


•	 opracowywanie	 i	 modyfikacja	 technologii	 wytwa-
rzania:	
	» olejów	podstawowych	 (bazowych),	plastyfikatorów	
naftowych,
	» 	środków	smarowych:	olejów	przemysłowych	i	sma-
rów	plastycznych,
	» wosków	 naftowych	 (parafin	 i	 mikrowosków),	 wo-
sków	 i	 kompozycji	 specjalnych	 oraz	 emulsji	 wo-
skowych,
	» 	dodatków	stosowanych	podczas	wydobycia	 i	trans-
portu	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego:	inhibitorów	ko-
rozji,	inhibitorów	parafin,	inhibitorów	hydratów,	inhi-
bitorów	hydratów	i	korozji,	deemulgatorów	oraz	inhi-
bitorów	oporów	przepływu	ropy	naftowej,
	» 	asfaltów	drogowych	i	przemysłowych,
	» olejów	technologicznych	do	obróbki	metali:	emulgu-
jących	i	nieemulgujących,
	» 	niskokrzepnących	 płynów	 do	 chłodnic	 samochodo-
wych	i	spryskiwaczy	samochodowych;

•	 specjalistyczne	badania	oraz	ocena	właściwości	 fizy-
kochemicznych	i	użytkowych:	
	» środków	smarowych,	smarów	plastycznych	i	olejów	
przemysłowych,	silnikowych,
	» wosków	naftowych,	wosków	specjalnych	oraz	kom-
pozycji	i	emulsji	woskowych,
	» asfaltów	drogowych	 i	 przemysłowych	oraz	emulsji	
asfaltowych,	roztworów	i	mas	asfaltowych	oraz	in-
nych	specyfików	asfaltowych;

•	 opracowywanie	 zagadnień	 związanych	 z	 gospodarką	
olejami	odpadowymi	i	odpadami	rafineryjnymi;

•	 sporządzanie	ekobilansów	procesów	technologicznych	
metodą	Oceny	Cyklu	Życia.	

ZAKŁAD OLEJÓW, ŚRODKÓW 
SMAROWYCH I ASFALTÓW

InSTYTuTu nAFTY I GAZu – 
PAńSTWOWY InSTYTuT BADAWCZY
Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów 
Kierownik: dr inż. Stefan Ptak     
Adres: ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Telefon:  12 617 75 74     Faks: 12 617 75 22    
E- mail: stefan.ptak@inig.pl
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Szanowni Czytelnicy
Bieżący, 2021 rok -  to rok bardzo sym-

patycznych jubileuszy: 75-lecia działalności 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego In-
żynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego oraz 30-lecia istnienia „Wieku 
Nafty” – czasopisma historyczno-naukowe-
go poświeconego badaniu i dokumentowa-
niu historii polskiego przemysłu naftowego, 
rafineryjnego i gazownictwa. A że pora do 
świętowania nie jest najlepsza – ideą Zarządu 
Głównego SITPNiG uczczenia jubileuszu jest 
zamieszczanie na łamach kolejnych numerów 
Wiadomości Naftowych i Gazowniczych cyklu 
artykułów ukazujących historię powstania, 
działalność i trwałe osiągnięcia Stowarzyszenia 
na przestrzeni tych 75 lat. Chcemy pokazywać 
także ludzi mających swój udział w tworzenie 
SITPNiG, zarówno na szczeblu centralnym jak 
i w poszczególnych środowiskach lokalnych, 
zwłaszcza w początkowym okresie integracji 
środowiska naftowo-rafineryjnego ze środowi-
skiem gazowniczym w drugiej połowie lat 70-
tych XX wieku. 

Już w bieżącym numerze zapraszam Pań-
stwa do przeczytania poruszającego artykułu 
wspomnieniowego, ukazującego trudne po-
czątki powstania i ciekawą ewolucję programo-
wą „Wieku Nafty” – zeszytów naukowo-histo-
rycznych, wydawanych w oparciu o przepastne 
zasoby Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bó-
brce. Szczególną wartością tego okolicznościo-

wego artykułu jest ukazanie szerokiego grona 
osób zaangażowanych w tworzenie kolejnych 
numerów czasopisma, ich indywidualnego 
wkładu i zasług w historycznym procesie od-
krywania i upubliczniania fascynujących kart 
przemysłu naftowego zarówno historycznej 
Galicji jak i powojennych obszarów Małopolski 
i Podkarpacia, a także tworzącego się w latach 
60-tych XX wieku przemysłu wydobywczego 
na Niżu Polskim czy infrastruktury naftowej bu-
dowanej w Polsce Środkowej i Północnej. 

W dziale „Nauka i technika” zwraca uwagę 
publikacja naukowców Instytutu Nafty i Gazu 
- PIB poświęcona olejom bazowym wykorzy-
stywanym jako podstawowy komponent do 
wytwarzania środków smarowych. Scharak-
teryzowano poszczególne grupy olejów ba-
zowych, ich produkcję wraz z charakterystyką 
porównawczą ich parametrów jakościowych. 
Dokonano pewnej prospekcji przyszłych kierun-
ków ich dalszego rozwoju. 

Zachęcam również do zapoznania się 
z dwoma pozostałymi artykułami w tym dziale. 
W pierwszym z nich, zatytułowanym „Nieza-
wodny pomiar siarkowodoru w gazie ziemnym”, 
przedstawiono praktykę wykorzystywania na 
skalę przemysłową spektroskopii absorpcyjnej 
z zastosowaniem przestrajalnego lasera diodo-
wego – jako nowej jakościowo, niezawodnej 
metody pomiarowej. Natomiast artykuł „Wy-
korzystanie systemu projektowania T-Flex CAD 
w procesach technologiczno-konstrukcyjnych 
Exalo Drilling S.A.” prezentuje efektywne przy-
kłady wykorzystania wspomagania komputero-
wego w realizacji bardzo rozbudowanych i wy-
soce specjalistycznych projektów podzespołów 
i doposażenia urządzeń wiertniczych, wykony-
wanych w pilskich Warsztatach Mechanicznych 
Exalo Drilling.  

