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Szanowni Czytelnicy
Na kilka wydarzeń, które stały się tematem 

wręcz pierwszych stron mediów energetycznych, 
ja również chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze jest 
to zakończenie budowy terminala LNG w Świno-
ujściu. Długo na ten moment czekaliśmy i w koń-
cu jest finalna informacja. Jednak to jeszcze nie 
koniec. Teraz czas na końcowe odbiory i przyjęcie 
pierwszej partii gazu, który ma do Polski zostać 
dostarczony w połowie grudnia. Oznacza to, że 
przed terminalem obecnie cały szereg odbiorów, 
kontroli i prób instalacji, co ma zostać zakończo-
ne do maja przyszłego roku. W konsekwencji 
w przyszłym roku możemy w dużym stopniu 
uniezależnić się od „kaprysów” Gazpromu. Ter-
minal LNG to jeden z najważniejszych elementów 
systemu bezpieczeństwa energetycznego Pol-
ski. Nabiera on dużego znaczenia w połączeniu 
z systemem gazociągów, magazynami gazu oraz 
eksploatowanymi złożami na terenie Polski i bu-
duje naszą niezależność, głównie od Rosji. Wie-
lokrotnie było to powtarzane, ale wydaje się to 
ważne, aby wspomnieć, że zbiorniki pomieszczą 
5 mld m3 gazu rocznie. Docelowo mają pomieścić 
7,5 mld m3 gazu po jego regazyfikacji ze stanu 
skroplonego. Jaka jednak będzie efektywność 
i rola gazoportu w naszej części Europy to kolejna 
ważna sprawa i – jak sadzę – wielu polityków już 
dzisiaj mocno się przygotowuje do wykorzystania 
tej inwestycji do budowania swojego „kapitału”. 
Byle z pozytywnym skutkiem dla kraju!

Kolejnymi ważnymi informacjami, które 
obiegły media i są tematem szerokiej dyskusji 
w kręgach branżowych jest ekspansja na pol-
skim rynku firmy Orlen Upstream, poprzez:

– przejęcie koncesji poszukiwawczych od 
RWE-DEA,

– przejęcie aktywów wydobywczych FX 
Energy (Niż Polski i basen lubelski), wraz 
z nowo odkrytym złożem w Wielkopol-
sce (otwór Miłosław-4K), które jest wy-
nikiem wspólnego projektu PGNiG S.A. 
(51 % udziałów w koncesji) i  firmy FXE-
nergy Sp. z o.o. (49% udziałów).

Spółka wcześniej odkupiła udziały w kon-
cesji Bieszczady od spółek SanLeon i Eurogas, 
stając się 49 % udziałowcem tego obszaru wraz 
z PGNiG (51% udziałów).

Wrócę trochę do historii związanej z konce-
sjami odkupionymi od RWE-DEA. Jak informo-
waliśmy na naszych łamach w maju 2014 r. Mi-
nisterstwo Środowiska odmówiło przedłużenia 
dwóch z czterech koncesji poszukiwawczych 
w Karpatach dla Michaiła Fridmana (rosyjskie-
go oligarchy, oddanego zwolennika prezyden-
ta Putina). Stało się to po przejęciu w marcu 
(2014 r.) od RWE spółki RWE-DEA, która miała 
w Polsce cztery koncesje na poszukiwania złóż 
gazu i ropy naftowej na obszarze między Lima-
nową a Jasłem przez wspomniany rosyjski ak-
cjonariat. Jak wówczas podaliśmy do podjęcia 
takiej decyzji skłoniły wiceministra Środowiska 
i głównego geologa kraju Sławomira Bro-
dzińskiego – konflikt na Ukrainie i agresywna 
polityka gazowa Rosji oraz, jak to określił, sta-
gnacja z pracami na tych koncesjach. Decyzja 
taka została umotywowana zagrożeniem bez-
pieczeństwa kraju.

Sytuacja ta stała się korzystną dla przyszłe-
go potencjalnego nabywcy tych aktywów jakim 
stał się Orlen Upstram. I stało się, najstarszy re-
jon naftowy w Polsce, po długim okresie prze-
chodzenia z rąk do rąk wrócił do krajowej spółki 
poszukiwawczej. Należy pogratulować decyzji. 
Dodatkowo wspomnę, że sporo w ostatnich 
20 latach zostało na tym obszarze zrobione 
z punktu widzenia ponownego rozpoznania 
budowy geologicznej tego obszaru, co znacznie 
powinno się przyczynić do szybkiego sukcesu 
poszukiwawczego. 

Za bardzo istotną informację, która na 
naszych łamach znalazła również swój od-
dźwięk, uważam rozpoczęcie eksploatacji zło-
ża B8 przez spółkę Lotos Petrobaltic na Morzu 
Bałtyckim. Zasoby wydobywalne tego złoża to 
3,5 mln ton ropy naftowej. 

Wszystkie te informacje w dość wyraźny 
sposób pokazują, jak w sposób efektywny 
wykorzystywać swój potencjał, okres deko-
niunktury w przemyśle naftowym oraz poli-
tyczne i gospodarcze zawirowania na przej-
mowanie aktywów – oraz strategię patrzenia 
w przyszłość.
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Piotr Paszylk Krystian Liszka

Zastosowanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu 
do kontroli gazociągów wysokiego ciśnienia

Metal Magnetic Memory method 
used for analyzing high-pressure 
gas pipelines

Abstract:
Keeping the linear part of transmission in-

frastructure in proper technical condition, ensure 
an appropriate level of safety require performing 
a number of exploitation activities. The use of 
Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly 
Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) 
is a very interesting solution for gas pipelines 
testing. The method is used primarily for unpig-
gable gas pipelines. In the gas industry can be 
seen  a growing interest of use such methods, 
due to its effectiveness and applicability of NMD 
tests without the need for excavations and is 
an alternative to predictive methods. The article 
present the examples of using the Metal Ma-
gnetic Memory method for the high pressure 
gas pipelines testing with examples of detected 
defects.

Streszczenie:
Utrzymywanie części liniowej infrastruktury 

przesyłowej w należytym stanie technicznym, 
zapewniającym odpowiedni poziom bezpie-
czeństwa, wymaga wykonywania szeregu  
czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie 
metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), 
a w szczególności Bezkontaktowej Magne-
tycznej Diagnostyki jest bardzo interesującym 
rozwiązaniem kontroli gazociągów. Głównym 
zastosowaniem badań są gazociągi nietłoko-
walne. W przemyśle gazowniczym widoczny 
jest wzrost zainteresowania tego typu metoda-
mi, ze względu na jej skuteczność oraz możli-
wość zastosowania badań BMD bez koniecz-
ności wykonywania prac ziemnych oraz jest 
alternatywą dla metod prognostycznych. W ar-

tykule przedstawiono przykłady wykorzystania 
metody MPM do badania gazociągów wysokie 
ciśnienia wraz z przykładami wykrytych wad.

W obecnym czasie przemysł gazowniczy jest 
zainteresowany możliwością zastosowania alter-
natywnych metod do diagnostyki gazociągów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków  technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 
2013 poz.640) gazociąg wysokiego ciśnienia 
o średnicach równych lub większych DN200 
powinien zostać przystosowany do inspekcji 
tłokiem. W przypadku nowo budowanych gazo-
ciągów w/c o średnicach równych lub większych 
DN 400 należy montować armaturę niezbędną 
do przyłączania śluz nadawczych i odbiorczych. 
Dodatkowo wymaga się wykonywania tłoko-
wania zerowego w przypadku gazociągów wy-
sokiego ciśnienia o średnicy DN 500 i większej 
przed przekazaniem do eksploatacji. Sieć prze-
syłowa jest bardzo zróżnicowana i nierzadko 
gazociągi nie są dostosowane do tłokowania. 
Ponadto występują gazociągi o średnicach 
mniejszych niż DN200. 

Co zatem z gazociągami 
nietłokowalnymi?
Istnieją dwie możliwości:

• Przystosowanie gazociągów do tłoko-
wania, co wiąże się z wymianą łuków 
segmentowych, dostosowaniem arma-
tury i zabudową śluz nadawczych oraz 
odbiorczych.

• Wykorzystanie alternatywnych rozwią-
zań np. metody emisji akustycznej_(AE), 
czy metody Magnetycznej Pamięci Meta-
lu (MPM).

Pierwszy sposób wiąże się ze stosunkowo 
wysokimi kosztami, które mogą sięgać nawet 
do 80% kosztów budowy nowego odcinka 

gazociągu. Najczęściej brak możliwości prze-
prowadzenia inspekcji gazociągu tłokiem po-
miarowym wiąże się jego  znacznym wiekiem 
i okresem eksploatacji. Nierzadko korzystniejsza 
okazuje się budowa nowego gazociągu niż ada-
ptacja starego odcinka sieci.

W przypadku drugiej możliwości interesu-
jącym rozwiązaniem jest zastosowanie metody 
Magnetycznej Pamięci Metalu.

Metoda ta jest zaliczana do pasywnych 
metod kontroli nieniszczących. Oparta jest na 
rejestracji i analizie rozkładu własnych ma-
gnetycznych pól rozproszonych, powstających 
w wyrobach i urządzeniach, w strefach kon-
centracji naprężeń. W trakcie realizacji badań 
przy pomocy metody MPM, wykorzystywane 
jest naturalne namagnesowanie, które pojawia 
się jako magnetyczna pamięć metalu podczas 
faktycznych odkształceń, czego następstwem 
jest zachodzenie zmian strukturalnych w meta-
lowych wyrobach i urządzeniach. 

Rozwój metody MPM rozpoczął się w 1977 
roku, wraz z odkryciem zjawiska samo-nama-
gnesowywania rur kotłowych w miejscach ich 
uszkodzeń. Po przeprowadzeniu wieloletnich 
badań wstępnych w 1990 roku rozpoczęło się 
przemysłowe wdrożenie metody na dużą ska-
lę, najpierw w energetyce, a potem w innych 
gałęziach przemysłu. W tym czasie pojawiły się 
pierwsze wytyczne i metodyki kontroli. Metoda 
została opracowana i wdrożona do stosowania 
przez rosyjskiego naukowca prof. A.A. Dubowa 
i obecnie jest stosowana w wielu krajach na 
całym świecie. W Polsce w 2008 i 2009 roku 
wprowadzono do stosowania normę PN-ISO-
24497-3_2009P:1-3 [3] określającą warunki 
dokonywania badań za pomocą metody MPM. 

Badania gazociągów z wykorzystaniem 
metody MPM odbywają się dwuetapowo:

ETAP I. 
Bezkontaktowa Magnetyczna Diagnostyka 

(BMD), która jest dokonywana poprzez obchód 
pieszy gazociągu. Podczas badań BMD rurocią-
gów wykorzystuje się parametry magnetyczne, 
które opracowano w metodzie MPM (Magne-
tyczna Pamięć Metalu na podstawie normy PN-
-ISO 24497 -1:3[2]. Wynikiem badań BMD jest 
uzyskanie lokalizacji, w których zaobserwowa-
no anomalie Strefy Koncentracji Naprężeń (SKN). 
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Podczas badań BMD rurociągów wykorzy-
stuje się parametry magnetyczne, określone 
w normie [1]:

– Wektory mierzonego pola magnetyczne-
go (Hx, Hy, Hz), 

– Pochodną wektorów mierzonego pola 
magnetycznego dHp/dx 

Charakter zmiany mierzonego pola Hz czę-
stotliwość, amplituda) uzależniony jest od de-
formacji rurociągu, powstającej pod wpływem 
pozostałych technologicznych i montażowych 
naprężeń, obciążeń roboczych i naprężeń wyni-
kających z samokompensacji rurociągu podczas 
zmian temperatury i przemieszczeń gruntu.

W ramach przeprowadzanej diagnostyki 
otrzymywane są wyniki badań pogrupowane 
na 3 rodzaje SKN [2]: 

I rodzaj SKN – liczne występowanie ob-
szarów koncentracji naprężeń oraz defektów na 
badanym odcinku gazociągu. Odcinek określony 
I rodzajem SKN będzie podlegał obowiązkowe-
mu przeprowadzeniu prac odkrywkowych zwią-
zanych z daną Strefą Koncentracji Naprężeń. 
W przyszłości przeprowadzone prace odkryw-
kowe danego odcinka gazociągu i SKN, umoż-
liwią bezpośrednią ocenę stanu technicznego, 
która pozwoli na klasyfikację stanu płaszcza ga-
zociągu (ocenę czy konieczna będzie odcinkowa 
wymiana lub remont gazociągu). 

II rodzaj SKN – pojedyncze występowanie 
obszarów koncentracji naprężeń na badanym 
odcinku gazociągu. Odcinek określony II rodza-
jem SKN będzie podlegał nieobowiązkowemu 
przeprowadzeniu prac odkrywkowych. Okresowy 
monitoring (12 do 60 miesięcy od daty ostat-
niego badania) odcinka gazociągu, może zostać 
zalecony w przypadku niedokonania odkrywki. 

III rodzaj SKN – obszary wyznaczone do 
monitorowania w okresie od 60 do 84 miesięcy 

od daty ostatniego badania, niezagrażające dal-
szej eksploatacji gazociągu.

Przykładem urządzenia stosowanego do 
badań BMD jest specjalistyczne czułe dwuna-
stokanałowe urządzenie skanujące ze zintegro-
wanym trzykanałowym transduktorem i kon-
werterem analogowo-cyfrowym. Urządzenie 
skanujące montowane jest na ułatwiającym 
pomiar, podczas obchodów, kole z uchwytem. 

Fig. 1. Schemat przeprowadzania badań metodą MPM. [3]

Fig.2. Wykonywanie pomiarów BMD na gazociągu.[2]

Fig.3. Urządzenie skanujące Typ 11-12W.[5]

ETAP II. 
Wykonanie odkrywek oraz pełne badanie 

wytypowanych w I etapie Stref Koncentracji 
Naprężeń przy użyciu metody MPM oraz od-
niesienie do pomiarów ultradźwiękowych. 
W ramach badań wykonywane są następujące 
czynności diagnostyczne:

Ocena wizualna stanu izolacji gazociągu.
Wykonanie pomiarów metodą magnetycz-

nej pamięci metalu w celu ujawnienia obszarów 
koncentracji naprężeń. 

Ocena wizualna w obszarach wykrytych 
stref koncentracji naprężeń po usunięciu izolacji.

Badania metodą MPM płaszcza gazociągu 
i ewentualnie występujących połączeń spawa-
nych po usunięciu izolacji. 

Badania ultradźwiękowe – pomiar grubości 
(UTT) materiału płaszcza gazociągu. 

Badania ultradźwiękowe (UT) – badania 
połączeń spawanych.

W badaniach obwodowych prowadzonych 
na odkrywce  gazociągu wykorzystywane są 
urządzenia przedstawione na Fig.4. Sonda Typ 
1-8M jest zbudowana z czterech magnetome-
trów 2D oraz enkodera inkrementacyjnego. Przy 
użyciu poniżej pokazanych urządzeń (Fig.4, 
Fig.5) możliwe jest zbadanie obiektów na 
długości 2-5 m. Zasada działania przyrządów 
oparta jest na zapisie impulsów prądu w cewce 
czujnika magnetyczno – modulacyjnego w cza-
sie jego przemieszczania w magnetycznym polu 
rozproszonym nad badanym elementem. W tym 
celu wykorzystuje się rejestrator TSC-7M-16 
(Fig.5).

Sygnały są przetwarzane poprzez MMM-
System- specjalistyczne oprogramowanie do 
obróbki sygnału i analizy (Fig 6).

W programie analizuje się dane pomiaro-
we pod kątem występujących stref koncentracji 
naprężeń. W przypadku obszarów charakte-
ryzujących się najwyższym współczynnikiem 
koncentracji naprężeń wykonywane są badania 
ultradźwiękowe (UT). 

Analiza wykrytych defektów:
W firmie GAZ-SYSTEM S.A. diagnostyka 

gazociągów metodą MPM jest realizowana już 
od kilku lat. Pierwsze badania z wykorzysta-
niem w/w metody odbyły się już w 2008 roku 
i dotyczyły odcinka gazociągu DN 400 PN 6,3 
MPa. W 2014 roku wykonano badania odcinka 
10_km gazociągu DN 400 PN 5,4 MPa oraz DN 
500 PN 5,4 MPa, a także gazociągu o długości 
12 km DN 100 PN 6,3 . 
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W wyniku przeprowadzonych badań BMD 
wytypowano do wykonania odkrywek lokaliza-
cje SKN o najwyższych wskazaniach. Połączenia 
spawane występujące na odkrytych odcinkach 
gazociągów są oceniane wg  „STO Gazprom 
2-2.4-083-2006 Instrukcja dla metod badań 
nieniszczących do oceny stanu technicznego 
połączeń spawanych podczas wykonywania 
i remontu gazociągów”. W ramach dokonanych 
badań zlokalizowano wady w doczołowych po-
łączeniach spawanych:

Powyższe przykłady wykrytych wad przed-
stawione na zdjęciach Fig.7 i Fig.8 w postaci 
występujących podtopień w połączeniach spa-
wanych stanowią znaczną część wykrywanych 
stref koncentracji naprężeń. Kolejną grupą wy-
krywanych defektów są wady związane z ubyt-
kami izolacji (Fig.9).

Po usunięciu powłoki izolacyjnej wi-
doczne są wżery korozyjne, przedstawione 
na zdjęciu fig.10. Widoczne wżery korozyjne 
charakteryzowały się średnicą do 5 mm 
i głębokością od 0,5 do 2 mm.

W większości przypadków wykonywane 
badania potwierdzają występowanie SKN na 
przedmiotowym gazociągu. Jednak znane są 
przypadki, gdy podczas odkrywek stwierdza się 
występowanie SKN na innych obiektach, takich 
jak rury osłonowe, inne gazociągi- zdjęcie nr A3, 
czy przedmioty metalowe. Przykładem ostatnie-
go przypadku jest odkopany podczas prac od-
krywkowych SKN gazociągu DN100 pręt stalowy 
odkopany na miedzy na głębokości ok. 200 mm.

Podsumowanie:
Wykorzystanie metody Magnetycznej Pa-

mięci Metalu, a w szczególności Bezkontakto-
wej Magnetycznej Diagnostyki jest bardzo inte-
resującym rozwiązaniem badania gazociągów. 
Wykonane badania potwierdzają skuteczność 
wykrywania SKN a co za tym idzie wad na 
gazociągach. Kolejnym etapem w dążeniu do 
standaryzacji wykonywania badań przy użyciu 
metody MPM jest stworzenie standardu oceny 
wyników badań, które są obecnie opracowywa-

Fig.4. Sonda Typ 1-8M.[5] Fig.5. Rejestrator TSC-7M-16.[5] Fig.6. Oprogramowanie „MMM-System” wersja 3.0.[5]

Fig 7.a, b) Odkryty gazociąg w obszarze anomalii B2. Na zdjęciu widoczne podtopienia występujące na całej długości połączenia 
spawanego oraz deformacje materiału powstałe w operacji walcowania blach; c) Rozkład pola magnetycznego z zaznaczonymi 
SKN (strefami koncentracji naprężeń) zarejestrowanymi na doczołowym połączeniu spawanym._Na całej długości doczołowego 
połączenia spawanego występują podtopienia, które dyskwalifikują spoinę w dalszej jej eksploatacji; d) Potwierdzenie wystę-
powania nieciągłości w obszarze SKN metodą ultradźwiękową (UT) – nieciągłość w spoinie na całej długości w przypadku obu 
SKN – potwierdzenie występowania braku przetopu w spoinie.[4]

Fig.8. a). Doczołowe połączenie spawane w obszarze odkrywki; b) Rozkład pola magnetycznego z zaznaczonymi SKN01, SKN02 
(strefami koncentracji naprężeń) zarejestrowanymi na doczołowym połączeniu spawanym. Długość SKN01 wynosi około 50 mm, 
SKN02 około 80 mm; c) Potwierdzenie występowania nieciągłości w obszarach SKN01, SKN02 metodą ultradźwiękową (UT) na 
głębokości od 1,5 do 2,6 mm.[6]
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Fig.9. a, b) Przykłady ubytków i deformacji powłok izolacyjnych.[7,4]

Wykorzystywanie w/w metody do badania 
gazociągów nietłokowalnych jest powszechne 
zarówno na rynku europejskim jak i światowym. 
Metody magnetyczne są stosowane m.in. przez 
takie firmy jak Gazprom, Shell czy British Gas. 
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Fig.10 a) Odkryty gazociąg w obszarze anomalii A3. 
Na zdjęciu widoczne wżery korozyjne o średnicy do 5 
mm i głębokości od 0,5 do 2 mm; b) Potwierdzenie 
występowania nieciągłości metodą ultradźwiękową 
(UT) – nieciągłość w spoinie na długości 300 mm w 
obszarze SKN. Minimalna grubość płaszcza zmierzona 
w obszarach usuniętej izolacji na długości odkrywki A3 
wynosiła 7,7 do 7,9 mm.[4]

ne. Głównym zastosowaniem badań jest zasób 
gazociągów nietłokowalnych. W przemyśle 
gazowniczym widoczny jest wzrost zaintereso-
wania tego typu metodami, ze względu na jej 

skuteczność oraz możliwość zastosowania ba-
dań BMD bez konieczności wykonywania prac 
ziemnych oraz jest alternatywą dla metod pro-
gnostycznych.

Fig. 11
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Estimation of brittleness in Lower 
Paleozoic shales of Baltic Basin 
based on geophysical logs

Abstract
Effective exploitation of unconventional res-

ervoirs requires hydraulic fractures treatments of 
impermeable shale complexes. To evaluate an 
optimal intervals for stimulation processes, the 
brittleness parameter, which specify rock frack-
ability is commonly used. This paper presents 
methodology and results of Brittleness Average 
calculation for main reservoir formations, based 
on geophysical sonic logs in two wellbores lo-
cated in the Baltic Basin. In conclusion the op-
timal interval for hydraulic fracture treatment in 
the most perspective Lower Paleozoic complex 
is proposed. 

Streszczenie
Efektywna eksploatacja niekonwencjonal-

nych złóż węglowodorów, wymaga przeprowa-
dzenia zabiegów szczelinowania hydraulicznego 
nieprzepuszczalnych kompleksów łupkowych. 
W celu określenia optymalnych interwałów dla 
zabiegów stymulacyjnych najczęściej obliczany 
jest parametr kruchości, określający podatność 
skały na pękanie. Niniejsza praca przedstawia 
wyniki obliczeń kruchości średniej w najbar-
dziej perspektywicznych poziomach opartych 
na danych pochodzących z zapisów sondy aku-
stycznej w dwóch otworach znajdujących się 
w obrębie basenu bałtyckiego. W podsumowa-
niu zaproponowany został również optymalny 
interwał do przeprowadzenia zabiegu szczelino-
wania hydraulicznego. 

1. Budowa geologiczna
Otwory A i B położone są w obrębie basenu 

bałtyckiego, który leży na południowo-zachod-
nim skłonie kratonu wschodnio-europejskiego 
(fig. 1). Basen bałtycki jest częścią systemu 
basenów rozwijających się od neoproterozoiku 

wzdłuż zachodniej krawędzi paleokontynentu 
Baltiki określanych niekiedy jako system base-
nów pery-Tornquista. Obecnie w skład tego 
sytemu wchodzą basen bałtycki oraz lubelsko-
-podlaski, które rozdzielone są wyniesieniem 
mazursko-białoruskim (fig. 1). Cechą charakte-
rystyczną tych basenów jest widoczny  w profilu 
pionowym, niemal ciągły zapis sedymentacji 
począwszy od ediakaru po sylur, z wyjątkiem lo-
kalnych luk stratygraficznych obejmujących wyż-
szą część środkowego, górny kambr oraz część 
dolnego ordowiku (Poprawa, 2006A). 

W ewolucji basenu bałtyckiego można, 
na podstawie krzywych subsydencji (Popra-
wa 2006A,B), wyróżnić 3 podstawowe etapy 
rozwoju:

• górny ediakar-środkowy kambr – etap 
basenu ryftowego. W etapie tym po-
jemność akomodacyjna generowana 
była przez basenotwórczą ekstensję, 

a materiał detrytyczny pochodził z nisz-
czenia wypiętrzonych skrzydeł powsta-
łych w tym etapie rowów i półrowów;

• późny kambr-późny ordowik – etap kra-
wędzi pasywnej. Wygasająca w tempie 
wykładniczym subsydencja generowała 
niewielką ilość przestrzeni dostępnej do 
wypełnienia przez osady, co spowodo-
wało iż osady ordowiku i górnego kam-
bru posiadają niewielkie miąższości;

• sylur – etap basenu przedgórskiego. 
Etap ten interpretowany jest jako efekt 
topograficznego i/lub tektonicznego 
obciążania krawędzi Baltiki w wyniku 
kolizji z Awalonią. Fleksuralne uginanie 
płyty powodowało szybką subsydencję, 
a wypiętrzający się orogen był efektyw-
nym źródłem materiału detrytycznego, 
co odzwierciedlone jest w bardzo dużych 
miąższościach utworów sylurskich.

