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Szanowni Czytelnicy
Luty przyniósł wiele istotnych zmian, 

szczególnie w  branżach, które reprezentują 
„Wiadomości Naftowe i Gazownicze”. Infor-
macje te dotyczą zarówno PKN Orlen, gdzie 
dość nieoczekiwanie zaszła zmiana w skła-
dzie Zarządu i nowym prezesem został Daniel 
Obajtek, jak i informacja, która pojawiła się 
w końcówce lutego o planach przejęcia kon-
troli kapitałowej przez PKN ORLEN S.A. nad 
Grupą LOTOS S.A. Temat ten wielokrotnie, 
i od dłuższego czasu, pojawiał się w prasie, 
jednak nigdy nie był potwierdzony konkretny-
mi dokumentami, jak obecnie – listem inten-
cyjnym. Tutaj zwrócę uwagę, że PKN ORLEN 
od 10 lat należy do najcenniejszych Polskich 
Marek „Rzeczpospolitej”. Wartość marki  
ORLEN wzrosła w stosunku do poprzedniego 
roku o około 20% i jest obecnie wyceniana na 
4,7 mld zł – jak to wynika z najnowszego, XIV 
rankingu „Polska Marka”, któremu patronuje 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 
oraz Pracodawcy RP „Rzeczpospolita”.

Zmiany nastąpiły także w Polskiej Spółce 
Gazownictwa, z której to został odwołany 
prezes zarządu Jarosław Wróbel, a na jego 
miejsce jako pełniącego obowiązki prezesa 
zarządu został powołany Marian Żołyniak. 

Początek roku to czas, gdy pojawiają się 
pierwsze doniesienia o zysku wypracowanym 
przez nasze największe spółki. Wyniki PKN  
Orlen prezentowaliśmy w styczniowym wy-
daniu „Wiadomości...”. Teraz czas na PGNiG. 
I tak skonsolidowany zysk netto PGNiG w 2017 
roku wynosi 2,9 mld zł w stosunku do 2,35 
mld zł osiągniętego w 2016 roku. W całym 
2017 roku wynik EBITDA wyniósł 6,55 mld zł, 
rosnąc z 5,97 mld zł rok wcześniej. Spółka po-
dała również, że zysk skorygowany o wpływ 
odpisów aktualizujących majątek trwały wy-

niósł 6,98 mld zł w stosunku do 6,81 mld zł 
w roku 2016. Dodatkowo PGNiG systema-
tycznie odkrywa nowe złoża, głównie gazu 
ziemnego (np. w rejonie Przemyśla), co po-
większa zasoby wydobywalne i równocześnie 
zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju. 
W styczniu pisałem, że jest realizowane naj-
większe, jak dotychczas w Polsce, zdjęcie sej-
smiczne 3D (dla przypomnienia ok. 345 km2). 
Już na początku lutego pojawiła się informa-
cja o tym, że również OMV rozpoczął bada-
nia sejsmiczne w Dolnej Austrii, które obejmą 
obszar ok. 600 km2 (na północny wschód od 
Wiednia, aż po obszar na północny wschód od 
Schönkirchen, przy granicy ze Słowacją w ob-
szarze tzw. basenu wiedeńskiego). Obszar 
bardzo interesujący z punktu widzenia poszu-
kiwawczego, jak i odkrytych tam dotychczas 
zasobów węglowodorów. Prace poszukiwaw-
cze i eksplooatacyjne są tam prowadzone już 
od prawie 80 lat. Wydawało się do niedawna, 
że w takich mocno eksplorowanych basenach 
naftowych systematycznie maleją szanse na 
odkrycia kolejnych złóż węglowodorów, a jed-
nak tak nie jest. Firmy naftowe coraz częściej 
wracają w te obszary z nowymi technikami 
poszukiwawczymi. 

Na podsumowanie wspomnę o tym jak 
kształtowały się ceny ropy naftowej brent. 
Spadły one w lutym w porównaniu do stycz-
na z poziomu ok. 70 USD za baryłkę do ok. 65 
USD, jednak ceny paliw na stacjach benzyno-
wych nie zmieniły się znacznie, miały jednak 
tendencję spadkową (oczywiście w zakresie 
groszowym).
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 Józef Dopke

Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków 
w wieloleciu względem 2017 r. 

Energy Consumption Changes 
for Buildings Heating in the Long-
-Term in Relation to Year 2017

Summary 
This paper presents average, minimal and 

maximal monthly air temperature for Warsaw 
Okecie, Gdansk Rebiechowo in the year period 
1987-2017 and for Cracow in the year period 
1996-2017. The figures give annual average 
and annual average without summer (June, July 
and August) air temperature in the year period 
1987-2017 for Warsaw Okecie and Gdansk 
Rebiechowo also for Cracow in the year period 
1996-2017. The figures present average, mini-
mal and maximal monthly heating degree days 
to base temperature 15oC for Warsaw Okecie in 
the year period 1987-2017 and annual heating 
degree days to base temperature 15oC and an-
nual heating degree days without the June, July 
and August for Warsaw Okecie and Gdansk Re-
biechowo in the year period 1987-2017. Author 
compares energy consumption changes for buil-
dings heating in relation to energy consumption 
in the year 2017 for Warsaw Okecie and Gdansk 
Rebiechowo in the year period 1987-2017 and 
for 5 cities of Poland in the year period 2005-
2017.

Streszczenie
Na rysunkach przedstawiono minimalne, 

średnie i maksymalne miesięczne temperatu-
ry powietrza w Warszawie Okęciu, Gdańsku 
Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz 
w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. Omó-
wiono średnią roczną i roczną bez lata tem-
peraturę powietrza w wieloleciu 1987-2017 
w Warszawie Okęciu i Gdańsku Rębiechowie 
oraz w Krakowie w wieloleciu 1996-2017. 
Przedstawiono na rysunkach minimalną, 
średnią i maksymalną miesięczną liczbę 

stopniodni grzania Sd(15oC) w Warszawie 
Okęciu w wieloleciu 1987-2017. Omówiono 
roczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) 
oraz roczną Sd(15oC) bez lata w Warszawie 
Okęciu i Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 
1987-2017 oraz w Krakowie w wieloleciu 
1996-2017. Dokonano analizy zmian w zuży-
ciu energii na ogrzewanie budynków wzglę-
dem 2017 r. w Warszawie Okęciu i Gdańsku 
Rębiechowie w wieloleciu 1987-2017 oraz dla 
5 miast Polski w wieloleciu 2005-2017. 

Średnie roczne temperatury 
powietrza w wieloleciu 1987-2017 r. 
w Warszawie Okęciu

Ze średnich dobowych temperatur powie-
trza [1] obliczono średnie miesięczne tempera-
tury powietrza w Warszawie Okęciu od 1987 r. 
do 2017 r. Najniższa średnia miesięczna tempe-
ratura w wieloleciu 1987-2017 (rys. 1) wyno-
siła -12,37oC w styczniu 1987 r., -6,33oC w lu-
tym 2012 r., -2,23oC w marcu 1987 r., 5,03oC 
w kwietniu 1997 r., 10,83oC w maju 1991 r., 
15,24oC w czerwcu 2001 r., 16,05oC w lipcu 
1996 r., 15,25oC w sierpniu 1987 r., 10,64oC 
we wrześniu 1996 r., 5,62oC w  październiku 
2003 r., -2,7oC w listopadzie 1993 r. i -6,57oC 
w grudniu 2002 r. Najwyższa średnia miesięcz-
na temperatura w wieloleciu 1987-2017 wy-
nosiła 3,76oC w styczniu 2007 r., 4,84oC w lu-
tym 1990 r., 7,19oC w marcu 2007 r., 12,36oC 
w kwietniu 2000 r., 17,45oC w maju 2002 r., 

19,76oC w czerwcu 2016 r., 23,57oC w lipcu 
2006 r., 23,43oC w sierpniu 2015 r., 16,60oC 
we wrześniu 2016 r., 11,63oC w  październiku 
2000 r., 5,99oC w listopadzie 1996 r. i 4,88oC 
w grudniu 2015 r.

W najzimniejszym miesiącu styczniu 
w wieloleciu1987-2017 minimalna miesięczna 
temperatura stycznia wynosiła -12,37oC, mak-
symalna 3,76oC a średnia -1,81oC. Maksymalna 
różnica średnich temperatur stycznia między 
najcieplejszym i najzimniejszym rokiem wynosi-
ła w Warszawie Okęciu 16,13oC w analizowa-
nym wieloleciu. Taka różnica skutkuje ponad 
dwukrotną różnicą w zużyciu energii na ogrze-
wanie budynków.

Lata 1977-1979 (rys. 2), w których wystą-
piła zima stulecia nie zmieniają ani minimalnych 
ani maksymalnych temperatur stwierdzonych 
w wieloleciu 1987-2017. W wieloleciu 1987-
2017 średnia roczna temperatura w Warszawie 
Okęciu (rys. 2) wynosiła 8,76oC, minimalna 
6,57oC a maksymalna 10,45oC. Maksymalna 
różnica średnich rocznych temperatur między 
najcieplejszym i najzimniejszym rokiem wynosi-
ła w Warszawie Okęciu 3,88oC w analizowanym 
wieloleciu.

W tym samym okresie średnia roczna tem-
peratura powietrza bez lata (bez czerwca, lipca 
i sierpnia, w których nie ogrzewa się budynków) 
wynosiła 5,52oC, minimalna 3,3oC a maksy-
malna 7,1oC. Maksymalna różnica średnich 
rocznych temperatur powietrza bez lata między 

Rys. 1. Minimalna, średnia i maksymalna miesięczna temperatura powietrza w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie Okęciu
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najcieplejszym i najzimniejszym rokiem wynosi-
ła w Warszawie Okęciu 3,8oC w analizowanym 
wieloleciu 1987-2017.

Średnie roczne temperatury 
powietrza w wieloleciu 1987-2017 r. 
w Gdańsku Rębiechowie

Najniższa średnia miesięczna tempera-
tura w Gdańsku Rębiechowie w wieloleciu 
1987-2017 (rys. 3) wynosiła -11,67oC w stycz-
niu, -6,3oC w lutym, -4,11oC w marcu, 3,8oC 
w kwietniu, 8,12oC w maju, 13,1oC w czerwcu, 
14,93oC w lipcu, 14,34oC w sierpniu, 9,99oC 
we wrześniu, 5,12oC w  październiku, -2oC 
w listopadzie i -6,57oC w grudniu. Najwyższa 
średnia miesięczna temperatura w wieloleciu 
1987-2016 wynosiła 3,15oC w styczniu, 4,83oC 
w lutym, 6,71oC w marcu, 10,84oC w kwietniu, 
15,02oC w maju, 16,83oC w czerwcu, 20,76oC 
w lipcu, 19,67oC w sierpniu, 15,48oC we wrze-
śniu, 10,98oC w październiku, 6,04oC w listopa-
dzie i 4,89oC w grudniu.

W wieloleciu 1987-2017 średnia roczna 
temperatura w Gdańsku Rębiechowie (rys. 4) wy-
nosiła 7,78oC, minimalna 5,23oC a maksymalna 
8,80oC. Maksymalna różnica średnich rocznych 
temperatur między najcieplejszym i najzimniej-
szym rokiem wynosiła w Gdańsku Rębiechowie 
3,57oC w analizowanym wieloleciu.

W tym samym okresie średnia roczna tem-
peratura powietrza bez lata (bez czerwca, lipca 
i sierpnia, w których nie ogrzewa się budynków) 

wynosiła 4,88oC, minimalna 2,17oC a maksy-
malna 6,31oC. Maksymalna różnica średnich 
rocznych temperatur powietrza bez lata między 
najcieplejszym i najzimniejszym rokiem wynosi-
ła w Gdańsku Rębiechowie 4,14oC w analizo-
wanym wieloleciu 1987-2017

Średnie roczne temperatury 
powietrza w wieloleciu 1996-2017 r. 
w Krakowie

Najniższa średnia miesięczna temperatura 
w Krakowie w wieloleciu 1996-2017 (rys. 5) 
wynosiła -8,29oC w styczniu, -6,83oC w lutym, 
-1,71oC w marcu, 5,19oC w kwietniu, 12,67oC 
w maju, 15,26oC w czerwcu, 16,56oC w lipcu, 

17,06oC w sierpniu, 10,45oC we wrześniu, 5,27oC 
w  październiku, -0,13oC w listopadzie i -5,95oC 
w grudniu. Najwyższa średnia miesięczna tempe-
ratura w wieloleciu 1996-2016 wynosiła 3,24oC 
w styczniu, 4,10oC w lutym, 6,47oC w marcu, 
12,13oC w kwietniu, 17,10oC w maju, 18,99oC 
w czerwcu, 21,63oC w lipcu, 21,48oC w sierpniu, 
16,32oC we wrześniu, 12,45oC w  październiku, 
6,83oC w listopadzie i 4,27oC w grudniu.

W wieloleciu 1996-2017 średnia rocz-
na temperatura w Krakowie (rys. 6) wynosi-
ła 8,82oC, minimalna 6,77oC a maksymalna 
9,98oC. Maksymalna różnica średnich rocznych 
temperatur między najcieplejszym i najzim-
niejszym rokiem wynosiła w Krakowie 3,21oC 
w analizowanym wieloleciu.

Rys. 2. Średnia roczna i roczna bez lata (czerwiec, lipiec, sierpień) temperatura powietrza w wieloleciu 1987-2017 oraz w latach 1977-1979 (z zimą stulecia) w Warszawie Okęciu

Rys. 3. Minimalna, średnia i maksymalna miesięczna temperatura powietrza w wieloleciu 1987-2017 w Gdańsku Rębiechowie



2(232)/2018
luty

6

W tym samym okresie średnia roczna tem-
peratura powietrza bez lata (bez czerwca, lipca 
i sierpnia, w których nie ogrzewa się budynków) 
wynosiła 5,6oC, minimalna 3,29oC a maksymal-
na 7,26oC. Maksymalna różnica średnich rocz-
nych temperatur powietrza bez lata między naj-
cieplejszym i najzimniejszym rokiem wynosiła 
w Krakowie 3,97oC w analizowanym wieloleciu 
1996-2017.

Zużycie energii na ogrzewanie 
budynków

Miesięczną liczbę stopniodni grzania Sd(tb) 
dla temperatury bazowej tb obliczono z definicji 
[2] ze średnich dobowych temperatur powietrza 
tśr(i) [1]: 

Rys. 4. Średnia roczna i roczna bez lata (czerwiec, lipiec, sierpień) temperatura powietrza w wieloleciu 1987-2017 w Gdańsku Rębiechowie

Rys. 5. Minimalna, średnia i maksymalna miesięczna temperatura powietrza w wieloleciu 1996-2017 w Krakowie

Rys. 6. Średnia roczna i roczna bez lata (czerwiec, lipiec, sierpień) temperatura powietrza w wieloleciu 1996-2017 w Krakowie

Domy jednorodzinne wolnostojące mają 
temperaturę bazową od 12oC do 18oC w zależ-
ności od izolacyjności przegród. Małe kotłow-
nie gazowo-olejowe mają temperaturę bazo-
wą uśrednioną dla ogrzewanych budynków. 
Uśrednioną rzeczywistą temperaturę bazową 
tb dla obszaru dostaw gazu ziemnego można 
wyznaczyć z zależności  między zużyciem gazu 
przez odbiorców komunalnych a temperaturą ze-
wnętrzną powietrza. Dla obszaru obsługiwania 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
S. A. [3] wynosiła ona 18,5oC w 1987 r. i 15,2oC 
w 1998 r. Duże osiedla domów wielopiętrowych 

(1)
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ocieplonych styropianem o grubości 100 mm 
i ogrzewanych osiedlowymi ciepłowniami rozpo-
czynają ogrzewanie przy średniej temperaturze 
dobowej tb=15oC. Dalej założono temperaturę 
bazową 15oC, przy której średnio rozpoczynano 
ogrzewanie większości mieszkań w Polsce.  

Zużycie energii w domach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej można 
przedstawić w postaci modelu [2]:

E = a + b·Sd(tb) + e              (2)

gdzie: 
E – zużycie energii,
a, b – współczynniki,
Sd(tb) – liczba stopniodni w zależności od tb,
tb – bazowa temperatura zewnętrzna, powyżej 
której praca systemu grzewczego nie jest wyma-
gana [3-5],
e – błąd metody.

Przedstawiona zależność dotyczy wszyst-
kich paliw stosowanych w domach mieszkal-
nych i budynkach użyteczności publicznej. Wiel-
kość a określa stałe zużycie energii na grzanie 
wody, przygotowanie posiłków, suszenie odzie-
ży i bielizny. Wielkość b·Sd(tb) jest  zmiennym 
zużyciem energii na ogrzewanie budynków za-
leżnym od przebiegu pogody. 

Zużycie energii na ogrzewanie 
budynków w Warszawie Okęciu

Ze średnich dobowych temperatur powie-
trza [1] obliczono liczbę stopniodni grzania 
Sd(15oC) w Warszawie Okęciu w wieloleciu 
1987-2017. Najmniejsza miesięczna liczba 
stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 1987-
2017 (rys. 7) wynosiła 348,5oCdni w stycz-
niu, 284,6oCdni w lutym, 242oCdni w mar-
cu, 120,8oCdni w kwietniu, 6,4oC w maju, 
0,5oCdni w czerwcu, 0oCdni w lipcu, 0oCdni 
w sierpniu, 7,7oCdni we wrześniu, 110,9oCd-
ni w  październiku, 270,4oCdni w listopadzie 
i 313,8oCdni w grudniu. Największa miesięczna 
liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 
1987-2017 wynosiła 848,6oCdni w styczniu, 
618,6oCdni w lutym, 534,2oCdni w marcu, 
299oCdni w kwietniu, 130,4oCdni w maju, 
32,2oCdni w czerwcu, 20,7oCdni w lipcu, 
25,4oCdni w sierpniu, 143,2oCdni we wrześniu, 
290,7oCdni w  październiku, 531oCdni w listo-
padzie i 668,8oCdni w grudniu.

W najzimniejszym miesiącu styczniu w wie-
loleciu 1987-2017 największa miesięczna liczba 
stopniodni grzania Sd(15oC) wynosiła 848,6oCd-
ni a w najcieplejszym najmniejsza Sd(15o-

C)=348,5oCdni. Zużycie energii na ogrzewanie 
budynków w styczniu w najzimniejszym roku 
było wyższe (848,6oCdni/ 348,5oCdni=2,435) 
2,435 razy niż w najcieplejszym roku.