Przyjemnej lektury.
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Oleje bazowe do wytwarzania środków smarowych
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Base oils for production 
of lubricants

Abstract
The publication presents and discusses 

the classification of base oils developed by the 
American Petroleum Institute (API), which are 
the basic component of lubricants. The methods 
and technological processes for the production 
of various types of mineral and synthetic base 
oils are described. Exemplary quality parameters 
of various groups of base oils were presented 
and the properties were compared for indivi-
dual types of base oils. Trends in the demand 
for various types of API base oils and trends in 
replacing group I base oils with group II and III 
oils have been shown.

Streszczenie
W publikacji przedstawiono i omówiono 

klasyfikację olejów bazowych, opracowaną 
przez American Petroleum Institute (API), które 
stanowią podstawowy komponent środków 
smarowych. Opisano metody i procesy tech-
nologiczne produkcji różnych rodzajów olejów 
bazowych, mineralnych i syntetycznych. Przed-
stawiono przykładowe parametry jakościowe 
poszczególnych grup olejów bazowych wg API 
oraz dokonano porównania tych właściwości 
dla różnych rodzajów olejów bazowych. Przed-
stawiono również zmiany w zakresie zapotrze-
bowania na różne rodzaje olejów bazowych 
oraz trendy zmierzające do zastępowania ole-
jów bazowych grupy I olejami grup II i III. 

Wprowadzenie
Środki smarowe obejmują takie produkty, 

jak: oleje smarowe, smary plastyczne i spe-
cyfiki naftowe. Światowy popyt na nie jest od 
wielu lat stabilny i kształtuje się na poziomie 
w przybliżeniu 40 mln ton rocznie, co stanowi 
około 1,0% zapotrzebowania na produkty po-
chodzące z przeróbki ropy naftowej [1]. Pomimo 
małej ilościowo produkcji, w porównaniu do 
innych produktów naftowych, środki smarowe 
cechuje największy asortyment. Środki smarowe 
charakteryzują się różnym składem chemicznym 
i parametrami użytkowymi, co jest spowodo-
wane bardzo różnorodnym ich zastosowaniem 
[2]. Produkty te składają się z olejów bazowych 
oraz dodatków uszlachetniających, w różnych 
proporcjach, w zależności od wymagań jako-
ściowych produktu końcowego. Podstawowym 
składnikiem środków smarowych są bazy olejo-
we mineralne lub syntetyczne; w skali globalnej 
zużycie roczne wszystkich rodzajów olejów ba-
zowych wynosi około 36 mln ton [3]. 

1. Podział i ogólna charakterystyka 
olejów bazowych

Podstawowym składnikiem produkcji środ-
ków smarowych są oleje bazowe. Do określenia 
rodzajów olejów bazowych jest powszechnie 
stosowana klasyfikacja zaproponowana przez 
Amerykański Instytut Naftowy (API), która zo-
stała przedstawiona w tabeli 1 [4, 5].

Oleje bazowe, według Amerykańskiego 
Instytutu Naftowego (API), podzielono na pięć 
grup, w zależności od składu, właściwości 
fizykochemicznych oraz technologii ich otrzy-

mywania [6]. Mineralne oleje bazowe zostały 
zaklasyfikowane do trzech pierwszych grup na 
podstawie wskaźnika lepkości, zawartości siarki 
i węglowodorów nasyconych. 

Grupa I obejmuje oleje mineralne kon-
wencjonalne, otrzymywane w procesie rafinacji 
rozpuszczalnikowej, określane jako SN (Solvent 
Neutral).

Oleje mineralne grupy I zawierają trzy za-
sadnicze grupy węglowodorów: parafiny, naf-
teny i aromaty. Spośród węglowodorów para-
finowych izo-parafiny są pożądane z powodu 
ich wysokiej odporności na utlenianie, niskiej 
lotności i dobrej charakterystyki lepkościowej. 
Węglowodory n-parafinowe charakteryzują się 
dobrą odpornością na utlenianie i niską lotno-
ścią, lecz wykazują bardzo słabe właściwości 
niskotemperaturowe. Aromaty są pożądane ze 
względu na ich zdolność do rozpuszczania do-
datków i zanieczyszczeń, jednak nie są odporne 
na utlenianie i charakteryzują się wysoką lotno-
ścią. Nafteny (węglowodory cykloparafinowe) 
wykazują zarówno dobrą odporność na starze-
nie, jak i odpowiednie właściwości niskotem-
peraturowe. Siarka i azot, wchodzące w skład 
związków heterocyklicznych, występujących 
w olejach mineralnych, podwyższają stabilność 
termooksydacyjną olejów [7, 8].

Grupa I+ (nieformalna) to oleje mineral-
ne charakteryzujące się wysoką zawartością 
siarki i niską zawartością węglowodorów na-
syconych; wykazują wyższy wskaźnik lepkości 
w granicach 100÷105, niższą lepkość struk-
turalną CCS (cold cranking simulator) i niższą 
odparowalność według Noacka (w porównaniu 
z olejami grupy I).

Nr grupy Zawartość siarki, 
% (m/m)

Zawartość węglowodorów nasyconych
wg ASTM D 2007, % (m/m)

Wskaźnik lepkości

Grupa I > 0,03 i/lub < 90 80–119

Grupa II ≤ 0,03 i ≥ 90 80–119

Grupa III ≤ 0,03 i ≥ 90 ≥ 120

Grupa IV Polialfaolefiny (PAO) 

Grupa V Pozostałe oleje bazowe niezaklasyfikowane do grup I–IV* 

* do grupy tej włączone są inne struktury syntetyczne niż PAO, również oleje roślinne oraz oleje naftenowe.