Bartłomiej Liana

Wyznaczenie parametru kruchości łupków dolnego paleozoiku 
basenu bałtyckiego na podstawie danych otworowych

Fig. 1. Lokalizacja dolnopaleozoicznych basenów sedymentacyjnych oraz obszarów występowania łupków górnego or-
dowiku i dolnego syluru: A – zachodni skłon kratonu wschodnioeuropejskiego (EEC) na tle głównych jednostek tekto-
nicznych Europy środkowej i północnej; B – lokalizacja dolnopaleozoicznych basenów sedymentacyjnych oraz obszarów 
występowania łupków górnego ordowiku bądź też dolnego syluru. Dodatkowo naniesiona lokalizacja otworów A i B (Po-
prawa 2010B, zmienione).
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Najbardziej perspektywiczne ze względu 
na możliwość występowania niekonwencjo-
nalnych akumulacji węglowodorów typu gazu 
łupkowego są utwory górnego ordowiku oraz 
dolnego syluru, a dokładniej jednostek: z Sa-
sina, Prabut oraz ogniwa z Jantaru będącego 
spągową częścią formacji z Pasłęka. Wszystkie 
wyżej wymienione jednostki litostratygraficzne 
wykształcone są głównie jako utwory mułow-
cowo-ilaste z licznymi przeławiceniami bento-
nitów, wapieni oraz konkrecjami pirytowymi 
i węglanowymi (Modliński & Szymański 1997; 
Modliński et al. 2006).

2. Podstawy metodologiczne 
określania podatności skał 
na szczelinowanie 

Poniżej przedstawiono sposób wyznacza-
nia parametru kruchości średniej oraz wyniki 
obliczeń tego parametru w otworach A i B na 
podstawie danych pochodzących z profilowań 
otworowych sondy akustycznej.

Kruchość
Kruchość jest jednym z najważniejszych 

i najczęściej wykorzystywanych parametrów skał   
w odniesieniu do niekonwencjonalnych zbiorni-
ków węglowodorów (Altindag & Guney 2010; 
Slatt 2011; Yang et al. 2013; Perez & Marfurt 
2014). W odniesieniu do zagadnień eksploata-
cji skał typu shale gas, pojęcie kruchości może 
być zastosowane do doboru interwałów dla 
zabiegów szczelinowania hydraulicznego (Rick-
man et al. 2008) lub do oceny stabilności ścian 
otworów wiertniczych (Charlez 1994). Właści-
wość ta jest istotna ze względu na propagację 
szczelin zarówno naturalnych (tektonicznych) 
jak i indukowanych (technologicznych). W ska-
łach kruchych, ze względu na to, iż ulegają one 
głównie deformacjom sprężystym, a następnie 
zniszczeniu, szczeliny mogą propagować na 
duże odległości i ich ściany pozostają stabil-
ne. Podatne skały natomiast, będą rozpraszały 
energię szczelinowania uniemożliwiając wiel-
koskalową propagację szczelin. W przypadku 
szczelin indukowanych ściany szczelin będą 
ulegały deformacjom powodującym zaciskanie 
się szczelin wokół podpierającego je propantu 
ograniczając przepływ płynów złożowych (Ter-
racina et al. 2010).

Kruchość sprężysta
Kruchość może być wyznaczana na podsta-

wie sprężystych właściwości skał, a mianowicie 
na podstawie wielkości współczynnika Poissona 
i modułu Younga. Zaletą kruchości obliczonej 
na podstawie parametrów mechanicznych jest 
to, iż w większości otworów profile geofizyki 
otworowej pokrywają nie tylko strefę złożową 

ale również formacje niżej- i wyżejległe, co po-
zwala na określenie parametru kruchości rów-
nież w obrębie tych jednostek. Ma to znaczenie 
kluczowe dla określenia charakterystyki wy-
stępowania barier dla propagacji szczelin oraz 
oceny efektywności planowanych prac stymula-
cyjnych. Ponadto pomiary geofizyki otworowej 
charakteryzują wysoką rozdzielczością w sto-
sunku do laboratoryjnych badań geomechanicz-
nych, które są badaniami punktowymi. Dodat-
kowym atutem badań geofizycznych, jest to, iż 
badają one skały w stanie zbliżonym do in situ. 
Nie są to jednak pomiary doskonałe, gdyż ska-
ły w otworze są częściowo odprężone, a także 
poddane działaniu płuczki wiertniczej. Na jakość 
pomiaru istotny wpływ mają też powiększenia 
średnicy otworu, jak również nachylone położe-
nie sondy w otworze (Jarzyna et al., 1997).

Moduł Younga (moduł sprężystości linio-
wej) jest współczynnikiem proporcjonalności 
pomiędzy naprężeniem, a odkształceniem przy 
sprężystym odkształceniu materiału (Dadlez & 
Jaroszewski 1994). Dodatkowo, określa zdol-
ność do zachowania powstałych w skale szcze-
lin (Rickman et al. 2008). Zależność ta opisana 
jest wzorem:

Wartość współczynnika Poissona zmienia 
się w przedziale od 0 do 0,5. Ciała doskonale 
sprężyste osiągają minimalne wartości współ-
czynnika Poissona, natomiast ciała doskonale 
plastyczne wartości maksymalne. Jak podają 
Dadlez & Jaroszewski (1994), dla skał ilastych 
wartość ν wynosi od 0,1 do 0,4.

Dynamiczny, obliczony na podstawie da-
nych geofizycznych, współczynnik Poissona 
dany jest wzorem (Zoback 2010):

gdzie:
ε – odkształcenie liniowe [-],
σ – naprężenie [Pa],
E – moduł Younga [GPa]

W przypadku obliczeń modułu Younga na 
podstawie danych geofizyki otworowej stoso-
wany jest przykładowo wzór Plewa & Plewa 
(1992):

gdzie:
Ed – dynamiczny moduł Younga [GPa],
ρ – gęstość skały [kg/m3],
VP – prędkość rozchodzenia się fali podłużnej [m/s],
VS – prędkość rozchodzenia się fali poprzecznej [m/s].

Współczynnik Poissona jest wielkością 
określającą proporcję odkształceń w dwóch 
wzajemnie prostopadłych kierunkach. Innymi 
słowy jest to stosunek lateralnej ekspansji prób-
ki do jej osiowego skrócenia (Zoback 2010).

gdzie:
ν – współczynnik Poissona [-],
εv – odkształcenie w płaszczyźnie poziomej [m],
εl – odkształcenie w płaszczyźnie pionowej [m].

gdzie:
νd – dynamiczny współczynnik Poissona [-],
VS – prędkość rozchodzenia się fali poprzecznej [m/s],
VP – prędkość rozchodzenia się fali podłużnej [m/s].

Grieser & Bray (2007) w swojej pracy za-
proponowali sposób obliczania kruchości na 
podstawie zależności pomiędzy współczynni-
kiem Poissona, a modułem Younga. Koncep-
cja ta opiera się na założeniu, że skały kruche 
charakteryzują się średnimi do wysokich warto-
ściami modułu Younga oraz niskimi wartościami 
współczynnika Poissona, natomiast skały podat-
ne posiadają niskie moduły Younga i wysokie 
współczynniki Poissona. 

W pierwszym kroku wartości modułu Youn-
ga i współczynnika Poissona zostają znorma-
lizowane przy pomocy wartości minimalnych 
i maksymalnych dla danej formacji uzyskanych 
z zdanych geofizycznych wg wzorów:

Normalizacja parametrów sprężystych po-
zwala na uzyskanie informacji, gdzie w profilu 
znajdują się skały o najlepszych właściwościach, 
w stosunku do pewnego przyjętego poziomu 
odniesienia jakimi są ramy normalizacji.

Następnie obliczana jest wartość kruchości 
średniej (BA), jako:

Wzór na wyznaczenie BA zaproponowa-
ny przez Grieser & Bray (2007), w związku  
z normalizacją w obrębie formacji, cechuje się 
relatywnością uzyskanych wyników. Wartości 
kruchości uzyskane dla poszczególnych jedno-
stek nie mogą być porównywane, gdyż podczas 
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ich wyliczania używane są różne ekstrema mo-
dułu Younga i współczynnika Poissona. Ma to 
szczególnie istotne znaczenie w przypadku ta-
kiego zespołu formacji, jak ten opisywany w ni-
niejszym artykule. 

3. Określanie współczynnika 
kruchości w otworach A i B

Pomiary geofizyczne w otworach A i B 
zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu 
sondy akustycznej Wave Sonic firmy Hallibur-
ton. Processing i interpretacja danych została 
wykonana w oprogramowaniu Petrosite firmy 
Halliburton. Przetwarzaniu został poddany ob-
raz falowy zarejestrowany 32 odbiornikami dla 
źródła monopolowego (czas interwałowy fali P 
oraz fali Stoneley’a) oraz 64 odbiornikami  dla 
źródła dipolowego (czas interwałowy fali S).

Sonda akustyczna wyposażona jest w jeden 
lub kilka nadajników magnetostrykcyjnych, któ-
re emitują fale akustyczne o częstotliwościach 
ok 10 do 40 kHz w zależności od typu sondy. 
Sonda Wave Sonic, dodatkowo wyposażona 
jest w specjalne źródło dipolowe pozwalające 
na wzbudzanie fali poprzecznej o częstotliwości 
1,5 kHz. Fale rozchodzą się w płuczce i padając 
na granicę ośrodków o różnych właściwościach 
(płuczka/ściana odwiertu), ulegają załamaniu 
i odbiciu. Dla kąta krytycznego padania fali 
(kąt załamania równy 90), fala ulega refrakcji  
i „ślizga” się po powierzchni granicznej ośrod-
ków, z prędkością graniczną równą prędkości 
formacji (VP). Fale rejestrowane są przez pie-
zoelektryczne odbiorniki. Zastosowanie układu 
kilku odbiorników i nadajników pozwala na ob-
liczenie średniej wartości czasu interwałowego 
i zniwelowanie wpływu otworu – tzw. sondy 
kompensacyjne (Jarzyna et al., 1997).

Uzyskane podczas pomiarów dane, do-
tyczące czasów interwałowych przebiegu fali 
poprzecznej i podłużnej (∆TP,S ), zostały prze-
liczone na wartości prędkości propagacji tych fal  
(VP,S ) wg wzoru:

-teksturalne powoduje znaczne różnice w war-
tościach maksymalnych i minimalnych dla mo-
dułu Younga i współczynnika Poissona (tab. 1). 
Ponadto normalizacja do wartości skrajnych 
charakteryzujących poszczególne formacje 
może utrudniać projektowanie zabiegów 
szczelinowania w różnych formacjach w wy-
padku, kiedy dostępne są jedynie wartości 
kruchości średniej. Wywołane jest to faktem 
normalizacji w obrębie poszczególnych forma-
cji co powoduje, iż te same wartości kruchości 
w różnych jednostkach nie są porównywalne. 
Pewną modyfikację przytoczonego wzoru 
zaproponowali Rickman et al. (2008), którzy 
w miejsce wartości maksymalnej i minimalnej 
dla formacji wstawili konkretne wielkości oraz 
wprowadzili dodatkowo czynnik porowatości. 
Wzór ten jednak nie znalazł zastosowania 
w niniejszej pracy, gdyż wartości zapropono-
wane przez autorów nie są zdefiniowane co do 
ich pochodzenia. Prawdopodobnie są to dane 
pochodzące z formacji Barnett Shale. Jak wy-
kazał Liana (2015) nie wszystkie rozpatrywane 
formacje posiadają zbliżone, do formacji Bar-

nett Shale, wykształcenie mineralogiczne.
Dla celów porównawczych, w odniesieniu 

do rozpatrywanych w pracy jednostek litostra-
tygraficznych zastosowano obliczanie wartości 
kruchości średniej z normalizacją do wartości 
skrajnych pochodzących z danej jednostki (BA-
1) oraz z normalizacją do ekstremów uzyska-
nych po wzięciu pod uwagę wszystkich formacji 
jako całości (BA-2).

Wyniki obliczeń
Wykorzystując powyższe dane wyzna-

czono krzywe kruchości średniej obliczone 
według sposobu opisanego powyżej (Grieser 
& Bray 2007). Pomimo dostępności danych 
pochodzących z laboratoryjnych pomiarów 
ultradźwiękowych oraz trójosiowego ści-
skania obliczenia kruchości średniej zostały 
wykonane jedynie dla danych pochodzących  
z profilowań geofizyki otworowej. Spowodo-
wane to jest faktem, iż ilość danych uzyskanych 
z badań laboratoryjnych (pojedyncze pomiary 
w przypadku niektórych formacji) nie pozwala-
ła na przeprowadzenie wyliczeń.

W związku z problemami napotkanymi 
w trakcie rocessingu danych dotyczących czasu 
interwałowego przebiegu fali S z kierunku YY, 
w dalszych analizach stosowano jedynie czasy 
interwałowe dla fali S z kierunku XX.

Na podstawie wyliczonych prędkości zosta-
ły wyznaczone wartości dynamicznych modu-
łów sprężystości: modułu Younga oraz współ-
czynnika Poissona, na których zostały oparte 
kalkulacje kruchości średniej.

Niewielkie miąższości poszczególnych 
jednostek oraz zróżnicowanie mineralogiczno-

Otwór A Otwór B

Współczynnik 
Poissona

Moduł Younga 
[GPa]

Współczynnik 
Poissona

Moduł Younga 
[GPa]

Min Max Min Max Min Max Min Max

Formacja z Pasłęka 0,22 0,34 25,38 43,00 0,22 0,32 26,69 40,57
Ogniwo z Jantaru 0,21 0,28 23,23 36,39 0,19 0,27 24,25 37,61
Formacja z Prabut 0,22 0,26 30,34 54,79 0,20 0,26 29,04 52,98
Formacja z Sasina 0,14 0,39 14,99 57,47 0,13 0,41 11,28 56,84

Tabela 1. Zestawienie minimalnych i maksymalnych wartości modułu Younga i współczynnika 
Poissona uzyskanych z profilowań geofizyki otworowej dla odwiertów A i B.

Fig. 2. Wyniki obliczeń kruchości średnich dla formacji z Pasłęka w otworach A i B w zestawieniu z profilowaniem gamma (BA 1 
– kruchość średnia obliczona z normalizacją w obrębie formacji, BA 2 – kruchość średnia obliczona z normalizacją w obrębie 
całego omawianego interwału)
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Wartości skrajne, wynoszące 0 i 1 wyrażają 
odpowiednio najgorsze i najlepsze parametry 
skał. Wartość 0 reprezentuje skały, które osią-
gają najniższe wartości modułu Younga i naj-
wyższe wartości współczynnika Poissona. Od-
wrotnie jest w przypadku wartości maksymalnej 
wynoszącej 1. Osiągnięta kruchość zależy po-
nadto od wartości parametrów zastosowanych 
do normalizacji.

Dodatkowo obliczony został współczynnik 
korelacji pomiędzy wyznaczonymi wartościami 
kruchości średniej, a profilowaniem gamma. Za-
bieg ten miał na celu ukazanie istnienia zależno-
ści pomiędzy zmianami kruchości, a zawartością 
minerałów ilastych i węgla organicznego.

Formacja z Pasłęka
Krzywe kruchości średniej w obrębie forma-

cji pasłęckiej (fig. 2) wykazują znaczną zmien-
ność wartości kruchości średniej w przypadku 
obliczeń z normalizacją w obrębie formacji (BA-
1). W  przypadku normalizacji do całego rozpa-
trywanego interwału zmienność jest znacząco 
mniejsza, jednakże zachowany zostaje trend 
zmian. Wyraźnie zaznacza się spadek wartości 
w połowie miąższości. W części przyspągowej 
formacji pojawia się strefa o obniżonych (zbli-
żonych do zera) wartościach kruchości średniej 
(fig. 2).

Ogniwo z Jantaru
Krzywe kruchości średniej dla jednostki 

z Jantaru wykazują dużą zmienność wartości 
(fig. 3), szczególnie pierwszym przypadku (BA-
1). W otworze A, na krzywej BA-1 zaznacza 
się wyraźny wzrost kruchości, korelujący się ze 
spadkiem wartości profilowania gamma. Krzy-
we wykazują trend zwiększania się wartości kru-
chości  średniej ku spągowi formacji. Korelacja 
(odwrotna) kruchości średnich z profilowaniem 
gamma jest niewielka i nie przekracza 40%.

Formacja z Prabut
Obliczone krzywe kruchości średniej po-

kazują tendencję zmniejszania się kruchości ku 
spągowi formacji. (fig. 4). Widoczne są znaczne 
różnice pomiędzy wartościami wyznaczonymi 
przy pomocy odmiennych normalizacji. Warto-
ści BA-2 są miejscami nawet dwukrotnie wyż-
sze (otwór B). Ponadto wartości BA-2 wykazują 
wyższą stabilność niż wyniki BA-1. Wyraźnie 
zaznacza się odwrotna korelacja pomiędzy 
wartościami współczynnika kruchości, a profi-
lowaniem gamma, co odzwierciedlają wartości 
współczynników korelacji osiągających do 80%.

Formacja z Sasina
Stropowa część formacji posiada pod-

wyższone wartości kruchości (fig. 5). War-

Fig. 3. Wyniki obliczeń kruchości średnich dla ogniwa z Jantaru w otworach A i B w zestawieniu z profilowaniem gamma (BA 1 
– kruchość średnia obliczona z normalizacją w obrębie formacji, BA 2 – kruchość średnia obliczona z normalizacją w obrębie 
całego omawianego interwału)

Fig. 4. Wyniki obliczeń kruchości średnich dla formacji z Prabut w otworach A i B w zestawieniu z profilowaniem gamma (BA 1 
– kruchość średnia obliczona z normalizacją w obrębie formacji, BA 2 – kruchość średnia obliczona z normalizacją w obrębie 
całego omawianego interwału)

tości kruchości średniej w części środkowej 
są stosunkowo stabilne, natomiast w części 
przyspągowej pojawia się duża strefa o znacz-
nie obniżonych wartościach BA. Pomiędzy  
BA-1, a BA-2 widoczne są jedynie niewielkie 
rozbieżności, co spowodowane jest faktem, iż 
ekstrema modułu Younga i współczynnika Po-
issona pochodzą głównie z jednostki z Sasina. 
Współczynniki korelacji z profilowaniem gamma 
nie przekraczają 25%.

4. Podsumowanie i wnioski 
Przedstawione powyżej rozważania pozwa-

lają na wyciągnięcie następujących wniosków:

• Obliczenia kruchości średniej z normali-
zacją w obrębie poszczególnych jedno-
stek dają całkowicie odmienne wyniki, 
co do wartości, w stosunku do obliczeń 
prowadzonych z normalizacją do całego 
rozpatrywanego profilu;

• Rozpatrując cały perspektywiczny in-
terwał, wyniki obliczeń współczynnika 
kruchości średniej z normalizacją w ob-
rębie formacji, wskazują na istnienie stref 
o znacznie obniżonej kruchości. Strefy te 
mogą stanowić potencjalne bariery dla 
szczelinowania. Zdaniem autora są to 
jednak prawdopodobnie pozorne ano-
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malie spowodowane faktem normalizacji 
w obrębie poszczególnych jednostek;

• Krzywa BA-2 wykazuje, że najkorzyst-
niejszą kruchością, charakteryzują się 
spągowa część ogniwa z Jantaru, for-
macja z Prabut oraz górna część formacji 
z Sasina;

• Najniższe wartości kruchości, a tym sa-
mym potencjalne bariery dla propagacji 
szczelin indukowanych, rejestrowane są 
w przyspągowej części formacji z Pasłę-
ka oraz spągowym fragmencie jednostki 
z Sasina;

• Wyraźnie zaznacza się homogeniczność 
trendów zmian współczynnika kruchości 
obserwowane w otworach A i B.

• Optymalną strefą do przeprowadzenia 
zabiegu szczelinowania hydrauliczne-
go wydaje się być formacja z Prabut. 
Posiada ona najwyższe wartości kru-
chości co pozwoli na zainicjowanie 
gęstej sieci szczelin. Wyżej- i niżejległe 
jednostki również charakteryzują się 
wysoką kruchością, dlatego też praw-
dopodobnie możliwe będzie propago-
wanie szczelin indukowanych w ob-
rębie ogniwa z Jantaru oraz formacji  
z Sasina. Dodatkowo strefy o obniżonej 
kruchości, znajdujące się w sągowych 
częściach formacji z Pasłęka oraz for-
macji z Sasina, powinny uniemożliwić 
wyjście szczelin poza strefę najbardziej 
perspektywiczną.

Przedstawione w artykule wyniki badań są 
efektem realizacji projektu badawczego w ra-
mach Programu Badań Stosowanych (PBS1/

A2/11/2012) finansowanego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju.
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Centrum modelowania i symulacji 
złóż węglowodorów

Nowoczesne sposoby zarządzania złożami 
naftowymi polegają w rosnącym stopniu na 
wykorzystaniu technik i metod informatycznych. 
Idąc w ślady krajów najbardziej zaawansowa-
nych w dziedzinie górnictwa naftowego a jed-
nocześnie realizując swoją misję Instytut Nafty 
i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy jako 
wiodąca instytucja naukowa w tej dziedzinie 
w Polsce rozpoczął w roku 2014 realizację pro-
jektu pt. „Rozwój infrastruktury informatycz-
nej oraz utworzenie centrum modelowania 
i symulacji złóż węglowodorów”. Projekt 
finansowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013, Działanie 2.3: Inwestycje związane 
z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, 
Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju 
infrastruktury informatycznej nauki, umowa nr 
POIG.02.03.01-12-089/13.

Jednym z zadań projektu było „Utworze-
nie komputerowego centrum modelowania 
i symulacji złóż węglowodorów i struktur 
geologicznych”. Głównym jego celem jest roz-
budowa posiadanych przez INiG-PIB narzędzi 
informatycznych wykorzystywanych w pracach 
badawczych dotyczących tematyki poszukiwa-
nia, rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowo-
dorów (bazodanowych, interpretacyjnych, obli-
czeniowych i wizualizacji 3D) oraz ich integracja 
w ramach spójnej platformy. Podstawowe ele-
menty powstającego Centrum stanowią Ośrodki 
obliczeniowe ds.: 1) analiz sejsmicznych, 2) 
modeli geologicznych, 3) symulacji dynamicz-
nych, zogniskowane wokół centralnej bazy/
repozytorium danych i wyników prac interpre-
tacyjno – obliczeniowych, połączone wewnątrz 
INIG-PIB za pomocą sieci wewnętrznej (Intra-
net), jak również skomunikowane z krajowymi 
i międzynarodowymi jednostkami badawczymi 
i przemysłowymi dostępem do sieci zewnętrznej 
(Internet) zgodnie ze schematem 1.

Ośrodek interpretacyjno-obliczeniowy 
analiz sejsmicznych

W ramach projektu rozbudowano i zinte-
growano posiadaną bazę sprzętową i progra-
mistyczną tworząc stanowisko do interpretacji 
sejsmicznej na nowej stacji roboczej o najwyż-
szych parametrach obliczeniowych oraz graficz-
nych. Zakupione moduły geofizyczne znacząco 
poszerzają możliwości ośrodka, umożliwiając 
interpretację na kolekcjach przed sumowaniem, 
analizę AVO dla wybranych offsetów, interpre-
tację strukturalną z wydzieleniem uskoków, 
spękań, szczelin, wydzielenie krawędzi, zmian 
kontrastu wspierających analizę geomechanicz-
ną, ilościową interpretację rozumianą jako ilo-
ściową charakterystykę zbiornikową przez okre-
ślenie parametrów fizycznych skał, analizę AVO/
AVA, deterministyczną i stochastyczną inwersję 
po i przed składaniem.

Ośrodek został wzbogacony o system pro-
jekcyjny umożliwiający wizualizację 2D oraz 3D, 

w skromnej, ale wystarczającej do pracy wersji, 
pomyślany jako narzędzie wspomagające in-
terpretację oraz wymianę informacji w ramach 
zespołu, zespołów lub w kontaktach z kontra-
hentami.