Rys. 7. Średnia, minimalna i maksymalna miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie 
Okęciu

Rys. 8. Minimalna, średnia i maksymalna miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 1987-1990 w Warszawie 
Okęciu

Różnica średnich temperatur stycznia mię-
dzy najcieplejszym i najzimniejszym rokiem, 
która wynosiła w Warszawie Okęciu 16,13oC 
w analizowanym wieloleciu skutkuje ponad 
dwukrotną różnicą w miesięcznym zużyciu ener-
gii na ogrzewanie budynków. Podobna sytuacja 
wystąpiła w zużyciu energii na ogrzewanie 
budynków również w lutym, marcu i grudniu 
w wieloleciu 1987-2017.

Na rys. 8 przedstawiono miesięczną liczbę 
stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 1987-
1990 w Warszawie Okęciu. W tak krótkim czte-
roletnim okresie w styczniu 1987 r. zużyto dwu-
krotnie więcej energii na ogrzewanie budynków 
niż w styczniu 1988, 1989 i 1990 r.

Roczną liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) 
obliczono jako sumę miesięcznych liczb stop-
niodni grzania (rys. 9). Obliczono również rocz-
ną liczbę Sd(15oC) bez lata jako roczną liczbę 
pomniejszoną o miesięczną liczbę Sd(15oC) 
czerwca, lipca i sierpnia, w których nie ogrzewa 
się budynków w Polsce.

Najzimniejszym rokiem w Warszawie Okę-
ciu o największej rocznej liczbie stopniodni 
grzania był 1987 r. o Sd(15oC)=3290,7oCdni 
(3228,4oCdni bez lata), drugim w tym ran-
kingu był 1996 r. o Sd(15oC)=3276,7oCd-
ni (3232,7oCdni bez lata), a trzecim 2010 r. 
o Sd(15oC)=3050,1oCdni (3033,6oCdni bez 
lata). Najcieplejszym rokiem o najmniejszej 
rocznej liczbie stopniodni grzania był 2015 r. 
o Sd(15oC)=2216,6oCdni (2212,2oCdni bez 
lata), drugim w tym rankingu był 1990 r. 
o Sd(15oC)=2295,6oCdni (2278,6oCdni bez 
lata), a trzecim 1989 r. o Sd(15oC)=2304,3oCd-
ni (2253,7oCdni bez lata). Różnica liczby stop-
niodni grzania Sd(15oC) między najzimniejszym 
rokiem 1987 a najcieplejszym 2015 r. wyno-
siła 1074,1oCdni. W najzimniejszym 1987 r. 
(3290,7oCdni) zużyto o 48,46% więcej energii 
na ogrzewanie budynków niż w najcieplejszym 
2015 r. (2216,6oCdni).

Jeżeli weźmie się pod uwagę roczną 
Sd(15oC) bez lata, to najcieplejszym rokiem był 
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2015 o Sd(15oC)=2212,2oCdni. W tym dokład-
niejszym oszacowaniu, w najzimniejszym 1996 r. 
(3232,7,4oCdni) zużyto o 46,13% więcej energii 
na ogrzewanie niż w najcieplejszym 2015 r.

Na rys. 10 przedstawiono zmianę zużycia 
energii na ogrzewanie budynków względem 
najcieplejszego 2015 r. w wieloleciu 1987-
2017. Zmianę dalej będziemy wyznaczać z rocz-
nej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) bez lata 
(czerwca, lipca i sierpnia). Zużycie energii na 
ogrzewanie budynków było większe o: 46,13% 
w 1996 r., 45,94% w 1987 r., 37,13% w 2010 r., 
31,51%w 1997 r., ….., 5,8% w 2014 r., 4,15% 
w 2008 r., 3,83% w 2000 r., 3% w 1999 r. 
i 1,88% w 1989 r. niż w najcieplejszym 2015 r. 

Na rys. 11 przedstawiono zmianę zużycia 
energii na ogrzewanie budynków względem 
ostatniego 2017 r. w wieloleciu 1987-2017. 
Zmianę wyznaczono z rocznej liczby stopniod-
ni grzania Sd(15oC) bez lata (czerwca, lipca 
i sierpnia). Zużycie energii na ogrzewanie bu-
dynków było większe o: 32,54% w 1996 r., 
32,37% w 1987 r., 24,38% w 2010 r. i mniejsze 
o 5,54% w 2008 r., 5,83% w 2000 r., 6,58% 
w 1990 r., 7,6% w 1989 r. i 9,3% w 2015 r. niż 
w ostatnim 2017 r. w wieloleciu 1987-2017. Jak 
widać na rysunku w roku 2016 i 2017 było pra-
wie identyczne zużycie energii na ogrzewanie 
budynków.

Zużycie energii na ogrzewanie 
budynków w Gdańsku Rębiechowie

Najzimniejszym rokiem w Gdańsku Rę-
biechowie o największej rocznej liczbie stop-
niodni grzania był 1987 r. (rys. 12) o Sd(15o 

C)=3597,2oCdni (3505,4oCdni bez lata), 

Rys. 10. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem najcieplejszego 2015 r. w wieloleciu 1987-2017 w Warsza-
wie Okęciu wyznaczona z rocznej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) bez lata (czerwca, lipca i sierpnia)

Rys. 11. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem ostatniego 2017 r. w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie 
Okęciu wyznaczona z rocznej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) bez lata (czerwca, lipca i sierpnia)

Rys. 12. Roczna i roczna bez lata (czerwca, lipca i sierpnia) liczba stopniodni grzania Sd(15oC)  w wieloleciu 1987-2017 w Gdańsku Rębiechowie
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drugim w tym rankingu był 1996 r. o Sd(15o 
C)=3505,8oCdni (3424,5oCdni bez lata), 
a trzecim 2010 r. o Sd(15oC)=3372,4oCdni 
(3338,5oCdni bez lata). Najcieplejszym ro-
kiem o najmniejszej rocznej liczbie stopniodni 
grzania był 1990 r. o Sd(15oC)=2471,5oCdni 
(2428,8oCdni bez lata), drugim w tym ran-
kingu był 2015 r. o Sd(15oC)= 2488,8oCdni 
(2441oCdni bez lata), trzecim 2000 r. o Sd(15o 
C)=2496,7oCdni (2415,9oCdni bez lata) 
a czwartym 1989 r. o Sd(15oC)= 2501,5oCdni 
(2410,7oCdni bez lata).

Różnica rocznej liczby stopniodni grzania 
Sd(15oC) między najzimniejszym rokiem 1987 
a najcieplejszym 1990 r. wynosiła 1125,7oCd-
ni. W najzimniejszym 1987 r. zużyto o 45,55% 
więcej energii na ogrzewanie budynków niż 
w najcieplejszym 1990 r.

Jeżeli weźmie się pod uwagę roczną 
Sd(15oC) bez lata, to najcieplejszym rokiem był 
1990 o Sd(15oC)=2428,8oCdni. W tym do-
kładniejszym oszacowaniu, w najzimniejszym 
1987 r. (3505,4oCdni) zużyto o 44,33% więcej 
energii na ogrzewanie niż w najcieplejszym 
1990 r.

Na rys. 13 przedstawiono zmianę zużycia 
energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 
1987-2017 względem 2017 r. Zmianę wy-
znaczono z rocznej liczby stopniodni grzania 
Sd(15oC) bez lata (czerwca, lipca i sierpnia). 
Zużycie energii na ogrzewanie budynków było 
mniejsze o: 0,01% w 2016 r., 7,47% w 2015 r., 
4,47% w 2014 r., większe o 7,18% w 2013 r., 
7,84% w 2012 r., 1,21% w 2011 r., 26,55% 
w 2010 r., 6,54% w 2009 r., mniejsze o 3,26% 
w 2008 r., 3,61% w  2007 r., oraz większe 
o 4,73% w 2006 r. niż w 2017 r. Poza 2010 r. 
zmiana zużycia energii na ogrzewanie budyn-
ków w ostatnich czternastu latach w Gdańsku 
Rębiechowie nie przekraczała ±10% w stosun-
ku do ostatniego 2017 r.

Miesięczne zużycie energii w Gdańsku Rę-
biechowie (rys. 14) w styczniu było w 1987 r. 
większe 2,26 razy od miesięcznego zużycia 
w najcieplejszym styczniu 2007 r. w wieloleciu 
1987-2017.

Zużycie energii na ogrzewanie 
budynków w Krakowie

Najzimniejszym rokiem w Krakowie o naj-
większej rocznej liczbie stopniodni grzania 
(rys. 15) był 1996 r. o Sd(15oC)=3287,2oCdni 
(3249,5oCdni bez lata), drugim w tym ran-
kingu był 2010 r. o Sd(15oC)=3035,9oCd-
ni (3014,3oCdni bez lata), a trzecim 1997 r. 
o Sd(15oC)=2890,2oCdni (2872,8oCdni bez 
lata). Najcieplejszym rokiem o najmniejszej 
rocznej liczbie stopniodni grzania był 2000 r. 
o Sd(15oC)=2256,1oCdni (2222,1oCdni bez 

Rys. 13. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem ostatniego 2017 r. w wieloleciu 1987-2017 w Gdańsku 
Rębiechowie wyznaczona z rocznej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) bez lata (czerwca, lipca i sierpnia)

Rys. 14. Zmiana miesięcznego zużycia energii na ogrzewanie budynków w styczniu względem najcieplejszego stycznia 2007 r. 
w wieloleciu 1987-2017 w Gdańsku Rębiechowie

Rys. 15. Roczna i roczna bez lata (czerwca, lipca i sierpnia) liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w wieloleciu 1996-2017 w Kra-
kowie

lata). Różnica liczby stopniodni grzania Sd(15oC) 
między najzimniejszym rokiem 1996 a najcie-
plejszym 2000 r. wynosiła 1031,1oCdni. W naj-
zimniejszym 1996 r. zużyto o 45,7% więcej 

energii na ogrzewanie budynków niż w najcie-
plejszym 2000 r.

Jeżeli weźmie się pod uwagę roczną 
Sd(15oC) bez lata, to najcieplejszym rokiem był 
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również 2000 o Sd(15oC)=2222,1oCdni. W tym 
dokładniejszym oszacowaniu, w najzimniejszym 
1996 r. (3249,5oCdni) zużyto o 46,24% więcej 
energii na ogrzewanie niż w najcieplejszym 
2000 r.

Na rys. 16 przedstawiono zmianę zużycia 
energii na ogrzewanie budynków w Krakowie 
względem ostatniego 2017 r. w wieloleciu 
1996-2017. Zmianę wyznaczono z rocznej licz-
by stopniodni grzania Sd(15oC) bez lata (czerw-
ca, lipca i sierpnia). Zużycie energii na ogrzewa-
nie budynków zmieniło się o: -3,63% w 2016 r., 
-10,2% w 2015 r., -12,59% w 2014 r., 4,53% 
w 2013 r., 8,33% w 2012 r., 0,88% w 2011 r., 
17,02% w 2010 r., 2,52% w 2009 r., -7,57% 
w 2008 r. i -3,47% w  2007 r. w stosunku do 
2017 r. 

Wnioski
Ostatni rok 2017 nie różnił się istotnie pod 

względem zużycia energii na ogrzewanie bu-
dynków od poprzedniego 2016 r. (Tabela 1). 
W latach 2014 i 2015 zużyto mniej energii 
na ogrzewanie niż w 2017 r. W latach 2013, 
2012, 2010 zużyto więcej energii na ogrze-
wanie budynków niż w 2017 r. W wieloleciu 
2005-2017 najzimniejszym rokiem był 2010 r. 
Zużyto w nim od 17,02% do 29,11% więcej 
energii na ogrzewanie niż w 2017 r. w ana-
lizowanych pięciu miastach Polski (rys. 17, 
18) najmniej w Krakowie 17,07% a najwięcej 
w Helu 29,11%. 

Analizy zużycia energii na ogrzewanie 
budynków w latach 2011, 2012 i 2013 w po-
nad trzydziestu miastach Polski można znaleźć 
w [6], [7], [8].

Rys. 16. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem 2017 r. w wieloleciu 1996-2017 w Krakowie

Rys. 17. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem 2017 r. w wieloleciu 1999-2017 w Helu

Rok Kraków Warszawa 
Okęcie

Gdańsk 
Rębiechowo Gdańsk Hel

-- % % % % %

2016 -3,63 0,78 -0,01 -1,35 -1,11

2015 -10,2 -9,3 -7,47 -7,14 -7,76

2014 -12,59 -4,04 -4,47 -4,0 -1,77

2013 4,53 10,54 7,18 2,86 7,6

2012 8,33 14,76 7,84 3,92 9,74

2011 0,88 5,08 1,21 -4,08 5,32

2010 17,02 24,38 26,55 26,08 29,11

2009 2,52 6,31 6,54 0,37 6,1

2008 -7,57 -5,54 -3,26 -9,07 -4,78

2007 -3,47 -2,54 -3,61 -9,03 -5,29

2006 7,89 10,20 4,74 3,43 4,70

2005 1,31 10,71 7,35 7,9 7,91

Tabela 1. Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu 2005-2016 względem zużycia energii w 2017 r. dla wybranych 
miast Polski
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W ostatnich pięciu latach w prasie i telewi-
zji słychać narzekania na „smog„ występujący 
w grudniu i styczniu szczególnie w Krakowie  
i Warszawie. Jako główną przyczynę wskazuje 
się niską emisję ze spalania węgla w domach 
jednorodzinnych. Rys. 19 wskazuje jednak, 
że grudnie w wieloleciu 2013-2017 były jed-
ne z najcieplejszych zarówno w Warszawie 
Okęciu jak i w Krakowie. Najcieplejszym był 
grudzień 2015 r., w którym zużyto najmniej 
paliw na ogrzewanie budynków. W Krakowie 
w grudniu: 2013 r. zużyto o 28,8% więcej, 
2014 r. o 29,6% więcej, 2016 r. o 40,2% więcej 
a 2017 r. o 21,1% więcej niż w najcieplejszym 
grudniu 2015 r. Znacznie więcej zużyto paliw 
na ogrzewanie w grudniu: 2012 r. o 66%, 
2010 r. o 81,8%, 2002 r. o 88,9% czy 1996 r. Rys. 18. Zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem 2017 r. w wieloleciu 2003-2017 w Gdańsku

o 95,2%. Podobne większe zużycie w tych la-
tach występowało także w Warszawie Okęciu. 
Dlaczego w latach o największym zużyciu pa-
liw na ogrzewanie budynków w grudniu nikt 
nie alarmował o występującym „smogu”? Czy 
rzeczywiście niska emisja jest odpowiedzialna 
za „smog” występujący w centrum Warszawy 
zabudowanej wysokimi budynkami?
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Rys. 19. Zmiana zużycia energii (paliw) na ogrzewanie budynków w grudniu w wieloleciu 1987-2017 w Warszawie Okęciu i w wieloleciu 1996-2017 w Krakowie
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W  pierwszej  połowie  stycz-
nia 2018 roku Exalo Drilling S.A. 
Warsztaty Mechaniczne w Pile  uru-
chomiły  urządzenie  SKYE  HB  101 
zaprojektowane do napawania zwor-
ników, czopów, środkowej części rur 
płuczkowych oraz ciężkich rur wiert-
niczych (heavyweight drill pipe). 

Uruchomienie urządzenia poprzedziło szko-
lenie pracowników pod okiem przedstawiciela 
firmy Hardbanding Solutions Adana Mathieso-
na. Warsztat uzyskał certyfikat i licencję umoż-
liwiającą usuwanie starych spękanych napoin, 
odbudowę zwornika oraz reaplikację napoiny, 
tzw. hardbandingu na zwornikach rur płuczko-
wych metodą DURABAND NC.

Firma Hardbanding Solutions gwarantuje 
wysoką jakość wykonania urządzenia, prostą 
i intuicyjną obsługę oraz możliwość uzyskania 
szkolenia pracowników i certyfikacji w Polsce. 
Materiał spawalniczy DURABAND NC posiada 
certyfikat NS-1, który umożliwia jego zastoso-
wanie w przemyśle naftowym i gazowniczym. 

Urządzenie SKYE jest wykonane z topo-
wych podzespołów takich jak:

– spawarka LORHA,
– plazma HYPERTHERM,
– sterowniki SIEMENS.
Maszyna została zaprojektowana i wykona-

na przez firmę Hardbanding Solutions zajmującą 
się wdrażaniem metod hardbandingu w firmach 
produkujących przewody wiertnicze. Ich duże do-
świadczenie uzyskane przy wykonywaniu napa-
wania różnymi maszynami stosowanymi na świe-
cie, skłoniło do zaprojektowania maszyny SKYE, 
która jest kompaktowa, wysokiej jakości i posia-
dała najlepsze rozwiązania techniczne obecnie 
dostępne na rynku. Do największych klientów 
firmy Hardbanding Solutions należą  tacy poten-
taci jak: Weatherford Rental, Ensco, KCA Deutag, 
Maersk, Shell Exploration, Ensign USA, Exxon, BP.

HARDBANDING

Certyfikat Hardbanding Solutions. Arch. Exalo Drilling S.A.

Urządzenie do napawania zworników rur wiertniczych SKYE HB 101. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

Pomieszczenie do napawania rur wiertniczych. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

Łukasz Solis
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DURABAND NC został zaprojektowany do na-
kładania powłok w 100% crack free (bez pęknięć) 
od pierwszej aplikacji drutu spawalniczego do 
ostatniego zastosowania rury płuczkowej. Daje to 
bardziej niezawodną utwardzoną powłokę w po-
równaniu z innymi materiałami i pozwala zmniej-
szyć koszt ponownego nakładania o 80% (w 80% 
mieści się ściągnięcie starej spękanej powłoki, od-
budowa zwornika rury płuczkowej poprzez spa-
wanie, powolne studzenie a następnie obróbka).

Zastosowanie automatu umożliwia również 
usuwanie starej spękanej warstwy napawanej 
i następnie odbudowanie zwornika przewodu 
oraz aplikację warstwy twardej DURABAND NC. 
Więc jeżeli klient ma problem ze spękaną war-
stwą napoiny, mamy właściwe procedury aby to 
naprawić i uniknąć pęknięć w przyszłości.