Tabela 1. Podział olejów bazowych według API [4, 5]
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Grupa II obejmuje oleje otrzymywane 
w wyniku zastosowania wodorowych proce-
sów katalitycznych, takich jak hydrotreating, 
łagodny hydrokraking i proces odparafinowa-
nia podczas przeróbki destylatów próżniowych 
ropy naftowej.

Grupa II+ (nieformalna) – należą do niej 
oleje bazowe o wskaźniku lepkości 110÷120, 
charakteryzujące się poprawionymi właściwo-
ściami lepkości strukturalnej CCS i odparowal-
ności według Noacka.

Grupa III obejmuje oleje otrzymywane 
w wyniku zastosowania procesów głębokiego 
hydrokrakingu i hydroizomeryzacji destylatów 
próżniowych oraz hydroizomeryzacji parafin.

Grupa III+ (nieformalna) to oleje otrzymy-
wane metodą gas to liquid (GTL), charakteryzu-
jące się wskaźnikiem lepkości powyżej 140.

Grupa IV – PAO – obejmuje zarówno pro-
dukty polimeryzacji 1-decenu lub innych długo-
łańcuchowych alfa-olefin C8–C12, jak i ciekłe 
produkty polimeryzacji niżej cząsteczkowych al-
fa-olefin, np. mieszanin etylenu, propylenu i bu-
tylenu. Intensywnie realizowane prace związane 
z produkcją i oceną właściwości ciekłych EOP 
(ethylene-α–olefin polymer) wskazują, że pro-
dukty te, jako oleje bazowe grupy IV, mogą być 
tańsze w stosunku do PAO, otrzymywanych jako 
oligomery 1-decenu, którego ilość na rynku jest 
limitowana, gdyż jest on także przemysłowym 
surowcem używanym do produkcji alkoholi.

Oleje PAO stosowane są w szerokim za-
kresie temperaturowym, charakteryzują się 
dobrą odpornością na utlenianie, szerokim za-
kresem lepkości wynoszącym od 2 mm2/s do 
1000 mm2/s. Połączone z olejami estrowymi 
uwidaczniają ich zalety: odporność na utlenia-
nie, właściwości smarne i kompatybilność z ole-
jami mineralnymi [9].

Grupa V olejów bazowych obejmuje pozo-
stałe, oprócz PAO, oleje syntetyczne oraz oleje 
roślinne, które zazwyczaj są wykorzystywane po 
odpowiedniej modyfikacji ich struktury. Najważ-
niejszą pozycję w tej grupie zajmują oleje estro-
we, polialkilenoglikole (PAG), oleje silikonowe, 
mineralne oleje naftenowe, oleje węglowodoro-
we: polibutenowe i alkiloaromatyczne.

Olej silikonowe charakteryzują się wysoką 
odpornością na utlenianie, znakomitymi wła-
ściwościami lepkościowo-temperaturowymi, 
jak również niską odparowalnością w wysokiej 
temperaturze. Maksymalna temperatura sto-
sowania to 180°C, ponieważ w wyższej tem-
peraturze ulegają rozkładowi. Spośród olejów 
syntetycznych najlepszą odporność termiczną 
wykazują estry polifenolowe [9]. 

Do grupy estrów syntetycznych, produko-
wanych w szerokim zakresie lepkości, należą 
mono- i diestry, estry polioli oraz estry komplek-
sowe. Polarność estrów umożliwia rozpuszczal-

ność w nich dodatków o różnym charakterze 
chemicznym. Ponadto charakteryzują się one 
wysoką temperaturą zapłonu, niską odparowal-
nością oraz niską temperaturą krzepnięcia. Do-
datek estrów do olejów wysokoparafinowych 
wpływa na poprawę ich przyczepności do po-
wierzchni metalowych, poprawia odporność na 
utlenianie oraz kompatybilność z innymi grupa-
mi olejów [9, 10]. Wadą olejów estrowych jest 
ich skłonność do hydrolizy pod wpływem wody 
oraz brak kompatybilności z wieloma rodzajami 
uszczelnień.

2. Metody produkcji olejów 
bazowych
2.1 Procesy wytwarzania olejów 
bazowych mineralnych grupy I 
metodą rozpuszczalnikową

Klasyczne oleje mineralne grupy I są wytwa-
rzane z destylatów próżniowych z ropy naftowej, 

poddane rozpuszczalnikowym procesom techno-
logicznym tj. rafinacji selektywnej, odparafinowa-
niu rozpuszczalnikowemu i hydrorafinacji (Rys.1).

2.2. Procesy wytwarzania 
olejów bazowych grupy II i III 

Oleje bazowe wytwarzane są z zastosowa-
niem katalitycznych procesów wodorowych, co 
powoduje głęboką przebudowę ich struktury 
węglowodorowej (Rys. 2; Rys. 3). Procesy kata-
lityczne w istotny sposób zmieniają właściwości 
fizykochemiczne olejów, dzięki temu właściwo-
ści olejów grupy II i III według API mniej zależą 
od jakości wsadu (którym są destylaty próżnio-
we) w porównaniu do produkcji olejów bazo-
wych grupy I według API, w przypadku których 
na ich właściwości mają wpływ wymagania ja-
kościowe destylatów próżniowych.