Wszystkie zmiany przeprowadzono mając 
na uwadze dwa cele:

• maksymalne rozbudowanie możliwości 
interpretacyjnych ośrodka nakierowane 
na zadania badawcze i przemysłowe, 
z uwzględnieniem poszerzenia kompe-
tencji pracowników, a także edukacji 
w ramach np. praktyk studenckich,

• ścisłą współpracę z pozostałymi uczestni-
kami projektu, którym ośrodek dostarcza 
danych do dalszych prac wiążących się 
z koniecznością kolejnych modyfikacji 
w miarę postępu modelowania i symu-
lacji, prac, które obecnie w dużej mierze 
mają charakter iteracyjnego podejścia do 
problemu wykrywania i eksploatacji złóż.

Innowacje informatyczne w Instytucie Nafty i Gazu 
- Państwowym Instytucie Badawczym – najnowsze 

technologie dla górnictwa naftowego

Schemat 1
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Ośrodek interpretacyjno - obliczeniowy 
modelowania geologicznego

Działalność ośrodka do spraw modeli geo-
logicznych koncentruje się na zagadnieniach 
budowy trójwymiarowych (3D) geologicznych 
modeli złóż węglowodorów oraz dynamicz-
nych, przestrzennych (4D) modeli systemów 
naftowych. Tematyka ta realizowana jest po-
przez pakiety oprogramowania z zakresu prze-
twarzania i interpretacji danych otworowych 
(TechLog, Interactive Petrophysics, ProGeo), 
integracji danych otworowych i sejsmicznych 
oraz modelowania geologicznego 3D (Petrel), 
jak również dynamicznego modelowania syste-
mów naftowych 4D (PetroMod) przedstawione 
na schemacie 3.
Inwestycje realizowane w ramach Projektu 
obejmują:

• rozbudowę posiadanego oraz stworzenie 
dodatkowego stanowiska interpretacji 
danych otworowych (oprogramowanie 
TechLog firmy Schlumberger), wzbogaco-
ne o funkcjonalności w obrębie sześciu 
grup tematycznych obejmujących: inter-
pretację ilościową danych GW (moduł 
Quanti ELAN), interpretację ilościową 
danych akustycznych (moduł Acoustics), 
interpretacje złóż niekonwencjonalnych 

(moduł Shale Advisor), interpretację geo-
mechanicznych własności ośrodka skal-
nego (moduły: Pore Presoure Prediction, 
Wellbore Stability, Overburden Stress) 
analizę statystyczną danych i wyników 
interpretacji (moduł TechStat) oraz roz-
szerzoną platformę zarządzania bazą da-
nych otworowych (moduł TechData+).

• rozbudowę posiadanego oraz stworze-
nie dodatkowego stanowiska modelo-
wania geologicznego 3D w środowisku 
oprogramowania Petrel, o funkcjonal-
ności pozwalającej na stosowanie naj-
bardziej zaawansowanych technik: a) 
modelowania strukturalnego, z ilościo-
wą analizą stref uskokowych, b) modelo-
wania facjalnego, petrofizycznego (algo-
rytmy deterministyczne i stochastyczne) 
i geomechanicznego, c) modelowania 
systemów naftowych.

• wyposażenie ośrodka w trzy wysoko 
wydajne stacje robocze podnoszące efek-
tywność prowadzonych prac poprzez zna-
czącą redukcję czasu obliczeniowego oraz 
szerokoformatowy monitor podnoszący 
możliwości wizualizacyjne wyników prac 
realizowanych w formie trójwymiarowych 
modeli ośrodka geologicznego.

Ośrodek obliczeniowy modelowania 
i symulacji dynamicznych

Ośrodek ten został zrealizowany na oddziel-
nym stanowisku obejmującym profesjonalny 
sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogra-
mowanie.

Sprzęt komputerowy: zaawansowany i ska-
lowalny komputer klasy stacji roboczej zoptyma-
lizowany dla potrzeb przeprowadzania szybkich 
obliczeń równoległych i symulacji z podwójnymi 
wielordzeniowymi procesorami (Intel® Xeon®) 
wyposażonymi w rozszerzoną pamięć podręcz-
ną i operacyjną 192 GB RAM, zintegrowany 
kontroler macierzy dyskowej RAID, szybki dysk 
SSD oraz wydajną kartą graficzną.

Oprogramowanie: Struktura programistycz-
na stanowiska pokazana na schemacie 4, zosta-
ła oparta na centralnym elemencie (w wybranej 
realizacji program: Petrel®) sterującym pracą 
pozostałych składowych struktury. Narzędzie to, 
powszechnie stosowane w branży górnictwa 
naftowego, wykorzystane jest również do zadań 
związanych z przygotowaniem modeli (pre-pro-
cessing) i analizą wyników symulacji (post-pro-
cessing). Pod względem podstawowej funkcji 
ośrodka główny element struktury stanowią 
symulatory takie jak symulatory przepływów 
złożowych (Eclipse Black Oil® i Eclipse Compo-

Schemat 2
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Schemat 3

Schemat 4

* elementy struktury informatycznej sfinansowane w projekcie pt. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów”, Zadanie nr 3 pt. 
„Utworzenie komputerowego centrum modelowania, symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych”.
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sitional®) lub symulatory geomechaniczne (np. 
symulator Visage®).

Dla potrzeb prowadzenia efektywnych ob-
liczeń symulacyjnych symulatory te zostały wy-
posażone w moduły do obliczeń równoległych 
(tzw. paralel computing) i/lub wielokrotnych 
(tzw. multiple realization) realizowanych na opi-
sanym powyżej sprzęcie wieloprocesorowym. 
Dodatkowo dla wybranych zadań symulacyj-
nych (np. history matching and/or uncertainty 
analysis) ośrodek wyposażono w specjalistyczne 
oprogramowanie (Tempest Enable®) stosujące 
najnowsze metody modelowania statystyczne-
go (tzw. metoda ensamble).

Centralna baza/repozytorium danych
Centralne repozytorium danych zbudowa-

no jako niezależny system w ramach istniejącej 
struktury informatycznej INIG-PIB. Od strony 
sprzętowej system tworzą zarządzany przez 
system operacyjny Windows Server 2012 (wraz 
z serwerem aplikacji i serwerem FTP):

• sprzęt komputerowy: zaawansowa-
ny i skalowalny komputer klasy Server 
z wielordzeniowym procesorem Intel® 
Xeon® wyposażony w rozszerzoną pa-
mięć podręczną i operacyjną 128 MB 
RAM, 50TB pamięci dyskowej skonfigu-
rowanej w RAID1 i RAID5

 oraz posiadające własne aplikacje zarzą-
dzające:

• urządzenie łączące segmenty sieci kom-
puterowej: Switch wyposażony w 16 
portów aktywnych,

• urządzenie do tworzenia zapasowej 
kopii danych: wydajne i skalowalne roz-
wiązanie do sieciowej pamięci masowej, 

efektywnej centralizacji ochrony danych 
i usprawnienia zarządzania danymi: ob-
sługujące 50TB pamięci dyskowej z pa-
mięcią podręczną 64 MB.

Dla celów składowania i przetwarzania in-
formacji system wyposażono ponadto w silnik 
bazodanowy Microsoft® SQL Server® 2014 
z 30 licencjami dostępowymi.

Zbudowany na bazie powyższej konfigura-
cji system umożliwia dostęp do danych z dowol-
nego komputera bez konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania. Aplikacja do-
stępowa umożliwia:

• wykonywanie podstawowych opera-
cji składowania danych tj. dodawanie, 
aktualizację i usuwanie danych, budo-
wanie raportów i ich eksport w ogólnie 
dostępnych formatach (Word®, Excel®, 
Pdf, XML, CSV),

• dwukierunkowy transfer danych,
• identyfikację dokumentów dzięki możliwo-

ści wielostopniowej kategoryzacji i opisu,
• wielostopniowe wyszukiwanie informa-

cji z możliwością budowania złożonych 
zapytań przy użyciu operatorów logicz-
nych „AND” i „OR”,

• grupowanie danych ze względu na wy-
brane kryteria,

• zarządzanie kontami użytkowników (au-
toryzacja, nadawanie uprawnień, kon-
trola aktywności),

• tworzenie predefiniowanych zestawów 
danych (tzw. słowników).

Podsumowanie
Realizowane w ramach przedstawionego 

projektu „Centrum modelowania i symulacji złóż 

węglowodorów” umożliwi:
• wykonywanie kompleksowych zadań dla 

potrzeb krajowego górnictwa naftowe-
go integrujących wszystkie istotne etapy 
prac: począwszy od analiz danych sej-
smicznych, poprzez interpretacje geofizyki 
otworowej i danych laboratoryjnych, bu-
dowę geologicznych modeli złóż, a skoń-
czywszy na symulacyjnych prognozach 
różnych metod eksploatacji złóż,

• realizację zadań obejmujących szerokie 
spektrum obiektów: od systemów nafto-
wych, poprzez złoża, do stref oddziaływań 
pojedynczych odwiertów,

• analizy zróżnicowanych typów obiektów 
naftowych: od złóż konwencjonalnych, 
poprzez podziemne magazyny gazu i geo-
logiczne struktury do sekwestracji CO2, do 
formacji niekonwencjonalnych [łupkowych 
(shale gas/oil), zaciśniętych (tight gas), po-
kładów węgla jako źródeł metanu (CBM)],

• efektywną wymianę informacji i wyników 
analiz przy pomocy powstałego repozyto-
rium/bazy danych ze zdalnym dostępem.

Tak wyposażony ośrodek stanowi pierwsze tego 
rodzaju i najbardziej zaawansowane centrum 
obliczeniowe dla symulacji złożowych w Polsce.

Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu 
innowacyjności i konkurencyjności INiG-PIB jako 
ważnego reprezentanta nauki polskiej w dzie-
dzinie poszukiwań i eksploatacji złóż węglowo-
dorów, dzięki znaczącej konsolidacji oraz mo-
dernizacji infrastruktury naukowo-badawczej.

Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy 

www.hydrocarbon.inig.pl

Schemat 5
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Występowanie ropy naftowej ob-
serwowane było na terenie Karpat 
od bardzo dawna. ORLEN Upstre-
am rozbudowując portfel projek-
tów poszukiwawczo-wydobywczych 
zmierza na tereny najbardziej rozpo-
znawalne w Polsce z punktu widze-
nia eksploatacji złóż węglowodorów, 
czyli Karpaty Zewnętrzne oraz Za-
padlisko Przedkarpackie. W bieżą-
cym roku Koncern otworzył na tych 
obszarach dwa projekty poszuki-
wawczo-wydobywcze: „Bieszczady” 
oraz „Karpaty”.

Poszukiwania węglowodorów na obszarze 
Karpat mają długą i bogatą historię, tereny 
te stanowią bowiem najstarszy obszar ropo- 
i gazonośny w Polsce, gdzie prowadzone były 
pierwsze prace poszukiwawczo-wydobywcze. 
Pionierskie odkrycia pochodzą z lat 50-tych 
XIX wieku, a wiele z odkrytych w XIX wieku 
złóż jest eksploatowanych do dziś.

Szczyt produkcji dla tego rejonu przypada 
na rok 1909, kiedy wydobyto tu ponad 2 mln 
ton ropy naftowej. Według danych Państwo-
wego Instytutu Geologicznego – PIB na koniec 
2014 roku w Polsce udokumentowanych było 
85 złóż ropy naftowej, z czego 29 w Karpa-
tach, a 12 na ich przedgórzu (Zapadlisku Przed-
karpackim). Oba rejony są także uznawane za 
bardzo perspektywiczne pod kątem występo-
wania złóż gazu ziemnego oraz kondensatu.

Długa i bogata historia eksploatacji węglo-
wodorów w południowej Polsce oraz dokona-
ny w ostatnich latach postęp w technologiach 
wydobywczych, sprawiają, że jest to obszar 
szczególnie interesujący dla inwestorów. Do-
tychczasowe odkrycia złóż węglowodorów 
w tym rejonie uzasadniają ponowną ocenę 
jego potencjału wydobywczego. W II poł. 
2015 r. PKN ORLEN rozszerzył swoją obecność 
w południowej Polsce poprzez uruchomienie 
dwóch nowych projektów („Bieszczady” oraz 
„Karpaty”). Karpaty Zewnętrzne zbudowane są 
z silnie sfałdowanych osadów fliszowych wie-
ku od górnej jury do neogenu. Głównym celem 
poszukiwawczym w tym rejonie są piaskowce 
ciężkowickie, charakteryzujące się sporymi 
miąższościami oraz bardzo dobrymi parame-
trami zbiornikowymi. Nieco niższy potencjał 
posiadają piaskowce warstw lgockich, isteb-
niańskich, piaskowce krośnieńskie, magdaleń-

skie i cergowskie, z których również prowadzo-
na jest eksploatacja węglowodorów. Ponadto 
piaszczysto-mułowcowe utwory Zapadliska 
Przedkarpackiego stanowią dobre pułapki dla 
złóż gazu ziemnego.

– Południowa Polska to kolebka nie tylko 
polskiego, ale i światowego przemysłu nafto-
wego. Jest to teren historycznie rozpoznany, 
ale w ostatnich latach będący poza centrum 
zainteresowania firm zajmujących się poszu-
kiwaniem ropy naftowej i gazu ziemnego – 
skomentował Wiesław Prugar, Prezes Zarzą-
du ORLEN Upstream. – Dzięki wykorzystaniu 
współczesnych technik poszukiwawczych wi-
dzimy perspektywy dla rozpoznania nowych 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie 
Karpat Zewnętrznych oraz Zapadliska Przed-
karpackiego – dodał.

Projekt „Bieszczady” prowadzony jest we 
współpracy* z Polskim Górnictwem Naftowym 
i Gazownictwem SA (PGNiG), gdzie ORLEN 
Upstream posiada 49% udziałów w ośmiu 
blokach koncesyjnych. Porozumienie obejmuje 
wspólne prace poszukiwawcze, rozpoznawcze 
i wydobywcze na terenie bloków o numerach: 
437, 438, 456, 457, 458 oraz fragmentach blo-
ków 416, 417 i 436 położonych we wschodniej 
części polskich Karpat Zewnętrznych. Obszary 
wspólnych działań pokrywają powierzchnię 
około 3 500 km2. W latach 2008-2014 na tym 
terenie wykonano szereg prac sejsmicznych 

i geofizycznych oraz jeden odwiert poszu-
kiwawczy Niebieszczany-1. Ponadto ORLEN 
Upstream jest na finalnym etapie procesu 
uzyskiwania koncesji Siennów-Rokietnica zlo-
kalizowanej w pobliżu terenów objętych Pro-
jektem „Bieszczady” na obszarze Zapadliska 
Przedkarpackiego.

„Karpaty” to projekt poszukiwawczo-rozpo-
znawczy skoncentrowany na złożach konwen-
cjonalnych i realizowany na obszarze dwóch 
koncesji nabytych od DEA Deutsche Erdöl AG 
w dniu 21 września 2015 roku. Zlokalizowane 
są one na bloku koncesyjnym 435 oraz częściach 
bloków 434 i 433 w obrębie Karpat Zewnętrz-
nych i obejmują powierzchnie ok. 2 200 km2. 
Do tej pory na obu koncesjach wykonano 3 zdję-
cia sejsmiczne 3D oraz odwiercono 5 otworów. 
Aktualnie prowadzone są działania mające na 
celu uzyskane od Ministerstwa Środowiska zgo-
dy na transfer praw do poszukiwań węglowodo-
rów na ORLEN Upstream. 

* ORLEN Upstream oraz PGNiG prowadzą już od 
2009 roku wspólne operacje na terenie Wielkopol-
ski w ramach projektu poszukiwawczo-wydobyw-
czego Sieraków w obrębie koncesji Międzychód-
-Gorzów Wielkopolski oraz Wronki.

Autor: Jan Żukowski 
Współpraca: Kamil Obruśnik, 

Krzysztof Dzwinel

ORLEN Upstream „wraca” do kolebki 
przemysłu naftowego
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG potwierdziło odkrycie złoża 
gazowego w Wielkopolsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA potwierdziło odwiertem Miłosław 
4K odkrycie złoża gazowego w miejscowości 
Miłosław w powiecie wrzesińskim w woj. 
wielkopolskim.

Spółka z sukcesem zakończyła wiercenie 
otworu kierunkowego, poszukiwawczego Miło-
sław-4K o całkowitej długości 3875 m na konce-
sji Kórnik-Środa. Obecnie trwają testy. Wstępne 
wyniki potwierdziły odkrycie złoża gazowego, 
chociaż przed zakończeniem testów, trudno 
jeszcze dokładniej mówić o wielkości zasobów.

Odkrycie wpisuje się we wcześniejsze od-
krycia na tym terenie, tj. złoża Lisewo, Komorze, 
Winna Góra, Środa i Kromolice.

Prace w ramach koncesji na poszukiwanie 
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziem-
nego, na zlecenie PGNiG prowadzi firma Exalo 
Drilling S.A. Jest to wspólny projekt PGNiG SA 
(operator, udział w koncesji 51%) z firmą FX 
Energy Sp. z o.o. (udział 49%).

Zespół prasowy PGNiG SA

 

Porozumienie gazowe 
Unia-Rosja-Ukraina

Ostatnia rosyjsko-ukraińska umowa o do-
stawach gazu wygasła 30 czerwca br. i od 
dłuższego czasu trwały negocjacje z udziałem 
przedstawicieli Unii. Porozumienie osiągnię-
to dopiero 25 września. Wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz ogłosił 

o osiągnięciu porozumienia przewidującego, 
że Ukraina otrzyma gaz w ramach nowego 
kontraktu obejmującego okres 1.10.2015-
31.03.2016. Jednocześnie strona ukraińska 
zobowiązała się do zapewnienia tranzytowego 
przesyłu gazu do Unii łącznie z zatłoczeniem 
2 mld m3 do podziemnych magazynów gazu. 
Komisja Europejska będzie również kontynu-
ować starania o uzyskanie z europejskich insty-
tucji finansowych dla Ukrainy środków na opła-
cenie należności za gaz – co najmniej 500 mln 
dolarów. Minister energetyki Rosji Aleksandr 
Nowak podał, że cena gazu po uwzględnieniu 
specjalnej zniżki w wysokości 24,6 dolara wy-
niesie 227 dolarów za 1000 m3 i „jest to cena, 
jaką płacą sąsiedzi Ukrainy”. Pytany, o których 
sąsiadów chodzi, wymienił Polskę. W trójstron-
nych rozmowach Unia-Rosja-Ukraina przewijał 
się temat możliwych zakłóceń przesyłu, jakie 
występowały w okresie zimowym w latach po-
przednich. Teraz też ze strony Gazpromu poja-
wiły się ostrzeżenia o możliwych trudnościach 
w dostawach gazu dla Europy w zimie. Prezes 
Aleksiej Miller powiedział, że jeśli zima będzie 
mroźna, to gazu może nie starczyć, bo ugoda 
opiewa na 2-3 mld m3, a Ukraina potrzebuje 
6-7 mld m3.

Projekt Nord Stream II 
ponownie aktualny

Starania Gazpromu o podjęcie budowy trze-
ciej i czwartej nitki gazociągu Nord Stream roz-
poczęte trzy lata temu zakończyły się sukcesem 
i 4 września br. w czasie Wschodniego Forum 
Ekonomicznego we Władywostoku podpisano 
umowę o projekcie Nord Stream II. Inwestycja 
będzie realizowana przez konsorcjum New Eu-
ropean Pipeline AG, w którym Gazprom będzie 
miał 51% udziałów, BASF, E.ON, Shell i ÖMV 
po 10% i ENGIE (d. GdF Suez) 9% udziałów. 
Zdolność przesyłowa dwóch nitek nowego ga-
zociągu wyniesie 55 mld m3 gazu rocznie, czyli 
tyle, ile wynosi przepustowość Nord Stream I. 
Prezes Gazpromu Aleksiej Miller podkreślał zna-
czenie możliwości podwojenia wielkości dostaw 
gazu dla konsumentów europejskich w sytuacji, 
gdy w zachodniej Europie spada wydobycie 
ze złóż krajowych. Omawiając korzyści wyni-
kające z bezpośredniego połączenia rosyjskich 
regionów produkcji gazu z rynkiem Europy Za-
chodniej A. Miller zaznaczył też, że inwestycja 

pozwoli na zwiększenie eksportu gazu z po-
minięciem tranzytu przez Polskę i Ukrainę. To 
z kolei oznacza osłabienie znaczenia gazociągu 
jamalskiego, zmniejszenie opłat tranzytowych 
i spadek bezpieczeństwa naszych dostaw gazu 
z kierunku wschodniego.

Nord Stream II ma być oddany do eksplo-
atacji w 2019 r. Koszt wyniesie 9,9 mld dolarów 
– o 2,5 mld więcej niż Nord Stream I. Ponie-
waż 2/3 kosztów ma być finansowane z kredy-
tów bankowych, jest to ogromne wzmocnienie 
pozycji Gazpromu, który wskutek sankcji był 
niemal całkowicie pozbawiony możliwości za-
ciągania pożyczek za granicą. Zaangażowanie 
wielkich zachodnioeuropejskich koncernów 
w tym projekcie stawia również pod znakiem 
zapytania spoistość i skuteczność unijnej polityki 
wobec Rosji, stanowi też naruszenie zasad poli-
tyki energetycznej przewidującej zróżnicowanie 
kierunków dostaw surowców. Ponownie nabie-
ra znaczenia sprawa przestrzegania postano-
wień III pakietu energetycznego w odniesieniu 
do lądowego odcinka gazociągu. Poprzednio 
zrobiono już wyjątek dla gazociągu OPAL wy-
łączając go spod regulacji Komisji Europejskiej. 
We Władywostoku zapadły też inne ustalenia 
mające istotne konsekwencje dla Unii. Koncern 
BASF w ramach wymiany aktywów z Gazpro-
mem przekazał mu całość udziałów w swojej 
spółce zależnej Wingas, kontrolującej poważną 
część hurtowej dystrybucji gazu w Niemczech 
i będącą właścicielem jednej czwartej podziem-
nych magazynów gazu. Przekaże też połowę 
udziałów w złożach gazu ziemnego na Morzu 
Północnym w zamian za udziały w złożach na 
Syberii.

Złoże gazu Zohr na Morzu 
Śródziemnym

Nowe złoże gazu na Morzu Śródziemnym 
może być największym odkryciem w tym regio-
nie. W otworze Zohr 1 X NFW w obrębie konce-
sji Shorouk stwierdzono akumulację gazu o za-
sobach 849 mld m3 (równoważnik 748 mln t 
ropy). Interwał złożowy w węglanowych utwo-
rach miocenu o bardzo dobrych własnościach 
zbiornikowych ma miąższość 630 m, miąższość 
netto wynosi ok. 400 m. Pod horyzontami mio-
ceńskimi zalegają kredowe poziomy zbiorniko-
we. Wiercenie zakończono na głębokości 4131 
m. Egipt cierpi na deficyt gazu, więc odkrycie tej 
wielkości ma duże znaczenie dla pokrycia kra-
jowego zapotrzebowania. Obecnie planowany 
jest import gazu z Izraela i firma Delek Group 
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podpisała kontrakt na dostawy ze złoża Tamar 
od marca przyszłego roku. Operatorem koncesji 
Shorouk jest spółka zależna ENI, IEOC Produc-
tion B.V. posiadająca 100% udziałów. ENI za-
powiada przyspieszony tryb zagospodarowania 
złoża, ale zajmie to przynajmniej cztery lata, 
więc pierwszych dostaw ze złoża Zohr można 
się spodziewać dopiero w roku 2020.

Rosnieft kupuje kanadyjską firmę
Największa kanadyjska firma serwisowa 

Trican Well Service LLC z siedzibą w Calgary 
w maju br. z powodu zadłużenia i spadku ko-
niunktury zwolniła 2000 osób, ale te działania 
nie wystarczyły i konieczna była sprzedaż kana-
dyjskiego oddziału Trican Well Service. Nabyw-
cą była Rosneft Group, która w komunikacie 
z 14 sierpnia br. poinformowała o podpisaniu 
umowy kupna za 140 mln dolarów. Transakcja 
kanadyjska pozwoli Rosniefti ominąć sankcje za-
chodnie i uzyskać dostęp do zaawansowanych 
technologii wydobywczych. Trican Well Service 
specjalizuje się m. in. w operacjach intensyfikacji 
wydobycia przy zastosowaniu pomp wysokoci-
śnieniowych i w szczelinowaniu hydraulicznym. 
Posiada doświadczenie w udostępnianiu złóż 
w Rosji i w Kazachstanie.