Najważniejszą zaletą wyboru właściwego 
materiału do napawania jest zdolność ochrony 
zwornika przez cały okres eksploatacji rur płucz-
kowych. Warstwa napoiny ma doskonałą odpor-
ność na ścieranie a zarazem wysoką elastyczność.

W większości przypadków hardbanding był 
używany przy połączeniach premium. Dla przy-
kładu jedna z firm zastosowała po raz pierwszy 
napoinę materiałami Durband NC podczas wier-
ceń na klastrach (otwór przy otworze). Przewód 
wiertniczy pracował non stop i praktycznie nie 
było możliwości naprawy. W takich warunkach 
napawana powłoka pozwoliła na dłuższą pracę 
przewodu i utrzymanie go w dobrym stanie. 

Głównym zadaniem hardbandingu jest do-
skonała ochrona zwornika przewodu i rur okła-
dzinowych ograniczający wycieranie. Według 
jednej z pierwszych firm, która otrzymała licen-
cję Hardbanding Solutions, między rokiem 2011 
a 2016 96,7% rur powlekanych DURABAND NC 
przeszło inspekcję i pozostało w klasie premium. 

Ochrona rur okładzinowych jest bardzo waż-
na, dlatego powłoka została zaprojektowana, 
aby mieć bardzo niski współczynnik tarcia. W re-
zultacie spowoduje to mniejsze zużycie o około 
50%  niż przy zwornikach bez powłoki ochronnej 
(dane statystyczne Hardbanding Solutions).

Poprzez zmniejszenie tarcia w otworze 
wiertniczym zmniejsza się moment obrotowy 
podczas wiercenia. Jeden z wykonawców, który 
zastosował DURABAND NC, stwierdził że firma 
zużyła o 30% mniej energii na obrót kolumny 
wiertniczej w porównaniu do poprzednich po-
dobnych odwiertów.

W aspekcie finansowym hardbanding wypada 
bardzo korzystnie. Zakup nowego przewodu wiert-
niczego o długości 3000m to koszt około 2 mln zł, 
natomiast regeneracja przewodu wiertniczego tej 
samej długości poprzez napawanie wynosi około 
100 tys. zł (dotyczy zworników). Wydłużenie ży-
wotności rur płuczkowych może znacząco oddalić 
zakup nowej kolumny wiertniczej w czasie.Usunięta stara warstwa na zworniku. Fot. arch. Exalo Drilling S.A. Nowa powłoka DURABAN NC. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

Grzanie wstępne zwornika. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

System siłowników. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.
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Półautomatyczny proces w porównaniu 
z tradycyjną metodą napawania jest wielokrot-
nie szybszy, gwarantuje powtarzalną wysoką 
jakość oraz jest efektywniejszy ekonomicznie.

Proces napawania wygląda następująco:
– skonfigurowanie nastaw maszyny dla 

realizowanego zlecenia,
– przygotowanie powierzchni do napawa-

nia poprzez mycie i usunięcie warstwy 
korozji ze zwornika,

– grzanie wstępne zwornika do określonej 
w procesie temperatury (temperatura za-
leżna od średnicy zwornika),

– wstawienie poprzez system siłowników 
hydraulicznych przewodu do maszyny,

– poziomowanie przewodu i mocowanie 
w maszynie,

– rozpoczęcie procesu napawania i kontro-
la jego przebiegu,

– zakończenie napawania, kontrola wizu-
alna i odstawienie napawanego przewo-
du na rampę rurową,

– zabezpieczenie warstwy napawanej 
termoizolatorem w celu powolnego sty-
gnięcia,

– pomiar warstwy napawanej i przygoto-
wanie raportu dla danego zwornika,

– po ostudzeniu wykonanie badań nienisz-
czących w celu wykrycia ewentualnych 
nieciągłości materiału.

Zapraszamy do współpracy: 
Exalo Drilling S.A. 

Warsztaty Mechaniczne, Oddział Piła
al. Powstańców Wlkp. 167, 64-920 Piła

mail: oddzial.pila@exalo.pl
tel. 67 215 12 79

CertyfikaCja dobrowolna na nowy 
znak bezpieczeństwa i jakości  
Q INIG

Więcej informacji:
W zakresie procesu certyfikacji
Magdalena Swat, Kierownik Biura Certyfikacji INiG-PIB, e-mail: swat@inig.pl, tel. 12 61 77 638
W zakresie procesu badawczego gazomierzy 
Paweł Kułaga, Kierownik Zakładu Metrologii Przepływów INiG-PIB, e-mail: kulaga@inig.pl, tel. 12 61 77 426

INiG – PIB, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, 
w tym PSG Sp. z o.o., zaproponował nowe zasady certyfika-
cji dobrowolnej w zakresie gazomierzy miechowych. Do-
tyczą one wprowadzenia modyfikacji zarówno w  samym 
programie certyfikacji jak i w  wymaganiach dokumen-
tu odniesienia, którym są Kryteria Techniczne. Oprócz 
modyfikacji wymagań, został wprowadzony nowy znak  
Q INiG, który docelowo zastąpi dotychczas stosowany 
znak bezpieczeństwa i jakości – „B”. 
System certyfikacji dobrowolnej może dotyczyć wyrobów 
nie objętych obowiązkowym systemem oceny zgodności. 
Może być również stosowany do wyrobów, które są obję-
te zharmonizowanym prawodawstwem unijnym lub prze-
pisami krajowymi dotyczącymi obowiązkowej oceny zgod-
ności. Jednak wymagania dodatkowe, jakie stawia się ta-
kim wyrobom, powinny być zwiększone w stosunku do wy-
magań wynikających z  obligatoryjnych przepisów praw-
nych. Jednym z  rodzajów 
dobrowolnej oceny zgod-
ności przeprowadzanej do 
tej pory przez Instytut Naf-
ty i  Gazu – Państwowy In-
stytut Badawczy jest certy-
fikacja na znany już i cenio-
ny przez klientów, znak bez-
pieczeństwa i jakości „B”. 
Obecnie INiG – PIB propo-
nuje zasady certyfikacji do-
browolnej, których zakres w dużej części pokrywa się z do-
tychczasowymi wymaganiami. 
Procedura oceny zgodności zawiera:

 � ocenę wyrobu na zgodność z  wymaganiami Kryte-
riów Technicznych opracowanych dla danej grupy wy-
robów, w tym badania wyrobu w akredytowanych la-
boratoriach

 � ocenę wstępną warunków organizacyjno-technicz-
nych w miejscu produkcji wyrobów,

 � nadzór nad wydanym certyfikatem sprawowany po-
przez coroczną kontrolę w  miejscu produkcji wyro-
bów.

Istotną zmianą programu certyfikacji jest częstotliwość 
pobierania próbek i przeprowadzania badań kontrolnych 
z rynku, która wg nowych wymagań przeprowadzana jest 
jeden raz w cyklu certyfikacyjnym.
Jako pierwsza grupa wyrobów, nowymi zasadami certyfi-
kacji zostaną objęte gazomierze miechowe.
W tym celu dokonano modyfikacji KT-60-98 wyd. 5 Gazo-
mierze miechowe. Wymagania i badania w zakresie: 

 � ochrony gazomierzy przed korozją
 � dodatkowych wymagań dotyczących badania trwało-

ści gazomierzy
 � wymagań dla dodatkowych funkcjonalności AFD
 � określenia wskaźników oceny technicznej gazomie-

rzy.

Mimo, iż certyfikat Q INiG nie jest obligatoryjny, potwier-
dza spełnienie przez gazomierz ostrzejszych wymagań niż 

te, wynikające z  mini-
malnych wymagań Dy-
rektywy MID. Znak ten 
jest zatem dodatkowym 
atutem i  dla podmio-
tu, który się nim posłu-
guje stanowi element 
przewagi konkurencyj-
nej. Zapewnia opera-
tora systemu dystrybu-
cyjnego o  stosowaniu 

najbardziej zaawansowanych technologii pomiarowych, 
przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa technicz-
nego, a  w  konsekwencji zwiększających bezpieczeństwo 
odbiorców gazu.
Docelowo Instytut planuje rozszerzenia tej certyfikacji na 
reduktory średniego ciśnienia oraz inne wyroby stosowa-
ne w branży gazowniczej. 
INiG – PIB oferuje zmieniony proces certyfikacji dobro-
wolnej na nowy znak bezpieczeństwa i jakości Q INiG od 
5.01.2018 r.

Proces napawania. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

Zakończony proces napawania. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

Zabezpieczenie termoizolatorem zwornika po napawaniu. Fot. arch. Exalo Drilling S.A.
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CertyfikaCja dobrowolna na nowy 
znak bezpieczeństwa i jakości  
Q INIG

Więcej informacji:
W zakresie procesu certyfikacji
Magdalena Swat, Kierownik Biura Certyfikacji INiG-PIB, e-mail: swat@inig.pl, tel. 12 61 77 638
W zakresie procesu badawczego gazomierzy 
Paweł Kułaga, Kierownik Zakładu Metrologii Przepływów INiG-PIB, e-mail: kulaga@inig.pl, tel. 12 61 77 426

INiG – PIB, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, 
w tym PSG Sp. z o.o., zaproponował nowe zasady certyfika-
cji dobrowolnej w zakresie gazomierzy miechowych. Do-
tyczą one wprowadzenia modyfikacji zarówno w  samym 
programie certyfikacji jak i w  wymaganiach dokumen-
tu odniesienia, którym są Kryteria Techniczne. Oprócz 
modyfikacji wymagań, został wprowadzony nowy znak  
Q INiG, który docelowo zastąpi dotychczas stosowany 
znak bezpieczeństwa i jakości – „B”. 
System certyfikacji dobrowolnej może dotyczyć wyrobów 
nie objętych obowiązkowym systemem oceny zgodności. 
Może być również stosowany do wyrobów, które są obję-
te zharmonizowanym prawodawstwem unijnym lub prze-
pisami krajowymi dotyczącymi obowiązkowej oceny zgod-
ności. Jednak wymagania dodatkowe, jakie stawia się ta-
kim wyrobom, powinny być zwiększone w stosunku do wy-
magań wynikających z  obligatoryjnych przepisów praw-
nych. Jednym z  rodzajów 
dobrowolnej oceny zgod-
ności przeprowadzanej do 
tej pory przez Instytut Naf-
ty i  Gazu – Państwowy In-
stytut Badawczy jest certy-
fikacja na znany już i cenio-
ny przez klientów, znak bez-
pieczeństwa i jakości „B”. 
Obecnie INiG – PIB propo-
nuje zasady certyfikacji do-
browolnej, których zakres w dużej części pokrywa się z do-
tychczasowymi wymaganiami. 
Procedura oceny zgodności zawiera:

 � ocenę wyrobu na zgodność z  wymaganiami Kryte-
riów Technicznych opracowanych dla danej grupy wy-
robów, w tym badania wyrobu w akredytowanych la-
boratoriach

 � ocenę wstępną warunków organizacyjno-technicz-
nych w miejscu produkcji wyrobów,

 � nadzór nad wydanym certyfikatem sprawowany po-
przez coroczną kontrolę w  miejscu produkcji wyro-
bów.

Istotną zmianą programu certyfikacji jest częstotliwość 
pobierania próbek i przeprowadzania badań kontrolnych 
z rynku, która wg nowych wymagań przeprowadzana jest 
jeden raz w cyklu certyfikacyjnym.
Jako pierwsza grupa wyrobów, nowymi zasadami certyfi-
kacji zostaną objęte gazomierze miechowe.
W tym celu dokonano modyfikacji KT-60-98 wyd. 5 Gazo-
mierze miechowe. Wymagania i badania w zakresie: 

 � ochrony gazomierzy przed korozją
 � dodatkowych wymagań dotyczących badania trwało-

ści gazomierzy
 � wymagań dla dodatkowych funkcjonalności AFD
 � określenia wskaźników oceny technicznej gazomie-

rzy.

Mimo, iż certyfikat Q INiG nie jest obligatoryjny, potwier-
dza spełnienie przez gazomierz ostrzejszych wymagań niż 

te, wynikające z  mini-
malnych wymagań Dy-
rektywy MID. Znak ten 
jest zatem dodatkowym 
atutem i  dla podmio-
tu, który się nim posłu-
guje stanowi element 
przewagi konkurencyj-
nej. Zapewnia opera-
tora systemu dystrybu-
cyjnego o  stosowaniu 

najbardziej zaawansowanych technologii pomiarowych, 
przyczyniających się do wzrostu bezpieczeństwa technicz-
nego, a  w  konsekwencji zwiększających bezpieczeństwo 
odbiorców gazu.
Docelowo Instytut planuje rozszerzenia tej certyfikacji na 
reduktory średniego ciśnienia oraz inne wyroby stosowa-
ne w branży gazowniczej. 
INiG – PIB oferuje zmieniony proces certyfikacji dobro-
wolnej na nowy znak bezpieczeństwa i jakości Q INiG od 
5.01.2018 r.
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Michał Kruszewski 

Potencjalne wykorzystanie zlikwidowanych otworów naftowych 
i gazowniczych w celu pozyskania energii geotermalnej

Technologia  wykorzystania  za-
sobów  geotermalnych  do  produkcji 
ciepła zadomowiła się już na dobre 
w Polsce. W  szczególności dużą po-
pularnością  cieszą  się płytkie  insta-
lacje  oparte  na  pionowych  lub  po-
ziomych gruntowych wymiennikach 
ciepła  współpracujące  w  systemie 
z pompą ciepła. 

Takie instalacje pracują na bazie różnicy 
temperatur nośnika ciepła (najczęściej jest to 
roztwór glikolu monoetylenowego lub pro-
pylenowego) cyrkulującego w układzie poje-
dynczej polietylenowej u-rurki w zamkniętym 
oraz szczelnym ośrodku gruntowym. Wiercenie 
otworów o większych głębokościach wiąże się 
z obowiązkami wynikającymi z obowiązujące-
go Prawa Geologicznego i Górniczego. W mo-
mencie, gdy otwór geotermalny pod pionowy 
wymiennik ciepła przekracza długość 30 m, 
konieczne jest sporządzenie Projektu Robót 
Geologicznych oraz Dokumentacji Powykonaw-

czej. W celu zwiększenia efektywności instalacji 
geotermalnej oraz pozyskania dużo większych 
różnic temperatur nośnika ciepła, zalecane jest 
wiercenie głębszych otworów. W przypadku 
wykonywania otworów o głębokości większej 
niż 100 m niezbędne jest sporządzenie tzw. 
Planu Ruchu. Wiercenie otworu jest najbardziej 
kosztowną częścią całej inwestycji, która już 
z góry obarczona jest dużym ryzykiem. Jedną 
z opcji wykorzystania zasobów energii geoter-
malnej oraz uniknięcia wysokich kosztów wier-
cenia głębokich otworów jest wykorzystanie 
zlikwidowanych bądź negatywnych otworów 
naftowych oraz gazowniczych.

Rys.1 (po lewej stronie) przedstawia otwory 
o głębokości większej niż 2000 m, których ce-
lem wiercenia było pozyskanie ropy naftowej 
lub gazu ziemnego. Liczba takich otworów na 
terenie Polski to 2475, z czego 43% otworów tj. 
1060 jest starsza niż 40 lat i w większości przy-
padków zlikwidowana. Liczba otworów wierco-
nych do tego samego celu o głębokości większej 
niż 1500 m to 4120 z czego prawie połowa jest 
starsza niż 40 lat. Duża liczba otworów znaj-
duje się obecnie w niedalekiej odległości od 
terenów mieszkalnych oraz przemysłowych, co 
w razie przekształcenia otworu na geotermal-
ny zmniejszy znacznie straty przesyłu ciepła do 
potencjalnego odbiorcy. Powyższe zestawienie 
oraz rys.1 dowodzi, że istnieje wysoki potencjał 

rekonstrukcji licznych zlikwidowanych odwier-
tów w celu pozyskania ciepła geotermalnego. 
Rekonstrukcja zlikwidowanego lub negatyw-
nego otworu wydobywającego wcześniej ropę 
lub gaz ziemny polegać będzie na częściowej 
likwidacji otworu poprzez:

• usunięcie dawnego wyposażenia 
i płynów z otworu oraz jego oczyszczenia,

• wykonanie korka cementowego, któ-
ry oddzieli dawną strefę produkcyjną i/
lub występujące aquifery oraz zapewni 
przestrzeń dla cyrkulacji nośnika ciepła 
w szczelnym oraz zamkniętym systemie,

• wprowadzenie centrycznej kolumny rur 
o jak najmniejszym współczynniku prze-
nikania ciepła wraz z centralizatorami 
umożliwiającą produkcje ciepła.

Najważniejszym elementem konstrukcji 
głębokiego pionowego wymiennika ciepła 
(DBHE) jest izolowana kolumna wewnętrzna. 
Obecnie, najefektywniejszą metodą wydaje 
sie wprowadzenie podwójnej stalowej kolum-
ny izolowanej próżnią (rys. 2), która zapewni 
minimalny współczynnik przenikania ciepła 
równy 0.01 W/(m·K). Dla porównania współ-
czynnik dla pojedynczej oraz nieizolowanej 
rury stalowej wynosi około 50 W/(m·K). Głow-
ną wadą takiej konstrukcji jest duży ciężar ko-
lumny, który wymaga zastosowania wiertnicy 
o dużym udźwigu w celu zapuszczenia jej do 

Rys. 1. Po lewej: otwory naftowe/gazownicze o głębokości >2000 m odwiercone do 1980 roku (źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych); po prawej: geotermalna mapa Polski z temperatu-
rami na głębokości 2000 m (źródło: Państwowy Instytut Geotermalny)



17
2(232)/2018

luty

otworu oraz wysoka cena rynkowa. Innym 
rozwiązaniem może stać się zastosowanie 
pojedynczej lub podwójnej kolumny centrycz-
nej wykonanej z materiałów polimerowych 
o zwiększonej gęstości.