Hydrokraking [6] jest podstawowym proce-
sem w produkcji olejów bazowych grupy II i III. 
Surowcem do tego procesu są destylaty próżnio-

Rys. 1. Schemat wytwarzania olejów bazowych grupy I

Rys. 2. Przykładowy schemat wytwarzania olejów bazowych grupy II
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we lub odasfaltowana pozostałość próżniowa. 
Kolejnym niezbędnym etapem w ciągu produk-
cyjnym tych olejów bazowych jest odparafino-
wanie katalityczne lub hydroizomeryzacja.

Katalityczny proces hydroizomeryzacji 
parafin, który pozwala na uzyskanie olejów 
bazowych grupy III, polega na przekształce-
niu węglowodorów n-parafinowych o struk-
turze łańcuchowej w węglowodory izopara-
finowe o strukturze rozgałęzionej. Uzyskane 
oleje charakteryzują się niską temperaturą 
płynięcia, niską odparowalnością, wysokim 
wskaźnikiem lepkości oraz dobrą odpornością 
na utlenianie. Surowcami, wykorzystywany-
mi w tym procesie są: gacz parafinowy lub 
parafina syntetyczna pochodząca z procesu  
Fischera–Tropscha (Rys. 4).

Proces produkcji olejów bazowych grupy 
III+ według metody GTL (gas to liquid) [6] jest 
złożony, przebiega trójstopniowo i obejmuje:

• produkcję gazu syntezowego z gazu 
ziemnego lub węgla;

• syntezę Fischera–Tropscha pozwalającą 
na wytworzenie mieszaniny węglowo-
dorów gazowych, ciekłych i parafiny syn-
tetycznej;

• wytworzenie olejów bazowych przy wy-
korzystaniu procesu hydroizomeryzacji 
parafiny syntetycznej.

Proces GTL, w którym następuje hydro-
izomeryzacja syntetycznej parafiny uzyskanej 
metodą Fischera-Tropscha, przedstawiono na 
rysunku 5.

2.3. Procesy chemiczne wytwarzania 
olejów bazowych

Oleje bazowe grupy IV i V według API 
otrzymywane są w wyniku syntezy chemicznej 
ewentualnie na drodze modyfikacji genetycz-
nej lub chemicznej. Większość olejów bazo-
wych syntetycznych uzyskuje się w wyniku 

Rys. 3. Przykładowy schemat wytwarzania olejów bazowych grupy III

Rys. 4. Schemat wytwarzania olejów bazowych grupy III z surowców parafinowych

Rys. 5. Schemat wytwarzania olejów bazowych grupy III z surowców parafinowych

zastosowania różnych procesów chemicznych. 
Przykładowo polialfaolefiny wytwarzane są 
w procesach oligomeryzacji α-olefin o długich 

liniowych łańcuchach, następnie uwodornia-
nych, aby z otrzymanego oligomeru usunąć po-
dwójne wiązania; po rozdestylowaniu uzyskuje 
się PAO o różnych zakresach lepkościowych. Na 
rysunku 6 przedstawiono uproszczony schemat 
produkcji PAO. 

Oleje syntetyczne wytwarzane są w róż-
nych procesach.

Polibuteny są otrzymywane w procesie po-
limeryzacji izobutenu. 

Oleje silikonowe (związki krzemoorga-
niczne) uzyskuje się w procesie polimeryzacji. 
Charakteryzują się one strukturą siloksanową, 
w której wszystkie atomy krzemu połączone są 
z grupami alkilowymi (najczęściej metylowymi 
lub etylowymi) lub arylowymi (najczęściej feny-
lowymi). 

Polialkenoglikole (PAGi) otrzymywane są 
w rekcji tlenku etylenu lub tlenku propylenu ze 
związkami zawierającymi aktywny wodór, np. 
alkoholami w procesach katalitycznych.
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Estery syntetyczne uzyskuje się w procesie 
estryfikacji kwasów karboksylowych z alkohola-
mi mono- lub wielowodorotlenowymi.

3. Porównanie parametrów jakościo-
wych różnych olejów bazowych

Porównanie podstawowych właściwości 
fizykochemicznych przykładowych olejów bazo-
wych przedstawiono w tabeli 2.

Porównanie przedstawionych w Tabeli 2 
olejów pokazuje, że oleje bazowe grupy I cha-
rakteryzują się stosunkowo niskim wskaźnikiem 
lepkości, wysoką zawartością siarki oraz najwyż-
szą zawartością węglowodorów aromatycznych. 
Oleje grupy II wykazują nieco wyższy wskaźnik 
lepkości, zdecydowanie niższą zawartość siarki 
i niewielką zawartość węglowodorów aroma-
tycznych w porównaniu do tych z grupy I. Oleje 

Właściwości
Grupa olejów bazowych wg API

I II III III+ IV

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm2/s 30,1 29,6 32,5 20,1 31,3

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm2/s 5,1 5,1 6,0 4,5 5,9

Wskaźnik lepkości 95 99 133 144 135

Temperatura zapłonu, °C 216 222 234 238 240

Temperatura płynięcia, °C -12 -12 -15 -21 -60

Lepkość strukturalna CCS 
w temperaturze -20°C, mPa s 2100 2000 1230 816

(w temp. 25ºC) 900

Odparowalność wg Noacka, % (m/m) 17,0 16,5 7,8 7,8 7,0

Zawartość siarki, mg/kg 5800 300 <10 <10 <10

Zawartość azotu, mg/kg 12 4 <1 <1 <1

Skład grupowy, % (m/m)

węglowodory parafinowe 27,6 33,4 55,5 100,0 100,0

węglowodory naftenowe z 1 pierścieniem 20,8 30,2 20,4 0,0 0,0

węglowodory naftenowe z 2 pierścieniami 25,9 17,2 12,1 0,0 0,0

węglowodory naftenowe z 3 pierścieniami 2,9 9,3 9,1 0,0 0,0

węglowodory naftenowe z 4 pierścieniami 0,3 5,1 2,1 0,0 0,0

węglowodory naftenowe z 5 pierścieniami 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0