Ułatwienia w poszukiwaniach 
gazu z łupków w W. Brytanii

W czerwcu br. w północno-zachodniej An-
glii lokalni politycy doprowadzili do odrzucenia 
dwóch wniosków o rozpoczęcie poszukiwań. 
Ponieważ opóźnienia w rozwoju poszukiwań 
gazu z łupków wynikają przede wszystkim 
z przeszkód stawianych przez władze samorzą-
dowe, Departament Energii i Zmian Klimatycz-
nych (DECC) wprowadził 13 sierpnia br. nowe 
procedury dotyczące wniosków o zgodę na roz-
poczęcie prac poszukiwawczych przewidujące 
obowiązkowy 16-tygodniowy termin akceptacji 
wniosków. Jednocześnie rządowa komisja ds. 
samorządów ma prawo interwencji i zatwier-
dzania lub odrzucania takich wniosków i jest 
instancją odwoławczą. Amber Rudd, sekretarz 
stanu w DECC powiedział, że „należy zapewnić 
przemysłowi naftowemu warunki działania i nie 
dopuścić do sytuacji, gdy wnioski o zgodę na 
rozpoczęcie poszukiwań czekają na rozpatrze-

nie miesiącami, a nawet latami. Nadzór nad 
projektami związanymi z gazem z łupków ze 
strony organów zdrowia, ochrony pracy i śro-
dowiska sprawia, że przestrzeganie wymagań 
bezpieczeństwa w tym zakresie jest zapewnio-
ne. Potrzebujemy systemu, który skutkuje ter-
minowym wydawaniem decyzji i funkcjonuje 
skutecznie zarówno dla społeczności lokalnych 
jak i dla inwestorów”. Te posunięcia są reak-
cją na spadek wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego na Morzu Północnym. Rząd brytyjski 
szuka innych kierunków zwiększenia produkcji, 
w tym sięgnięcia po złoża niekonwencjonalne, 
ale realizacja tych planów przebiega powoli, 
m. in. z powodów wymienionych wyżej. Roz-
poczęła się nowa runda przetargowa, w której 
oferowanych jest 27 koncesji na poszukiwanie 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów. Zainteresowanie jest duże, 
wpłynęło już 95 wniosków z 45 firm.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, eu.rapid, Gazprom, 

Hart’s E&P, Offshore, Oil&Gas Financial Journal, 
Oil&Gas Journal, OPEC, Rosnieft, Statoil, 

World Oil.

ORLEN kupuje aktywa wydobywcze
w Polsce

PKN ORLEN za pośrednictwem swojej 
spółki zależnej ORLEN Upstream zawarł umo-
wę, która rozpoczyna procedurę przejęcia 
całościowego pakietu akcji FX Energy, spółki 
notowanej na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. 
Uzgodniona kwota 1,15 USD (4,27 PLN) za 
akcję zwykłą i 25 USD (92,87 PLN) za akcję 
uprzywilejowaną, przekłada się na wartość 
transakcji wynoszącą ok. 83 milionów USD 
(około 308 mln PLN). Akwizycja powiększy 
bazę zasobową (2P) Koncernu o 8,4 mln ba-
ryłek ekwiwalentu ropy (boe). 

Oferta została już zaakceptowana przez 
Radę Dyrektorów FX Energy. W wyniku podpi-
sanej umowy ORLEN Upstream ogłosi wezwanie 
na akcje spółki. W przypadku uzyskania wyma-
ganego progu akcji zgłoszonych przez akcjona-
riuszy FX Energy w odpowiedzi na wezwanie, 
ORLEN Upstream wykupi je za pośrednictwem 
spółki specjalnego przeznaczenia powołanej 
w USA. Łączna wartość nabycia FX Energy, po 
uwzględnieniu zadłużenia netto spółki wyniesie 

około 119 mln USD (czyli około 442 mln PLN). 
Zgodnie z założeniami naszej strategii 

w obszarze upstream konsekwentnie zmierza-
my do osiągnięcia potencjału wydobywczego 
na poziomie 6 mln boe/rok w 2017 roku. Za-
inicjowaliśmy dziś formalnie proces akwizycji 
FX Energy, który będzie kolejnym istotnym kro-
kiem w budowaniu portfela poszukiwawczo-
-wydobywczego w kraju i za granicą. Pozwoli 
to na jego zbilansowanie poprzez rozbudowę 
o aktywa konwencjonalne i rozpoczęcie wy-
dobycia węglowodorów przez PKN ORLEN 
w Polsce – powiedział Jacek Krawiec, prezes 
Zarządu PKN ORLEN. 

Aktywa FX Energy w Polsce znajdują się 
na dwóch obszarach (Płotki i Edge) zlokalizo-
wanych na terenach Niżu Polskiego. Spółka 
dysponuje również blokiem poszukiwawczym 
w basenie lubelskim, sąsiadującym z posiada-
nymi przez ORLEN Upstream koncesjami (Wo-
łomin oraz Garwolin) oraz prowadzi wydobycie 
z konwencjonalnych złóż ropy naftowej w USA 
na terenie stanów Montana i Nevada. 

Na obszar Płotki składają się 4 bloki konce-
syjne położone w województwie wielkopolskim, 
w rejonie o dobrym rozpoznaniu geologicznym 
i licznych odkrytych złożach węglowodorów. 
Głównym celem poszukiwawczym i formacją 
perspektywiczną są tu piaskowce czerwonego 
spągowca zalegające na głębokości powyżej 
2000m. Rejon koncesji uznawany jest za najbar-
dziej perspektywiczny obszar poszukiwań w for-
macji tego typu w Polsce i cechuje się niskim 
ryzykiem poszukiwawczym. FX Energy posiada 
49% udziałów (pozostałe należą do PGNiG) w 7 
produkujących złożach, z których wydobycie 
(netto) wynosi ok. 350 tys. m3/d gazu ziemnego 
zaazotowanego. Obszar Edge składa się z 4 blo-
ków poszukiwawczych, w których spółka posia-
da 100% udziałów. Głównymi formacjami per-
spektywicznymi w obszarze koncesji są węglany 
cechsztyńskie i dewońskie. W obszarze jednego 
z bloków odkryto w 2013 r. złoże Tuchola, które 
obecnie znajduje się w fazie przygotowania do 
zagospodarowania w kierunku wydobycia. 

Na bloku poszukiwawczym 255 znajdują-
cym się w basenie lubelskim spółka FX Energy 
posiada 51% udziałów oraz status operatora. 
Mniejszościowym udziałowcem jest PGNIG. 
Głównym celem poszukiwawczym są piaskowce 
i mułowce karbońskie oraz węglanowe utwory 
dewońskie. Na obszarze koncesji dokonano 
w przeszłości komercyjnego odkrycia (złoże 
gazu o nazwie Wilga). 

Identyfikujemy znaczną możliwość wytwa-
rzania synergii przy realizowanych przez ORLEN 
Upstream w Polsce pracach poszukiwawczo-wy-
dobywczych, dzięki kompetencjom połączonych 
w wyniku akwizycji zespołów i zintegrowanym 
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aktywom – powiedział Wiesław Prugar, prezes 
Zarządu ORLEN Upstream. 

Zawarcie umowy to pierwszy krok w kie-
runku zakupu spółki, a zakończenie transakcji 
przewidywane jest w czwartym kwartale bie-
żącego roku lub w pierwszym kwartale 2016 r. 
Wykup udziałów od akcjonariuszy spółki,  
ORLEN Upstream zrealizuje z wykorzystaniem 
spółki specjalnego przeznaczenia (SPV), któ-
ra zostanie połączona z FX Energy. W chwili 
przejęcia spółka zostanie wycofana z NASDAQ. 
Równolegle trwa uzyskiwanie pozytywnej oce-
ny organów ochrony konkurencji w Polsce, Sta-
nach Zjednoczonych oraz w innych państwach, 
w których będzie to uzasadnione działalnością 
Grupy ORLEN.

ORLEN przejmuje kolejną spółkę 
wydobywczą w Kanadzie

PKN ORLEN, za pośrednictwem spółki 
zależnej ORLEN Upstream Canada, zawarł 
umowę rozpoczynającą proces nabycia 100 
procent akcji spółki Kicking Horse Energy. Ich 
wartość uzgodniono na poziomie 293 mln 
CAD (około 842 mln PLN), co oznacza cenę 
4.75 CAD (13,65 PLN) za jedną akcje. Finali-
zacja transakcji możliwa będzie po wypełnie-
niu wszystkich warunków umowy i planowa-
na jest w czwartym kwartale br. 

Nabycie spółki jest zgodne ze strategią PKN 
ORLEN zakładającą dalsze inwestycje na atrakcyj-
nych rynkach naftowych, w krajach niskiego ryzy-
ka. Transakcja rozszerza portfel aktywów poszu-
kiwawczo-wydobywczych koncernu w Kanadzie, 
zwiększając potencjał produkcyjny i zasobowy 
segmentu upstream. Łączna wartość transakcji 
odzwierciedlająca wartość Kicking Horse, po 
uwzględnieniu zadłużenia netto wraz z kapitałem 
pracującym Kicking Horse, wyniesie około 356 
mln CAD (czyli około 1 023 mln PLN). 

Zdobyte podczas poprzednich akwizycji do-
świadczenie pozwala na wypracowanie synergii 
w ramach spółek segmentu wydobycia. ORLEN 
Upstream Canada rozpoczął działalność ope-
racyjną na złożach węglowodorów w Albercie 
dwa lata temu w wyniku nabycia spółki TriOil 
Resources. Od tego czasu udało nam się istotnie 
zwiększyć posiadaną bazę zasobową i wolumeny 
produkcji. Nowa transakcja zasadniczo wzmocni 
naszą pozycję na tym obszarze – powiedział Ja-
cek Krawiec, prezes zarządu PKN ORLEN. 

Kluczowe aktywa Kicking Horse Energy usy-
tuowane są w rejonie Kakwa w Albercie i wyróż-
niają się wysokim potencjałem produkcyjnym. 
Ekonomika złóż w tym rejonie należy do najwyż-

szych w zachodniej Kanadzie, charakteryzuje się 
niskim poziomem ryzyka i zapewnia Grupie OR-
LEN duże możliwości wzrostu. Zgodnie z oceną 
dokonaną w procesie due dilligence, w wyniku 
transakcji oczekiwane jest zwiększenie dzienne-
go wydobycia koncernu o ponad 4.000 baryłek 
ekwiwalentu ropy (boe) dziennie oraz rozbudowa 
bazy zasobowej o ok. 30 mln boe zasobów 2P. 

Rada Dyrektorów Kicking Horse Energy po 
konsultacji z doradcami finansowymi i prawny-
mi, uznała jednogłośnie, że umowa przejęcia jest 
w najlepszym interesie spółki i korzystna dla jego 
akcjonariuszy. 

Finalizacja przez strony umowy nabycia ca-
łościowego pakietu akcji spółki będzie możliwa 
w przypadku uzyskania co najmniej 2/3 głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Kicking 
Horse Energy. Finalizacja wymaga także speł-
nienia pozostałych, szczegółowo określonych 
warunków zamknięcia transakcji, typowych dla 
tego rodzaju porozumienia osadzonego w ka-
nadyjskim systemie prawnym. Oczekuje się, że 
transakcja zostanie zamknięta jeszcze w czwar-
tym kwartale 2015 r. 

Zgodnie z deklaracjami koncern konsekwent-
nie rozbudowuje portfel projektów upstream 
w Polsce i Kanadzie o aktywa gwarantujące dy-
wersyfikację ryzyka poszukiwawczego. W sytu-
acji utrzymującej się presji na ceny ropy naftowej 
zoptymalizowano nakłady na rozwój organicz-
ny segmentu poszukiwawczo-wydobywczego 
w 2015 roku. Uruchomienie dodatkowej puli 
środków na projekty akwizycyjne uzależniane 
było od sytuacji finansowej koncernu oraz atrak-
cyjnych możliwości nabycia aktywów w Polsce 
i za granicą. Dzięki zaistnieniu obu tych czyn-
ników podjęta została decyzja o nabyciu spółki 
Kicking Horse Energy. Transakcja nie wpływa 
na założenia strategiczne PKN ORLEN dotyczące 
polityki dywidendowej, a fundamenty finansowe 
koncernu pozostają bez zmian. 

Obecnie PKN ORLEN posiada w Kanadzie 
perspektywiczne obszary w obrębie formacji 
Cardium, Dunvegan i Montney, wydobywając 
ponad 7.000 boe/d oraz dysponując zasobami 
(2P) na poziomie ok. 50 mln boe.

Centrum Prasowe PKN ORLEN

LOTOS ma pierwszą ropę z B8
Spółka LOTOS Petrobaltic, jedyna firma po-

szukująca i wydobywająca ropę i gaz z polskiej 
strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego, uru-
chomiła wstępną produkcję na kolejnym złożu. 

Chodzi o pole naftowe B8, którego potencjał 
wydobywczy oszacowano na 3,5 mln ton ropy.

Uruchomienie wstępnej produkcji było moż-
liwe dzięki wykorzystaniu platformy wiertniczej 
LOTOS PETROBALTIC, która jest przystosowana 
do prowadzenia prac wydobywczych.

– Zagospodarowanie złoża B8 to strategicz-
ny projekt LOTOSU, realizowany w segmencie 
wydobywczym – komentuje Paweł Olechno-
wicz, prezes Grupy LOTOS S.A. – Po uruchomie-
niu docelowego wydobycia LOTOS Petrobaltic 
będzie pozyskiwał ze złoża B8 do 5 tys. baryłek 
ropy naftowej dziennie. To kolejny istotny krok 
LOTOSU w umacnianiu bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski oraz dywersyfikacji dostaw 
surowca dla rafinerii w Gdańsku.

Dla porównania średnie dzienne wydoby-
cie spółki LOTOS Petrobaltic w II kwartale 2015 
wyniosło ponad 12,4 tys. baryłek ekwiwalentu 
ropy naftowej. Z kolei potwierdzone zasoby fir-
my (wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 ) to 
52,9 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Po uruchomieniu pełnej produkcji, centrum 
wydobywcze na złożu B8 będzie trzecią naj-
większą kopalnią ropy naftowej w Polsce. Kon-
cesja poszukiwawczo-wydobywcza dot. eksplo-
atacji ww. złoża obowiązuje do 2031 r.

Spółka LOTOS Petrobaltic ma czterdziesto-
letnie doświadczenie w poszukiwaniu i eks-
ploatacji złóż ropy i gazu na Morzu Bałtyckim. 
Firma posiada 5 koncesji na poszukiwanie i roz-
poznanie złóż kopalin oraz 2 na poszukiwanie. 
Oprócz tego LOTOS Petrobaltic posiada koncesję 
na wydobycie ropy i towarzyszącego jej gazu ze 
złoża B3; współudział w koncesji na wydobycie 
ropy oraz współwystępującego gazu ze złoża B8 
oraz współudziały w 2 koncesjach na wydobycie 
gazu ze złóż B4 i B6.

Łączna powierzchnia bałtyckich koncesji 
wydobywczych LOTOS Petrobaltiku wynosi bli-
sko 148 km2 a łączna powierzchnia koncesji po-
szukiwawczo-rozpoznawczych to ponad 7,3 tys. 
km2. Dodatkowo we współpracy z PGNiG S.A., 
LOTOS Petrobaltic prowadzi prace w poszukiwa-
niu węglowodorów na koncesjach lądowych, 
zlokalizowanych w północnej Polsce.

Ponadto spółka LOTOS Petrobaltic obecna 
jest na norweskim szelfie kontynentalnym po-
przez firmę LOTOS E&P Norge, która posiada 
w sumie 23 koncesje (20 poszukiwawczo-roz-
wojowych i 3 wydobywcze). Na 7 z nich LOTOS 
Norge jest operatorem.

Dodatkowo LOTOS Petrobaltic jest właści-
cielem firmy LOTOS Geonafta, wydobywającej 
ropę naftową ze złóż lądowych na Litwie. LOTOS 
Geonafta to największy producent ropy na Litwie.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
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Kalendarium

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.

2.10.2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 
9.10.2015 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 
9.10.2015 r. w Krośnie odbyła się uroczystość jubileuszu 70-lecia Oddziału SITPNiG w Krośnie. 
12 –14.10.2015 r. w Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie k/Łodzi odbyło się sym-
pozjum TOp-Gaz 2015 VIII edycja. Sympozjum to znane pod nazwą TOp-Gaz „Technika opomia-
rowania gazu dziś i jutro” Rogów 2015, zostało zorganizowane przez Zarząd Oddziału SITPNiG 
w Łodzi. Tematyka sympozjum obejmowała zagadnienia: wzorcowanie gazomierzy w warunkach 
roboczych; prawna kontrola metrologiczna gazomierzy w Polsce i Europie; układy pomiarowe 
w dystrybucji; nowe rozwiązanie w pomiarach objętości gazu; dokładność pomiaru; jakość gazu; 
pomiary rozliczeniowe
Ta specjalistyczna impreza służy wymianie doświadczeń w zakresie szeroko rozumianych pomiarów 
w gazownictwie.
14-16.10.2015 r. w Bóbrce odbyła się konferencja szkoleniowa „Zrównoważona gospo-
darka środkami smarowymi nowej generacji”, zorganizowana przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczo-
znawstwa SITPNiG. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy w zakresie eksploatacji i diagnostyki 
nowoczesnych środków smarowych użytkowanych w pojazdach i urządzeniach przemysłowych. 
15.10.2015 r. we Wrocławiu odbył się I Dolnośląski Kongres Energetyczny – „Nowa strategia 
dla polskiego rynku gazu”. Kongres poświęcony był zagadnieniom bezpieczeństwa energetycznego 
i kierunkom liberalizacji rynku gazu w Polsce. Głównym celem przedstawionych w jego trakcie 
referatów i przeprowadzonych dyskusji było sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej po-
lityki wobec rynku gazu ziemnego w Polsce a także nowych rozwiązań i koncepcji sprzyjających 
rozwojowi rynków paliwowo-energetycznych w Polsce i Europie Środkowej.

17 września 2015 r. w sali konferencyjnej 
Exalo Drilling S.A. w Krakowie odbyło się XIII 
posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Po-
siedzeniu przewodniczył prof. dr hab. inż. Sta-
nisław Rychlicki – prezes. Głównymi tematami 
posiedzenia było:
1. Przyjęcie protokołu z XII zebrania Zarządu 

Głównego SITPNiG 27 maja 2015 r.
2. Informacja sekretarza generalnego SITPNiG o:

• realizacji uchwał i postanowień XII po-
siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z 27 maja 2015 r.;

• działalności SITPNiG od 27 maja 2015 r.;
3. Ocena stanu, przebiegu, ustaleń  i zakoń-

czenia prac kontrolnych prowadzonych 
w SITPNiG.

4. Zatwierdzenie założeń do opracowania 
prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 
2016;

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 
zapomogi przyznawanej przez Główną Ko-
misję ds. Pomocy Koleżeńskiej ZG SITPNiG 
w roku 2016;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 
składki członków wspierających SITPNiG na 
rok 2016;

XIII posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG

Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG przekazuje 
informacje o działalności Stowarzyszenia w minionym okre-
sie. Obok prowadzący obrady prof. Stanisław Rychlicki – 
prezes SITPNiG oraz Krzysztof Janas – wiceprezes SITPNiG.  
Fot. D. Bernaś

70 urodziny Ludmiła Stańkowska z Oddziału w Poznaniu w dniu 30.10.2015 r.

70 urodziny Zbigniew Jajuga z Oddziału w Sanoku w dniu 25.10.2015 r.

70 urodziny Stanisław Galac z Oddziału w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 29.10.2015 r.

70 urodziny Edward Torzyński z Oddziału w Łodzi w dniu 1.10.2015 r.

70 urodziny Jan Tomasiewicz z Oddziału we Wrocławiu w dniu 16.10.2015 r.

80 urodziny Stanisław Napierała z Oddziału w Poznaniu w dniu 20.10.2015 r. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 
składki członków zwyczajnych SITPNiG na 
rok 2016;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowa-
nia XI Polskiego Kongresu Naftowców i Ga-
zowników w 2016 roku;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania 
XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 
Delegatów SITPNiG w 2016 roku;  

10. Podjęcie uchwały w sprawie kampanii 
sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach, 
Kołach i Klubach SITPNiG oraz zwołania XL 
Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG;

11. Omówienie formuły obchodów 70-lecia 
SITPNiG;

12. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG;  
13. Zaopiniowanie wniosków na odznaki i tytu-

ły honorowe FSNT NOT i inne wyróżnienia.
Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akcepta-

cji przedstawioną przez Stanisława Szafrana – 
sekretarza generalnego SITPNiG – informację na 
temat realizacji uchwał podjętych na poprzed-
nim posiedzeniu Zarządu Głównego oraz na te-
mat działalności Stowarzyszenia od 27 maja br.

Ze szczególną uwagą członkowie Zarządu 
Głównego wysłuchali informacji na temat oce-
ny stanu, przebiegu, ustaleń i zakończenia prac 
kontrolnych prowadzonych w SITPNiG przez UKS.

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 budżety 
oddziałów SITPNiG, a także wydzielonych kont 
(m.in. Kasa Pomocy Koleżeńskiej).

Zarząd Główny biorąc pod uwagę zacho-
dzące zmiany współczesnego polskiego prze-
mysłu naftowego oraz doniosłą okoliczność 
jaką będzie jubileusz 70 lecia SITPNiG uznał za 
celowe zorganizowanie w 2016 r. w Bóbrce XI 
Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników 

z wyeksponowaniem osiągnięć Stowarzyszenia.
Praktyka działalności SITPNiG w ostatnich 

latach oraz dyskusje prowadzone w różnych 
gremiach stowarzyszeniowych, a w szczegól-
ności na sympozjach SITPNiG wskazują na ko-
nieczność dostosowania podstawowych aktów 
prawnych, na podstawie których Stowarzy-
szenie prowadzi swoją działalność, do zmie-
niających się w kraju warunków politycznych, 
gospodarczych, prawnych oraz reguł stosowa-
nych w praktyce działalności firm i instytucji. 
W celu rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia 
od początku następnej kadencji na podstawie 
znowelizowanego Statutu SITPNiG, konieczne 
jest wprowadzenie niezbędnych zmian w jego 
zapisach, umożliwiających sprawne podejmo-
wanie decyzji na różnych szczeblach zarządza-
nia Stowarzyszeniem i uzupełniających zmiany 
wprowadzone przez Zarząd Główny SITPNiG od 
ostatniej nowelizacji Statutu w 2005 r. W związ-
ku z tym Zarząd Główny postanowił zwołać 
XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów 
SITPNiG w dniu 17 marca 2016 r. w celu doko-
nania nowelizacji Statutu SITPNiG.

2016 r. jest ostatnim rokiem XXXVIII ka-
dencji Stowarzyszenia, a w związku z tym Za-
rząd Główny SITPNiG podjął decyzje o kampa-
nii sprawozdawczo-wyborczej w Oddziałach, 
Kołach i Klubach SITPNiG oraz zwołania LX 
Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG. Zgodnie 
z podjętą uchwałą kampania sprawozdawczo-
-wyborcza w Oddziałach, Kołach i Klubach SITP-
NiG powinna przebiegać zgodnie z następują-
cymi zasadami:
1. Walne zebrania członków Kół i Klubów 

SITPNiG należy zorganizować od 4 stycznia 
do 15 marca 2016 r.
a. Zobowiązuje się Zarządy Kół i Klubów 

SITPNiG do:
• zorganizowania i przeprowadzenia wal-

nych zebrań członków Kół i Klubów SITP-
NiG zgodnie z postanowieniami:
– §§ 51, 52 StatutuSITPNiG,
– zasadami ordynacji wyborczej, głoso-

wań i podejmowania uchwał: §§ 58 
– 66 Statutu SITPNiG,

– regulaminu obrad walnego zebrania 
członków Kół i Klubów SITPNiG za-
twierdzonego przez WZK w terminie 
uzgodnionym z Zarządem Oddziału 
SITPNiG w ramach czasokresu ustalo-
nego w punkcie 1

b. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów 
SITPNiG do:

• wydania odpowiednich wytycznych od-
nośnie organizacji walnych zebrań człon-
ków Kół i Klubów SITPNiG,

• nadzoru i koordynacji przygotowań me-
rytorycznych oraz prac organizacyjnych 
dotyczących walnego zebrania członków 
Kół i Klubów SITPNiG,

• ustalenia klucza wyborczego delegatów 
Kół i Klubów na Walne Zgromadzenie 
Delegatów Oddziału,

• ustalenia terminarza walnych zebrań 
członków Kół i Klubów SITPNiG.

c. Po zakończeniu kampanii wyborczej 
w Kołach i Klubach SITPNiG z mocy § 
61 Statutu SITPNiG w poszczególnych 
Oddziałach SITPNiG należy powołać Ko-
misję Wyborczą WZDO.

d. Zadania Komisji określa wymieniony pa-
ragraf § 61 Statutu SITPNiG.