System wydobywania ciepła geotermal-
nego ze zlikwidowanego lub negatywnego 
otworu gazowego lub naftowego może praco-
wać w systemie aktywnym (z pompą ciepła), 

lub pasywnym (bez instalacji pompy ciepła). 
Obecnie widoczne jest zainteresowanie po-
dobnymi projektami m.in. w Kanadzie (Prowin-
cja Alberta), gdzie znajduje się wiele opusz-
czonych otworów naftowych, które mogą 
zostać potencjalnie wykorzystane do produkcji 
geotermalnego ciepła. Wykorzystanie takich 
otworów może zmniejszyć produkcje gazów 
cieplarnianych o ponad 20% oraz znacznie 

ożywić lokalną gospodarkę produkując nowe 
miejsca pracy w szczególności dla ekspertów 
z zakresu wiertnictwa.

Mgr inż. Michał Kruszewski 
(michal.kruszewski@hs-bochum.de)

Pracownik naukowy, International Geo-
thermal Centre Bochum (Niemcy)

Rys. 2. Po lewej: podwójna kolumna rur stalowych izolowana próżniowo; po prawej: materiał polipropylenowy o zwiększonej grubości ścianek ze współczynnikiem przenikania ciepła równym 
0.22 W/(m•K) (Śliwa T. et al., 2017)

PERN skutecznie realizuje strategię 
Jest już kontrakt na nowe zbiorniki w Gdańsku
Pojemność  magazynowa  parku 

zbiornikowego  w  Gdańsku  w  ciągu 
najbliższych  dwóch  lat  przekroczy  1 
mln m³ – to efekt podpisanej właśnie 
umowy z konsorcjum Mostostal Płock 
i Mostostal Warszawa w sprawie bu-
dowy dwóch nowych zbiorników na 
ropę – po 100 tys. m³ każdy. Inwesty-
cja jest podyktowana oczekiwaniami 
klientów,  którzy  w  coraz  większym 
stopniu  dywersyfikują  dostawy  su-
rowca. Jest to także jeden z elementów 
budowy  niezależności  energetycznej 
naszego kraju.

Obecnie w Bazie w Gdańsku znajduje się 18 
zbiorników o łącznej pojemności 900 tys. m³. 
Do przetargu na budowę nowych pojemności 
zgłosiło się dwóch oferentów. PERN wybrał 
ofertę konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal 
Warszawa jako najkorzystniejszą. Wartość kon-
traktu sięgnie prawie 143 mln zł.

Rozbudowa naszych pojemności magazy-
nowych to konieczność bo oczekują tego nasi 
klienci – podkreślił Tadeusz Zwierzyński, wice-

prezes Zarządu PERN. – Coraz więcej ropy trafia 
do nas drogą morską. Dlatego zdecydowaliśmy 
o realizacji tego projektu. Jednocześnie chciał-
bym podkreślić, że budowa nowych pojemności 
w gdańskiej bazie to dopiero początek ambitne-
go programu inwestycyjnego, który sięga 2020 
roku – dodał Tadeusz Zwierzyński.

Jeszcze w 2018 roku PERN zamierza zakoń-
czyć I etap rozbudowy pojemności w obszarze 
paliw. Chodzi o niemal 130 tys. m³. Nowe zbior-
niki powstaną tam, gdzie jest największy popyt 

klientów – czyli w bazach w Nowej Wsi Wielkiej 
i Koluszkach.

– Do realizacji projektu przystąpimy nie-
zwłocznie po podpisaniu kontraktu. Na wy-
budowanie zbiorników mamy 25 miesięcy, co 
oznacza, że w pierwszym kwartale 2020 roku 
PERN będzie miał już do dyspozycji nowe po-
jemności magazynowe – podkreślił Maciej Ba-
rycki, prezes Mostostal Płock.

PERN S.A.

Fot. arch. PERN S.A.
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Podkarpacie wciąż bogate w gaz ziemny. 
PGNiG ma kolejne odkrycie

Największe złoże gazu w Polsce szacowane na prawie 
20 mld m3 więcej niż udokumentowano wcześniej

Nowo odkryte  złoże gazu zloka-
lizowane jest na terenie koncesji Lu-
bliniec-Cieszanów. Wstępne analizy 
wskazują zdolności wydobywcze na 
poziomie 20 mln m3 gazu ziemnego 
rocznie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA odkryło nowe wielohoryzontowe złoże 
gazu ziemnego na głębokości 700 m. Prace 
poszukiwawczo-rozpoznawcze prowadzone są 
w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. 
Otwór poszukiwawczy Nowe Sioło-1 jest obec-
nie na etapie prób złożowych. Wstępne analizy 
wskazują zdolności wydobywcze na poziomie 
20 mln m3 gazu rocznie. Analiza końcowych 
pomiarów geofizycznych wskazuje na obecność 
kilku horyzontów gazonośnych.

– To kolejne w ostatnim czasie odkrycie na 
Podkarpaciu. Z dużym powodzeniem stosujemy 
tam nowe metody poszukiwań – mówi Piotr 
Woźniak, prezes zarządu PGNiG SA. – Planujemy 
w tym rejonie jeszcze dwa otwory poszukiwaw-
cze i dopiero wtedy będziemy mogli określić po-
tencjał zasobowy. Pozwoli nam to także na opra-
cowanie strategii zagospodarowania tych płytko 
zalegających horyzontów gazowych – dodaje.

Nowe odkrycie leży na północ od złoża 
gazu ziemnego Lubaczów i na południowy 
wschód od złoża gazu ziemnego Lubliniec-Cie-
szanów. PGNiG ma wyłączność na prowadzenie 

prac poszukiwawczo-rozpoznawczych na tere-
nie tej koncesji.

Spółka ogłosiła niedawno wstępne wyniki 
nowych badań największego w Polsce złoża 
Przemyśl. Wynika z nich, że zasoby wydoby-
walne z tego złoża mogą być większe o prawie 
25 proc. niż wcześniej szacowano, co oznaczać 
może dodatkowe 20 mld m3 gazu ziemnego do 
wydobycia.

W trakcie prac na Podkarpaciu PGNiG sto-

suje metody sejsmiczne 3D, które pozwalają na 
bardzo dokładne określenie budowy geologicz-
nej potencjalnego obszaru zalegania złóż. Bada-
nia prowadzone są na powierzchni łącznej 1,5 
tys. km2. Powstałe w ich efekcie zdjęcie sejsmicz-
ne będzie największym tego typu w Europie.

Departament Public Relations 
PGNiG SA

Arch. PGNiG SA

Zasoby wydobywalne złoża Prze-
myśl mogą być większe o prawie 25 
procent.  Nowe  szacunki  powstały 
w  oparciu  o  zdjęcia  sejsmiczne  3D, 
teraz spółka potwierdzi je kolejnymi 
odwiertami.

– Analiza danych geologicznych, na posta-
wie zdjęcia sejsmicznego 3D i trzech pierwszych 
odwiertów, pozwala wstępnie oszacować po-
tencjał złoża Przemyśl na prawie 20 mld m3 gazu 
więcej, niż do tej pory uważaliśmy – powiedział 
Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – Pro-
wadzimy wiercenia, które mają zweryfikować 
obliczenia potencjału zasobów.

Do tej pory PGNiG wykonało 3 odwierty do 
horyzontu VIIIa, który wykartowano dzięki bada-

niom sejsmicznym 3D. Wyniki odwiertów były po-
zytywne – w trakcie prób uzyskano przypływy gazu 
od 100 do 150 m3/min (przypływ absolutny). Na 
różnym etapie przygotowania jest około 20 kolej-
nych odwiertów w horyzontach VIII–XI.

Do niedawna złoże Przemyśl uznawano za 
złoże w fazie schyłkowej. Wiele lat temu zaso-
by oszacowano na 72 mld m3 gazu a ponad 65 
mld zostało już wydobyte.

– Jeżeli testy wydobywcze potwierdzą nasze 
przypuszczenia, będzie to niezwykle istotne rów-
nież z punktu widzenia bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju. Chociaż PGNiG z powodzeniem 
dywersyfikuje kierunki importu gazu, uważamy, 
że własne, krajowe zasoby surowca są najtań-
szym i najpewniejszym źródłem jego pozyskiwa-
nia – zaznaczył Piotr Woźniak i dodał – To próba 

odwrócenia tendencji spadkowej w udokumen-
towanych zasobach wydobywczych.

PGNiG na szeroką skalę wykorzystuje me-
todę zdjęć 3D, aby określić budowę geologicz-
ną potencjalnego obszaru wydobycia. Spółka 
realizuje takie badania również w rejonie Kra-
marzówka i Rybotycze-Fredropol położonych 
w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Przemyśl. 
Łączny obszar badawczy (powierzchnia odbio-
ru)  tych trzech lokalizacji to 1283 km2. Z kolei 
badania realizowane na terenach pomiędzy 
Sanokiem a Ustrzykami Dolnymi (zdjęcie Wań-
kowa-Bandrów 3D) obejmują 469 km2. Jeszcze 
w tym roku PGNiG rozpocznie zdjęcie 3D na ko-
lejnym fragmencie województwa podkarpackie-
go. Badania zaplanowane w okolicy Lubaczowa 
(zdjęcie Uszkowce 3D) będą prowadzone na 
powierzchni ok. 301 km2.

Departament Public Relations 
PGNiG SA
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Siódme międzynarodowe warsztaty EAGE 
na temat Sejsmiki Pasywnej 2018 w Krakowie 

Siódmy międzynarodowy workshop EAGE odbędzie się w dniach od 27 do 29 marca 2018 w Krakowie. Zgro-
madzi on czołowych ekspertów w dziedzinie projektowania, pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych 
mikrosejsmicznych. Warsztaty pozwolą uczestnikom pracować nad rozwiązaniami dla konkretnych i aktualnych 
problemów w stosowaniu danych mikrosejsmicznych.

Zaproszeni prelegenci poruszą  istotne  problemy i dostarczą  podstawowych informacji. Odbędzie się także 
sesja posterowa, która będzie okazją  do bardziej szczegółowego omówienia tych tematów. Poniżej podajemy 
informacje oraz link do szczegółów oraz rejestracji. 

Seventh EAGE Workshop on Passive Seismic 2018
The beautiful Polish city of Krakow is the host for the Seventh EAGE Workshop on Passive Seismic.  

The workshop. This highly interactive workshop will take place from 27 - 29 March 2018 and brings together 
some of the leading experts in the fields of planning, acquisition, processing and interpretation of microseismic 
data. The workshop allows the participants to work on specific solutions for concrete and current problems  
in the application of microseismic data. 

Invited keynote speakers and discussions in the morning will introduce the different problems and provide 
some background information. The poster session during an extended lunch break then provides an opportunity 
to explore and discuss these topics in more detail. In order to tap into the combined knowledge of the partici-
pants, the afternoon will be dedicated to discussions of specific problems in very small groups before concluding 
the day with a summary that clearly captures the learning and problem solutions.

Why you should attend
• Strong focus on practical solutions;
• Direct access to world-class experts from academia, service providers and operators;
• Online pre- and post-workshop follow-up discussions.
The value of microseismic and other passive seismic data is measured by their capability to impact business 

critical decisions. Although microseismic data have been used extensively to this effect, often the decision makers 
receive mixed messages from their technical experts with respect to the validity and accuracy of processing and 
interpretation results from microseismic projects. This workshop focuses on topics and problem solutions that 
have a direct impact on the cost-effective application of microseismic data.

We look forward meeting you in Kraków at this workshop. For more information please visit 
https://events.eage.org/en/2018/seventh_eage_workshop_on_passive_seismic  
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Reprezentujący  Skarb  Państwa 
minister Energii Krzysztof Tchórzew-
ski oraz prezes PKN ORLEN S.A. Da-
niel Obajtek  podpisali  27.02.2018  r. 
list intencyjny w sprawie rozpoczęcia 
procesu  przejęcia  kontroli  kapitało-
wej  przez  PKN  ORLEN  S.A.  nad 
Grupą LOTOS S.A.

Podpisując list intencyjny, PKN ORLEN S.A. 
i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia 

w dobrej wierze rozmów, których celem będzie 
przeprowadzenie transakcji rozumianej jako na-
bycie przez PKN ORLEN S.A. bezpośrednio lub 
pośrednio minimum 53% udziału w kapitale 
zakładowym Grupy LOTOS S.A. Transakcja za-
kłada nabycie przez PKN ORLEN S.A. akcji Grupy 
LOTOS S.A. od jej akcjonariuszy, w tym w szcze-
gólności od Skarbu Państwa, przy zachowaniu 
wymogów wynikających z przepisów ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finanso-

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie 
przejęcia Grupy LOTOS S.A. przez PKN ORLEN S.A.

Zmiany w Zarządzie 
PKN ORLEN

wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych.

Koncepcja połączenia PKN ORLEN i Grupy 
LOTOS jest obecna w sferze gospodarczej od 
kilkunastu lat, zabrakło jednak determinacji aby 
ten proces zrealizować. Może dlatego, że tak 
ważna decyzja biznesowa rozpatrywana była 
głównie w kategorii emocji, a nie twardych 
faktów i liczb – mówi Daniel Obajtek, prezes 
Zarządu PKN ORLEN. – Procesy konsolidacyjne 
na tym rynku trwają od wielu lat i żeby być kon-

Na  posiedzeniu  5  lutego  2018  r. 
Rada Nadzorcza PKN ORLEN do-
konała  zmian  w  składzie  Zarządu 
Spółki. Ze stanowiska prezesa Zarzą-
du  odwołany  został Wojciech  Jasiń-
ski, a pełnienie tej funkcji powierzo-
no Danielowi Obajtkowi.

Jednocześnie Rada Nadzorcza odwołała wi-
ceprezesa Zarządu Mirosława Kochalskiego oraz 
członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów Marię 
Sosnowską. Rada postanowiła też oddelegować 
do funkcji członka Zarządu Józefa Węgreckiego, 
powołanego wcześniej w skład Rady Nadzor-
czej z mandatu Ministra Energii działającego 
w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa.

 
Daniel Obajtek

W związku z powołaniem od 6 lutego 
2018 r. Daniela Obajtka na stanowisko prezesa 
Zarządu PKN ORLEN SA, Daniel Obajtek złożył 
rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Zarządu 
Energa SA w dniu 5 lutego 2018 r. 

Daniel Obajtek (ur. 2 stycznia 1976 w My-
ślenicach) ceniony menadżer, przedsiębiorca 
oraz doświadczony działacz samorządowy. 

Od lutego 2017 roku sprawuje funkcję 
prezesa Energi SA, kierując spółką w zakresie 
finansów, zarządzania ładem korporacyjnym, 
audytu i kontroli, zarządzania ryzykiem, bez-
pieczeństwa, polityki personalnej, polityki 
prawnej, polityki wizerunkowej i dialogu spo-
łecznego. 

Rok 2017, pod kierownictwem Daniela 
Obajtka, Energa SA zakończyła z kapitalizacją 
na poziomie 5,3 miliarda złotych, notując naj-
wyższy wśród krajowych spółek energetycznych 
– sięgający 38 procent – wzrost kursu akcji no-
towanych na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 

Na wzrost zaufania inwestorów złożył się 
szereg czynników, do których należą działania 
inwestycyjne, stabilizujące i restrukturyzacyjne. 
W 2017 roku Grupa Energa zanotowała wzrost 
wolumenu produkcji energii elektrycznej o 9 
procent, wzrost dystrybucji energii elektrycznej 
o 2 procent, wzrost sprzedaży detalicznej o 5 
procent. Szacunkowa EBITDA Grupy wynosi 2 
168 mln zł, co stanowi wzrost o 7% w stosunku 
do roku ubiegłego. 

Działalność Grupy charakteryzuje dziś rów-
nież przewidywalność wyniku, która wpływa 
na poczucie stabilizacji w gronie inwestorów 
oraz wśród przeszło 3 milionów klientów indy-
widualnych.

Wśród sukcesów Daniela Obajtka pod-
kreślić należy podjęcie wyzwania w zakresie 
rozwiązania istotnego dla całego polskiego  
sektora energetycznego  problemu tzw. umów 
długoterminowych w zakresie zielonych certyfi-
katów. Problem ten liczony w miliardach złotych 
ma istotne znaczenie dla całego sektora. Energa 
SA, pod kierownictwem Daniela Obajtka, poło-
żyła znaczny nacisk na realizację zadań wpisują-
cych się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju.

Przed objęciem stanowiska prezesa zarządu 
Energi SA, Daniel Obajtek sprawował funkcję 
prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, gdzie zarządzał 11 tys. pracowników 
i odpowiadał za budżet w wysokości 27 mld zł. 
Realizując postawione zadania, Daniel Obajtek 
usprawnił procesy związane z wydatkowaniem 
wielomiliardowych środków z funduszy unij-
nych i krajowych. Zoptymalizował koszty funk-
cjonowania ARiMR i zreformował ją pod wzglę-
dem organizacyjnym.

Od 2006 roku pracując w samorządzie 
skutecznie zrealizował szereg inicjatyw rozwo-
jowych i z powodzeniem przeprowadził wiele 
inicjatyw infrastrukturalnych.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Daniel Obajtek. Fot. arch. PKN ORLEN



21
2(232)/2018

luty

Oprogramowanie ABB wzmocni polski 
rynek energii elektrycznej

kurencyjnym musimy nadrobić zaległości i być 
gotowym na nowe stojące przed branżą wy-
zwania. Skonsolidowany koncern może lepiej 
konkurować na otwartym rynku europejskim. 

Model przygotowywanej transakcji, harmo-
nogram oraz szczegółowe zasady jej realizacji 
wymagają przeprowadzenia szczegółowych 
analiz i będą obecnie wypracowywane – dodał 
prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zgodnie z założeniami stron listu intencyj-
nego, celem transakcji jest stworzenie silnego, 
zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego 
konkurowania w wymiarze międzynarodowym, 
odpornego na wahania rynkowe, m. in. poprzez 
wykorzystanie synergii operacyjnych i koszto-
wych pomiędzy PKN ORLEN i Grupą LOTOS.

Budowa silnego, zintegrowanego koncer-
nu paliwowo-petrochemicznego to decyzja 
biznesowa niezbędna z kilku perspektyw: 
przyszłości biznesowej obu firm, budowania 
wartości firmy dla akcjonariuszy, bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski, ale również inte-
resu klientów indywidualnych. Ta świadomość 
powoduje, że mamy pełną determinację aby 
ten proces sprawnie i skutecznie przeprowa-
dzić – przy wsparciu Skarbu Państwa jako 
kluczowego akcjonariusza a jednocześnie przy 
poszanowaniu praw wszystkich akcjonariu-
szy i z troską o pracowników – dodaje prezes 
Obajtek. 