węglowodory aromatyczne 22,5 3,5 0,8 0,0 0,0

Rys. 6. Schemat wytwarzania polialfaolefin PAO

Tabela 2. Właściwości fizykochemiczne olejów bazowych [11, 12]
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bazowe grupy III i III+ charakteryzują się wysoki-
mi wskaźnikami lepkości, w zasadzie nie zawie-
rają siarki a zawartość związków aromatycznych 
wykazują na niskim poziomie (w przypadku gru-
py III), lub wcale ich nie zawierają (w przypadku 
grupy III+). Oleje bazowe grupy III+ charaktery-

zują się podobnymi parametrami jakościowymi 
do olejów PAO z grupy IV, z wyjątkiem wyraźnie 
wyższej temperatury płynięcia. Ponadto skład 
grupowy węglowodorów jest podobny w ole-
jach grupy III+ i PAO, ponieważ oleje z obu tych 
grup zawierają tylko związki parafinowe.

4. Zapotrzebowanie na oleje bazowe 
na świecie 

Roczne zapotrzebowanie na oleje bazowe 
przedstawiono na rysunku 7.

Na rysunku 8 przedstawiono jak na prze-
strzeni lat zmieniało się stosowanie olejów ba-

Rys. 7. Zapotrzebowanie na oleje bazowe w latach 2007–2012 [13]

Rys. 8. Produkcja olejów bazowych grup I–III (według API) w Ameryce Północnej w latach 1990–2010 [14]
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zowych grup I, II i III według API do wytwarza-
nia środków smarowych w Ameryce Północnej.

Na podstawie rysunków 7 i 8 można 
stwierdzić, że do produkcji środków smarowych 
w około 97% (m/m) stosowane są oleje bazo-
we pochodzące z przeróbki ropy naftowej; są to 
oleje bazowe grup I, II i III oraz oleje naftenowe 
(zaliczane do grupy V według API), wytwarza-
ne z szczególnego rodzaju rop naftenowych. 
Głównym powodem stosowania do celów pro-
dukcji środków smarowych małej ilości olejów 
syntetycznych grup VI i V jest wysoka cena tych 
olejów. Trend polegający na zastępowaniu ole-
jów bazowych grupy I według API olejami ba-
zowymi grup II i III, jak i olejami bazowymi GTL 
oraz olejami syntetycznymi jest ciągle aktualny; 
udział procentowy wykorzystania olejów bazo-
wych grupy I w produkcji środków smarowych 
zmniejsza się co roku.

Podsumowanie 
Środki smarowe, pomimo małej ilościowo 

produkcji w porównaniu do innych produktów 
naftowych, posiadają największy asortymentu 
produktów. Charakteryzują się one różnym skła-
dem chemicznym i parametrami użytkowymi, 
co spowodowane jest bardzo różnorodnym ich 
zastosowaniem. Środki smarowe wytwarzane 
są z olejów bazowych i pakietów dodatków 
uszlachetniających. Udział olejów bazowych 
w środkach smarowych, uzależniony od wyma-
gań jakościowych i rodzaju zastosowania tych 
środków, kształtuje się na poziomie od 75% 
(oleje silnikowe o najwyższych wymaganiach ja-
kościowych) do 100% (oleje maszynowe). Oleje 
bazowe wytwarzane są różnorodnymi metoda-
mi, począwszy od klasycznej metody produkcji 
olejów bazowych w blokach olejowych (olejów 
bazowych grupy I według API) do bardziej no-
woczesnych, z wykorzystaniem katalitycznych 
procesów wodorowych, pozwalających na 
produkcję olejów bazowych grupy II–III+ oraz 
wytwarzanie różnych rodzajów syntetycznych 
olejów bazowych na drodze mniej lub bardziej 
skomplikowanych technologii chemicznych.

Wraz z coraz wyższymi wymaganiami jako-
ściowymi, związanymi z postępem technicznym 
oraz ochroną środowiska, należy oczekiwać 
dalszego zmniejszenia stosowania olejów bazo-
wych grupy I na korzyść olejów bazowych grupy 
II–III+ oraz olejów grupy VI i V, w tym olejów 
syntetycznych.
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Wydobywany gaz ziemny, wystę-
pujący naturalnie w zbiornikach ropy 
naftowej i gazu, zawiera duże ilości 
siarkowodoru (H2S). Z tego względu 
– aby uniknąć problemów z korozją 
– poddaje się go procesowi odsiarcza-
nia (tzw. słodzenia). Przedsiębiorstwa 
zajmujące się wydobyciem i przerób-
ką gazu wykorzystują do tego celu 
różne technologie, poprzedzając cały 
proces dokładnym pomiarem ilości 
siarkowodoru w gazie. Stosowane 
dotąd metody pomiarowe mają jed-
nak wiele ograniczeń. Nową jakość 
i niezawodność wnosi na tym polu 
spektroskopia absorpcyjna z wyko-
rzystaniem przestrajalnego lasera 
diodowego (TDLAS), wprowadzona 
na rynek przez SpectraSensors, firmę 
z Grupy Endress+Hauser.

Zasadę działania tej metody, a także jej 
przewagi nad innymi metodami pomiarowymi 
objaśnia Roman Komor, Process Analytics Sales 
Engineer w firmie Endress+Hauser. 