2. Walne Zgromadzenia Delegatów Oddzia-
łów SITPNiG należy przeprowadzić w okre-
sie od 15 marca do 15 czerwca 2016 r.
a. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów 

SITPNiG do:
• zorganizowania i przeprowadzenia Wal-

nego Zgromadzenia Delegatów Oddziału 
zgodnie z postanowieniami:

– §§ 36, 37, 38 Statutu SITPNiG,
– ordynacji wyborczej, głosowań i podej-

mowania uchwał: §§ 58 – 66 Statutu 
SITPNiG,

– regulaminu obrad walnego zgromadze-
nia delegatów Oddziału SITPNiG zatwier-
dzonego przez WZDO, w terminie uzgod-

Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. D. Bernaś Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. D. Bernaś
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nionym z Zarządem Głównym SITPNiG 
w ramach czasokresu jak w ust.2.

b. W oparciu o postanowienia § 38 ust. 
6 Statutu SITPNiG ustala się, że Walne 
Zgromadzenia Delegatów Oddziałów 
dokonują wyboru:

• delegatów na LX Walny Zjazd Delegatów 
SITPNiG wg klucza – 1 delegat na każdą 
rozpoczętą liczbę 90 członków Oddziału 
SITPNiG wg złożonych ankiet i opłaco-
nych składek członkowskich na 31 grud-
nia 2015 r.,

• zastępców delegatów w odpowiedniej 
proporcji do ilości delegatów, jednak nie 
mniej niż 2.

c. Po zakończeniu kampanii wyborczej 
w Oddziałach SITPNiG na mocy § 60 Sta-
tutu SITPNiG zostanie powołana Komisja 
Wyborcza WZD.

d. Zadania Komisji Wyborczej WZD okre-
śla wymieniony paragraf § 60 Statutu 
SITPNiG.

Zarząd Główny SITPNiG upoważnił Prezydium do:
1. nadzoru i koordynacji całokształtu kam-

panii sprawozdawczo-wyborczej w Od-
działach SITPNiG,

2. opracowania terminarza Walnych Zgro-
madzeń Delegatów w Oddziałach SITP-
NiG.

Zarząd Główny postanowił zwołać LX Spra-
wozdawczo – Wyborczy Walny Zjazd Delega-
tów SITPNiG w dniach 20-21 października2016 
roku w Krakowie.

Zarząd Główny SITPNiG omówił formu-
łę obchodów Jubileuszu 70-lecia SITPNiG. 
Zgodnie z przedstawioną propozycją Jubileusz 
70-lecia SITPNiG powinien być okazją do pre-
zentowania osiągnięć SITPNiG, jego znaczenia 
dla gospodarki kraju, przemysłu naftowego 
i gazowniczego oraz członków i całego środo-
wiska. Obchody centralne będą ujęte w ramach 
programu XI Polskiego Kongresu Naftowców 
i Gazowników, natomiast oddziały, koła i kluby 
SITPNiG zorganizują  obchody wg własnych pla-

nów pracy na rok 2016. W Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza w Bóbrce zostanie przygotowana wy-
stawa, a w czasopismach stowarzyszeniowych 
okolicznościowe artykuły wyeksponują dorobek 
SITPNiG.

Zarząd Główny SITPNiG na wniosek Głów-
nej Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honoro-
wych nadał wyróżniającym się członkom Sto-
warzyszenia odznaki honorowe SITPNiG oraz 
pozytywnie zaopiniował wnioski o nadanie 
tytułów i odznak honorowych FSNT NOT.

Diamentowa Honorowa Odznaka SITP-
NiG została nadana: Adamowi Matkowskiemu, 
Kazimierzowi Nowakowi, Andrzejowi Froń-
skiemu, Stanisławowi Nagyowi, Małgorzacie 
Breli, Barbarze Kuc i Andrzejowi Cecule. Złotą 
Odznakę Honorową SITPNiG zostali wyróżnie-
ni.: Ewa Mańkiewicz-Cudny oraz z Oddziału  
SITPNiG w Warszawie II: Nadzieja Cholod, 
Dorota Felczuk-Dobosz, Robert Jaronik, Piotr 
Kasperowicz; z Oddziału SITPNiG w  Krośnie: 
Wiesław Karamon, Krzysztof Janas, Robert 
Wrzask; Tadeusz Wais; z Oddziału SITPNiG 
w  Sanoku: Barbara Basiurka, Artur Zdzieb-
ko, Bernarda Zdziebko, Małgorzata Woźniak, 
Stanisław Dubiel, Teresa Macnar, Eleonora Fe-
dec, Agata Kozieradzka, Krystyna Zychowicz, 
Andrzej Urbaniec, Barbara Świetlik, Zofia Róg, 
Radosław Florek, Henryk Orłowski, Witold Gu-
nia, Elżbieta Krupa, Edward Domaradzki, Jan 
Konieczko, Henryk Szul, Tadeusz Hałasik; z Od-
działu SITPNiG w Warszawie I: Jarosław Sza-
turski; oraz Gimnazjum im. Ignacego Łukasie-
wicza w Strachocinie, Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, Szkoła 
Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Ro-
pience, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Czarnej, Szkoła Podstawowa im. 
Ignacego Łukasiewicza w Humniskach; Srebrną 
Odznaką Honorową SITPNiG zostali uhonoro-
wani: z Oddziału SITPNiG w  Krośnie: Sławo-
mir Majerski; z Oddziału SITPNiG w Sanoku: 
Joanna Kubit, Ryszard Otta, Krystyna Paluch, 

Jacek Suszek, Ryszard Wąsowicz, Agata Cecu-
ła, Stanisław Pawłowski, Piotr Gudzelak, Paweł 
Mierzwa, Marek Bałata, Gabriela Panek, Leszek 
Furmański, Bartosz Włoch, Henryk Pyrzak, Mał-
gorzata Pietrusiak, Agnieszka Bajorek, Marzena 
Uroda, Maria Magdalena Szafran, Hanna Sie-
rant, Urszula Salasa, Tadeusz Nowak, Marian 
Łowczowski, Agnieszka Kowalska Skulig, Gra-
żyna Konieczko, Monika Kaźmierczuk, Gustaw 
Szczęsny, Władysław Szajna, Kazimierz Wier-
nusz, Wiesław Praszek, Ryszard Rymaszewski, 
Lesław Szewczyk, Paweł Szpunar, Grzegorz 
Wrona, Zbigniew Domin, Andrzej Hawro, Ma-
riola Gunia, Grela Janina, Zbigniew Grela, Fu-
tyma Lesław, Agata Słowik Inglot, Grzegorz 
Świst, Wacław Galant, Jolanta Szczudlik, Zofia 
Węgrzyniak, Ludmiła Borek, Anna Radwańska; 
z Oddziału SITPNiG w Warszawie I: Violetta 
Horowiec, Małgorzata Gradziuk, Andrzej Ruta; 
z Oddziału SiTPNiG w Warszawie II: Renata 
Chaniewska-Gąsior, Bogdan Jaworski, Aldo-
na Osakowska, Agnieszka Płachta, Agnieszka 
Rudnicka oraz Szkoła Podstawowa im. Ignace-
go Łukasiewicza w Pakoszówce.

Tytuły Honorowe Zasłużonego Seniora 
SITPNiG zostały nadane: Jerzemu Zagórskiemu, 
Tadeuszowi Wilczkowi, Barbarze Sierocie i Mie-
czysławowi Jastrząbowi (pośmiertnie). 

Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarzą-
dów Oddziałów SITPNiG, zaopiniowane przez 
Główną Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Hono-
rowych postanowił wystąpić do Zarządu Głów-
nego FSNT NOT o nadanie tytułów i odznak 
honorowych FSNT NOT: Diamentowej Odznaki 
Honorowej NOT  – dla 4 osób, Złotej Odznaki 
Honorowej NOT – dla 3 osób i Srebrnej Odznaki 
Honorowej NOT – dla 5 osób. Zarząd Główny 
postanowił wystąpić do Ministra Gospodarki 
o nadanie tytułu Dyrektora Generalnego I stop-
nia dla 1 osoby.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. D. Bernaś Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. D. Bernaś
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14 sierpnia 2015 r. Andrzej Dębogórski – 
dotychczasowy prezes Oddziału Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego  w Gdań-
sku złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia 
funkcji prezesa Oddziału SITPNiG. W swoim 
oświadczeniu napisał:

„Walne Zgromadzenie Delegatów Oddzia-
łu Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Gdańsku powierzyło mi 
13 czerwca 2012 r. funkcję prezesa Oddziału 
SITPNiG w Gdańsku na kadencję 2012 – 2016. 
Był to dla mnie wysoki zaszczyt i ogromne 
zobowiązanie do dobrego kierowania dzia-
łalnością Oddziału Stowarzyszenia na Pomo-
rzu. Jednak zachodzące zmiany w strukturze 
spółek gazowniczych, utworzenie Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie 
oraz powołanie mnie w skład Zarządu Spółki 
spowodowały, że mój kontakt z Oddziałem 
SITPNiG w Gdańsku stał się bardzo słaby. 
Podejmowane próby uregulowania formy kie-
rowania Oddziałem, przy moim oderwaniu 
od środowiska stowarzyszeniowego nie dają 
dobrych rezultatów. Ze względu na duże zaan-
gażowanie w pracy zawodowej nie mam moż-
liwości większego zaangażowania się w pracę 
stowarzyszeniową.

Nowy prezes Oddziału SITPNiG w Gdańsku
W poczuciu odpowiedzialności za dalszą 

dobrą działalność Oddziału SITPNiG w Gdańsku 
jestem zmuszony do złożenia rezygnacji z funk-
cji prezesa Oddziału. Wszystkim Koleżankom 
i Kolegom dziękuję za dotychczasową współpra-
cę, a równocześnie deklaruję dalszą współpracę 
z Zarządem Oddziału SITPNiG w Gdańsku.”

W związku z tym 22 września 2015 r. nad-
zwyczajne zebranie Zarządu Oddziału SITPNiG 

w Gdańsku w trybie § 66 ust. 3 Statutu SITPNiG, 
dokonało wyboru nowego prezesa SITPNiG na 
dalszą część bieżącej kadencji. Zarząd Oddzia-
łu powierzył funkcję prezesa Oddziału SITPNiG 
w Gdańsku Zdzisławowi Nowakowi – dotych-
czasowemu wiceprezesowi Zarządu Oddziału, 
wieloletniemu aktywnemu i zasłużonemu dzia-
łaczowi Stowarzyszenia.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Andrzej Dębogórski - ustępujący prezes Oddziału (z prawej) i Zdzisław Nowak - nowy prezes Oddziału SITPNiG w Gdańsku. 
Fot. S. Szafran

11 września 2015 r. w sali konferencyjnej 
PKN ORLEN SA w Warszawie przy ul. Bielańskiej 
12 odbyło się XLIV posiedzenie Rady Fundacji 
Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył kol. Czesław 
Bugaj – prezes Rady Fundacji.

Przed rozpoczęciem roboczej części posie-
dzenia kanclerz Kapituły Medalu Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza wręczył medal panu Adamowi Le-
wandowskiemu nadany za aktywne wspieranie  
rozwoju muzeum.

Obok spraw proceduralnych głównymi te-
matami posiedzenia były:

• Informacja o podjętych przez Radę Funda-
cji uchwałach drogą korespondencyjną;

• Informacja z bieżącej działalności Zarzą-
du Fundacji Bóbrka;

• Przedstawienie stanu realizacji budżetu 

po 7 miesiącach 2015 roku i prognoza 
na koniec roku 2015;

• Przedstawienie Programu działania Fun-
dacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza na rok 2016;

• Przedstawienie budżetu Fundacji i preli-
minarza wydatków utrzymania Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza na rok 2016 - 
dyskusja i podjęcie uchwały;

• Omówienie wyników kontroli trwało-
ści realizowanego w muzeum w latach 
2009-2010 projektu Unijnego;

• Omówienie spraw związanych z pracami 
remontowo-konserwatorskimi prowa-
dzonymi na terenie muzeum w 2015 
roku – remont Domu Łukasiewicza, wy-

miana systemu ostrzegania ppoż.;
• Omówienie spraw związanych z budową 

nowej sieci gazociągów do obiektów 
muzeum w Bóbrce;

• Ocena działalności Zarządu Fundacji za 
I i II kwartał 2015 r.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza  

XLIV posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Stanisław Szafran – kanclerz Kapituły wręcza medal panu Ada-
mowi Lewandowskiemu. Fot. B. Gocz
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w Bóbrce,  przeanalizowała przedstawione przez 
Zarząd Fundacji tematy, a w szczególności skon-
centrowała się na sprawach dotyczących progra-
mu działania i budżetu Fundacji w roku 2016. 
Członkowie Rady z uznaniem odnosili się do 
programu działania Muzeum na rok 2016 oraz 
zrównoważonego preliminarza założonych kosz-
tów utrzymania i prac inwestycyjnych, remon-
towych i konserwatorskich. Rada z uznaniem 
przyjęła informacje prezesa Zarządu Fundacji 
o działalności muzeum w sezonie wiosenno-
-letnim 2015 r. W okresie tym zostały przepro-
wadzone prace organizacyjne, projektowe, 
remontowe, konserwatorskie związane z pod-
niesieniem standardu działalności muzeum oraz 
obsługa ruchu turystycznego, a m.in.:
1. W pasażu pawilonu wystawowego urucho-

miony został punkt obsługi gastronomicznej 
prowadzony przez Hotel Krosno Nafta. Na 
bieżąco prowadzono prace porządkowe na 
terenie muzeum oraz drobne remonty i kon-
serwacje sprzętu i wytypowanych ekspona-
tów. Wykonano gruntowne czyszczenie 
i przeglądy ekspozycji w „Domu Łukasiewi-
cza” (lampy naftowe) oraz w multimedial-
nej sali ekspozycji badań wydobycia i roz-
prowadzenia gazu ziemnego w pawilonie 
wystawowym.

2. Przygotowano do druku i rozesłano kolejne 
numery kwartalnika „Wiek Nafty” (1/2015 
i 2/2015). W przygotowaniu do druku jest 
nr 3/2015.

3. Przygotowano i przesłano sprawozdania 
merytoryczne i finansowe do: Ministerstwa 
Kultury I Dziedzictwa Narodowego, Krajo-
wego Rejestru Sądowego, Urzędu Skar-
bowego oraz rozliczenia dla darczyńców 
Muzeum: Fundacji PGNiG im. Ignacego Łu-
kasiewicza oraz Fundacji ORLEN Dar Serca.

4. Została przeprowadzona i rozstrzygnięta 
VIII edycja konkursu plastycznego dla dzieci 
i młodzieży pod tytułem: „Co wiemy o ropie 
naftowej?”.

5. Na terenie muzeum zorganizowano „Nafto-
wy piknik rodzinny”.

6. Została wykonana i wdrożona nowa strona 

internetowa muzeum: www.bobrka.pl.
7. Wykonano multimedialne oświetlenie ele-

mentów drewnianego kieratu, a eksponat 
został udostępniony dla zwiedzających.

8. Zakończono i odebrano prace remontowo-
-budowlane przy realizacji zadania: „Re-
mont i przebudowa Domu Ignacego Łuka-
siewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce” – etap I.

9. Przygotowano dokumentację techniczną na 
zakup i instalację agregatu prądotwórczego 
dla potrzeb muzeum – agregat został za-
kupiony i podłączony do sieci energetycznej 
Muzeum.

10. Przygotowano dokumentację techniczną na 
wymianę systemu wczesnego wykrywania 
pożaru w obiektach muzeum. System wcze-
snego wykrywania pożaru został wymie-
niony na nowy i działa prawidłowo.

11. Przygotowano dokumentację budowlano-
-wykonawczą na wykonanie robót: „Re-
mont i przebudowa Domu Ignacego Łuka-
siewicza w Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce” – etap I, część 
2. Przeprowadzono postępowanie przetar-
gowe oraz podpisano umowę na wykona-
nie prac z terminem realizacji zadania do 
31.11.2015 roku.

12. Wykonano dodatkowe oświetlenie ekspo-
natów na wolnym powietrzu.

13. Z Hotelem Krosno-Nafta w Krośnie podpisa-
na została umowa na wynajęcie pod dzia-
łalność restauracyjną obiektu Kanadyjki na 

okres od lipca do października 2015 roku.
14. Prowadzono rozmowy i negocjacje z Lasa-

mi Państwowymi oraz Polską Spółką Ga-
zownictwa dotyczące budowy nowej sieci 
gazociągu do obiektów muzeum.

15. 29-31 lipca odbyła się kontrola projektu pn. 
„Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce” 
w ramach ochrony dziedzictwa kulturowe-
go regionu. Kontrola dotyczyła trwałości 
projektu i prowadzona była na miejscu re-
alizacji projektu.

16. Kontynuowano prace przy remoncie ogro-
dzenia muzeum.

17. Na terenach należących do Fundacji Bóbr-
ka została przeprowadzona i oznakowana 
część nowego szlaku rowerowego Wietrz-
no-Grodzisko.

18. Na bieżąco rozpowszechniane były ulotki 
i materiały promocyjne reklamujące mu-
zeum. Reklama i promocja muzeum pro-
wadzona była w trakcie wszystkich imprez 
i przedsięwzięć, w których muzeum uczest-
niczyło i które współorganizowało. Muzeum 
uczestniczyło w kilku audycjach radiowych 
i telewizyjnych (TVP1 – Europa to my; Te-
lewizja Kraków – Turystyczna jazda, Radio 
Rzeszów).

19. Na terenie muzeum zorganizowano liczne 
imprezy o różnym charakterze i szerokim 
spektrum udziału uczestników tych imprez, 
a m.in. współorganizowano:
• Zwiedzanie Muzeum z Funduszami Unii 

Europejskiej – 9.05.2015 r.
• Noc Muzeów – 16.05.2015 r.
• Naftowy Piknik Rodzinny – 28.06.2015 r.
• „Krosno - Świetlne Miasto” – 26.07.2015 r.
Wyraźnie zauważalny jest wzrost ruchu tu-

rystycznego w porównaniu do analogicznego 
okresu poprzedniego roku:

• Od 01.01.2015 roku do 31.08.2015 
roku Muzeum odwiedziło ogółem 
23 419 osób, w tym: - 10 560 – osoby 
dorosłe; - 12 859 – młodzież, emeryci 
i renciści.

• Od 01.01.2014 roku do 31.08.2014 
roku muzeum odwiedziło ogółem 
20 401 osób, w tym: - 8 888 – osoby 
dorosłe; - 11 513 – młodzież, emeryci 
i renciści.

Rada Fundacji z uznaniem odniosła się do 
działalności muzeum w analizowanym okresie 
oraz do pozytywnych wyników kontroli trwało-
ści realizowanego w muzeum w latach 2009-
2010 projektu Unijnego.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Rada Fundacji w czasie obrad. Fot. S. Szafran

Bochdan Gocz – prezes Zarządu Fundacji i Barbara Olejarz 
– dyrektor muzeum referują program Fundacji Bóbrka na 
2016 r. Fot. S. Szafran
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W dniach 23 - 25 września 2015 r. od-
była się w sali kongresowej Muzeum Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce XVI Międzynarodowa  
Konferencja Techniczno-Szkoleniowa nt. "Bez-
pieczeństwo i technologia – prace geologiczne 
przy poszukiwaniu, serwisowaniu i eksploatacji 
złóż węglowodorów w Polsce". Organizatorem 
konferencji był Oddział Krośnieński SITPNiG.  
Konferencja została objęta honorowym patro-
natem Sławomira Marka Brodzińskiego – pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, 
głównego geologa kraju oraz Mirosława Koziu-
ry – prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Obrady otworzył Krzysztof Janas – wice-
prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie, 
a po powitaniu gości i uczestników konferencji 
przedstawił cele tego ważnego spotkania tech-
niczno-szkoleniowego, a następnie przekazał 
przewodnictwo obrad prof. dr hab. inż. Sta-
nisławowi Rychlickiemu – prezesowi SITPNiG 
i Wiesławowi Witkowi – Firma Konsultingowa 
WES. Podczas konferencji zaprezentowano na-
stępujące referaty:

• „Stan bezpieczeństwa pracy w zakładach 
górniczych wydobywających kopaliny 
otworami wiertniczymi i wykonujących ro-
boty geologiczne” – K. Król (Wyższy Urząd 
Górniczy);

• „Kompetencje – wykonawca, nadzór, inwe-
stor” – W. Książek (Wyższy Urząd Górniczy);

• „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 
podczas prowadzenia wierceń poszuki-
wawczych dotyczących węglowodorów” 
– R. Gonet (Państwowa Inspekcja Pracy);

• „Analiza możliwości zwiększenia stopnia 
sczerpania zasobów złóż ropy naftowej 
w Polsce” – J. Lubaś (INIG O/Krosno);

• „Rewitalizacja złóż ropy i gazu” – M. Ży-
wiecki (PetroleFinder);

• „Rekonstrukcje prowadzone w latach 
2011-2014 na złożach PGNiG SA Od-
dział w Sanoku” – K . Szczurzydło, T. 
Kociuba (PGNiG S.A. O/Sanok);

• „Charakterystyka prac rekonstrukcyjnych 
i serwisowych na złożach O/Zielona 
Góra” – L. Limanówka, Z. Chorchos, R. 
Wójtowicz (PGNiG S.A. O/Zielona Góra);

• „Analiza efektywności prac rekonstruk-
cyjnych i serwisowych w latach 2002-
2014 w PGNiG” – J. Polit, S. Suffczyński 

(PGNiG S.A. OGiE);
• „Możliwości wykorzystania płuczki inwer-

syjnej INiG do prac rekonstrukcyjnych, 
w oparciu o dotychczasowe wyniki ba-
dań laboratoryjnych i otworowych” – M. 
Uliasz, S. Błaż (INiG O/Krosno), W. Leński 
(PSPW Sp. z o.o.), I. Poletuchiy, Y. Louban, 
S. Louban (Geosyntez Engineering);

• „FQI – niekonwencjonalne podejście” – 
M. Piątkowska, P. Kenar (Orlen Upstream 
Sp. z o.o.);

• „Nowoczesne płyny dwufazowe do 
hydraulicznego szczelinowania złóż” –  
P. Kasza, K. Wilk (INiG O/Krosno).

XVI Międzynarodowa Konferencja Techniczno-Szkoleniowa 
„Bezpieczeństwo i technologia – prace geologiczne przy poszukiwaniu,
serwisowaniu i eksploatacji złóż węglowodorów w Polsce”

W konferencji wzięło udział ponad 140 
uczestników z krajowych i zagranicznych firm 
branży naftowo-gazowniczej, a ponadto ucznio-
wie wyższych klas Technikum Naftowego z Kro-
sna,  przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, 
Wyższego Urzędu Górniczego, Okręgowych 
Urzędów Górniczych, Państwowej Inspekcji Pra-
cy, reprezentantów instytucji naukowych, wyż-
szych uczelni, a także władz samorządowych 
Krosna i powiatu.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Moderatorzy konferencji: prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki i dr inż. Wiesław Witek. Fot. S. Szafran

Uczestnicy Konferencji. Fot. S. Szafran
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19 września 2015 r. zmarł tra-
gicznie kol. mgr inż. Józef Bielański 
– były dyrektor Zakładu Górnictwa 
Nafty i Gazu w Krośnie, członek Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego (nr leg. 
2359), aktywny działacz SITPNiG, 
czynny przewodniczący Klubu Se-
niora Naftowca w Krośnie.

Józef Bielański urodził się 28 lutego 1932 r. 
w Krośnie, gdzie w latach 1939 – 1946 ukoń-
czył szkołę podstawową. Na podstawie dobrych 
wyników w nauce został przyjęty do Liceum 
Ogólnokształcącego w Krośnie, skąd w lutym 
1947 r. przeniósł się do nowo założonego 
Gimnazjum Naftowego w Krośnie, przekształ-
conego na Technikum Naftowe, które ukończył 
w 1952 r. Jako przodownik nauki został przyjęty 
bez egzaminu na Akademię Górniczo-Hutniczą 
w Krakowie. AGH ukończył w 1957 r., uzyskując 
tytuł magistra inżyniera górnika o specjalności 
naftowej.