– Podpisanie listu intencyjnego to przejście 
od trwającej wiele lat fazy planów i pomysłów 

do realizacji. Ze względów formalnych, m.in. 
konieczności uzyskania niezbędnych zgód, ten 
proces potrwa około roku. Zamierzamy zacho-
wywać pełną transparentność i o kolejnych 
krokach będziemy na bieżąco informować 
wszystkich zainteresowanych interesariuszy – 
podkreśla prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przeprowadzenie transakcji będzie możliwe 
m. in. po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz 
zgód odpowiednich organów ochrony konku-
rencji na dokonanie koncentracji.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

ABB  AbilityTM  Network  Ma-
nager  Market  Management  System 
wzmocni  polską  sieć  elektroenerge-
tyczną,  umożliwiając  niezawodne 
dostawy energii elektrycznej.

Firma ABB dostarczy na zlecenie operatora 
krajowego systemu przesyłowego – Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE S.A.) – 
nowoczesny system informatyczny ABB Ability 
Market Management System (MMS). Będzie to 
pierwsza w Europie kontynentalnej instalacja 
wykorzystująca szczegółowy model sieci elek-
troenergetycznej, wspierający bezpieczną tech-
nicznie, niezawodną i wydajną pracę krajowej 
sieci w ramach europejskiego rynku energii. De-
cyzja o wdrożeniu systemu jest elementem stra-
tegii rozbudowy i modernizacji krajowej sieci. 

Polska posiada połączenia międzysyste-
mowe sieci przesyłowej z większością sąsied-
nich krajów. Dzięki tym połączeniom może być 
uczestnikiem europejskiego rynku energii elek-
trycznej. Jednocześnie połączenia te narażają 
krajowy system elektroenergetyczny na niekon-
trolowane przepływy energii elektrycznej mię-
dzy krajami, mogące powodować zakłócenia 
i przerwy w dostawie elektryczności. 

Decyzja PSE S.A. o modernizacji swoich 
systemów poprzez wdrożenie zaawansowane-
go rozwiązania klasy MMS ma ułatwić operato-
rowi integrację w ramach europejskiego rynku 
energii elektrycznej i umożliwić skuteczne zarzą-
dzanie krajowym rynkiem. MMS firmy ABB po-
może w zbilansowaniu w czasie rzeczywistym 
dostaw i zapotrzebowania na energię w kraju, 

maksymalnie wykorzystując możliwości przesy-
łowe sieci przesyłowej. Dzięki nowym funkcjo-
nalnościom można zwiększyć bezpieczeństwo 
energetyczne dla całego łańcucha rynku energii 
w Polsce oraz ułatwić transgraniczną wymianę 
energii w Europie. 

– Cieszymy się, że nasze najnowsze roz-
wiązanie ABB Ability Market Manager otwiera 
kolejny etap długofalowej współpracy z PSE 
S.A. – powiedział Paweł Łojszczyk, krajowy 
dyrektor zarządzający ABB w Polsce. – Chcemy 
nadal wspierać cyfryzację polskiej sieci elektro-
energetycznej i działania na rzecz zapewnienia 
niezawodnych dostaw energii elektrycznej do 
milionów odbiorców, wzmacniając tym samym 
naszą pozycję preferowanego partnera w two-
rzeniu mocniejszej, bardziej inteligentnej i przy-
jaznej dla środowiska sieci.

ABB współpracuje z polskim operatorem 
systemu przesyłowego od wielu lat, wspierając 
rozbudowę i modernizację krajowej sieci elek-
troenergetycznej. Potrzeba tych usprawnień wy-
nika z rosnącego zapotrzebowania na energię 
na terenach zurbanizowanych, integracji no-
wych źródeł energii odnawialnej oraz budowy 
mostów (interkonektorów) elektroenergetycz-
nych, takich jak dostarczone przez ABB połącze-
nie HVDC LitPol, umożliwiające obrót energią 
elektryczną między Litwą a Polską. ABB posiada 
w Łodzi duże centrum produkcyjne transforma-
torów. Wytwarzane lokalnie urządzenia mają 
znaczący udział w krajowej infrastrukturze elek-
troenergetycznej. 

www.abb.pl

Fot. arch. ABB
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Inteligentne  falowniki  nowej  ge-
neracji (TRIO-50) zapewnią większą 
elastyczność  i  efektywność  energe-
tyczną  dachowej  instalacji  fotowol-
taicznej o mocy 1 MW.

ABB dostarczyło szwedzkiej firmie IKEA 
20 innowacyjnych falowników TRIO-50, które 
mają zasilać dachową instalację fotowoltaicz-
ną sztandarowego sklepu marki na wschod-
nich przedmieściach Tampines w Singapurze. 
Instalacja ta ma wytwarzać 1,3 mln kilowa-
togodzin (kWh) energii rocznie – taka ilość 
energii wystarcza do zasilania ponad 280 
gospodarstw domowych. Montaż modułów 
fotowoltaicznych słonecznych na sklepie IKEA 
rozpoczął się w marcu 2017 r., a realizacja 
projektu zakończyła się w grudniu 2017 r.

ABB zdobyło ten kontrakt w pierwszym 
kwartale 2017 r. za sprawą swojego klienta, 
wiodącego integratora systemów fotowol-
taicznych, Phoenix Solar. Dzięki tej instalacji 

IKEA spodziewa się w ciągu najbliższych dzie-
sięciu lat zmniejszenia kosztów energii elek-
trycznej dostarczanej do sklepu o około 2,4 
mln dolarów.

– Jesteśmy dumni ze współpracy z ABB 
w zakresie dostarczenia firmie IKEA najwyż-
szej klasy instalacji fotowoltaicznych, dzięki 
którym wspieramy dążenia firmy do korzysta-
nia z czystej energii. Zależy nam na większym 
rozpowszechnieniu energii słonecznej w Azji, 
a to wymaga współpracy z pionierami tech-
nologicznymi, takimi jak ABB, którzy posiada-
ją wiedzę i umiejętności niezbędne do stwo-
rzenia wysokiej jakości instalacji – powiedział 
Mark Argar, wiceprezes Phoenix Solar na re-
gion Azji-Pacyfiku 

– Dążymy do zaspokojenia rosnącego za-
potrzebowania na energię na całym świecie 
przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu 
na środowisko i tworzeniu wartości dla na-
szych klientów – powiedział Tarak Mehta, 

prezydent Dywizji Produktów i Systemów 
Elektryfikacji ABB. – Jednym z takich przy-
kładów jest właśnie ten projekt: elastyczne 
i innowacyjne technologie fotowoltaiczne 
ABB pozwolą firmie IKEA zaangażować się na 
rzecz realizacji celów w zakresie efektywności 
energetycznej i zrównoważonego rozwoju. 
Integracja odnawialnych źródeł energii jest 
coraz ważniejszym elementem światowej 
rewolucji energetycznej i strategii ABB Next 
Level.

TRIO-50 – zaprojektowany, by łączyć 
wydajność i konkurencyjność cenową falow-
nika centralnego z  elastycznością i łatwością 
montażu falownika szeregowego – trafi na 
kolejne dachy sklepów IKEA w Azji Południo-
wo-Wschodniej. W Malezji 500 kW energii 
uzyskanej przez TRIO-50 zasili centrum han-
dlowe IPC Shopping Center, pierwszą galerię 
handlową Azji Południowo-Wschodniej, do 
której zawitała IKEA. W Tajlandii na zadasze-
nie miejsc parkingowych należących do skle-
pu IKEA w Bang Yai niedaleko Bangkoku trafi 
instalacja z falownikami TRIO-50 o łącznej 
mocy 1,5 MW.

Podobnie jak IKEA, ze względu na szyb-
ko rosnącą opłacalność energii słonecznej, 
również inne przedsiębiorstwa są gotowe do 
montażu większej liczby dachowych instalacji 
fotowoltaicznych w ciągu najbliższych kilku 
lat. Według firmy badawczej GTM Research 
w ciągu ostatnich pięciu lat koszty komercyj-
nych instalacji dachowych spadły o prawie 30 
procent, głównie w wyniku spadku kosztów 
modułów fotowoltaicznych. Energetyka sło-
neczna umożliwia klientom korporacyjnym, 
takim jak IKEA, nie tylko zmniejszenie emisji 
dwutlenku węgla, ale też wygenerowanie 
oszczędności finansowych i operacyjnych. 

Poza przedsiębiorstwami, również ad-
ministracje rządowe w regionie Azji Połu-
dniowo-Wschodniej podejmują inicjatywy 
związane z odnawialnymi źródłami energii. 
Wśród działań kładących podwaliny pod 
zwiększenie wykorzystania energii słonecz-
nej w regionie można wymienić projekty 
Solarnova singapurskiej rady Economic Deve-
lopment Board, tajlandzki plan rozwoju alter-
natywnych źródeł energii (AEDP) czy przepisy 
malezyjskiego organu Sustainable Energy 
Authority (SEDA). 

www.abb.pl

ABB pomaga firmie IKEA wykorzystać 
energię słońca w Singapurze

Fot. arch. ABB
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Jerzy 
Zagórski

Polacy chcą różnych źródeł 
dostaw gazu, by płacić mniej 
i czuć się bezpiecznie

Polska w opinii zdecydowanej większości 
Polaków powinna jak najszybciej zdywer-
syfikować źródła dostaw gazu. Ich zdaniem 
zerwanie zależności od jednego dostawcy 
znacząco poprawi nasze bezpieczeństwo 
i umożliwi obniżenie cen surowca. To naj-
ważniejsze wnioski z badania GfK Polonia 
„Bezpieczeństwo energetyczne Polski 2017 
– rynek gazu”.

– Wyniki badania potwierdzają, że reali-
zowana przez Ministerstwo Energii polityka 
dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziemnego 
oraz strategia budowy bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski spotykają się ze zrozumieniem 
Polaków i odpowiadają na ich oczekiwania. 
Działania konsekwentnie podejmowane przez 
nasz rząd we współpracy ze spółkami działa-
jącym w sektorze przynoszą wymierne efekty 
i prowadzą do wzrostu niezależności energe-
tycznej naszego kraju – komentuje minister 
energii Krzysztof Tchórzewski.

– Jednym z elementów polityki realizowa-
nej przez Polskę w obszarze dywersyfikacji jest 
rozbudowa infrastruktury gazowej – w tym 
m.in. rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu 
i realizacja projektu Baltic Pipe. Ponadto unieza-
leżnienie się od dominującego dostawcy gazu 
jest gwarancją konkurencyjnych cen surowca. 
Zwiększenie wykorzystania gazu w energetyce 
przyczyni się także do ograniczenia emisyjności 
polskiej gospodarki i tym samym będzie skutecz-
nym narzędziem walki ze smogiem – podkreśla 
wiceminister Michał Kurtyka odpowiedzialny 
w Ministerstwie Energii m.in. za sektor gazowy.

Aż 93% respondentów jest zdania, że 
Polska powinna sprowadzać gaz z różnych 
kierunków i źródeł, a więc uniezależniać się od 
jednego dostawcy. Obecnie około 70% importo-

wanego gazu trafia do Polski z Rosji, co według 
większości badanych (75%) nie jest korzystne 
dla naszego kraju. Stąd też duże poparcie dla 
budowy gazociągu Baltic Pipe, który ma umoż-
liwić przesyłanie do Polski surowca wydobywa-
nego w Norwegii. O tym, że jest to inwestycja, 
która poprawi bezpieczeństwo energetyczne, 
jest przekonanych 90% respondentów.

Piotr Woźniak, prezes Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa, które w 2017 r. 
sprowadziło z zagranicy łącznie ok. 13,7 mld m3 
surowca, zwraca uwagę, że Polakom nie podo-
bają się także wysokie ceny gazu importowane-
go z kierunku wschodniego. Płacimy za niego 
znacznie więcej niż odbiorcy w innych krajach, 
np. w Niemczech. 

– Cieszy nas również bardzo duże poparcie 
dla budowy gazociągu, który pozwoli sprowa-
dzać do Polski gaz wydobywany przez PGNiG 
w Norwegii. Aż 90% ankietowanych uważa, 
że realizacja projektu pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. 
Planowana produkcja gazu ziemnego w Nor-
wegii przez PGNiG w 2022 roku ma osiągnąć 
2,5 mld m3 rocznie. Własny gaz zawsze będzie 
najtańszy i konkurencyjny cenowo – wskazuje 
Piotr Woźniak.

Badanie zostało zrealizowane w grudniu 
2017 roku przez GfK Polonia. Przeprowadzone 
zostało na reprezentatywnej ogólnopolskiej pró-
bie 1000 Polaków w wieku 18+ metodą CATI 
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

Rynek „LNG małej skali” wzrośnie 
dzięki mniejszym odbiorcom

Mobilne stanowisko do odmierzania 
skroplonego gazu ziemnego zaprojektowane 
przez specjalistów z PGNiG może zrewolucjo-
nizować rynek tzw. LNG małej skali w Polsce. 
Mniejsi odbiorcy gazu będą mieli możliwość 
skorzystania tylko z części ładunku gazu prze-
wożonego przez standardowej wielkości cy-
sterny.

Inżynierowie z Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA zaprojekto-
wali mobilne stanowisko SMOK, dzięki któremu 
z autocysterny przewożącej skroplony gaz ziem-
ny (LNG) można będzie dokładnie odmierzyć 
żądaną część ładunku. W tej chwili rynek LNG 
malej skali jest ograniczony tylko do takich od-
biorców, którzy są w stanie odebrać pełny ładu-
nek cysterny.

– PGNiG chce doprowadzić do sytuacji, 
w której z LNG małej skali, mogliby korzystać 
nie tylko odbiorcy mający możliwość odebrania 
całej partii skroplonego gazu z cysterny, ale tak-
że ci, którzy potrzebują jedynie części ładunku. 
Mam tu na myśli osiedla domów jednorodzin-
nych, duże gospodarstwa rolne czy małe zakła-
dy produkcyjne – mówi Łukasz Kroplewski, wi-
ceprezes zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. – Teraz 
mamy do czynienia tylko z takimi przypadkami, 
gdzie jeden odbiorca bierze wszystko, a to 
ograniczony rynek. Możliwość dzielenia ładun-
ku cysterny na partie zdecydowanie wpłynie na 
rozwój rynku LNG w Polsce – dodaje.

Obecnie LNG może za pośrednictwem au-
tocystern docierać do stacji regazyfikacyjnej 
i dalej po regazyfikacji do odbiorcy poprzez 
gazową sieć dystrybucyjną. Urządzenie zapro-
jektowane przez specjalistów z PGNiG można 
w każdej chwili przetransportować w dowolne 
miejsce w kraju, a możliwość podziału jednego 
ładunku na kilka partii może istotnie zwiększyć 
liczbę użytkowników LNG. Według szacunków 
PGNiG rynek LNG małej skali to ok. 65 tys. ton/
rok i mógłby on w ciągu 10 lat urosnąć do co 
najmniej 200 tys. ton/rok, a więc ponad trzy-
krotnie.  

– Mamy za sobą udany rozładunek cy-
sterny z wykorzystaniem naszego przepły-
womierza na stacji regazyfikacji należącej do 
Grupy PGNiG w Suwałkach. To pierwszy tego 
typu rozładunek w Polsce – mówi Grzegorz 
Rosłonek, dyrektor Centralnego Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA. Wraz 
z początkiem rozwoju pomiarów LNG z wyko-
rzystaniem mobilnych przepływomierzy trwa 
tworzenie całego krajowego systemu nadzoru 
pomiarowo-rozliczeniowego. Nowe stanowiska 
legalizacyjne muszą również być poddawane 
okresowym sprawdzeniom. Pierwsze w kraju 
i w Europie stanowisko referencyjne dla LNG 
powstanie w oparciu o infrastrukturę PGNiG 
SA w Oddziale w Odolanowie we współpracy 
z Głównym Urzędem Miar.

Startuje odwiert rozpoznawczy 
na złożu gazowym Fogelberg 
w Norwegii

Wyniki prac pozwolą na dokładne osza-
cowanie zasobów i zaplanowanie sposo-
bu zagospodarowania odkrycia, w którym 
PGNiG Upstream Norway posiada 20% 
udziałów. Według wstępnych szacunków 



2(232)/2018
luty

24

zasoby złoża wynoszą ok. 60 mln boe gazu 
ziemnego i kondensatu.

– Fogelberg jest złożem gazowym o dużym 
potencjale. To szczególnie ważne, gdy myślimy 
o zwiększaniu produkcji gazu ziemnego i wysy-
łaniu go w niedalekiej przyszłości z Norweskie-
go Szelfu Kontynentalnego do Polski. Ten kieru-
nek ma szczególne znaczenie dla naszej strategii 
dywersyfikacji. W kilkuletniej perspektywie ma 
nam rocznie dawać około 2,5 mld m3 gazu 
ziemnego – powiedział Piotr Woźniak, prezes 
zarządu PGNiG SA.

Złoże Fogelberg znajduje się na Morzu 
Norweskim w obrębie koncesji PL433. Odkryte 
zostało w kwietniu 2010 roku. Prace wiertni-
cze nadzoruje bezpośrednio firma Spirit Ener-
gy Norge, która jest operatorem tej koncesji 
z 51,7% udziałów. Pozostałymi jej partnera-
mi są Faroe Petroleum (28,3%) oraz PGNiG 
Upstream Norway.

Wiercenie otworu rozpoznawczego 6506/9-
4S prowadzone będzie za pomocą platformy 
pływającej Island Innovator i potrwa około 4 
miesięcy, wliczając planowany otwór boczny 
(sidetrack) oraz test produkcyjny. Wyniki z od-
wiertu rozpoznawczego pozwolą uściślić zasoby 
wydobywalne gazu ziemnego i kondensatu.

PGNiG Upstream Norway posiada obecnie 
udziały w 21 koncesjach poszukiwawczo-wy-
dobywczych na Norweskim Szelfie Kontynen-
talnym. Na dwóch z nich pełni rolę operatora. 
PGNiG rozpoczęło działalność w Norwegii 
w 2007 roku. Wielkość zasobów wydobywal-
nych Grupy PGNiG w Norwegii to 83 mln boe 
(stan na 1 stycznia 2018 r.). Firma prowadzi po-
szukiwania złóż zarówno na koncesjach przyle-
gających do złóż, jak i w obszarach mniej rozpo-
znanych, gdzie prawdopodobieństwo odkrycia 
dużych złóż gazu jest większe.