Pomiar H2S 
Pomiar H2S ma kluczowe znaczenie dla 

przedsiębiorstw z branży gazowniczej, które 
muszą spełnić wymagania jakościowe i chronić 
rurociągi przed korozją. Fałszywie pozytywne 
wyniki pomiarów są niezwykle problematyczne, 
ponieważ mogą spowodować „odcięcie” do-

stawcy gazu, co może być bardzo kosztowne za-
równo dla dostawcy, jak i odbiorcy. Strumienie 
gazu ziemnego mogą zawierać duże ilości ga-
zów powodujących korozję, a także zanieczysz-
czeń stałych i ciekłych w różnych stężeniach (gli-
kol, metanol, olej sprężarkowy, związki siarki). 
Stanowi to wyzwanie dla pomiaru zawartości 
H2S, ponieważ interferencje pochodzące od in-
nych niepożądanych składników wpływają na 
dokładność i precyzję urządzeń pomiarowych.

Problemy z tradycyjnymi pomiarami 
Pomiary H2S były tradycyjnie wykonywane 

przy użyciu analizatorów wykorzystujących ta-
śmę z octanem ołowiu. Ten typ analizatora wy-

korzystuje systemy mechaniczne, które podają 
rolkę taśmy przez czujnik wykrywający plamy 
na taśmie spowodowane reakcją z H2S. Ana-
lizatory takie wymagają wielu prac konserwa-
cyjnych. Ponadto taśma zawiera ołów, z którym 
należy się odpowiednio obchodzić, a systemy 
są podatne na awarie (niebezpieczne) i uciążli-
we w użytkowaniu. Alternatywnie do pomiaru 
H2S w strumieniach gazu ziemnego stosuje się 
analizatory wykorzystujące źródła światła UV 
i filtry optyczne. Ze względu na interferencje ze 
strony innych składników zawierających siarkę, 
analizatory muszą używać kolumn chromato-
graficznych w celu ich rozdzielenia. Technika ta 
jest powolna i podatna na błędy w przypadku 
strumieni ze zmieniającym się tłem.

Rozwiązanie SpectraSensors, 
firmy z Grupy Endress+Hauser

Firma SpectraSensors ponad dekadę temu 
wprowadziła do branży gazowniczej spektro-
skopię absorpcyjną z wykorzystaniem przestra-
jalnego lasera diodowego (TDLAS). Niezawodna 
natura tych analizatorów laserowych pozwala 
na ich stosowanie na rurociągach gazu ziemne-
go przy minimalnej konserwacji, bez zakłóceń 
i bez niekorzystnego wpływu glikolu, metanolu, 
aminy, siarkowodoru, wilgoci itp. na pomiar. 
Od momentu powstania firmy, technologia ta 
udowodniła swoją niezawodność w tysiącach 
instalacji na całym świecie.

Analizatory TDLAS są przeznaczone do se-
lektywnego i specyficznego pomiaru H2S, a także 
innych analitów (H2O, CO2, C2H2 i NH3) w stru-
mieniach gazów procesowych lub gazie ziem-

Niezawodny pomiar siarkowodoru 
w gazie ziemnym

Rysunek 1. Analizator TDLAS SpectraSensors z celką pomiarową

SpectraSensors. Fot. arch. Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
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nym. Podczas pracy gaz z sondy zainstalowanej 
w punkcie poboru jest wprowadzany do celki po-
miarowej analizatora. Przestrajalny laser diodowy 
emituje światło o długości fali bliskiej podczerwie-
ni (NIR), specyficzne dla docelowego analitu do 
celki z próbką. Promień lasera przechodzi przez 
gaz, jest odbijany przez lustro na przeciwległym 
końcu celki i wraca do detektora półprzewodni-
kowego w głowicy optycznej. Cząsteczki analitu 
obecne w próbce gazu pochłaniają i zmniejszają 
intensywność światła lasera wprost proporcjonal-
nie do ich stężenia zgodnie z prawem Lamberta-
-Beera. Różnica w natężeniu światła jest mierzona 
przez detektor półprzewodnikowy, a sygnał ten 
jest przetwarzany za pomocą algorytmów do 
obliczania stężenia analitu w gazie procesowym. 
Podstawową konstrukcję celi pomiarowej w anali-
zatorze TDLAS przedstawiono na Rysunku 1. 

Długość drogi optycznej można zwiększyć 
poprzez wykorzystanie wieloprzejściowej celki 
Herriotta, w której światło lasera przechodzi 
przez próbkę wiele razy, aby zwiększyć czułość 
analizatora w pomiarach na poziomach ślado-
wych (poniżej ppm).

Spektroskopia różnicowa 
– pomiary siarkowodoru 
na poziomie śladowym

Firma SpectraSensors opracowała i opaten-
towała technikę spektroskopii różnicowej, która 
umożliwia pomiary H2S (a także H2O) na pozio-
mie śladowym (poniżej ppm), gdy próbka gazu 
zawiera bardzo niskie stężenie analitu oraz gdy 
istnieje ryzyko, że interferencje pochodzące od 
matrycy mogą zakłócić pomiary. 

Podczas pracy analizator TDLAS wykonu-
je sekwencję kroków w celu uzyskania widma 

„zerowego” („słodkiego”) oraz widma „proceso-
wego” („kwaśnego”), które są wykorzystywane 
do obliczania stężenia analitu przez odejmowa-
nie widm, jak pokazano na Rysunku 2. Widmo 
„słodkiego” gazu uzyskuje się przepuszczając 
próbkę gazu procesowego przez wysokowydaj-
ny skruber, który selektywnie usuwa śladowy 
analit, bez zmiany strumienia i absorbancji tła. 
Analizator rejestruje wynikowe widmo słodkiego 
strumienia, następnie automatycznie przełącza 
strumień przepływu próbki gazu, aby ominąć 
skruber i zebrać widmo kwaśnego strumienia. 
Odjęcie zarejestrowanego widma słodkiego od 
widma kwaśnego daje widmo różnicowe analitu 
śladowego, wolnego od zakłóceń tła. Stężenie 
analitu obliczane jest przez oprogramowanie 
z uzyskanego widma różnicowego.

