partnerem konferencji był Operator Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., part-
nerem sesji drugiej była firma PFF Polska. 

Grażyna Pietrzyk
Zarząd Targów Warszawskich S.A.Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A.
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Kopalniani 
jubilaci

Dwie z kopalń zielonogórskiego 
Oddziału PGNiG doczekały się za-
cnych jubileuszy. 

Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego 
Buk prowadzi eksploatację od 40 lat, a Kopal-
nia Gazu Ziemnego Żuchlów od 35 lat. Z okazji 
jubileuszy we wrześniu i październiku odbyły 
się sympozja naukowe współorganizowane 
przez SITPNiG Oddział Zielona Góra. 

W programie sympozjum KGZ Żuchlów 
znalazł się referat na temat struktury geologicz-
nej złoża Żuchlów prezentowany przez Bartosza 
Klaczkowskiego oraz prezentacja multimedial-

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Magdalena Wajda 

na przedstawiona przez kierownika kopalni Ja-
nusza Dubisa, obejmująca zarys historyczny 
kopalni, przebieg eksploatacji oraz zakres prac 
modernizacyjnych i inwestycyjnych dotyczących 
tej jednostki. Z okazji jubileuszu wyróżnieni zo-
stali pracownicy kopalni: Maria Nowak, Leszek 
Rajek, Bartosz Klaczkowski, Paweł Chojnacki, 
Andrzej Jurek, Ryszard Kucharski, Władysław 
Leśniewski, Mieczysław Fogt, Stanisław Kra-
jewski, Marek Żukowski, Jan Terebecki i Krzysz-
tof Jóźwiak. 

Jubileusz KRNiGZ Buk odbył się 10 paź-
dziernika w Grodzisku Wlkp. Podczas sympo-
zjum kierownik kopalni Józef Zajdel przedstawił 
uczestnikom spotkania przebieg eksploatacji 
na tej jednostce, problemy związane z siarko-
wodorem i zasoleniem ropy naftowej, pomimo 
których udało się sczerpać zasoby wydobywal-
ne złoża Buk w ponad 74%. Szczegółową cha-
rakterystykę geologiczną złoża zaprezentował 
Krzysztof Jankowski, kierownik Działu Geologii 
Złożowej w OGiE. 

Magdalena Wajda 
Sekretarz Koła Zielona Góra 

Kopalnia Gazu Ziemnego Żuchlów podczas 35-letniej działalności wyeksploatowała ze złoża Żuchlów ponad 23 miliardy m3 

gazu. Fot. Paweł Chara

Sympozjum z okazji 35-lecia KGZ Żuchlów odbyło się 26 września w Górze. Fot. arch. KGZ Żuchlów

Na KRNiGZ Buk uruchomiono w 1996 r. prototypową instalację odsiarczania metodą IGNiG-Chelate należącą do grupy procesów 
odsiarczania gazu typu REDOX. Fot. Paweł Chara

Jubileusz 40-lecia KRNiGZ Buk to przede wszystkim święto jej załogi, obecnie na tej jednostce pracuje 26 osób. Fot. Magdalena Wajda
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Wydanie I tomu „Vademecum Gazownika”
1 października 2014 r. ukazał się I tom 

"Vademecum Gazownika", ostatni z serii cztero-
tomowego dzieła. Całość dzieła redagował Ko-
mitet Redakcyjny w składzie: Kazimierz Nowak 
– przewodniczący, Stanisław Szafran – redak-
tor wydawniczy, Adam Matkowski – redaktor 
naczelny, redaktor tomu IV, Andrzej Barczyński 
– redaktor tomu II, Andrzej Froński – redaktor 
tomu III, Stanisław Nagy – redaktor tomu I, Ro-
bert Piotrowski – sekretarz.

Dzieło obejmuje uporządkowany zestaw 
zagadnień łańcucha paliwowego gazu ziem-
nego, który obejmuje: podstawy poszukiwania 
i wydobywania złóż gazu ziemnego, przygo-
towania gazu do transportu, podziemne ma-
gazynowanie gazu, różne formy przesyłania 
gazu ziemnego, dystrybucję gazu do odbiorców 

i użytkowanie gazu ziemnego. Wymienione 
ogniwa łańcucha paliwowego uzupełniono 
zagadnieniami opomiarowania, ochrony anty-
korozyjnej, BHP i ochrony środowiska, wyma-
ganiami prawnymi dotyczącymi projektowania 
i budowy sieci gazociągowej, systemami zarzą-
dzania i efektywności ekonomicznej inwestycji 
w gazownictwie.