Złoże Fogelberg (PL433) znajduje się na 
Morzu Norweskim na północny wschód od zło-
ża Morvin.

Więcej gazu w złożu Przemyśl
Dzięki innowacyjnym metodom badaw-

czym i wiertniczym PGNiG odkryło nowy ho-
ryzont gazowy w eksploatowanym od 60 lat 
złożu Przemyśl.

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG za-
kończył próby na odwiercie eksploatacyjnym 
Przemyśl–290 położonym w okolicy Ujkowic na 
północ od Przemyśla. W teście uzyskano wyda-
tek absolutny gazu w ilości około 150 m3/min.

Wykonany na przełomie 2017 i 2018 r. 
odwiert o głębokości 2030 m jest już czwartym 

w tym rejonie, z którego uzyskano przypływy 
gazu w ilościach przemysłowych. Do końca roku 
PGNiG planuje wykonanie tam jeszcze trzech 
odwiertów, a wiercenie kolejnego rozpocznie się 
jeszcze w lutym. Prace wiertnicze prowadzi EXA-
LO Drilling, spółka z grupy kapitałowej PGNiG.

Odwiert Przemyśl-290 umożliwi wydobycie 
surowca z nowego horyzontu gazowego VIIIa 
w złożu Przemyśl. Choć jest ono eksploatowane 
już od kilkudziesięciu lat, PGNiG wciąż odkrywa 
w nim kolejne zasoby surowca. Jest to możliwe 
dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod ba-
dań i wierceń.  

– Zdjęcia sejsmiczne 3D zasadniczo zmie-
niły nasz pogląd na temat budowy geologicz-
nej złoża. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję 
o jego rewitalizacji, która pozwoli na eksplo-
atację złoża przez kolejne dekady – powiedział 
Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Złoże Przemyśl jest największym złożem 
gazu w Polsce. Pozyskiwany z niego surowiec 
jest najwyższej jakości – zawartość metanu wy-
nosi ok. 98-99%. Od początku eksploatacji ze 
złoża wydobyto ponad 64 mld Nm3 gazu.

Obecnie PGNiG posiada w kraju 21 koncesji 
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naf-
towej i gazu ziemnego oraz 25 koncesji łącznych 
(poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydoby-
wanie). Spółka dysponuje również 213 konce-
sjami eksploatacyjnymi, z czego 151 to koncesje 
na wydobywanie gazu ziemnego, 14 – ropy 
naftowej a 48 – ropy i gazu. PGNiG ma również 
9 koncesji na magazynowanie gazu ziemnego 
i 3 koncesje na składowanie odpadów.

Departament Public Relations 
PGNiG SA

Ceny ropy naftowej w 2017 r.
Podobnie jak w roku 2016 ruch cen ropy 

nie był zbyt ożywiony, rok rozpoczął się ceną 
Brent ok. 56 dolarów za baryłkę utrzymują-
cą się przez dwa miesiące i dopiero w marcu 
2017 r. nastąpił spadek, ale aż do końca maja 
utrzymywała się cena ok. 50 dolarów uzna-
wana za akceptowalną dla producentów (fig. 
1). Najniższą cenę 44,69 dolarów zanotowa-
no 21 czerwca, po czym nastąpił powolny, 
ale systematyczny wzrost i 27 października 
przekroczona została granica 60 dolarów. Po-
twierdzeniem stabilności cen jest brak reakcji 
na ważne wydarzenia polityczne. Ani nasilenie 
działań wojennych w Syrii, ani konflikt Arabii 
Saudyjskiej i innych państw arabskich z Kata-
rem, ani też test bomby wodorowej w Korei 
Północnej nie znalazły wyraźnego odbicia 
na wykresie. Listopad i grudzień to dalszy 
wzrost aż do 66,99 dolarów 26 grudnia, co 
było najwyższą ceną w 2017 r. Średnia rocz-
na cena wynosiła 61,69 dolarów. Podobnie 
kształtowała się cena ropy WTI na giełdzie 
nowojorskiej. Z reguły cena WTI jest niższa 
o kilka dolarów od ropy Brent. Od stycznia do 
sierpnia wykres WTI niemal dokładnie naśla-
dował wykres Brent, różnica wynosiła tylko 
1-2 dolary, ale później różnica powiększa się, 
ropa Brent drożeje szybciej i w październiku 
odchylenie sięgało 7 dolarów, a grudniu na-
wet 8 dolarów.

Ten rok rozpoczął się ceną Brent 66,39 
USD/baryłkę i w styczniu wycena baryłki oscy-
lowała wokół 70 dolarów.

Fig. 1
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Technologia IT 
w przemyśle naftowym

Badanie zastosowań informatyki w prze-
myśle naftowym przeprowadzone w 2017 r. 
przez portal Accenture i Microsoft pokazuje, 
jak zmienia się udział technologii IT w tej 
branży i jednocześnie jak rośnie świadomość 
kadry zarządzającej i technicznej co do wagi 
tego problemu. Zebrano opinie ponad 300 
osób, które za najważniejsze zalety wynika-
jące z zastosowania metod informatycznych 
uznały podejmowanie szybszych i bardziej 
trafnych decyzji. Jest to istotne dla 30% an-
kietowanych. Na drugim miejscu znajduje się 
skrócenie czasu udostępniania złoża i roz-
poczęcia eksploatacji (19% ankietowanych) 
i na trzecim miejscu zmniejszenie ryzyka 
umożliwione dzięki podejmowaniu decyzji 
w czasie rzeczywistym (12% ankietowanych). 
Jeśli chodzi dziedziny, w których ankietowani 
oczekują największych korzyści z wdrożenia 
informatyki, to 28% wymienia produkcję ropy 
i gazu, 27% geologię i geofizykę, a 19% po-
daje operacje wiercenia i dowiercania. Prze-
ważająca część respondentów (73%) spo-
dziewa się, że w ciągu 3-5 lat większość złóż 
ropy i gazu będzie w pełni zautomatyzowana, 
przy czym dość często wskazywano możliwą 
utratę konkurencyjności w przypadku braku 
niezbędnych inwestycji informatycznych. In-
tensywne inwestycje w informatykę również 
w okresie najbliższych 3-5 lat planuje 70% 
ankietowanych. Powinny one być ukierunko-
wane na urządzenia mobilne, wykorzystanie 
chmury, big data i Internet of Things.

Po raz kolejny jako kluczowy problem 
wymienia się nasilający się deficyt wykwa-
lifikowanych pracowników. Autorzy bada-
nia Accenture w artykule pod wymownym 
tytułem „Źródło talentów wysycha” przy-
pominają przede wszystkim o zbyt małej 
ilości studentów kierunków technicznych 
związanych z przemysłem naftowym. Innym 
niepokojącym zjawiskiem jest zmniejszanie 
się liczby doświadczonych specjalistów – 
w 2015 r. w wieku powyżej 55 lat było ich 
15%, w 2025 będzie tylko 7%. Wymienione 
poprzednio potrzeby kadrowe związane z in-
formatyzacją i modernizacją branży naftowej 
wymagają zwiększenia zatrudnienia, a defi-
cyt w 2025 r. jest szacowany na 10-40 tys. 
osób. 

Węgry zwiększają import 
gazu z Rumunii

Dotychczas gaz ziemny importowany 
przez Węgry pochodził głównie z Rosji. Na 
początku lutego br. premier V. Orban poinfor-
mował o porozumieniu z Rumunią dotyczącym 
zakupu 4 mld m3 gazu rocznie. Na konferencji 
prasowej określił tę decyzję jako nową, ko-
rzystniejszą sytuację geostrategiczną, dodał 
też, że jest to koniec epoki rosyjskiego mo-
nopolu gazowego dla Węgier. Do roku 2022 
dostawy gazu z Rumunii mają przekroczyć 
połowę całkowitego importu. W lipcu 2017 r. 
w Budapeszcie podpisano memorandum po-
między Gazpromem i Hungarian Gas Trade 
Ltd. o przedłużeniu długoterminowej współ-
pracy w zakresie dostaw gazu rosyjskiego 
dla Węgier, w tym w zakresie wykorzystania 
możliwości, jakie powstaną po zbudowaniu 
gazociągu TurkStream (Tureckij Potok) z Rosji 
do Turcji i uruchomieniu połączenia z Tur-
cji do Bułgarii i Serbii, a stamtąd na Węgry. 
W 2016 r. węgierski import gazu z Rosji wy-
nosił 5,7 mld m3.

Zakaz wiercenia z rdzeniowaniem 
dla Ineos Shale

Spółka Ineos Shale prowadząca poszukiwa-
nia w W. Brytanii i posiadająca w East Midlands 
koncesje o łącznej powierzchni 9400 km2 na-
potyka coraz to nowe trudności w realizacji 25 
wierceń planowanych w najbliższym okresie. 
Najpierw był to postulowany przez Partię Pracy 
zakaz szczelinowania (wprowadzony w Szkocji), 
teraz rada hrabstwa Derbyshire przegłosowała 
odrzucenie wniosku o pozwolenie na wiercenie 
otworu Bramleymoor do głębokości 2400 m, 
którego zadaniem miało być zbadanie własności 
formacji łupkowych. Sprzeciw był motywowany 
zagrożeniem hałasem, zapyleniem, szkodami 
w środowisku naturalnym, zakłóceniami ruchu 
drogowego i naruszeniem stanowisk archeolo-
gicznych. Publiczna dyskusja nad wnioskiem 
Ineos Shale trwała od 19 czerwca ub. roku do 7 
lutego br. Dyrektor wykonawczy firmy Ron Coyle 
wyjaśniał, że wniosek dotyczył zwykłego wier-
cenia z rdzeniowaniem, ale bez szczelinowania. 
Inny konflikt wydarzył się w Nottinghamshire, 
gdzie organizacja ekologiczna National Trust 
sprzeciwiła się wykonywaniu badań sejsmicz-
nych argumentując, że doprowadzą one do 
eksploatacji i wykorzystywania paliw kopal-

nych. Ineos Shale planował zdjęcie sejsmiczne 
3-D o powierzchni 250 km2 w obrębie koncesji 
Clumber Park. W rozwiązanie sporu zaangażo-
wał się urząd UK Oil & Gas Authority, który skie-
rował sprawę do Sądu Najwyższego. Przedsta-
wiciel firmy oświadczył, że kroki prawne traktuje 
jako ostateczność, ale organizacja ekologiczna 
nie przyjmowała merytorycznego uzasadnienia 
kierując się „politycznym uprzedzeniem do gazu 
łupkowego”.

Postęp w budowie TurkStream
Rozpoczęta w maju 2017 r. budowa ga-

zociągu TurkStream postępuje i prace trwają 
na odcinku lądowym w Rosji oraz na rosyj-
skim odcinku podmorskim. Szwajcarski wy-
konawca Allseas Group ułożył już 760 km 
podwójnego rurociągu o średnicy 810 mm. 
Część płytkowodną układano ze statku do 
układania rurociągów „Audacia”, część głę-
bokowodną ze statku „Pioneering Spirit”. Te-
raz władze tureckie wydały zgodę na budowę 
drugiej nitki na wodach tureckich. Gazociąg 
o długości 930 km ma być oddany do użyt-
ku w 2019 r., przepustowość każdej z nitek 
wyniesie 15,75 mld m3 rocznie. Maksymalna 
głębokość, na której będzie układany gazo-
ciąg wynosi 2200 m.

Odkrycie złoża gazu 
na wodach Cypru

Odkrycia nowych, dużych złóż gazu we 
wschodniej części Morza Śródziemnego, 
a szczególnie złoża Aphrodite zachęciły do 
poszukiwań również w pobliżu Malty i Cypru. 
W grudniu 2017 r. włoski koncern ENI wspól-
nie z Totalem rozpoczął wiercenie pierwszego 
otworu poszukiwawczego na południowy za-
chód od Cypru. Na początku lutego br. ENI po-
dało, że w wierceniu Calypso zlokalizowanym 
w obrębie bloku nr 6 stwierdzono w utworach 
kredy i miocenu obecność interwału gazono-
śnego o znacznej miąższości. Osady kredowe 
charakteryzują się doskonałymi własnościami 
zbiornikowymi. Otwór Calypso osiągnął głę-
bokość 3827 m przy głębokości wody 2074 
m. Dotychczasowe oceny porównują tę nową 
akumulację ze znanym złożem Zohr w sektorze 
egipskim Morza Śródziemnego. Potwierdziły 
się więc optymistyczne zapowiedzi dyrektora 
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wykonawczego ENI Claudio Descalziego, któ-
ry spodziewał się odkrycia o znaczeniu prze-
mysłowym. 

Rozpoczęcie wiercenia drugiego otworu 
na południowy wschód od wyspy przy udziale 
koreańskiego KOGAS przypuszczalnie opóź-
ni się z powodu działań Turcji, ponieważ 10 
lutego br. agencja Associated Press podała 
wiadomość o blokowaniu przez okręty turec-
kie platformy wiertniczej, która miała być od-
holowana na wyznaczone stanowisko wierce-
nia. Jako uzasadnienie władze tureckie podały 
przeprowadzenie manewrów, które potrwają 
do 22 lutego. Również inne statki handlowe 
zostały uprzedzone o zakazie żeglugi w tym 
rejonie. Turcja sprzeciwia się wierceniom 
jako naruszającym prawa Turków cypryjskich 
i uważa turecką część Cypru za przeznaczoną 
wyłącznie do swoich poszukiwań naftowych. 
Jednak bloki koncesyjne zgłoszone w trzech 
dotychczasowych rundach przetargowych 
są zlokalizowane tylko w południowej części 
wyłącznej strefy ekonomicznej Cypru, a nie 
w części północnej, położonej między Cyprem 
i granicą sektora tureckiego. Interwencja tu-
recka z 10 lutego była przedmiotem konsul-
tacji ministerstwa spraw zagranicznych Cypru 
z rządem włoskim i ENI. Sytuację skompliko-
wała wypowiedź prezydenta Recepa Erdoga-
na z 13 lutego br. z ostrzeżeniem skierowanym 
do Grecji i Cypru oraz do firm międzynarodo-
wych. „Zalecamy, aby firmy zagraniczne nie 
stawały się narzędziem do naruszania granic 
i nie przeceniały poparcia Greków cypryjskich. 
Taki pokaz siły potrwa tylko do czasu pojawie-
nia się naszych okrętów i samolotów.” Pre-
zydent Cypru nie komentował tych słów, ale 
uspokajał, że działania floty tureckiej nie są 
sygnałem kryzysu, chociaż w newralgicznym 
rejonie doszło już do kolizji greckich i tureckich 
jednostek marynarki wojennej. Ukazało się też 
oświadczenie rzecznika Komisji Europejskiej 
o monitorowaniu przez Unię wydarzeń na Mo-
rzu Śródziemnym.

Również ExxonMobil przewiduje wy-
konanie na wodach wokół Cypru w drugiej 
połowie 2018 r. dwóch wierceń poszukiwaw-
czych. Mniej korzystnie przedstawiają się per-
spektywy ropo- i gazonośności wokół Malty. 
Historia poszukiwań na tym obszarze liczy 
60 lat i praktycznie nie uzyskano pozytyw-
nych wyników. Ostatni odwiert Hagar Quim-
1 wykonany w 2014 r. przez Mediterranean 
Oil & Gas zakończono w utworach eocenu 
nie stwierdzając obecności węglowodorów. 
Dodatkowo prowadzenie rozpoznania, po-
dobnie jak na Cyprze, poważnie utrudniają 
spory z Włochami i Tunezją w sprawie roz-
graniczenia stref ekonomicznych. Ewentualne 

nowe odkrycia złóż gazu bardzo wzmocniłyby 
projekt gazociągu EastMed (Eastern Mediter-
ranean), który ma transportować gaz ze złóż 
we wschodniej części Morza Śródziemnego do 
południowej Europy.

Tymczasem Turcja też rozpoczyna wierce-
nia na morzu. W grudniu ub. roku do Stam-
bułu przypłynął wyczarterowany przez TPAO 
(Turkish Petroleum Corp.) statek wiertniczy 
„Deep Sea Metro 2”, który w marcu br. ma 
rozpocząć wiercenie pierwszego otworu na 
Morzu Czarnym. Jest to rejon Bafia-Carsam-
ba w południowej części akwenu, w którym 
niedawno wykonano znaczną ilość badań sej-
smicznych 2-D i 3-D. Statek „Deep Sea Metro 
2” może wykonywać odwierty o głębokości do 
12000 m. W następnym etapie TPAO zamie-
rza go wykorzystać do poszukiwań na Morzu 
Śródziemnym.

Saudi Aramco będzie 
spółką akcyjną

Zapowiadane od pewnego czasu 
przekształcenie państwowego koncernu 
Saudi Aramco w spółkę akcyjną przybliża 
się i według informacji portalu Bloomberg 
pierwsza publiczna oferta akcji może nastą-
pić w II połowie 2018 r. Akcje Saudi Aramco 
mają być wprowadzone na saudyjską giełdę 
Tadawul w Rijadzie i na giełdę londyńską lub 
nowojorską. Będzie to największa oferta gieł-
dowa, bo chociaż Arabia Saudyjska przezna-
czy do obrotu tylko 5% akcji, to jednak biorąc 
pod uwagę wartość koncernu, sprzedaż może 
przynieść nawet 100 mld dolarów. Inicjato-
rem wprowadzenia Saudi Aramco na giełdę 
jest wicepremier, minister obrony i członek 
Rady ds. Gospodarki i Spraw Zagranicznych 
książę Mohammad bin Salman. Celem jest 
uniezależnienie Arabii Saudyjskiej od ropy 
naftowej. Ma temu służyć m. in. plan inwe-
stycji w odnawialne źródła energii o wartości 
5 mld dolarów. 

Oferta sprzedaży akcji wzbudziła ogrom-
ne zainteresowanie na rynku. O zamierzonym 
udziale wspólnie z bankami rosyjskimi mówił 
dyrektor wykonawczy rosyjsko-chińskiego 
funduszu inwestycyjnego Kirył Dmitriew. 
Pojawiła się też kolejna próba oszacowania 
wartości giełdowej Saudi Aramco. Podobnie 
jak inne państwowe koncerny naftowe, Saudi 
Aramco nie publikuje danych finansowych, 
jedynie informacje o wydobyciu i zasobach. 
Teraz maklerzy oceniają, że wycena koncernu 

może wynosić 2,5 biliona dolarów, ale te spe-
kulacje można będzie zweryfikować dopiero 
po wejściu na giełdę.