Szczególną zaletą techniki różnicowej jest 
fakt, że można ją stosować do dynamicznej korek-
cji zmian temperatury, ciśnienia i składu strumienia 
gazu procesowego, gdy zniekształcenie widma 
wynikające z takich zmian przekracza zdefiniowa-
ną przez użytkownika wartość zadaną. Odbywa 
się to poprzez zainicjowanie aktualizacji i zebranie 
nowego widma zerowego w celu odjęcia go od 
widma procesowego, które wykazuje różny sto-
pień pochłanianie tła w wyniku zmiany składu.

Walidacja 
Analizatory TDLAS SpectraSensors nie wy-

magają kalibracji w terenie, a kalibracja jest 
stabilna przez cały okres eksploatacji analiza-
tora. Walidacja śladowego stężenia H2S może 
być jednak bardzo istotna dla użytkowników. 
Analizatory są wyposażone w przyłącza gazów 
walidacyjnych do przyjmowania dwuskładniko-
wych mieszanek gazów H2S. Ponadto dostępne 

są opcje automatycznej walidacji do wyzwala-
nia jej według harmonogramu lub na żądanie 
– ręcznie lub cyfrowo.

SpectraSensors
SpectraSensors, Inc., firma z Grupy Endress 

+Hauser, jest wiodącym globalnym dostawcą 
urządzeń analitycznych on-line bazujących na 
laserach do zastosowań związanych z kontrolą 
i monitorowaniem procesów. Produkty firmy są 
specjalnie zaprojektowane w celu poprawy wy-
dajności produkcji, przepustowości i bezpieczeń-
stwa w transporcie, magazynowaniu, dystrybucji, 
przetwarzaniu gazu, rafinacji ropy naftowej, pe-
trochemii oraz produkcji gazów specjalnych. Roz-
wiązania SpectraSensors zostały przyjęte przez 
wiodące korporacje takie jak British Petroleum, 
Chevron, DCP Midstream, Shell, Kinder Morgan, 
Williams i wiele innych jako przemysłowy stan-
dard, i zyskały uznanie oraz zdobyły liczne nagro-
dy za rozwój technologii, wprowadzane innowa-
cje i technologiczne przywództwo.

Przypisy:
- Stockwell, P. (2007). Tunable Diode Laser 

(TDL) Systems for Trace Gas Analysis. Measu-
rement and Control, 40(9), 272–277.

- Dickerson, D. (2015) Maintaining gas system 
accuracy and reliability through calibration. 
Hydrocarbon Processing, Gale Academic One-
File (dostęp: 21 kwiecień, 2021).

- Adcock, R.N. (2012) Determination of H2S 
and total sulfur in natural gas, American Scho-
ol of Gas Measurement Technology (ASGMT), 
Houston, Texas, USA 17 - 20 wrzesień, 2012.

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Rysunek 2. Spektroskopia różnicowa
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The use of the T-flex CAD design 
system in the technological and design 
processes of Exalo Drilling S.A.

During design process of structures and 
mechanical devices, a very important feature 
is the ability to clearly present project engin-
ner vision. A perfect tool for that kind of work 
is T-Flex-computer aided design software. 
Program is reponsible for supporting design, 
strength calculations as well as service and 
assembly operations. The T-FlexCAD sys-
tem also allows you to generate mechanical 
drawings and support CAM computer aided 
machining systems.

Podczas projektowania konstrukcji i urzą-
dzeń mechanicznych bardzo ważnym aspektem 
jest możliwość przedstawienia w sposób jedno-
znaczny wizji konstruktora. Idealnym narzędziem 
w tego typu pracach jest system komputerowego 
wspomagania projektowania T-FlexCAD. Pro-
gram służy jako wsparcie w projektowaniu, ob-
liczeniach wytrzymałościowych oraz w pracach 
serwisowych i montażowych. System T-FlexCAD 
pozwala także na wygenerowanie dokumentacji 
wykonawczej oraz na wsparcie systemów wspo-
magania wytwarzania CAM.

Zespół konstrukcyjno-technologiczny Warsz-
tatów Mechanicznych Exalo Drilling w Pile od 
roku 2010 dysponuje zaawansowanym syste-
mem projektowania T-FlexCAD. 

System T-FlexCAD zaliczany jest do grupy 
programów komputerowych do projektowania 
przestrzennego 3D (Fot.1) zwanej CAD (Com-
puter Aided Design) i zastąpił on jako podsta-
wowe narzędzie do projektowania program 2D 
starszej generacji progeCAD (Fot.2).

Wykorzystując szerokie możliwości wizuali-
zacji, analizy dynamicznej, badań wytrzymało-
ściowych systemu T-FlexCAD zespół konstrukcyj-
no-technologiczny Warsztatów Mechanicznych 
Exalo Drilling w Pile zaprojektował m.in:

• Obiegi płuczkowe (Fot.3)
• Zestawy doładowcze obiegu płuczkowego
• Konstrukcje elementów podbudowy 

urządzeń wiertniczych i ich modyfikacje
• Manipulator spawalniczy

Wykorzystanie systemu projektowania T-FlexCAD 
w procesach technologiczno-konstrukcyjnych 
Exalo Drilling S.A.