Rozpoczął pracę zawodową 1 sierpnia 
1957 r. w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafto-
wych w Jaśle, na kopalni Roztoki; najpierw jako 
asystent, następnie jako inżynier wierceń, skąd 1 
lutego 1959 r. został przeniesiony służbowo na 
kopalnię Podborze koło Mielca na stanowisko 
kierownika wierceń.  1 czerwca 1960 r. został 
powołany na stanowisko starszego inżyniera 
w Dziale Eksploatacji Ropy, Zakładu Eksploatacji 
„Partynia” nowo utworzonego wówczas Kopal-
nictwa Naftowego w Mielcu. Decyzją dyrektora 
Zarządu Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Nafto-
wego „Karpaty”w Krośnie 1 sierpnia 1961 r. 
został powołany na stanowisko głównego in-
żyniera w Zakładzie Eksploatacji w Ustrzykach 
Dolnych, a 1 stycznia 1966 r. objął stanowisko 
naczelnego inżyniera w powstałym wówczas 
Przedsiębiorstwie Kopalnictwa Naftowego – 
Ustrzyki, w którym 28 kwietnia 1971 r. został 
nominowany na stanowisko dyrektora.

Po reorganizacji Przedsiębiorstwa Górnic-
twa Naftowego i połączenia Przedsiębiorstwa 
Kopalnictwa Naftowego – Ustrzyki z Przedsię-
biorstwem Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sa-
noku, został przeniesiony 1 lipca 1973 r. do pra-
cy w PKGZ w Sanoku, na stanowisko głównego 
inżyniera, gdzie zajmował się eksploatacją gazu 
oraz rozwojem i modernizacją sprzętu i urzą-
dzeń oraz zaplecza technicznego. 1 stycznia 
1976 r. został powołany na stanowisko dyrek-
tora Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Krośnie, 
a funkcję tę pełnił do 31 lipca 1983 r.

Od 1 sierpnia 1983 r. został przeniesiony 
na stanowisko głównego specjalisty do spraw 
przygotowania produkcji w Przedsiębiorstwie 
Budownictwa Naftowego „Naftomontaż” 
w Krośnie, a 28 grudnia 1990 r. przeszedł na 
emeryturę.

Z serdecznym smutkiem i żalem żegnamy, 
kolegę i przyjaciela mgra inż. Józefa Bielań-
skiego Zasłużonego Seniora Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, który całe swoje życie zawo-
dowe związał z górnictwem naftowym oraz 
Stowarzyszeniem. Był zawsze w nurcie rozwoju 
powojennego polskiego górnictwa naftowego. 
Uczestniczył w odkrywaniu złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego w Karpatach i na Przedgórzu 
Karpat. Kierował projektowaniem zagospodaro-
wywania odkrytych złóż oraz ich eksploatacją. 
W czasie wieloletniej pracy zawodowej wdra-
żał do praktyki przemysłowej wiedzę zdoby-
tą w Technikum Naftowym i AGH. Brał udział 
w rozwiązywaniu problemów technicznych 
w eksploatacji złóż ropy i gazu, w zagospodaro-
waniu nowych złóż ropy i gazu, w intensyfikacji 
wydobycia ropy i gazu.

Jego wiedza i osiągnięcia zawodowe zy-
skały uznanie środowiska oraz Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki, który przy-
znał Mu nagrodę za udział w realizacji pracy 
„Opracowanie i wdrożenie optymalnych metod 
rozwiercania, zagospodarowania i eksploatacji 
złóż gazu ziemnego przy pomocy ETO”. Swoją 
wiedzę i doświadczenie starał się przekazywać 
innym, a w szczególności młodszym adeptom 
górnictwa naftowego. Przejawem tego  była 
wydana przez Niego w 1971 r. książka prze-
znaczona dla pracowników zatrudnionych 
przy wydobywaniu ropy i gazu pt.: „Obróbka 
odwiertów eksploatacyjnych”. Przez szereg lat 
był przewodniczącym Komitetu Kuratorskiego 
Punktu Konsultacyjnego AGH w Krośnie, dbając 
o zabezpieczenie dobrej organizacji studiów za-
wodowych prowadzonych wówczas w Krośnie 
przez cztery wydziały AGH.

Od pierwszych chwil pracy zawodowej był 
członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicz-
nego Inżynierów i Techników Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego i do ostatnich chwil 
swego życia starał się być wierny idei stowarzy-
szeniowej służby, prowadząc działalność na róż-
nych szczeblach, przede wszystkim w Oddziale 
Krośnieńskim SITPNiG.

Był orędownikiem kultywowania tradycji 
naftowych oraz popularyzowania historii prze-
mysłu naftowego i gazowniczego. Szczególną 
uwagę przykładał do rozwijania działalności 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go w Bóbrce. Skutecznie wpływał na wszyst-
kich, którzy mogli zapewnić pomoc w utrzy-
maniu i rozbudowie ekspozycji muzealnych. 
Szczególną Jego pasją było tworzenie więzi 
koleżeńskich i zawodowych całego środowi-
ska naftowców i gazowników. Był inicjatorem 
i organizatorem oraz wieloletnim przewodni-
czącym Klubu Seniora Naftowca przy Oddziale 
SITPNiG w Krośnie.

Za swe zasługi kol. mgr inż. Józef Bielań-
ski był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami 
państwowymi,  resortowymi i stowarzyszenio-
wymi, a w tym m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, 
Orderem Sztandaru Pracy, Odznaką Zasłużony 
dla Górnictwa, Odznaką Zasłużony dla Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa, Złotą Honorową 
Odznaką NOT, Diamentową Odznaką Honorową 
SITPNiG, Odznaką Zasłużony dla Województwa 
Rzeszowskiego, Odznaką Zasłużony dla Woje-
wództwa Krośnieńskiego, Zasłużony Bieszcza-
dom i in. Wszyscy, którym było dane spotkać się 
z Nim na rozlicznych drogach Jego działalności 
zawodowej i społecznej zdają sobie sprawę jak 
wielką stratą jest ta śmierć dla całego środowi-
ska naftowców i gazowników.

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca 
i prawego charakteru, człowiek obdarzony dużą 
wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym 
na wielu szczeblach pracy zawodowej i społecz-
nej, człowiek o dużej inicjatywie, sprawny orga-
nizator i znakomity przyjaciel.

Pogrążona w smutku rzesza przyjaciół i ko-
legów pożegnała śp. mgra inż. Józefa Bielań-
skiego na nabożeństwie żałobnym 23 września 
2015 r. o godz. 12:00 w kościele parafialnym 
pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
w Krośnie (Polanka) oraz o godz. 13:00 na uro-
czystości pogrzebowej na cmentarzu komunal-
nym w Krośnie.

Cześć Jego pamięci!

Kol. mgr inż. Józef Bielański nie żyje
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Z żalem informujemy, że 6 sierp-
nia 2015 r. po długiej chorobie zmarł 
nasz Kolega inż. Mieczysław Ja-
strząb, długoletni pracownik PGNiG 
S.A. oraz wieloletni członek Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go. Był bardzo dobrym fachowcem 
i organizatorem, zarówno w pracy 
zawodowej jak i w działalności sto-
warzyszeniowej. Cieszył się dużym 
autorytetem wśród współpracowni-
ków. Był przy tym „duszą towarzy-
stwa”, szczególnie podczas spotkań 
koleżeńskich.

Inż. Mieczysław Jastrząb urodził się 
22.02.1939 r. w Świerzowej Polskiej na Podkar-
paciu. W 1956 r. ukończył naukę w Technikum 
Naftowym w Krośnie i na podstawie nakazu 
pracy 1.08.1956 r. rozpoczął pracę w Przed-
siębiorstwie Geologiczno – Wiertniczym Prze-
mysłu Naftowego w Jaśle. Od tego czasu nie-
przerwanie pracował w różnych jednostkach 
organizacyjnych Górnictwa Naftowego, aż do 
przejścia na zasłużoną emeryturę 1.09.2004 r. 
W przedsiębiorstwie jasielskim sprawował 
funkcję geologa dozoru na wierceniach geolo-
giczno-poszukiwawczych w terenie w rejonie 
Lubaczowa, Rzeszowa, Dąbrowy Tarnowskiej, 
Jasła, Gorlic, Przemyśla i Jarosławia. W czasie 
pracy w w/w firmie przyczynił się do odkrycia 
szeregu złóż gazu ziemnego, m. in. Lubaczów, 
Przemyśl, Jaksmanice, Jarosław, Oleszyce i in. 
1.09.1967 r. kol. Jastrząb zostaje przeniesio-
ny służbowo przez Zjednoczenie Górnictwa 
Naftowego do nowo powstałego Przedsię-
biorstwa Poszukiwań Naftowych w Wołomi-
nie na stanowisko głównego specjalisty ds. 
opróbowań. Od 1971 do 1989 r. pełnił w tym 
Przedsiębiorstwie funkcję kierownika Działu 
Geologii Ruchowej. Pracując ukończył jedno-
cześnie  studia na Akademii Górniczo – Hut-
niczej w Krakowie w zakresie geologii i gór-
nictwa oraz studia podyplomowe w zakresie 
naftowej geologii złożowej. W trakcie pracy 
w Wołominie inż. M. Jastrząb przyczynił się 
do odkrycia wielu złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, m. in. Radlin, Ciecierzyn, Mełgiew, 
Minkowice, Świdnik, Glinnik, Grodzisk Wlkp., 

Solec. 1.09.1989 r. został przeniesiony służ-
bowo do Zarządu PGNiG w Warszawie na 
stanowisko naczelnika Działu Analiz Prac Po-
szukiwawczych. W roku 1993 przechodzi do 
pracy w utworzonym wówczas pionie nadzoru 
prac poszukiwawczych Górnictwa Naftowego 
w Biurze Geologicznym GEONAFTA w War-
szawie, na stanowisko głównego specjalisty, 
a następnie kierownika Działu Nadzoru i Koor-
dynatora ds. Nadzoru, na którym pracuje aż do 
przejścia na emeryturę. W czasie pracy w Gór-
nictwie Naftowym w Warszawie przyczynił się 
do odkrycia szeregu złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego, m. in. Kościan, Ruchocice, Brońsko, 
Międzychód, Lubiatów, Grotów. Był członkiem 
zespołu wyróżnionego w 1997 roku Nagro-
dą im. Ignacego Łukasiewicza I-stopnia za 
odkrycie największego w Polsce złoża ropno 
– gazowego „Barnówko – Mostno – Busze-
wo”. Posiadał dyplom specjalizacji zawodowej 
I-stopnia w dziedzinie geologii i geofizyki. Był 
autorem i współautorem szeregu opracowań 
z dziedziny geologii poszukiwawczej i górnic-
twa naftowego oraz autorem i współautorem 
wielu publikacji w czasopismach fachowych, 
m. in. w „Wiadomościach Naftowych i Ga-
zowniczych”, „Przeglądzie Geologicznym”, 
„Magazynie Nafta – Gaz”, w kwartalniku 
„Nafta i Gaz”. Za osiągnięcia zawodowe był 
wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami pań-
stwowymi, resortowymi oraz regionalnymi. 
Otrzymał m. in.: Order Sztandaru Pracy II kl. 
(1985 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1981 r.), Srebrny 
Krzyż Zasługi (1977 r.), odznakę Zasłużony dla 
Polskiej Geologii (1981 r. – srebrna, 1989 r. – 
złota), odznakę Zasłużony dla Górnictwa RP 
(1989 r.), odznakę Zasłużony dla Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa (1978 r.), odzna-
ki Zasłużony dla Województwa (lubelskiego, 
płockiego, włocławskiego).

Niezależnie od pracy zawodowej inż. Mie-
czysław Jastrząb bardzo aktywnie działał w Sto-
warzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego, którego członkiem 
był nieprzerwanie od 01.01.1957 r. W latach 
1968 – 1986 był członkiem Zarządu Koła 
w Wołominie, a od roku 1986 do 1991 jego 
przewodniczącym i członkiem Zarządu Oddziału 
Warszawa II. W latach 1988 – 1992 był człon-
kiem Prezydium Komisji Specjalizacji Zawodo-

wej przy Zarządzie Głównym SITPNiG. W latach 
1992 – 2000 prze dwie kadencje był prezesem 
Oddziału Warszawa II, a od roku 2000 do 2004 
jego I wiceprezesem. Pod kierownictwem Mie-
czysława Jastrząba Oddział okrzepł finansowo 
i organizacyjnie, przede wszystkim dzięki Jego 
zdolnościom w zakresie zdobywania zleceń na 
różnego rodzaju opracowania i analizy, przy 
bardzo dobrej współpracy z kierownictwem 
PGNiG S.A. Po przejściu na emeryturę nadal 
aktywnie uczestniczył w działalności stowarzy-
szeniowej. Był jednym z inicjatorów powołania 
w 2006 roku Klubu Seniora przy Oddziale War-
szawa II i należał do jego aktywnych członków. 
Za działalność stowarzyszeniową został wyróż-
niony Srebrną, Złotą i Diamentową Odznaką Ho-
norową SITPNiG oraz Srebrną i Złotą Odznaką 
Honorową Federacji NOT. W roku bieżącym, na 
wniosek Klubu Seniora oraz Oddziału Warszawa 
II,  został wyróżniony przez Zarząd Główny na-
szego Stowarzyszenia godnością „Zasłużony Se-
nior SITPNiG”. Niestety już pośmiertnie. Będzie 
nam kol. Mietka bardzo brakowało.

Prochy inżyniera Mieczysława Jastrząba 
spoczęły na rodzinnym Podkarpaciu. 

Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie przygotowali w imieniu
 Oddziału SITPNiG Warszawa II

Koledzy z Klubu Seniora:
Andrzej Macheła-Olszacki 

i Maciej Bednarek.

Wspomnienie o kol. inż. Mieczysławie Jastrząbie, długoletnim 
pracowniku PGNiG S.A. oraz członku Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
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Alicja Kaczmarczyk

Andaluzja to Sewilla, Grenada, Kordoba, Malaga

ODDZIAŁ TARNÓW

I znowu przyszedł maj, zrobiło 
się gorąco i … gazownicy, członko-
wie tarnowskich oddziałów bratnich 
stowarzyszeń tj. Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitar-
nych i Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego wyruszyli na kolej-
ną wycieczkę. W tym roku to była 
Andaluzja. 

Jeśli  myślimy o złotych plażach, flamenco, 
kastanietach, gaz pacho, orientalnych wpły-
wach Afryki – myślimy właśnie o Andaluzji. Jako 
region Andaluzja jest niezwykle urozmaicona. 
Góry i morze zachwycają tutaj niemal w każdym 
zakątku. A poza tym można tutaj odbyć lekcję 
historii i tolerancji kulturowo-religijnej. Do dziś 
zachowały się tutaj zabytki z różnych okresów 
historycznych, w różnych stylach architektonicz-
nych, z wpływami różnych kultur.

Wylecieliśmy z Krakowa, spędziliśmy pra-
wie 3 godziny w samolocie i już krążyliśmy nad 
Malagą. Zakwaterowaliśmy się na cały pobyt 
w sympatycznym hotelu Princessa Solar w To-
remolinos. Wieczorem po powitalnym drinku 
i przedstawieniu pani pilot Sylwii, zapoznaliśmy 
się z programem na jutro i udaliśmy się na za-
jęcia w podgrupach. Pierwszą zapowiedzianą 
atrakcją były „Białe Wioski”.

Pueblo blancos czyli białe wioski 
Pueblo blancos czyli białe wioski są ozdo-

bą południowej Hiszpanii. Skąpane w gorącym 
słońcu Andaluzji przyciągają turystów z całego 
świata – no i nas. Pierwszym  naszym białym 
cudem było Setenil de las Bodegas. Miasto za-
chwycające urodą, która prawie nietknięta prze-
trwała przez wieki.

Następnie pojechaliśmy do Rondy, do 
drugiego niesamowitego miasta. Mieszkań-
cy Rondy, można powiedzieć, że spotykają się 

nad przepaścią. Przez środek miasta przebiega 
bowiem głęboki na 160 m wąwóz, który roz-
dziela je na dwie części. Spina je wysoki most. 
Żeby przejść ze starej, założonej jeszcze w śre-
dniowieczu dzielnicy, do nowej, trzeba pokonać 
jeden z trzech mostów. Wśród nich najbardziej 
niesamowity jest tzw. Puente Nuero, Nowy  
Most, który ma 90 m wysokości. Krążą legendy, 
że jego twórca po zakończeniu budowy rzucił 
się w przepaść, żeby nigdy nie próbować stwo-
rzyć coś równie doskonałego i pięknego. W cza-
sie wolnym, można było zobaczyć arenę, zjeść 
coś regionalnego i posiedzieć na kostkach ze 
słomy, które w czasie  naszego pobytu służyły za 
ławki. Po powrocie do  hotelu, kolacji i spacerze, 
przygotowaliśmy się do wycieczki do Grenady. 

Alhambra i rajski ogród to Grenada
Dojeżdżamy do miasta, o którym przewod-

niki mówią „kto nie widział Grenady ten jesz-
cze nic nie widział”. Nie wiem czy to prawda, 
bo jeszcze mało widziałam, ale jest piękne. Na 
szczególną uwagę zasługuje Alhambra, która 
wznosi się na wzgórzu Sabika na lewym brze-
gu rzeki Darro. Sympatyczna pani przewodnik 
Kamila barwnie opowiedziała nam o byłych 
mieszkańcach i zabytkach Alhambry, a potem 
zaprowadziła do Generalife co znaczy „rajski 
ogród architekta”. Tworzy  go  labirynt alejek, 
ciągi ogrodów z niesamowitą ilością kwiatów, 
a w maju kwitnących róż. Wodotryski, fontanny, 
pawilony, kaskady – słowem jak w bajce. Cho-
dziliśmy więc podziwiając ogrody i zapodziane 
wśród nich ruiny. W większości zabytki Alham-
bry czasy świetności mają za sobą, a remont 

Kto nie widział Grenady, ten jeszcze nic nie widział. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie
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wielu jeszcze się nie zakończył, ale i tak to co 
pozostało robi wrażenie. Po prawie 3-godzin-
nym zwiedzaniu Alhambry wracamy. Po drodze 
Kamila opowiada nam o wzgórzu Sacromonte,  
w którego grotach mieszkali niegdyś Cyganie. 
Obecnie wciąż są częściowo zamieszkałe przez 
hipisów, a w niektórych znajdują się modne 
lokale flamenco i pokoje dla turystów. O Gre-
nadzie można jeszcze długo – nie wspomnia-
łam o największej Arabskiej dzielnicy Albaicin, 
gdzie do dzisiaj działa arabski system nawad-
niający i wodociągowy. Minarety zamienione 
na dzwonnice zdradzają rodowód widocznych 
tu licznych kościołów, np. XVI wieczny kościół 
San Jose z minaretem z XI w. Z żalem pożegnali-
śmy Grenadę i Kamilę, ale jutro będzie Cordoba, 
a jeszcze dzisiaj po kolacji kąpiel w jacuzzi, ba-
senie lub spacer nad morzem, do którego moż-
na dojść z hotelu Princessa Solar w kilka minut, 
podziwiając po drodze podświetloną fontannę 
i mnóstwo klimatycznych knajpek. 

Katedra w meczecie to Kordoba
W Kordobie najważniejszym punktem jest 

Mezguita czyli katedra przebudowana z me-
czetu. Budowla wygląda bardzo nietypowo. 
Nazwa Meczet-Katedra zadziwia jak sama 
budowla. Meczet uznany za najwspanialszy 
na świecie przykład sakralnej architektury is-
lamskiej pełni funkcję chrześcijańskiej świąty-
ni. Świątynię z niszą modlitewną  wzniesiono 
w X wieku. Kopułę wyciętą z jednego kawałka 
marmuru pokrywają kolorowe mozaikowe in-
krustacje ze złotymi arabeskami W niszy pod 
łukiem znajduje się złocona kopia oryginalnego 
fragmentu Koranu Mahometa. Wielu artystów 
i polityków uważało, przekształcenie mecze-
tu za świętokradztwo, za zniszczenie czegoś 
co było  charakterystyczne dla Andaluzji czyli 

współistnienia różnych religii, tolerancji i wza-
jemnego szacunku. Dziś  Mezgguita jest przede 
wszystkim  atrakcją turystyczną, a nie świąty-
nią, co jeszcze bardziej potwierdza powyższe 
opinie. Ogólnie miasto jest bardzo przyjazne, 
pełne krętych uliczek i małych andaluzyjskich 
knajpek. W pobliżu rzeki stoi XVII wieczny 
pomnik wotywny Triunfo de San Rafael ze 
statuą archanioła na wysokiej kolumnie wyra-
stającej z rzeźby przedstawiającej skałę. Archa-
nioł uchronił miasto przed trzęsieniem ziemi. 
Pożegnaliśmy Cordobę, bo nazajutrz czekała 
nas wizyta w Central Hidroelectrica IZNAJAR. 
Chętni po kolacji wyszli na pokaz Flamenco. 
Prawdziwe Flamenco pochodzi z tętniącej ży-
ciem i słonecznej Andaluzji. Flamenco to rytmy 
arabskie, żydowskie, cygańskie i indyjskie po-
łączone w jedno charakterystyczne brzmienie. 
Można rozróżnić około kilkudziesięciu rodzajów 
śpiewu flamenco. Ogólnie dzieli się je na pieśni 

poważne, utwory bardziej melodyjne i pieśni 
wyrażające radość.

Elektrownia wodna IZNÁJAR 
– własność firmy ENDESA 

Wcześnie rano wyjechaliśmy do miejsco-
wości Cuevas de San Mateo. Tam znajduje się 
Hydroelektrownia, z której działaniem zapo-
znaliśmy się, bo to był tzw. aspekt techniczny 
naszego wyjazdu. Elektrownia wodna, oddana  
do użytku w 1968 r., jest zaporą typu łukowego 
zbudowaną na rzece Genil (dopływ rzeki Gu-
adalquivir). Jest największą elektrownią w An-
daluzji i jedną z największych w Hiszpanii. To 
zbiornik wodny o pojemności 981 hm3, w tym 
pojemności użytecznej 888 hm3, przy jedno-
czesnej powierzchni 2 522 ha i obwodzie 100 
km. Długość korony zapory wynosi 178 m, 
a maksymalna wysokość 30 m. Moc całkowita 

W hydroelektrowni przy generatorach ciekawie słuchać przedstawiciela firmy ENDESA. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie

Gotowi na zdobycie wiedzy o Hydroelektrowni wodnej IZNÁJAR. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie

hydroelektrowni to 76,8 MW, a wydajność no-
minalna 100 m3/sek. Hydroelektrownia składa 
się z dwóch generatorów i transformatorów do 
wytwarzania energii elektrycznej. 

W Maladze ponad miastem góruje 
forteca La Alcazaba

Z hydroelektrowni pojechaliśmy do Malagi. 
Pierwotna nazwa Malagi to Malaka (plaster so-
lonej ryby). Założona przez Fenicjan ok. 800 r. 
p.n.e. w 1487 r. została zdobyta przez wojska 
królów katolickich Izabellę I Kastylijską i Ferdy-
nanda II Aragońskiego. Od lat 60-tych ubiegłe-
go wieku turystyczny bum w Hiszpanii zmienił 
oblicze Malagi. Miliony ludzi wybierało Mala-
gę jako miejsce swoich wakacji a tysiące jako 
miejsce zamieszkania. Malaga stała się piątym  
co ważności miastem Hiszpanii jedną z nowo-
czesnych europejskich stolic wzbogaconą przez 
międzynarodową różnorodność i wielorakość  
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kultur. Malaga jest niesamowita. Ulice starego 
miasta wyłożono kamieniem i marmurem, obec-
nie tak wydeptanym przez przechodniów, że 
wyglądają niczym tafle lodowe. Po dojściu do 
katedry, zbudowanej w latach 1528 – 1782, 
zobaczyliśmy trzy łuki z drzwiami bogato deko-
rowane wielobarwnym marmurem. Znajdująca 
się nad środkowymi drzwiami płaskorzeźba  
przedstawia scenę z biblii „Wcielenie” i taką 
nazwę nosi katedra. Najważniejszym zabytkiem  
Malagi jest górująca ponad miastem forteca  La 
Alcazaba. U wejścia do twierdzy pozostały mury 
amfiteatru, a dalej mury obronne z widokiem 
na port i całe miasto. Miłośnicy Picassa zwie-
dzili muzeum a mniej ukulturalnieni pobliską 
knajpkę. Program dzisiaj był napięty więc uda-
liśmy się w drogę do hotelu. Pomimo że hotel 
był blisko to szybko do niego nie dotarliśmy, bo 
mieliśmy jeszcze niespodziankę. Skręciliśmy do 
Benalmadeny, a  tam  wstąpiliśmy do Castillo 
de Colomares.