JerzyZagórski
Źródła: Accenture, Allseas Group, 

Associated Press, Bloomberg, Gazprom Nieft, 
Hart’s E&P, Ineos Shale, Offshore, 

Oil & Gas Journal, Oil & Gas Financial Journal, 
OPEC, Pennenergy, Rigzone, TPAO, 

Upstream, World Oil.

4,7 mld zł za markę ORLEN
Miano najcenniejszej polskiej marki nie-

przerwanie od 10 lat należy do PKN ORLEN. 
W najnowszej XIV edycji Rankingu Najcen-
niejszych Polskich Marek „Rzeczpospolitej” 
wartość marki ORLEN wzrosła w stosunku 
do poprzedniego roku o około 20% i jest ona 
obecnie wyceniana jest na 4,7 mld zł. 

ORLEN otrzymał także drugą statuetkę za za-
jęcie pierwszego miejsca w jednej z 12 kategorii 
branżowych to jest: „Pozostałe produkty niespo-
żywcze”. Na podium obok PKN ORLEN – podob-
nie jak w latach ubiegłych – na drugim miejscu 
znalazła się Biedronka, na trzecim PKO BP.

– ORLEN utrzymuje prymat wśród polskich 
marek nieprzerwanie od 10 lat co jest wyjąt-
kowe w kontekście dynamicznego rozwoju 
gospodarki i wzrostu konkurencyjności na ryn-
ku. Tegoroczna edycja jest jednak absolutnie 
szczególna, ponieważ nie dość, że obroniliśmy 
pozycję pierwszej narodowej marki, to jej war-
tość udało nam się zwiększyć o 20%. ORLEN 
postrzegamy jako wizytówkę polskiego bizne-
su i traktujemy jako duże zobowiązanie wobec 
wszystkich naszych interesariuszy. Obiecujemy 
umacniać pozycję wiodącej polskiej marki OR-
LEN w świadomości całego naszego otoczenia 
w wymiarze zarówno lokalnym, krajowym jak 
i światowym – powiedział Zbigniew Leszczyń-
ski, członek Zarządu PKN ORLEN. 

Ranking „Polska Marka”, którego patrona-
mi są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Tech-
nologii oraz Pracodawcy RP „Rzeczpospolita” 
organizuje już od 14 lat. Podstawowym kryte-
rium selekcji marek jest ich polskość, rozumia-
na jako miejsce narodzin znaku towarowego. 
W rankingu można znaleźć zarówno marki na-
leżące do polskiego kapitału, jak i zagranicz-
nych właścicieli.
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PKN ORLEN bada produkcję 
biokomponentów z glonów

W ramach innowacyjnego projektu ba-
dawczego koncern uruchomił w Płocku stację 
doświadczalną, w której będzie rozwijał tech-
nologię produkcji biokomponentów wyższej 
generacji, pozyskiwanych z glonów olejo-
wych. Do ich wytwarzania wykorzystywane 
będą wody poprodukcyjne oraz dwutlenek 
węgla pochodzący z procesów rafineryjnych.

Celem projektu jest ocena możliwości 
produkcji, w warunkach rzeczywistych funk-
cjonowania rafinerii, oleju z glonów (zielenic 
i okrzemek), który może być wykorzystany do 
wytwarzania biopaliw drugiej generacji. W ra-
mach prowadzonych badań, na pierwszym 
etapie ustalone zostaną optymalne warunki 
wzrostu glonów, takie jak skład wód poproduk-
cyjnych czy ich temperatura. Następnie testo-
wane będą możliwości poprawy efektywności 
przyrostu biomasy glonów i maksymalizacji 
ilości gromadzonego przez nie biooleju m.in. 
poprzez intensyfikację dodawanego CO2. Wy-
produkowany w wyniku tłoczenia z biomasy 
glonowej olej będzie badany pod kątem pro-
dukcji estrów oraz biowęglowodorów synte-
tycznych, które mogą być wykorzystywane jako 
biokomponenty oleju napędowego. Pozostała 
po wytłoczeniu oleju biomasa glonowa będzie 
testowana pod kątem możliwości jej dalszego 
energetycznego wykorzystywania, m.in. w pro-
dukcji biogazu. Badaniom poddana zostanie 
również pozostałość masy organicznej z okrze-
mek pod kątem możliwości wykorzystania 
w produkcji polimerów.

– Prowadzone prace badawczo-rozwojo-
we są dobrym przykładem tego w jakie pro-
jekty innowacyjne chcemy się angażować. 
Z jednej strony mają one na celu efektywne 
wykorzystywanie produktów ubocznych, któ-
rymi już dysponujemy, z drugiej zaś doskona-
le wpisują się w trendy regulacyjne. Nie bez 
znaczenia pozostaje również fakt, że w przy-
padku zakończenia projektu sukcesem, po-
zwoli on na redukcję emisji dwutlenku węgla 
pochodzącego z procesów produkcyjnych, co 
w konsekwencji może przyczynić się do popra-
wy jakości środowiska naturalnego – powie-
dział Robert Czekaj dyrektor wykonawczy ds. 
Zarządzania Łańcuchem Dostaw, w którego 
obszarze jest realizowany projekt.

Szczepy glonów oraz okrzemek zostały 
wcześniej wyselekcjonowane na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie 

Szczecińskim, z którymi PKN ORLEN współ-
pracuje przy projekcie. Do jego realizacji na 
terenie zakładu w Płocku wybudowano stację 
badawczą, której wyposażenie, obejmujące 
m.in. fotobioreaktory, pozwala na przeprowa-
dzanie całego procesu od hodowli glonów po 
pozyskanie oleju.

Hodowla glonów na potrzeby produkcji 
biopaliw drugiej generacji ma szereg przewag 
w stosunku do standardowej biomasy. Jest 
to przede wszystkim wysoki w stosunku do 
innych roślin oleistych uzysk, szybkie tempo 
wzrostu, wysoki potencjał pochłaniania CO2 
oraz możliwość wykorzystania ścieków i wód 
poprodukcyjnych.

Projekt prowadzony przez PKN ORLEN ma 
szansę wesprzeć realizację nowych wytycznych 
UE w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych i zwiększania poziomu udziału biopaliw 
zaawansowanych w paliwach. Po przepro-
wadzeniu badań koncern zyska wiedzę, czy 
technologia pozwala na realizację wytycznych 
nakreślonych przez projekt dyrektywy o odna-
wialnych źródłach energii tzw. RED II procedo-
wanej na poziomie unijnym, zakładającej udział 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, 
w końcowym zużyciu w UE, na co najmniej 27% 
do roku 2030.

ORLEN doceniony przez 
amerykańskich ekspertów

Już po raz piąty PKN ORLEN jako jedyna 
polska firma znalazł się w rankingu najbar-
dziej etycznych firm świata – The World’s 
Most Ethical Company (WMEC).

Tytuł The World’s Most Ethical Company to 
podkreślenie przywiązania firmy do uczciwości 
i priorytetowego traktowania etycznych praktyk 
biznesowych. Przyznawany jest tylko na rok 
-  po tym okresie firmy mogą poddać się po-
nownej ocenie.

Wyróżnienie przyznawane jest przez mię-
dzynarodowy zespół ekspertów amerykańskie-
go Ethisphere Institute – światowego lidera 
w definiowaniu i promowaniu standardów 
etycznych w  biznesie. Kluczowym kryterium 
jest umiejętność wdrożenia etyki w codziennej 
działalności firmy oraz wyznaczania standardów 
etycznego przywództwa. Oceniający eksperci 
biorą pod uwagę m.in.: ład korporacyjny, od-
powiedzialność społeczną, budowanie kapitału 
ludzkiego czy rozwiązania na rzecz rozwoju in-
nowacyjności.

– Z satysfakcją przyjęliśmy ponowne wy-
różnienie PKN ORLEN prestiżowym tytułem The 

World’s Most Ethical Company. Dla Koncernu to 
ważna nagroda, doceniająca starania, ale jed-
nocześnie motywująca do dalszych wysiłków 
w tym zakresie. Firmy strategiczne takie jak 
PKN ORLEN są odpowiedzialne za tworzenie 
nowych standardów w biznesie oraz  wyzna-
czanie kierunków w sposobach prowadzenia 
działalności firmy. Budowanie właściwych relacji 
ze wszystkimi interesariuszami opartymi o war-
tości, wzmacnia zaufanie do firmy, a to z kolei  
wpływa na jej sukces. Znalezienie się w tym za-
szczytnym rankingu obliguje ORLEN do dalsze-
go rozwoju – powiedział Zbigniew Leszczyński 
członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży.

– Firmy, które w 2018 roku otrzymały ty-
tuł osiągnęły rekordowy poziom w zakresie 
zaangażowania i współpracy z interesariusza-
mi i społecznościami. Mierzenie i poprawianie 
kultury, autentyczne przywództwo, dążenie do 
różnorodności i zobowiązanie do przejrzystości 
były dla badanych firm priorytetowe. Z każdym 
rokiem obserwujemy jak zwiększa się szero-
ko rozumiana odpowiedzialność najbardziej 
etycznych firm świata. Po raz kolejny widzimy, 
że firmy działające w oparciu o jasno zdefinio-
wane zasady odnoszą sukces i podnoszą swoją 
wartość – powiedział CEO Ethisphere Timothy 
Erblich.

The Ethisphere Institute to niezależny ośro-
dek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę 
w biznesie, a także zarządzanie z poszano-
waniem najwyższych standardów w relacjach 
z pracownikami, partnerami biznesowymi, in-
westorami i regulatorami rynku. Misją Ethisphe-
re Institute jest promowanie najlepszych prak-
tyk w zakresie etyki korporacyjnej, aby pomóc 
organizacjom w ograniczeniu ryzyka i poprawie 
relacji z otoczeniem, inwestorami, partnerami 
biznesowymi, a także regulatorami rynku po-
przez zapewnienie niezależnej weryfikacji etyki 
korporacyjnej. 

Więcej na stronie https://ethisphere.com/
ethisphere-announces-2017-worlds-most-
ethical-companies/

ORLEN sprzeda paliwa 
na potrzeby US Army

PKN ORLEN podpisał kontrakt na zaopa-
trzenie w paliwa dla armii amerykańskiej, 
stacjonującej na terenie Polski. Kontrakt obej-
muje sprzedaż zarówno paliwa lotniczego 
(F34), jak i oleju napędowego (ON i ONA2).

Obecna współpraca będzie realizowana do 
31 grudnia 2018 r. z możliwością jej przedłuże-
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nia na kolejne lata. Już od kwietnia 2017 r. PKN 
ORLEN sprzedaje paliwa na potrzeby amerykań-
skich jednostek w formule spot.  

– PKN ORLEN jest kluczowym producentem 
i dostawcą paliw na krajowym rynku, który kon-
trahentom może zaoferować nie tylko paliwa 
wysokiej jakości, ale także rozwiniętą infrastruk-
turę logistyczną, gwarantującą terminowość 
i pewność dostaw. Sprzedaż paliw do jednostek 
wojskowych, jak armia amerykańska wymaga 
ponadto specjalistycznej wiedzy m.in. w za-
kresie produkcji czy transportu i dzięki temu, że 
mamy wymagane know-how możemy ubiegać 
się o tego rodzaju kontrakty – powiedział Zbi-
gniew Leszczyński, członek Zarządu PKN ORLEN 
ds. Sprzedaży.

Paliwa będą wykorzystywane do zasilania 
zarówno sprzętu lądowego, jak też powietrz-
nego. Dostawy będą realizowane poprzez 
zewnętrznego wykonawcę kontraktowego 
bezpośrednio do baz stacjonowania jednostek 
amerykańskich na terenie Polski, m.in. w Żaga-
niu, Toruniu, Bemowie Piskim czy Świętoszowie. 

Tego rodzaju kontraktacja podlega też rygo-
rystycznym standardom w zakresie poziomu ob-
sługi, tak aby sprostać oczekiwaniom finalnych 
odbiorców. Koncern posiada niezbędne certyfi-
katy AQAP pozwalające realizować sprzedaż wg 
najwyższych standardów dla wojsk NATO. Firma 
jest też dostawcą paliwa lotniczego i oleju napę-
dowego dla Wojska Polskiego.

PKN ORLEN umacnia pozycję 
na praskim lotnisku

PKN ORLEN osiągnął sprzedaż na pozio-
mie 100 milionów litrów paliwa lotniczego 
na międzynarodowym lotnisku im. Vaclava 
Havla w Pradze. Koncern prowadzi działal-
ność w tym międzynarodowym porcie od 1 
kwietnia 2017 r.

Po zaledwie dziesięciu miesiącach działal-
ności, możemy pochwalić się 20% udziałem 
rynku sprzedaży paliwa lotniczego w Pradze. 
Oznacza to, że jesteśmy drugim największym 
dostawcą paliw zarówno dla lokalnych, jak 
i międzynarodowych linii lotniczych w tym por-
cie. To bardzo konkurencyjny rynek, dlatego na 
bieżąco monitorujemy sytuację, szukając okazji 
do dalszego rozwoju naszej działalności w tym 
obszarze – zaznaczył Zbigniew Leszczyński, 
członek Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży.

Produkt dostarczany jest z pobliskiej rafine-
rii w Kralupach zarządzanej przez UNIPETROL, 
spółkę  z Grupy ORLEN, która jest jedynym 

producentem paliwa lotniczego JET A-1 na 
rynku czeskim. Z kolei za usługę tankowania 
odpowiada Czech Airlines Handling, a.s., cer-
tyfikowany agent lotniskowy, posiadający dłu-
goletnie doświadczenie w tankowaniu statków 
powietrznych.

Na lotnisku w Pradze  PKN ORLEN dostarcza 
paliwo lotnicze do skrzydeł samolotów najwięk-
szych międzynarodowych przewoźników lotni-
czych m.in.: Czech Airlines, Qatar Airways, UPS, 
KLM, Air France, Travel Service.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

LOTOS buduje zespół 
zarządzający funduszem CVC

Grupa LOTOS rozpoczęła proces wyboru 
zespołu zarządzającego, z którym planuje uru-
chomić fundusz Corporate Venture Capital (da-
lej: CVC) o szacowanej wartości 40-50 mln EUR. 

Zakończenie procesu wyboru zespołu zarzą-
dzającego planowane jest na połowę 2018 roku. 
Kolejnym krokiem będzie złożenie przez Grupę 
LOTOS oraz wybrany, niezależny zespół zarzą-
dzający, wspólnej aplikacji w Polskim Funduszu 
Rozwoju tak, żeby uruchomienie funduszu CVC 
nastąpiło w drugiej połowie bieżącego roku.

Zgłaszać można się do 6 marca br. Więcej 
informacji w dokumentach opublikowanych za 
pośrednictwem platformy zakupowej dostępnych 
pod adresem – http://bit.ly/2nZ5dLo.

– Wierzę, że profesjonalnie zarządzany fun-
dusz CVC w połączeniu z doświadczeniem oraz 
bogatą wiedzą ekspercką pracowników Grupy 
Kapitałowej LOTOS pozwoli w pełni wykorzy-
stać potencjał płynący z efektywnej współpracy 
firmy przemysłowej ze start-upami. Dla sukcesu 
przedsięwzięcia kluczowa będzie rola infrastruk-
tury technologicznej i laboratoryjnej spółki, którą 
LOTOS wykorzysta m.in. do prowadzenia testów 
wdrożeniowych – mówi Mateusz Aleksander 
Bonca, wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju 
Grupy LOTOS S.A.

Rozpoczęcie procesu wyboru zespołu poprze-
dziły otwarte konsultacje rynkowe w kraju i za 
granicą. Spółka informowała o tym w grudniu na 
swoim firmowym profilu na portalu społecznościo-
wym LinkedIn. W ramach konsultacji dedykowany 
przedsięwzięciu zespół LOTOSu przeprowadził roz-
mowy z menadżerami zarządzającymi funduszami 
typu venture capital lub private equity.

Utworzenie funduszu wspierającego wdraża-
nie innowacji jest jedną z inicjatyw rozwojowych, 
wskazaną w Strategii Grupy LOTOS S.A. na lata 
2017-2022.

Biuro Komunikacji 
Grupa LOTOS S.A

Recykling platform wiertniczych. 
Jak to się robi i ile wart jest ten 
rynek?

Dwie polskie firmy wkraczają na rynek 
wart miliardy dolarów i zamierzają go podbić. 
Zajmą się recyklingiem platform używanych 
w górnictwie morskim. 

Grupa Lotos oraz Grupa Mars Shipyards & 
Offshore, w skład której wchodzą spółki budow-
lane i stocznie podpisały list intencyjny, który do-
tyczy współpracy przy recyklingu platform używa-
nych w górnictwie morskim. Chodzi o recykling 
platform morskich (offshore) oraz infrastruktury 
zlokalizowanej na wyeksploatowanych złożach 
węglowodorów. 

– Możliwość wejścia w nowy segment ryn-
ku offshore, jakim jest recykling platform wiert-
niczych i wydobywczych stwarza dla nas szanse 
na dalszą dywersyfikację oferty i wzmocnienie 
pozycji na rynku - mówi Konrad Konefał, członek 
zarządu MS TFI - zarządzającego Grupą Mars.

Spółki skupione w Grupie Mars to Energo-
montaż-Północ Gdynia, Energop, MSR Gryfia, 
Stocznia Remontowa Nauta, ST3 Offshore, Szcze-
ciński Park Przemysłowy oraz biuro konstruk-
cyjno-technologiczne Mars Design & Solutions. 
Zajmują się remontami i konwersją statków, pro-
dukcją offshore oraz nowymi budowami.

– Kluczowym elementem realizowanej do 
2022 r. strategii rozwoju grupy kapitałowej Lotos 
jest rozwój segmentu wydobywczego. Myślimy 
zarówno o rozszerzaniu działalności poszuki-
wawczo-wydobywczej, jak i o uczestnictwie 
w pracach serwisowych – powiedział Marcin 
Jastrzębski, prezes Grupy Lotos.