Wydany obecnie I tom dzieła pt. „Podstawy 
gazownictwa ziemnego: pozyskiwanie, przygo-
towanie do transportu, magazynowanie” został 
napisany przez zespół autorów w składzie: Ja-
cek Blicharski, Mariusz Łaciak, Jan Marszałek, 
Stanisław Nagy, Czesława Ewa Ropa, Czesław 
Rybicki, Rafał Smulski, Maria Magdalena Sza-
fran, Stanisław Szafran, Marcin Szczepanek, 
Józef Szmigielski, Stanisław Trzop, Witold Wa-

rowny. Recenzentem tomu był prof. dr hab. inż. 
Jakub Siemek. 

Treść tomu składa się z: I. Słowa od Wydaw-
cy, II. Zarysu historii gazownictwa (napisanego 
przez Stanisława Szafrana), III. Wprowadzenia 
(napisanego przez redaktora tomu prof. Stanisła-
wa Nagya) oraz ośmiu rozdziałów podzielonych 
na podrozdziały. Każdy rozdział zawiera spis cyto-
wanej literatury. Książka  ma 935 stron.

Treść dzieła przekazana w poszczególnych 
rozdziałach omawia następujące zagadnienia:

• Rozdział 1. Gaz ziemny w gospodarce 
XXI wieku – Stanisław Nagy;

• Rozdział 2. Podstawowe jednostki i de-
finicje stosowane w gazownictwie. Kla-
syfikacje paliw gazowych – Stanisław 
Nagy, Witold Warowny;

• Rozdział 3. Termodynamiczne podstawy 
gazownictwa – Stanisław Nagy , Witold 
Warowny;

• Rozdział 4. Podstawy geologii naftowej 
i zasady poszukiwania złóż węglowodo-
rów – Stanisław Szafran, Maria M. Sza-
fran;

• Rozdział 5. Eksploatacja złóż gazu i przy-
gotowanie gazu do transportu – Stani-
sław Nagy, Czesław Rybicki, Czesława E. 
Ropa, Maria M. Szafran, Stanisław Sza-
fran, Jacek Blicharski, Rafał Smulski;

• Rozdział 6. Badanie paliw gazowych – 
Rafał Smulski , Czesława E. Ropa, Ma-
riusz Łaciak, Andrzej Barczyński;

• Rozdział 7. Transport i magazynowanie 
gazu ziemnego – Czesław Rybicki, Jacek 
Blicharski, Władysław Duliński, Jarosław 
Ślizowski, Jan Marszałek;

• Rozdział 8. Technologia skroplonego 
gazu ziemnego (LNG) – Mariusz Łaciak, 
Stanisław Trzop, Marcin Szczepanek, Jó-
zef Szmigielski.

Książka została wydana przy wsparciu fi-
nansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., 
EuRoPol GAZ S.A., INVESTGAS S.A., Dolnoślą-
ska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Karpacka Spół-
ka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa sp. z o.o., Pomorska Spółka Ga-
zownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Ga-
zownictwa sp. z o.o., Common S.A., ATLAS Sp. 
z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA 
GAZOWNICTWA, IZOSTAL S.A., Budownictwo 
Naftowe Naftomontaż Sp. z o.o., ATREM S.A., 
TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A., 
CONTROL PROCESS S.A., EWE Energia Sp. 
z o.o., Biuro Projektów „Nafta-Gaz” Sp. z o.o. 
i P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG



CERTIX to system monitorowania i weryfikacji jakości paliw na stacjach paliwowych.  
Istotą Systemu jest okresowa, niezapowiedziana kontrola, przeprowadzana na stacjach nale-
żących do Systemu – indywidualnych, sieciowych i zakładowych. Właścicielem Systemu CERTIX 
jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INIG-PIB).

Badania paliw wykonywane są w akredytowanym laboratorium należącym do  INIG-PIB.  
Podczas analiz stosowane są wyłącznie obligatoryjne metody badań, wskazane w odpowied-
nich rozporządzeniach. Ich wyniki są interpretowane zgodnie z zasadami podanymi w normie 
PN-EN ISO 4259 pt. 9.3.

System CERTIX daje gwarancję systematycznej, przeprowadzanej co najmniej raz na kwartał, 
kontroli jakości paliw.

Klienci mają pewność, że tankując na stacji oznakowanej logo Systemu CERTIX, tankują 
paliwo o systematycznie kontrolowanej jakości.

Kontakt: Biuro Systemu CERTIX

Instytut Nafty i Gazu – 

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

tel.: +48 12 61 77 500

e-mail: certix@inig.pl

www.certix.pl

dodajemy pewności