Zameczek Castillo de Colomares 
to sceneria jak z filmów o piratach 
z Karaibów 

Zameczek, Castillo de Colomares  to mury, 
wieżyczki, tarasy, placyki, zakamarki i nawet ma-
leńki kościółek. Sceneria taka jak w filmach o pi-
ratach z Karaibów, tyle, że w dużo mniejszej skali. 
Wszystkie elementy  architektoniczne  wykonane 
zostały z precyzją i dużą dbałością o ornamenty 
i inne szczegóły. Jest to wyjątkowy, poświęco-
ny odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 

obiekt. Wybudował go w latach 1987-1994 Este-
ban Martinez, który nie szczędził środków, zapału 
i własnego czasu, by jak najgodniej upamiętnić 
wielkiego podróżnika. Ta niewielka  budowla jest 
tak naładowana rozmaitymi stylami, że trudno 
oderwać wzrok od każdego detalu. Po zwiedze-
niu i zrobieniu zdjęć wróciliśmy  do Toremolinos. 
Jutro czekała nas najdłuższa podróż do Sevilli.

Katedra w Sewilli ma największy 
ołtarz i dzwonnicę po minarecie 

Sewilla – czwarte pod względem wielkości 
miasto Hiszpanii, stolica Andaluzji. Dzieje miasta 
sięgają II w. p.n.e. Najważniejszym  zabytkiem 
jest Katedra. Została zbudowana w ciągu 100-
u lat, a w następnych  wielokrotnie modernizo-
wana i rozszerzana. W XIX wieku dodano  m. 
innymi pomnik Kolumba, który pierwotnie był 
przeznaczony dla katedry w Hawanie. Główną 
kaplicę zajmuje największy na świecie ołtarz 20 
m wysokości 13 m szerokości  składający się 45 
figur. Wykonany jest ze złota i dlatego chroniony 
jest kratami. Na uwagę zasługuje XVI wieczna 
monstrancja o wysokości 3,25 m w kształcie 
czteropiętrowej kolistej świątyni. A teraz kilka 
słów na temat Giraldy. Dawno, dawno temu 
gdy w całej Andaluzji panowali Arabowie, 
a dominującą religią był islam, w Sevilli został 
zbudowany ogromny meczet z wysokim mina-
retem. Gdy w XIII wieku chrześcijanie wygnali 
Maurów z miasta, meczet został zburzony, a na 
jego miejscu powstała jedna z największych go-
tyckich katedr Europy.  A Minaret stoi do dziś. To 

Giralda, którą przekształcono w dzwonnicę i jest 
ważnym symbolem Andaluzji – ma postać uro-
dziwej kobiety w tunice z tarczą w jednej i pal-
mą w drugiej ręce. Naprzeciw katedry – przez  
lwią bramę wchodzimy do Alcazaru. Alcazar 
jest najstarszym w Europie pałacem królewskim 
nieprzerwanie zajmowanym przez władców 
Hiszpanii. Także obecnie górne piętra pozosta-
ją do dyspozycji rodziny królewskiej. Wartymi 
zobaczenia są obiekty wybudowane w 1929 r. 
na wystawę Iberoamerykańską, w której wzięły 
udział Portugalia, Hiszpania oraz kraje Ameryki 
Łacińskiej – obecnie mieszczące muzea oraz in-
stytucje państwowe i kulturalne. Plac hiszpański 
– otoczony galeriami ma kształt połowy koła. 
Cztery mosty na niewielkiej rzeczce symbolizują 
cztery królestwa – Kastylię, Leon, Nawarę i Ara-
gonię. Galerie z ławkami  i ściany ozdobione są 
azulejos czyli płytkami ułożonymi w obrazy hi-
storyczne. 48 prowincji przedstawia tu najważ-
niejsze wydarzenia w swoich dziejach. Jeszcze 
rzut oka na złotą wieżę, która została wzniesiona 
w XII wieku, wysłuchanie opowieści o Semana 
Santa czyli o procesjach od Niedzieli Palmowej 
do Niedzieli Rezurekcyjnej. W czasie procesji 
w rytmie towarzyszącej orkiestry prezentowane 
są gigantyczne platformy z naturalnymi wielko-
ściami figur Chrystusa i Matki Boskiej, platformy 
ważą od 200 do 2000 kg. O Sevilli można by 
jeszcze długo opowiadać bez wątpienia jest to 
piękne miasto, w którym najwięksi malkontenci 
znajdą coś dla siebie. Nazajutrz nasze ostatnie 
miejsce do zwiedzenia czyli Gibraltar. 

Białe wioski – pierwszym  naszym białym cudem było Setenil de las Bodegas. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie
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Cieśnina Giblartarska to miejsce 
gdzie zginął generał Sikorski 

Cieśnina Giblartarska stanowi naturalną 
granicę pomiędzy Hiszpanią a Marokiem. Ta 
16 km Cieśnina oddzielająca również Europę 
od Afryki leży na styku płyty euroazjatyckiej 
i afrykańskiej. Jest to z kilku powodów jedyne 
miejsce w Europie. Dla nas Polaków najważniej-
szym obiektem jest pomnik poświęcony gene-
rałowi Sikorskiemu. Władysław Sikorski urodził 
się 20 maja 1881 r. w Tuszowie Narodowym. 
Do szkoły chodził w Rzeszowie a studiował we 
Lwowie. Całe jego dorosłe życie  było związanie 
z wojskiem i polityką. W 1922 roku - po zabój-
stwie Gabriela Narutowicza objął stanowisko 
szefa Rady Ministrów. 30 września 1939 r. zo-
stał mianowany premierem Rzeczpospolitej. Za-
mieszczone na pomniku słowa najtrafniej cha-
rakteryzują generała: „Gen. broni Władysław 
Sikorski, Pierwszy Premier i pierwszy Naczelny 
Wódz polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie 
w latach 1939-1943, był wówczas symbolem 
polskiego oporu i polskiej nieprzerwanej walki 
mimo utraty własnego terytorium…Był uoso-
bieniem i symbolem polskich nadziei na zwy-
cięstwo i odzyskanie niepodległości… Gen. 
Sikorski nie doczekał ani największego polskie-
go zwycięstwa w II wojnie światowej (zdobycia 
Monte Cassino w maju 1944 r.) ani utworzenia 

polskiego sektora okupacyjnego w brytyjskiej 
strefie okupacyjnej Niemiec (w maju 1945 r.)…
Nie doczekał także gorzkiego dla Polski i Pola-
ków zwycięskiego zakończenia II wojny świato-
wej… „Gen. Sikorski zginął 4 lipca 1943 r. w Gi-
blartarze w wyniku katastrofy lotniczej. Pomnik 
poświęcony Generałowi został odsłonięty po 
70-latach od katastrofy w 2013 r. Na Gibralta-
rze jest kilka miejsc, które  przypominają o gen. 
Sikorskim. W katedrze wisi tablica upamiętnia-
jąca fakt złożenia ciała gen. Sikorskiego przed 
transportem do Londynu,  a w Pałacu Guberna-
tora, który mieści się na głównej ul. Mein Streat, 
gen. Sikorski, jego córka i reszta ekipy spędzili 
ostatnią noc przed feralnym wylotem. Drugim 
powodem niezwykłości tego miejsca są małpki 
(makaki), które żyją na wolności i bardzo dobrze 
czują się wśród turystów i często „częstują się” 
ich posiłkami wyrywając je z rąk. Obecnie małp-
ki są bardzo pilnowane, a to za sprawą legendy, 
która mówi „Dopóki małpki są na Gibraltarze 
dopóty Girbraltar będzie w rękach Anglików”. 
Ważna jest skała gibraltarska, która nie jest jed-
nak główną atrakcją. Ciekawe jest też to co znaj-
duje się pod nią. Poza szeregiem jaskiń, w któ-
rych znaleziono jeden z najstarszych szczątków 
świadczących o ewolucji człowieka, możemy 
zobaczyć zespół jaskiń kresowych nazywanych 
jaskinią św. Michała. Nazwa pochodzi od rze-

komego objawienia się w jaskini Archanioła 
Michała. A druga legenda mówi, że starożytni 
Grecy wierząc, że Gibraltar jest końcem świata 
uważali, że jaskinia to wrota do Hadesu. Obec-
nie  po jaskini prowadzi trasa turystyczna i jest 
też w niej sala koncertowa. Odbywają się tutaj 
również konferencje, pokazy czy konkursy Miss. 
Gibrartar ma pas startowy, który w czasie gdy 
żaden samolot nie ląduje i nie startuje, stanowi 
część normalną drogi, którą jednak zamyka się 
podczas startów i lądowań. Miejsca na pasie 
startowym jest tylko tyle, żeby nadlatujący z nad 
morza samolot zdążył wytracić prędkość, zanim 
wpadnie do morza na drugim końcu pasa. Po 
drodze do hotelu zwiedziliśmy jeszcze Marbel-
lę, jeden z luksusowych nadmorskich kurortów, 
z  zabytkową starówką i fragmentami murów 
obronnych. Plaże Marbelli rozciągają się na dłu-
gości aż 26 km. Dookoła mnóstwo luksusowych 
hoteli, restauracji i jachtów.

Tak zakończyła się podróż po pięknej i go-
rącej Andaluzji. Pozostały wspomnienia, zdjęcia, 
drobne pamiątki i dzienniczki podróży, specjal-
nie przygotowane dla nas przez Biuro Podróży 
Polonia. 

Alicja Kaczmarczyk
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

Oddziału SITPNiG w Tarnowie

Na Placu Hiszpańskim w Hiszpanii a dokładnie w Sewilli. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie
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Jednym z postulatów ostatniego 
spotkania integracyjnego członków 
Oddziałów SITPNiG z Gorlic i Sa-
noka było zorganizowanie wspólnej 
wycieczki do Anglii. Wniosek uzy-
skał akceptację Zarządów Oddzia-
łów i pojechaliśmy na wycieczkę zor-
ganizowaną w dniach 1-9.08.2015

Trasa wiodła przez Niemcy, Belgię, Francję 
do Anglii. Jechaliśmy autokarem, zwiedzając 
po drodze miejsca, które urzekły nas swoim 
pięknem. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Belgii, 
pierwszym miastem, w którym zatrzymaliśmy 
się aby go zwiedzić była Gendawa. Nieznane 
nam miasto urzekło nas swoją urodą. Zwiedza-
liśmy katedrę św. Bawona i kościół św. Mikoła-
ja, następnie przeszliśmy na stare miasto. Urok 
jego kupieckich i cechowych kamieniczek za-
chwycił wszystkich uczestników. Panoramę całej 
Gendawy podziwialiśmy wychodząc na wieżę 
twierdzy Gravensteen. Po krótkim wypoczyn-
ku w lokalnej tawernie pojechaliśmy do Brugii 
„Flamandzkiej Wenecji”. Brugię zwiedzaliśmy 
spacerując po starym mieście oraz pływając łód-
kami po kanałach okalających miasto. Zarówno 
spacer jak i odpoczynek na łodziach dostarczyły 

nam niesamowitych wrażeń. Kamienice starego 
miasta, kościoły oraz bazyliki świadczą o wielo-
wiekowym bogactwie miasta oraz jego miesz-
kańców. Na nocleg jedziemy do Francji, aby 
rano wyruszyć z portu Calais promem do Anglii.

20.00. Najpierw idziemy do katedry św. Paw-
ła, największej katedry Londynu a dalej przez 
dzielnicę bankową i most Milenijny w stronę 
London Eye, gdzie wsiadamy do wagoników 
aby z wysokości popatrzeć na piękną panora-
mę miasta i jego największe budowle. Robimy 
pamiątkowe zdjęcia i idziemy dalej, przechodzi-
my przez most Westminsterski nieopodal słyn-
nego Big Bena. Podziwiamy piękny parlament, 
a następnie wczesnośredniowieczne Opactwo 
Westminsterskie. Spod opactwa kierujemy się 
w kierunku Bakingham Palac  mijając po drodze 
dzielnicę, gzie znajdują się ministerstwa rządu 
oraz siedziba premiera Anglii. Pod Bakinham 
Palace robimy pamiątkowe zdjęcia i udajemy 
się do autobusu, który zbiera nas na zasłużony 
wypoczynek.

Czwarty dzień wycieczki to wyjazd do Por-
tsmouth gdzie znajduje się Królewskie Muzeum  
Morskie. Wsiadamy na statek wycieczkowy, 
którym pływamy po zatoce portowej, oglądając 
zacumowane zabytkowe okręty z różnych epok 
historycznych, a także współczesne korwety 
i lotniskowiec, który jest  jeszcze na służbie jej 
królewskiej mości. Zwiedzamy również najsłyn-
niejszy okręt admirała Nelsona „Victory”, który 

Wycieczka do Anglii i Belgii

Andrzej Drzymała
ODDZIAŁ 
GORLICE

Po 1 godz. i 15 min prom cumuje w Don-
wer skąd rozpoczynamy naszą wędrówkę po 
Anglii. Rozpoczynamy zwiedzanie od Londynu 
do którego przybyliśmy po 2,5 godz. jazdy au-
tokarem z Donwer. Przejeżdżamy tunelem pod 
Tamizą i wjeżdżamy do centrum miasta. Parku-
jemy pod twierdzą Touer, od której rozpoczyna-
my zwiedzanie. Przez 2 godz.spacerujemy po 
wnętrzach twierdzy podziwiając zgromadzone 
tam skarby korony brytyjskiej. Z Touer udajemy  
się na spacer po mieście, który trwał do godz. 

Gandawa– twierdza. Fot. Andrzej Drzymała

Malownicze zakątki Brugi podziwiane z pokładu łódki. Fot. Andrzej Drzymała
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brał udział w zwycięskiej bitwie morskiej pod  
Trafalgary, na którym zginął słynny admirał.

W dniu tym pojechaliśmy również do Sa-
lisbury aby podziwiać wspaniałą katedrę oraz 
urokliwe stare miasteczko, a następnie udali-
śmy się do Stonehenge obejrzeć słynne kamien-
ne kręgi.

Do hotelu w St. Alhans wróciliśmy pełni 
wrażeń jakich doznaliśmy w ciągu całego dnia.

Piąty dzień wycieczki to znowu Londyn. Za-
czynamy od gabinetu figur woskowych Madam 
Tussaud. Wkraczamy w świat iluzji, spotykamy 
tu największe znakomitości świata nauki, kul-
tury, polityki i sportu. Następnie obowiązkowy 
spacer ulicą Oksford Strid, wizyta w londyńskim 
pubie i British Museum. Wielkość zgromadzo-
nych tam eksponatów sprawia, że w ciągu 3 
godzin zwiedzania mogliśmy zobaczyć tylko 
niewielką część zbiorów. Na zakończenie dnia 
jeszcze krótka wizyta na stadionie Wembley.

Od wizyty w Zamku  Królewskim  w Wind-
sorze zaczynamy kolejny dzień wycieczki. Zamek 
wspaniały, udostępniony do zwiedzania indy-
widualnego. Zarówno sam zamek, jak i zgro-
madzone tam bogactwo świadczą o potędze 
Anglii w ciągu długich wieków historii. Szkoda 
tylko, że nie można było fotografować wnętrz.  
W pewnym stopniu zrekompensował nam to 

zakupiony przewodnik –Skarby Windsoru – pe-
łen wspaniałych fotografii.

Po zwiedzeniu zamku jedziemy do Oxfordu. 
Tutaj zwiedzamy dzielnicę uniwersytecką z naj-
starszymi Collegami. Można było podziwiać  
piękny średniowieczny gotyk niespotykany 

w innych miastach. W Oxfordzie odwiedziliśmy 
również muzeum historii naturalnej.

Na pożegnanie z Anglią pozostała nam 
jeszcze wizyta w Cantenbery i zwiedzanie ka-
tedry – siedziby arcybiskupstwa. Rozmiary 
budowli oraz piękno wczesnogotyckich rozwią-

Przed bramą Pałacu Bacingham. Fot. Andrzej Drzymała

Królewskie Muzeum Morskie w Portsmouth, legendarny okręt admirała Nelsona „Wiktory”. Fot. Andrzej Drzymała
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zań architektonicznych wprawiają w zachwyt 
wszystkich, którzy tu przybędą. Samo miasto 
jest również piękne i bogate jak ich wspaniała 
katedra. Opuszczamy Contenbery i ruszamy do 
Dover. Tutaj zajeżdżamy jeszcze na punkt wido-
kowy, z którego możemy podziwiać wspaniałe 
klify wapienne, które otaczają port. Dalej już 
tylko wjazd na prom i po 1h15 min jesteśmy 
w Cale. Następnie jazda w kierunku Belgii na 
nocleg.

Ostatni dzień wycieczki to wizyta w Bruk-
seli. Zwiedzanie zaczynamy od katedry św. 
Michała, a następnie idziemy na rynek. Rynek 

zrobił na nas niesamowite wrażenie. Przepiękny 
ratusz i pałac królewski oraz bogate kamienice 
miasta zaświadczają o jego wielkości i bogac-
twie. Zwiedzamy również inne jego zaułki nie 
zapominając o zakupie wspaniałej belgijskiej 
czekolady i skosztowaniu oryginalnego belgij-
skiego piwa. Siedzibę parlamentu europejskiego 
zwiedzamy z  autobusu, bo czasu pozostało nie-
wiele. Droga powrotna upłynęła bardzo szybko 
ponieważ wszystkim uczestnikom wycieczki do-
pisywał wspaniały humor.

Andrzej Drzymała

Colleg w Oxfordzie. Fot. Andrzej Drzymała

Stonehenge. Fot. Andrzej Drzymała

Rezydencja królewska Windsor. Fot. Andrzej Drzymała

British Museum. Fot. Andrzej Drzymała

Klify wapienne Dover. Fot. Andrzej Drzymała

Gabinet figur woskowych Madame Tussaud. Fot. Andrzej Drzymała
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Branża postuluje rewizję ustawy PGG z 2014 roku
Od początku 2015 roku operatorzy zrze-

szeni w Organizacji Polskiego Przemysłu 
Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) 
poszukujący w Polsce ropy naftowej i gazu 
ziemnego wykonali w sumie 22 odwierty, 
z czego 20 na złożach konwencjonalnych i je-
dynie dwa na złożach niekonwencjonalnych. 
Kluczowymi barierami rozwoju wszystkich 
projektów poszukiwawczych pozostają cza-
sochłonne procedury administracyjne i skom-
plikowane otoczenie regulacyjne. W związku 
z tym, branża postuluje rewizję uchwalonej 
w 2014 ustawy „Prawo geologiczne i górni-
cze” i apeluje o rozpoczęcie prac nad kom-
pleksowym systemem regulacji, który za-
chęciłby inwestorów do realizacji kolejnych 
odwiertów. Zdaniem OPPPW, nowe i nowo-
czesne prawo naftowe to kwestia decydująca 
o przyszłości krajowego sektora poszukiwaw-
czo-wydobywczego.

O tym, jak wygląda status prac poszuki-
wawczo-rozpoznawczych na polskich złożach 
z perspektywy inwestorów oraz co należy zro-
bić, aby usprawnić i zintensyfikować proces po-
szukiwań gazu ziemnego w Polsce, dyskutowa-
no 30 września w Warszawie podczas czwartej 
edycji konferencji branżowej „Polski Gaz Ziemny 
2020” zorganizowanej przez OPPPW. Tego-
roczne spotkanie pt. „Polski Gaz Ziemny 2020 
– Wnioski. Kierunki. Rekomendacje” stanowi 
podsumowanie ostatnich pięciu lat działalno-
ści firm zrzeszonych w Organizacji i ma na celu 
przedstawienie kierunków i rekomendacji słu-
żących dalszemu rozwojowi sektora. W konfe-
rencji wzięli udział przedstawiciele biznesu oraz 
naukowcy, eksperci rynku energii, a także repre-
zentanci władz centralnych i samorządowych. 
Honorowy patronat nad konferencją objęły: Mi-
nisterstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, 

Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo 
Środowiska.

Konfrontacja wprowadzonych w 2015 
roku rozwiązań prawnych z praktyką branżo-
wą potwierdza, że postulaty branży zgłaszane 
na etapie nowelizacji ustawy PGG były słuszne. 
Polska potrzebuje dobrych regulacji dla sektora 
poszukiwań i wydobycia ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Objęcie konferencji patronatem przez 
cztery resorty kluczowe dla funkcjonowania 
branży oil & gas w Polsce odczytuję jako sygnał 
potwierdzający chęć do dalszej współpracy nad 
stworzeniem regulacji, które przekonają polskie 
i zagraniczne firmy do intensyfikacji poszukiwań 
i wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej 
z polskich złóż. Zdaniem firm członkowskich 
OPPPW nowe prawo dotyczące wydobycia 
węglowodorów to dziś kwestia „być albo nie 
być” dla krajowego sektora poszukiwawczo-
-wydobywczego – powiedział Wiesław Prugar, 
Prezes Zarządu Organizacji Polskiego Przemysłu 
Poszukiwawczo-Wydobywczego.

Członkowie OPPPW, do których należy 
obecnie 99% koncesji umożliwiających poszu-
kiwanie gazu z łupków przyznają, że ostatnie 
lata były dla nich trudną lekcją. Złożyła się na 
to kombinacja kilku czynników, w tym nie-
sprzyjająca sytuacja makroekonomiczna oraz 
wymagające warunki geologiczne. Jednak klu-
czową sprawą pozostaje nadal skomplikowany 
system regulacyjny. W rankingu państw, które 
stworzyły sprzyjające warunki dla inwestycji 
w branży poszukiwawczo-wydobywczej, przy-
gotowanym przez firmę analityczną Energy  
Intelligence1, Polska pozycjonuje się zdecydo-
wanie poniżej liderów: Wielkiej Brytanii, Kana-
dy, USA czy Australii.

Znowelizowana ustawa Prawo Geologicz-
ne i Górnicze oraz inne nowe regulacje, jak np. 
zmiana zasad warunków użytkowania górnicze-
go, porządkują szereg kwestii, jednak nie traktują 
dziedziny poszukiwań i wydobycia systemowo. 
W tej chwili mamy dużo różnych przepisów 
ujętych w wielu ustawach i rozporządzeniach. 
Za trzy miesiące wchodzi w życie kolejna ważna 
ustawa wprowadzająca w Polsce nowy poda-
tek węglowodorowy. To rodzi dalsze wymogi 
ewidencyjne i administracyjne. Polskie przepisy 
nie uwzględniają w pełni cykliczności makro-
ekonomicznej w jakiej funkcjonuje branża i nie 
odpowiadają zasobności polskich złóż węglowo-
dorów. W tej sytuacji, postulujemy o rozpoczęcie 
prac nad kompleksowymi regulacjami dla sektora 
ropy i gazu ziemnego – dodaje Wiesław Prugar.

Wnioski z prac poszukiwawczo-rozpoznaw-
czych wykonanych w latach 2010-2015, szczegól-
nie na złożach niekonwencjonalnych, nie napawa-
ją optymizmem. Średnie wydobycie gazu osiągane 
przez firmy w testach złożowych w przebadanych 
dotychczas formacjach łupkowych znajduje się na 
niskim poziomie i póki co nie pozwala na urucho-
mienie ciągłej, ekonomicznie uzasadnionej pro-
dukcji gazu. Z uwagi na wiele wyzwań natury ad-
ministracyjnej, geologicznej i ekonomicznej, firmy 
ostrożnie planują dalsze prace poszukiwawcze. 
W najbliższych miesiącach członkowie OPPPW 
mają zamiar wykonać kolejne trzy otwory na kon-
cesjach dotyczących złóż niekonwencjonalnych 
oraz pięć na konwencjonalnych.