Podkreślił, że kooperacja z polskim przemy-
słem stoczniowym może stworzyć efekt synergii 
w tym obszarze.

– Podpisanie listu otwiera możliwość wejścia 
na rynek usług związanych z likwidacją infra-
struktury zlokalizowanej na wyeksploatowanych 
złożach węglowodorów – dodał.

W 2015 r. na likwidację platform globalne 
koncerny wydały ponad 4 mld dolarów. Według 
szacunków, w 2040 roku rynek ten będzie już 
wart ponad 40 mld. Na prawie 3 tys. amerykań-
skich platform, już dzisiaj ponad 600 jest prze-
znaczona do likwidacji. 

Enmaro.com
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Kalendarium

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

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

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

26.02.2018 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego SITPNiG w Krakowie odbyło się spotkanie 
Komitetu Wykonawczego i przewodniczących 
Komitetów Programowych poszczególnych sesji 
12 Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowni-
ków. Celem spotkania było omówienie stanu 
przygotowań do kongresu. 

Podczas spotkania zostały omówione istot-
ne kwestie związane z organizacją Kongresu. 
Ze spraw organizacyjnych omówione zostały 

Posiedzenie Komitetu Wykonaw-
czego XII Polskiego Kongresu 
Naftowców i Gazowników
Kraków 26.02.2018 r.

kwestie związane z patronatami, sponsoringiem 
oraz oprawą artystyczną kongresu, a także udział 
młodych profesjonalistów w tym wydarzeniu. 
Uczestnicy spotkania przedyskutowali nadesła-
ne tematy referatów oraz omówili wstępny har-
monogram ich wygłaszania podczas kongresu. 
Omówili również obszary, które jeszcze powinny 

zostać uzupełnione i objęte referatami. 
Przewodniczący komitetów programowych 

zobowiązali się przekazać pozostałym członkom 
zakres poruszonych na spotkaniu tematów. Kolej-
ny termin spotkania został ustalony na 28 marca.

Dominika Bernaś

Komitet wykonawczy kongresu. Fot. Dominika Bernaś

70 urodziny
Urszula Bajorek z Oddziału w Czechowicach  

Wiesława Libera z Oddziału w Gdańsku 
Bolesław Uramowski z Oddziału w Gdańsku 

Zofia Szpurgis z Oddziału w Pile 
Czesława Wirkus z Oddziału w Pile 

Jerzy Oleszczuk z Oddziału w Poznaniu 
Iwona Szostak z Oddziału w Poznaniu 

Sławomir Wosik z Oddziału w Katowicach
Andrzej Dziura z Oddziału w Tarnowie 

70 urodziny
Stanisław Godlewski z Oddziału w Warszawie II

Henryk Paciorek z Oddziału w Warszawie II

75 urodziny
Stanisław Szołkowski z Oddziału w Poznaniu 

85 urodziny
Kazimierz Szurek z Oddziału w Krośnie 
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Diamentowi partnerzy kongresu: 

POLSKI KONGRES 
NAFTOWCÓW I GAZOWNIKÓW

KRAKÓW, 16-18 MAJA 2018
12 

To największe wydarzenie branży nafty i gazu w Polsce, odbędzie się w maju 2018 roku, 
w Krakowie.

12 Polski Kongres Naftowców i Gazowników: „Przyszłość upstreamu i downstreamu 
w Polsce na tle zmian zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu”

12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals: "The future of upstream 
and downstream in Poland in the context of the changes occurring 

on the European oil and gas market”

Szanowni Państwo
Rozpoczęła się rejestracja na: 

Już dziś zarejestruj się, aby uzyskać niższą opłatę oraz zarezerwować miejsce w hotelu Qubus, 
gdzie odbędzie się kongres.

Studenci, doktoranci i młodzi pracownicy przemysłu będący członkami SITPNiG 
udział w kongresie będą mieli za darmo, 

po spełnieniu określonych kryteriów (informacja na stronie www).

Bieżące informacje oraz karta zgłoszenia: 
https://www.sitpnig.pl/12-pknig-pl 

Po raz pierwszy podczas Kongresu, za najlepszy wygłoszony referat w Sesji młodzieży 
i innowacyjności zostanie przyznana nagroda pieniężna 1st Youth Polish Petroleum Award, 

w ramach rozpoczęcia działalności WPC Youth Professionals Poland przy SITPNIG.

Partnerzy kongresu: Patronat medialny:Patronat:
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ODDZIAŁ w GORLICACH

Tegoroczna  zima  nie  była  zbyt 
łaskawa  dla  zwolenników  aktyw-
nego wypoczynku w  zimowej  scene-
rii. Długo  oczekiwane  opady  śniegu 
wreszcie pokryły pola i lasy Beskidu 
Niskiego  i  umożliwiły  zorganizowa-
nie kuligu w Stadninie Koni Hucul-
skich w Regetowie. 

Wykorzystał to Gorlicki Odział SITPNiG i zor-
ganizował noworoczne spotkanie integracyjne 
dla swoich członków oraz zaprosił na to spotka-
nie koleżanki i kolegów z Oddziałów SITPNiG 
z Sanoka i  Krosna. 

Swoją obecnością zaszczycił nas sekretarz 
generalny SITPNiG Piotr Dziadzio. Zaprzęgnięto 
10 sztuk sanek, którymi na przejażdżkę udało 

Spotkanie integracyjne w Regetowie

się 60 naszych koleżanek i kolegów. Godzinna 
jazda po okolicznych polach i lasach dostar-
czyła uczestnikom niezapomnianych wrażeń. 
Ośnieżona trasa nie sprawiała dużych trudności 
niewielkim koniom huculskim, które z łatwością 
cwałowały po zamrożonym śniegu. Po powrocie 
z kuligu, w regetowskiej gospodzie na zmarnię-
tych gości czekał już gorący posiłek.

Następnie sekretarz generalny w towarzy-
stwie prezesów oddziałów przywitał wszystkich 
uczestników spotkania i zaprosił do dyskusji na 
tematy bieżące, które nurtują członków pracują-
cych obecnie w różnych zakładach pracy. Oma-
wiano realizację planów oddziałów w 2017 r, 
jak również planów współpracy między oddzia-
łami SITPNiG w roku 2018.

Emeryci, którzy również uczestniczyli w tym 
spotkaniu interesowali się aktualną sytuacją 
w zakładach, w których niedawno pracowa-
li. Dyskusja nad działalnością stowarzyszenia 
w oddziałach trwała przez wiele godzin. Snuto 
plany wspólnych wyjazdów i spotkań towarzy-
skich. Jak przystało na koniec karnawału nie 
obeszło się również bez wspólnej zabawy, do 
której przygrywali nam nasi koledzy Marian 
Gawron i Adam Piróg.

Andrzej Drzymała
SITPNiG Oddział w Gorlicach

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Gorlicach Fot. arch. SITPNiG Oddział w Gorlicach

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Gorlicach

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Gorlicach
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gdzie odbędzie się kongres.
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Partnerzy kongresu: Patronat medialny:Patronat:
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Elektromobilność i gazomobilność 
w transporcie publicznym 
„Walka  ze  smogiem  od  hasła  do 

efektów” – konferencja pod takim ty-
tułem odbyła  się na Giełdzie Papie-
rów  Wartościowych  w  Warszawie. 
Obserwatorium Rynku Paliw Alter-
natywnych  uczestniczyło  w  debacie 
„Nowoczesny  transport  miejski”. 
Dyskusja  dotyczyła  gazu  ziemnego 
(CNG  i  LNG),  wykorzystywanego 
jako  paliwo  alternatywne  dla  ko-
munikacji  miejskiej  oraz  polskiego 
potencjału produkcyjnego w zakresie 
autobusów elektrycznych. Organiza-
torem wydarzenia było Centrum Idei 
Gospodarczo-Ekonomicznych. 

Piotr Zaremba, szef projektu ElectroMo-
bility Poland stwierdził, że Polacy deklarują 
coraz większe zainteresowanie pojazdami 
napędzanymi energią elektryczną. Jego zda-
niem, rozwój elektromobilności nad Wisłą 
będzie przyspieszał. Wskazują na to m.in. 
deklaracje zakupu autobusów elektrycznych, 
jakie składa wiele z polskich miast. Kluczem 
do wzrostu popularności EV na rynku jest roz-
wój infrastruktury. Wąskim gardłem projektu 
budowy polskiego samochodu elektrycz-
nego jest uruchomienie produkcji seryjnej, 
lecz Polska musi zaryzykować, aby posiadać 
marki, które w przyszłości będą się liczyć na 
świecie. Nawet przy polskim miksie energe-
tycznym, w którym dominuje węgiel, emisje 
generowane przez pojazdy elektryczne i tak 
są niższe niż w przypadku ich spalinowych 
odpowiedników. 

Damian Gadzialski, dyrektor zarządzający 
Greenway Infrastrukture Poland podkreślił, że 
główną barierą dla zakupu EV nad Wisłą jest 
niewystarczająca liczba ładowarek. Przyjęcie 
przez parlament ustawy o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych było według nie-
go ważnym posunięciem, chociaż sam akt 
wymaga dopracowania, gdyż posiada wady, 
które powinny zostać poprawione. Jedną 
z nich jest wymóg przyłączenia każdej stacji 
do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, 
gdy w wielu przypadkach będzie to po prostu 
niemożliwe, w innych ekonomicznie nieopła-
calne. Wyeliminowanie tych błędów pozwoli 

osiągnąć ambitne cele w zakresie rozbudowy 
infrastruktury do 6 tys. punktów ładowania. 

Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Pol-
skiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych 
stwierdził, że zachęty przewidziane w ustawie 
są niewystarczające. Bez rozszerzenia ich za-
kresu, rynek EV nie będzie się rozwijał w wy-
starczającym tempie. Wsparcie rozbudowy 
infrastruktury w Polsce powinno obejmować 
dopłaty do ładowarek przydomowych. Z badań 
wynika, że kierowcy EV najchętniej ładują swo-
je pojazdy w miejscu pracy lub zamieszkania – 
tam, gdzie spędzają najwięcej czasu. 

Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Ob-
rót Detaliczny odniósł się do kwestii CNG 
i LNG, jako napędu przeznaczonego do au-
tobusów. Podkreślił, że gaz ziemny jest pa-
liwem ekologicznym. Aby rynek gazu jako 
paliwa w Polsce się rozwijał potrzebne jest 
wprowadzenie odpowiednich zachęt ekono-
micznych. PGNiG współpracuje z szeregiem 
samorządów w Polsce, dzięki czemu flota 
autobusów na CNG staje się coraz większa. 
Rynek CNG jest skupiony wokół transportu 
miejskiego i pojazdów użytkowych. Auto-
busy napędzane gazem ziemnym są tańsze 
w eksploatacji i utrzymaniu niż pojazdy za-
silane olejem napędowym i o wiele bardziej 
ekologiczne. Autobusy gazowe cechują niższe 
emisje w każdym aspekcie, w szczególno-
ści w zakresie tlenków azotu. Ma to istotne 
znaczenie w kontekście walki ze smogiem 
w dużych aglomeracjach. Dlatego też stacje 
tankowania CNG będą powstawać przede 
wszystkim w miastach i obszarach podmiej-
skich. CNG jako paliwo wykorzystywane 
w sektorze transportu jest ważnym obszarem 
działalności biznesowej PGNiG. Firma zawar-
ła porozumienie z Autosanem, którego ce-
lem jest promocja gazomobilności w Polsce. 
Marcin Szczudło podkreślił, że CNG może być 
wykorzystywane również do zasilania samo-
chodów osobowych i dostawczych. Autobusy 
na CNG są wyjątkowo bezpieczne, gdyż w ra-
zie rozszczelnienia zbiornika gaz się po prostu 
ulatnia, nie powodując zagrożenia. Pojazdy 
na gaz ziemny nie wybuchają. 

Maciej Mazur z PSPA dodał, że większość 
floty autobusów w Polsce jest napędzana 

konwencjonalnie, co daje duże pole do roz-
woju rynku pojazdów zasilanych paliwami al-
ternatywnymi. Jego zdaniem warto połączyć 
CNG z energią elektryczną by stworzyć front, 
który będzie budował niskoemisyjny transport 
publiczny. 

Jak powiedział Jan Kuźmiński, prezes 
Miejskich Zakładów Autobusowych w War-
szawie, dzisiaj CNG jest najlepszym rozwią-
zaniem, jako paliwo dla autobusów. Jest bar-
dziej ekonomiczne i ekologiczne niż systemy 
hybrydowe, zwłaszcza z uwagi na wysokie 
koszty tych ostatnich. Intersującym wybo-
rem są też pojazdy zasilane LNG, z uwagi na 
krótszy czas tankowania niż w przypadku au-
tobusów na sprężony gaz ziemny. Jak dodał, 
z końcem 2018 r. warszawskie MZA będzie 
posiadać ok. 150 pojazdów gazowych. Zazna-
czył, że regulacje europejskie mogą wymusić 
rezygnację z autobusów z napędem diesla, 
a miasta powinny się odpowiednio wcześniej 
przygotować. Obecnie problem stanowią wy-
sokie ceny pojazdów elektrycznych. 

Jan Waśkiewicz, dyrektor regionalny 
Autosan, poinformował, że firma posiada 
w swojej ofercie autobusy na CNG, jednak 
na przełomie kwietnia i maja w ofercie spół-
ki znajdzie się pojazd elektryczny. Autosan 
wprowadzi także autobusy zasilane LNG. 

Maciej Mazur z PSPA, podsumowując 
debatę, wskazał, że w 2030 r. ok 20 proc. 
autobusów w Polsce powinno być napędza-
ne CNG, ponad 50 proc energią elektryczną, 
a reszta paliwami konwencjonalnymi. Jak do-
dał Marcin Szczudło, obecnie wiele miast na 
zachodzie Europy rezygnuje z zakupu pojaz-
dów na olej napędowy, koncentrując się na 
rozbudowie swojej floty o pojazdy zasilane 
paliwami alternatywnymi, w tym CNG. Taki 
trend widać także w Polsce.

Maciej Mazur 
Dyrektor Zarządzający PSPA
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Już  po  raz  18.  w  dniach  22-55 
lutego  spotkaliśmy  się  na  Mistrzo-
stwach  Branży  Gazowniczej  i  Naf-
towej w Narciarstwie Alpejskim or-
ganizowanych  przez  Stowarzyszenie 
Miłośników  Sportu  i  Rekreacji  „Al-
pejczyk”. 

Sponsorem Głównym Mistrzostw, było 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 

XVIII Mistrzostwa Branży Gazowniczej 
i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim 
o Puchar Prezesa PGNiG
22 – 25 lutego 2018 Rytro, stacja narciarska RyterSKI Raj

W tym roku, w klasyfikacji drużynowej, rywa-
lizacja odbywała się o Puchar Prezesa PGNiG. 
Oprócz zawodów narciarskich, które tak jak 
w ubiegłych latach zostały rozegrane na stoku 
RyterSKI Raj, wzięliśmy także udział w wielu 
imprezach towarzyszących. Tym razem, wszyst-
kich uczestników zaprosiliśmy do Krynicy na 
koncert grupy „Perfect”. Zawodnicy biorący 
udział w zawodach zostali podzieleni na dwie Fot. arch. „Alpejczyk”

Fot. arch. „Alpejczyk”Fot. arch. „Alpejczyk”

Fot. arch. „Alpejczyk”
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Kobiety Grupa I
Miejsce 1 Małgorzata Putowska GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 2 Maria Kolata PGNiG SA Oddział Zielona Góra
Miejsce 3 Magdalena Krzanowska PGNiG SA o/Sanok

Kobiety Grupa II
Miejsce 1 Agnieszka Stajer GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 2 Marianna Korol-Świątkiewicz GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 3 Barbara Petters GAZ-SYSTEM, Warszawa

Mężczyźni Grupa I
Miejsce 1 Artur Warzyński EUROPOL GAZ, Warszawa
Miejsce 2 Jan Pezda  GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 3 Bartłomiej Kowalski INNSOFT, Warszawa

Mężczyźni Grupa II
Miejsce 1 Paweł Tarapacki  PGNiG SA o/Sanok
Miejsce 2 Paweł Fic PGNiG OGiE, Warszawa
Miejsce 3 Paweł Morowiec PGNiG SA o/Sanok

Mężczyźni Grupa III
Miejsce 1 Gniewosz Widuch Ferox Energy Systems, Katowice
Miejsce 2 Michał Makos PGNiG SA, OGiE, Warszawa
Miejsce 3 Paweł Janas PGNiG SA, OGiE, Warszawa

Klasyfikacja drużynowa o Puchar Prezesa PGNiG
Miejsce 1 GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 2 PGNiG SA o/Sanok
Miejsce 3 PGNiG SA o/Zielona Góra
Miejsce 4 PGNiG SA OGiE, Warszawa
Miejsce 5 Europol Gaz, Warszawa
Miejsce 6 Orlen UPSTREAM, Warszawa

grupy wiekowe w kategorii kobiet i trzy grupy 
w kategorii mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali  pu-
chary i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów mistrzostw. Bardzo dziękujemy 
wszystkim uczestnikom i sponsorom biorącym 
udział w tym, jakże ważnym dla nas, corocznym 
wydarzeniu. Mamy nadzieję, że już we wrze-
śniu tego roku, zaprosimy Was na kolejną naszą 
imprezę rowerową, na XVI  Mistrzostwa Polski 
Branży Gazowniczej i Naftowej w Rowerach Te-
renowych oraz III Mistrzostwa w Biegach Prze-
łajowych. We wszystkich dotychczasowych wy-
darzenia organizowanych od 2000 roku przez 
„Alpejczyka” wzięło udział ponad 7000 tysięcy 
uczestników. 

Włodzimierz Kleniewski
Polska Fundacja Olimpijska

Fot. arch. „Alpejczyk”

Fot. arch. „Alpejczyk”Fot. arch. „Alpejczyk”

Fot. arch. „Alpejczyk”

WYNIKI MISTRZOSTW





Kubek
Zawsze Pełny

zyskaj do 
w mega promocji*
Chcesz cieszyć się pyszną, aromatyczną   
i gorącą kawą w atrakcyjnej cenie?
Odwiedź Stop Cafe i skorzystaj z mega okazji.

*Szczegóły w regulaminie promocji na www.stopcafe.pl

30zł