Status prac poszukiwawczo-
-rozpoznawczych w 2015 roku 
z perspektywy inwestorów

Od stycznia do września 2015 roku firmy 
zrzeszone w OPPPW wykonały dwa odwierty ba-
dawcze za gazem z łupków, w tym jeden otwór 

Fot. arch. OPPPW Fot. arch. OPPPW

1. Energy Intelligence Group (UK) Ltd.; Country Risk Evolution 
(CRE). Design and Methodology; marzec 2014
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pionowy i jeden horyzontalny. W tym okresie ża-
den otwór nie został poddany zabiegowi szczeli-
nowania, podczas gdy to właśnie ten zabieg wy-
konywany w otworach kierunkowych dostarcza 
najwięcej miarodajnych informacji o potencjale 
wydobywczym złoża niekonwencjonalnego. Trzy 
zabiegi szczelinowania są jednak zaplanowane 
do końca tego roku. Łącznie od 2010 roku człon-
kowie OPPPW wykonali 68 odwiertów badaw-
czych (w tym 13 poziomych), z czego 22 zostały 
już zlikwidowane lub znajdują się w trakcie likwi-
dacji. Powodami likwidacji odwiertów testowych 
są niska jakość złoża, niesatysfakcjonujące wyni-
ki testów złożowych lub zrzeczenie się koncesji 
przez operatora.

Do członków OPPPW należy również 82% 
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
konwencjonalnych i 99% koncesji na wydoby-
wanie węglowodorów ze złóż konwencjonal-
nych. W analogicznym okresie inwestorzy wyko-
nali na nich 20 otworów, a kolejne 4 są w trakcie 
realizacji.

Mimo wejścia w życie 1 stycznia 2015 roku 
przepisów znowelizowanej ustawy „Prawo geo-
logiczne i górnicze”, które miały ułatwić prace 
inwestorom, firmy nadal borykają się z długo-
trwałymi procedurami administracyjnymi i cze-
kają wiele miesięcy na rozpatrzenie poszczegól-
nych wniosków i wydanie decyzji. I choć czas 
potrzebny na uzyskanie wszystkich pozwoleń 
związanych z budową i uruchomieniem placu 
wiertniczego skrócił się o miesiąc w porównaniu 
z analogicznym okresem rok wcześniej i wynosi 
obecnie ok. 6 miesięcy, to czas uzyskania decyzji 
środowiskowej wzrósł z 9 do ponad 11 miesięcy. 
Jest to, zdaniem branży, zdecydowanie za długo, 
aby planować i realizować operacje w sposób 
efektywny kosztowo i wypełnić na czas zapisane 
w koncesjach zobowiązania. Firmy zwracają rów-
nież uwagę na bardzo długi czas rozpatrywania 
wniosku o nową koncesję, który wynosi obecnie 
średnio aż 12 miesięcy. Pół roku czeka się nato-

Liczba odwiertów za gazem ziemnym wykonanych przez członków OPPPW w latach 2010-2015
 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(do IX.2015)
Złoża niekonwencjonalne 3 10 24 14 15 2
Złoża konwencjonalne 15 22 6 19 22 20
Łącznie 18 32 30 33 37 22
Suma 172

Czas potrzebny na uzyskanie kluczowych pozwoleń 2013/2014 2014/2015
Średni czas rozpatrywania wniosków i uzyskania wszystkich 
pozwoleń związanych z budową i uruchomieniem placu 
wiertniczego

7 miesięcy 6 miesięcy

Średni czas trwania procedur związanych z uzyskaniem decyzji 
środowiskowej

9 miesięcy 11,5 miesiąca

Średni czas oczekiwania na akceptację wniosku o zmianę 
w koncesji

6 miesięcy 6 miesięcy

Fot. arch. OPPPW

Fot. arch. OPPPW

miast na rozpatrzenie wniosku o zmianę w kon-
cesji (bez zmian w stosunku do roku ubiegłego).

Firmy członkowskie OPPPW podkreślają, 
że kłopotliwa jest nie tylko liczba niezbędnych 
pozwoleń i postępowań administracyjnych, ale 
również skala zaangażowania różnych organów 
administracji w ich przeprowadzanie. Dotyczy to 
zarówno administracji na szczeblu centralnym, jak 
i lokalnym. Sprawę utrudnia fakt, że proces uzy-

skiwania pozwoleń następuje sekwencyjnie, tzn. 
dopiero po uprawomocnieniu się jednej decyzji, 
firma może występować o kolejną, a to znacznie 
wydłuża cały proces. Do szczególnie uciążliwych 
pod względem czasowym procedur w 2015 roku 
należało uzyskanie pozwolenia wodno-prawne-
go, zgody na czasowe wyłączenie gruntów z pro-
dukcji rolnej oraz decyzji o kierunku rekultywacji.

Wśród długoterminowych rozwiązań, któ-
re przyczyniłyby się do poprawy sytuacji firm 
poszukiwawczo-wydobywczych działających 
w Polsce, OPPPW wskazuje szerszy dostęp do 
rynku koncesyjnego (w obowiązujących prze-
pisach istnieje jedynie jeden – przetargowy 
– tryb udzielania koncesji), dostosowanie sys-
temu opodatkowania kopalin do zasobności 

polskich złóż, poprawę efektywności systemu 
administracyjnego oraz wsparcie dla rozwoju 
innowacji. Stworzenie zachęt do realizacji pro-
gramów naukowo-badawczych przez firmy mo-
głoby przyczynić się do szybszego opracowania 
technologii, umożliwiających wydobycie gazu 
ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce.

OPPPW
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W dniach 22–25 września 2015 r. 
odbyła się konferencja naukowa, 
połączona z warsztatami terenowy-
mi – KARPATY 2015, pt.: Wybrane 
aspekty systemu naftowego oraz nowe 
spojrzenie na geologię Karpat, zorga-
nizowana przez Instytut Nafty i Gazu 
– Państwowy Instytut Badawczy oraz 
Państwowy Instytut Geologiczny – 
Państwowy Instytut Badawczy.

W sesji referatowo-posterowej, która od-
była się w pierwszym dniu konferencji w Krako-

Konferencja Naukowa KARPATY 2015 oraz 7 posterów. Prezentowane przez pracow-
ników INiG-PIB referaty swa tematyką objęły:

• Potencjalne skały macierzyste w Karpa-
tach Zewnętrznych, Irena Matyasik

• Ścieżki migracji w Karpatach, Grzegorz 
Leśniak,

• Karpackie skały zbiornikowe, Piotr Such,
• Rozproszona materia organiczna w łup-

kach menilitowych, Konrad Ziemianin,
• Śródmenilitowe piaskowce magdaleń-

skie, jako przykład płytkowodnej sedy-
mentacji deltowej w Karpatach, Piotr 
Dziadzio,

• Analiza paleozoicznego systemu naf-
towego w strefie brzeżnej nasunięcia 
Karpat fliszowych, Krzysztof Sowiżdżał, 
Tomasz Słoczyński, Irena Matyasik, Ma-
rek Stadtmüller.

Fot. arch. INiG – PIB

Fot. arch. INiG – PIB

Fot. arch. INiG – PIB

Fot. arch. INiG – PIB

Fot. arch. INiG – PIB

wie, uczestniczyło 75 osób. Znaleźli się wśród 
nich przedstawiciele m.in.: PKN Orlen S.A., 
PGNiG S.A., AGH, Politechnik: Warszawskiej 
i Wrocławskiej, Uniwersytetów: Wrocławskiego 
i Poznańskiego, PIG–PIB oraz INiG–PIB. Zapre-
zentowano 10 referatów (w tym 5 z Instytutu) 

Kolejne 3 dni konferencji uczestnicy spędzili 
w Karpatach, gdzie odbywały się warsztaty tere-
nowe. Podczas spotkań pokazano i omówiono 
wybrane odsłonięcia geologiczne Karpat Ze-
wnętrznych w rejonie gorlickim, bieszczadzkim 
i Pogórza Przemyskiego (m.in. Bandrów–Łody-
na–Manasterzec–Wołosaty–Wetlina–Jabłonki–
Szczawne).

Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy
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16 i 17 września br. w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie odbyła się XIII Między-
narodowa Konferencja i Wystawa „Nafta-Gaz-
-Chemia 2015”, zorganizowana przez Zarząd 
Targów Warszawskich S.A. pod honorowym 
patronatem wicepremiera Ministra Gospodarki, 
ministra Skarbu Państwa, podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska – głównego geo-
loga kraju, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie, Rektora Politechniki Warszawskiej, prezesa 
Urzędu Dozoru Technicznego, prezesa Polskiej 
Izby Przemysłu Chemicznego, prezesa Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości, prezesa Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, prezesa Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego i prezesa Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Przemysłu Chemicznego. 

Uczestnikami konferencji byli zarówno 
przedstawiciele rządu, członkowie zarządów 
firm z sektora nafty, gazu, energetyki i chemii 
jak i przedstawiciele firm doradczych i kon-
sultingowych, wyższych uczelni i instytutów 
naukowo-badawczych, stowarzyszeń i izb 
branżowych, eksperci branży paliwowej, ener-
getycznej i chemicznej.

Tegoroczna edycja została podzielona na 
dwa bloki tematyczne: nafta i gaz oraz chemia. 
W czasie dwóch dni konferencji odbyło się sie-
dem sesji tematycznych. Łącznie w konferencji 
udział wzięło 245 osób (w tym 49 dziennika-
rzy). Wśród uczestników konferencji byli goście 
z Belgii, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, 
Ukrainy i USA. 

W towarzyszącej wystawie udział wzięło 18 
firm z: Holandii, Szwajcarii, Ukrainy i Polski. 

Konferencję otworzył wicepremier minister 
Gospodarki – Janusz Piechociński. Wicepre-
mier Piechociński podkreślił, że Polska aktywnie 
uczestniczy w opracowywaniu wspólnotowej 
polityki energetycznej. Wicepremier zaakcento-
wał  też znaczenie zwiększania bezpieczeństwa 
energetycznego kraju poprzez dywersyfikację 
dróg i źródeł dostaw gazu ziemnego do Polski.

Wystąpienie otwierające wygłosiła Alicja 
Adamczak prezes Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Pierwszą sesję pt „Polska – Ukraina – per-
spektywy współpracy” poprowadził Michał 
Broniatowski – redaktor naczelny magazynu 
Forbes. W dyskusji panelowej udział wzięli 
(kolejność alfabetyczna): Jan Chadam – prezes  
Zarządu, operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., Cezary Filipowicz – dyrektor 
ds. Rozwoju, United Oilfield Services Sp. z o.o., 
Wojciech Krupnik – prezes Zarządu TLC Polska 
Sp. z o.o., 

Evgen Kurulenko – Ukraińska Izba Handlu 
i Przemysłu, Jacek Piechota – prezes Polsko-
-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Sergiej Skrypka 
– dyrektor generalny, MPR „Sarmatia” Sp. z o.o., 
Alexandr Tatarinov – PJSC „Sumy Frunze NPO”. 
W czasie dyskusji poruszano zagadnienia zwią-
zane z polskimi inwestorami na Ukrainie i ukra-
ińskimi w Polsce, importem ukraińskiej energii 
elektrycznej do Polski oraz ukraińskimi sektorami 
energetycznymi.

Druga sesja dotyczyła polskiej gospodarki 
w obliczu europejskiej polityki klimatyczno-ener-
getycznej. Moderatorem tej sesji był Andrzej 
Szczęśniak – niezależny ekspert rynku paliw. 
Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli (ko-
lejność alfabetyczna): Herbert Leopold Gabryś – 
przewodniczący Komitetu ds. Polityki Klimatycz-
no – Energetycznej, Krajowa Izba Gospodarcza, 

Bolesław Jankowski – wiceprezes, Badania Sys-
temowe „EnergSys” Sp. z o.o. Marek Kapłucha 
– wiceprezes Zarządu, Grupa AZOTY S.A., Jacek 
Mizak – dyrektor Departamentu Zrównoważo-
nego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska, 
Mieczysław Nogaj – dyrektor Departamentu 
Polityki Handlowej, Ministerstwo Gospodarki, 
Małgorzata Szymańska – dyrektor, Departament 
Ropy i Gazu, Ministerstwo Gospodarki, Pavel 
Zamyslicky – dyrektor, Departament Energii 
i Ochrony Klimatu, Ministerstwo Środowiska, 
Republika Czeska. Dyskusja koncentrowała się 
wokół miejsca Polski w klimatycznej strategii 
Unii Europejskiej oraz wyzwań jakie stoją przed 
polskimi przedsiębiorstwami. W dalszej części 
sesji omówiono wyzwania i szanse dla polskich 
sektorów nafty, gazu i chemii jakie stwarza TTIP. 

W czasie sesji trzeciej zastanawiano się nad 
sytuacją niezależnych graczy na rynku paliwo-
wym. Udział w sesji – moderowanej ponow-
nie przez Andrzeja Szczęśniaka – niezależnego 
eksperta rynku paliw – wzięli (kolejność alfabe-
tyczna): Szymon Araszkiewicz – dyrektor Działu 
Konsultingu – Information Market S.A., Ireneusz 
Jabłonowski – prezes,  HUZAR PSP S.A., Marek 
Pietrzak – prezes, Stowarzyszenie Niezależnych 
Operatorów Stacji Paliw DELFIN, Leszek Wie-
ciech – prezes Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Handlu Naftowego. W czasie debaty dysku-
towano na temat  szans sektora prywatnego 
w konkurencji z markowymi stacjami i hipermar-
ketami. Zastanawiano się także nad znaczeniem 
konkurencji cenowej na rynku paliw.

Pierwszą sesję bloku chemicznego „Energia 
dla chemii” moderował Janusz Wiśniewski – wi-
ceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. W panelu 
udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Wojciech 
Blew – dyrektor ds. Rozwoju Technologii, Grupa 
Lotos S.A., Ziemowit Iwański – Executive Fore-
ign Market, Energoprojekt Katowice S.A., Woj-
ciech Kozak – wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy S.A, Daria Kulczycka – 
dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, 
Konfederacja Lewiatan, Arnold Scheit – dyrektor 
JB Energetyka, Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. oraz Tomasz Zieliński – prezes 
Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się nad 
skutkami wyższych kosztów energii oraz per-
spektywami inwestycji w energetykę przemy-
słową w kontekście niepewności otoczenia 
regulacyjnego. Zaproszeni paneliści starali się 
odpowiedzieć na pytanie czy wybór między wę-
glem a gazem jest nadal aktualnym dylematem 
polskiej chemii.

W ramach sesji drugiej bloku chemiczne-
go zatytułowanej „Nowoczesne technologie 
w chemii” moderowanej przez Krzysztofa Łokaja 
– dyrektora Zarządzającego Polskiej Izby Prze-

Sprawozdanie Nafta-Gaz-Chemia 2015

Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A.
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mysłu Chemicznego w roli panelistów wystąpili 
(kolejność alfabetyczna): Danuta Ciechańska – 
dyrektor, Instytut Biopolimerów i Włókien Che-
micznych, Andrzej Krueger – dyrektor, Instytut 
Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, 
Aleksandra Kubica – Misztal – broker technolo-
gii, Uniwersytet Jagielloński Centrum Transferu 
Technologii CITTRU, Beata Lubos – naczelnik 
Wydziału Innowacyjności, Departament Roz-
woju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, 
Zenon Pokojski – wiceprezes Zarządu, Grupa 
Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Janusz 
Zieliński – prorektor Politechniki Warszaw-
skiej. Uczestnicy panelu poruszyli zagadnienia 
związane ze stanem innowacyjności w polskim 
przemyśle chemicznym. Dyskutowano też o tak 
istotnym problemie jak współpraca instytucji 
naukowo-badawczych z przemysłem, modelu 
tej współpracy, jej efektach, barierach i nowych 
rozwiązaniach.

Drugi dzień konferencji otworzyła sesja 
zatytułowana „LNG w Polsce – czy początek 
dużego rynku?” moderowana przez Jana Ko-
walczyka z firmy A.T. Kearney Polska. Udział 
w debacie wzięli (kolejność alfabetyczna): Mi-
chał Bagniewski – Det Norske Veritas Poland 
Sp. z o.o., Mariusz Caliński – prezes Zarządu, 
Grupa Duon S.A., David Graebe – Szef Działu 
Gaz dla Transportu, Gazprom Germania GmbH, 
Tomasz Jaskólski – dyrektor Oddziału, PGNiG 
S.A. Odział w  Odolanowie, Jan Kuźmiński – 
prezes Zarządu Miejskich Zakładów Autobuso-
wych Warszawa, Kristina Rimkūnaitė – LITGAS, 
Litwa i Michał Śliżak – dyrektor ds. Marketingu, 
Lider Trading Sp. z o.o. Zaproszeni goście po-
dzielili się swoimi opiniami na temat potencja-
łu rozwojowego rynku małego LNG w Polsce. 
Rozmawiano o zastosowaniu LNG w komunika-
cji miejskiej, równie ciekawymi zagadnieniami 

omawianymi w tej sesji były szanse rozwoju dla 
statków zasilanych LNG oraz terminal w Świ-
noujściu jako szansa dla rozwoju małego LNG. 
Gość z Litwy podzielił się doświadczeniami Li-
twy w budowaniu rynku LNG. 

Konferencję zakończyła sesja „Gazownic-
two – sektor w trakcie długiej transformacji”, 
którą moderował Andrzej Sikora z Instytutu Stu-
diów Energetycznych Sp. z o.o. W panelu tym 
udział wzięli (kolejność alfabetyczna): Tomasz 
Chmal – White and Case, Warszawa, Piotr 
Kasprzak – członek Zarządu, Hermes Energy 
Group S.A., Bartłomiej Korzeniewski – dyrek-
tor Oddziału Obrotu Hurtowego, PGNiG S.A., 
Wojciech Kowalski – członek Zarządu ds. tech-
nicznych i eksploatacji, operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Ireneusz Łazor 
prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A. 

i Krzysztof Noga – prezes Zarządu, DUON Mar-
keting and Trading S.A. W czasie debaty zasta-
nawiano się czy otwarcie rynku gazu poczeka 
do roku 2022. Poruszono problemy transfor-
macji polskiego rynku gazu oraz dyskutowano 
o roli Towarowej Giełdy Energii w kreowaniu 
rynku i konkurencji.

16 września wieczorem w hotelu Intercon-
tinental odbyła się uroczysta kolacja inaugu-
rująca konferencję i wystawę. W czasie kolacji 
wręczone zostały nagrody GRAND PRIX NAFTA 
– GAZ – CHEMIA 2015. Jury oceniające rozwią-
zania prezentowane na wystawie NAFTA – GAZ 
– CHEMIA 2015 i działające w składzie: prof. 
dr hab. inż. Janusz Zieliński – prorektor Poli-
techniki Warszawskiej – przewodniczący jury, 
dr hab. inż. Wojciech Fabianowski – Wydział 
Chemiczny Politechniki Warszawskiej i dr inż. 
Jerzy Polaczek – zastępca redaktora naczelnego 
Miesięcznika „Przemysł Chemiczny” – sekretarz 
jury, po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków 
przyznało Grand Prix NAFTA – GAZ – CHEMIA 
2015 Instytutowi Ciężkiej Syntezy Organicznej 
„Blachownia” (Kędzierzyn-Koźle) za opracowa-
nie i wdrożenie technologii OXOVIFLEX.

Cztery równorzędne wyróżnienia otrzymały: 
1. Firma BIAR S.A. (Szwajcaria) za Optiflow 
2. Firma Ekonorm Sp. z o.o. (Katowice) za 

Monitoring nieszczelności 
3. Firma Pieralisi Northern Europe B.V. 

(Holandia) za 3-PHASE DECANTER 
4. PROCURATOR BHP Sp. z o.o. za Ubranie 

Multi – ochronne KERMEL LCI, jednost-
kę z wymuszonym nawiewem SR500EX 
i rękawice 115.9001 w kategorii bezpie-
czeństwo pracy

Zarząd Targów Warszawskich S.A.
Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A.
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„Alpejczyk” w Górach Świętokrzyskich

Już po raz trzynasty, w dniach 
10-13 września, spotkaliśmy się na 
Mistrzostwach Polski Branży Naf-
towej i Gazowniczej w Rowerach 
Terenowych. W ramach imprezy od-
były się także: XIX Rajd Konny, VII 
Rajd Pieszy i V Jubileuszowy Spływ 
Kajakowy.  Mariusz Zawisza, prezes 
Zarządu Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa, objął nasze mi-
strzostwa honorowym patronatem. 

Tym razem zakwaterowani byliśmy w Ho-
telu „Uroczysko” w Cedzynie. Cedzyna to mała 
miejscowość pod Kielcami, leżąca u podnóża 
Gór Świętokrzyskich. Znajdujący się tutaj zalew, 
o tej samej nazwie, to jednocześnie największy 
zbiornik wodny w okolicy o powierzchni 65 ha. 
Właśnie w tym miejscu, m. in. po drogach wokół 
zalewu, na dziesięciokilometrowej trasie, odbyła 
się koronna konkurencja mistrzostw – wyścig 
rowerowy. Rywalizacja toczyła się w dwóch 
grupach kobiet i mężczyzn, podzielonych na ka-
tegorie wiekowe. Po zaciętej walce na trasie, 

zwycięzcami zostali: w grupie I kobiet Jadwiga 
Krawcewicz z PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze, 
w grupie II kobiet Patrycja Tymcio z Polskiej Spółki 
Gazownictwa z Warszawy, w grupie I mężczyzn 
Grzegorz Kosmala z Polskiej Spółki Gazownictwa 
i w grupie II mężczyzn Roman Frankiewicz, także 
z Polskiej Spółki Gazownictwa. Klasyfikacja druży-
nowa zakończyła się zwycięstwem Polskiej Spółki 
Gazownictwa. Drugie miejsce zajęło PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze, a trzecie firma Europol 
Gaz z Warszawy. Bardzo ciekawą, ok. 23 kilome-
trową trasą po Czarnej Nidzie i Nidzie odbył się 
spływ kajakowy. Mimo dość niskiego stanu wody 
i pewnych trudności z tym związanych, piękne 
widoki i  słoneczna pogoda na długo pozostaną 
w pamięci uczestników. Na nudę nie mogli też 
narzekać ci, którzy zdecydowali się na rajd pieszy. 
Bardzo ciekawa, urozmaicona trasa wiodła m. in. 
przez najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysi-
cę, św. Katarzynę i opactwo benedyktyńskie  św. 
Krzyża na  Łysej Górze. To ostanie miejsce zrobiło 
na piechurach największe wrażenie. Sanktuarium, 
według legendy, założone w 1006 r. przez Bole-
sława Chrobrego, od XIV w. nazywane jest Św. 

Krzyżem z powodu przechowywanych tutaj reli-
kwii krzyża świętego. W XIX i na początku XX w. 
znajdowało się w tym miejscu ciężkie więzienie. 
We wrześniu 1939 roku klasztor został zbombar-
dowany przez niemieckie lotnictwo i częściowo 
zniszczony. W czasie II wojny światowej hitlerow-
cy przetrzymywali tu jeńców radzieckich. Miejsce 
to obecnie jest jednym z najważniejszych polskich 
sanktuariów i celem licznych pielgrzymek. Z Łysą 
Górą związana jest też legenda o odbywających 
się w tym miejscu spotkaniach czarownic. Podob-
no do dzisiaj, nocami, zbierają się tam na sabat 
wiedźmy. Palą ogniska i warzą różnego rodzaju 
trucizny, które szkodzą ludziom. A gdy o północy 
zapieje kogut wsiadają na miotły i z wyciem wi-
chru odlatują. Rajd konny, stały element naszych 
jesiennych spotkań, tym razem przebiegał bardzo 
ciekawymi szlakami położonymi w centralnej czę-
ści Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 

Każdy z uczestników mógł wziąć także 
udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Kurs ten został przeprowadzony przez pro-
fesjonalnych ratowników medycznych. 

Nasze spotkanie w Górach Świętokrzyskich 
było jednym z elementów obchodów 15. roczni-
cy powstania „Alpejczyka”. Zapraszamy wszyst-
kich członków i sympatyków naszego stowarzy-
szenia, entuzjastów aktywnych form spędzania 
wolnego czasu, na naszą kolejną, narciarską 
imprezę - XVI Mistrzostwa Polski w Narciarstwie 
Alpejskim Branży Gazowniczej i Naftowej, któ-
re odbędą się w dniach 28 – 31 stycznia 2016 
roku. Miejscem naszego spotkania, tak jak w lu-
tym tego roku, będzie przepięknie położony ho-
tel w Arłamowie. Więcej informacji na stronach 
www.alpejczyk.pl i www.arlamow.pl 
Wyniki Mistrzostw:
http://www.alpejczyk.pl/wp-content/
uploads/2015/09/indywidualne.pdf
http://www.alpejczyk.pl/wp-content/
uploads/2015/09/druzynowe.pdf

Włodzimierz Kleniewski
Polska Fundacja Olimpijska
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