Piotr 
Zdunowski

Fot.1. Kontener transportowy wciągarek BOP-system T-Flex CAD

Fot.2. Kontener transportowy wciągarek BOP-system progeCAD

Fot.3. Obieg płuczkowy na urządzeniu Drilmec HH220
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• Rozkręcarkę do prewenterów
• Obrotnik do konstrukcji wielkogabaryto-

wych (Fot.12)
Konstruktor tworzy za pomocą systemu 

T-FlexCAD projekt w formie wizualizacji 3D 
zaczynając od rysunku profilu detalu a na-
stępnie nadaniu właściwego wyciągnięcia 
po profilu (Fot.4). Stworzony w ten sposób 
element można modyfikować i łączyć z innymi 
podzespołami tworząc w ten sposób bardziej 
zaawansowane konstrukcje (Fot.5).

Właściwe korzystanie z narzędzia T-FlexCAD 
umożliwia odpowiednią optymalizację konstrukcji 
pod względem wytrzymałości, bezpieczeństwa, 
ergonomii i ekonomii. Modelowanie w systemie 
T-FlexCAD pozwala też na uniknięcie wielu błę-
dów konstrukcyjnych oraz na tworzenie bardzo 
zaawansowanych konstrukcji (Fot.6). 

System T-FlexCAD daje również możliwość 
przeprowadzenia wspomaganych komputero-
wo obliczeń wytrzymałościowych metodą ele-
mentów skończonych MES (Fot.7) oraz wygene-
rowania dokumentacji wykonawczej 2D (Fot.8). 

System T-FlexCAD wyposażony w moduł 
obliczeń wytrzymałościowych MES pozwala na 
odpowiednią diagnostykę pod względem wytrzy-
małości zaprojektowanych elementów i konstruk-
cji, znaczne przyspieszenie prac projektowych 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa zaprojektowa-
nych części i konstrukcji. 

Projektowanie w systemie T-FlexCAD daje 
także możliwość wsparcia sekcji montażu po-
przez opcję eksplodowania maszyn i ich podze-
społów co usprawnia, przyspiesza oraz zwięk-
sza bezpieczeństwo podczas prac montażowych 
(Fot.9).

Oprogramowanie T-FlexCAD umożliwia 
także płynne przejście z fazy projektowania do 
fazy wytwarzania. Na podstawie geometrii 3D 
zaprojektowanej w systemie T-FlexCAD można 
przygotować program obróbkowy na obrabiar-
kę sterowaną numerycznie korzystając z sys-

temu wspomagania wytwarzania SprutCAM 
(Fot.10, Fot.11).

Do zalet systemu T-FlexCAD względem sys-
temów generacyjnie starszych należy zaliczyć:

• Możliwość przystępnej wizualizacji w for-
mie przestrzennej 3D oraz w formie foto 
realistycznej (Fot.12). Ułatwia to przedsta-
wienie wizji konstruktora na etapie pro-
jektowania, prezentacji, realizacji i wdra-
żania projektu.

• Skrócenie czasu generowania dokumentacji 

Fot.4. Sposób tworzenia prostych detali w systemie T-FlexCAD

Fot.5. Projekt zbiornika magazynowego-system T-FlexCAD

Fot.6. Zestaw zbiorników i kontenerów wchodzących w skład 
obiegu płuczkowego

Fot.7. Wizualizacja badań MES zaczepu ściągacza Fot.8. Rysunek wykonawczy zaczepu ściągacza
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wykonawczej, w szczególności elemen-
tów i konstrukcji o złożonym i skompliko-
wanym kształcie.

• Możliwość wykonania zaawansowanych 
obliczeń wytrzymałościowych metodą 

MES nawet na najbardziej skomplikowa-
nych detalach i złożonych konstrukcjach 
z uwzględnieniem szerokiej gamy do-
stępnych materiałów konstrukcyjnych.

• Jedną z istotnych zalet jest także możli-

wość nadania kinematyki części współ-
pracujących oraz tworzenia animacji 
maszyn i ich podzespołów. 

• Płynna współpraca z pokrewnymi sys-
temami CAD oraz innymi systemami 
wspomagania projektowania i produkcji, 
z uwzględnieniem wirtualnej rzeczywi-
stości.

• System T-FlexCAD posiada także bogatą 
bibliotekę części normatywnych, a po-
nadto może w pełni korzystać z bibliotek 
części i kompletnych maszyn udostępnio-
nych przez producentów.

Warsztaty mechaniczne Exalo w Pile 
korzystając z oprogramowania T-FlexCAD 
uzyskują wysokie standardy bezpieczeństwa 
projektowanych konstrukcji i ich wysoką 
wytrzymałość w oparciu o obliczenia wy-
trzymałościowe MES. Jako wsparcie dla MES 
stosowany jest też posiadany przez Warsztaty 
Mechaniczne Exalo w Pile spectrometr słu-
żący do badania składu chemicznego stali. 
Innym atutem systemu T-FlexCAD jest możli-
wość szybkiego tworzenia i modyfikacji pro-
jektów i związane z tym oszczędności.

Piotr Zdunowski
Starszy Specjalista Konstruktor

Zespół Konstrukcyjno-Technologiczny
Exalo Drilling S.A.

Fot.9. Model eksplodowany modułu hydraulicznego pompy płuczkowej

Fot.10. Płyta do podnoszenia prewentera symulacja obróbki 
systemu SprutCAM

Fot.11. Płyta do podnoszenia prewentera podczas produkcji 
na obrabiarce CNC

Fot.12. Widok foto realistyczny koncepcji obrotnika-system T-FlexCAD
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Pierwsza od dziesięcioleci kam-
pania sejsmiczna w Nadrenii Pół-
nocnej-Westfalii (Niemcy) w celu 
poszukiwań geotermalnych została 
zakończona sukcesem. Kampanię 
przeprowadzoną na terenie miast Ha-
gen, Herdecke, Dortmund i Schwerte, 
w południowej części Zagłębia Rury, 
sfinalizowano 26 lutego 2021 roku. 

W trakcie prac poszukiwawczych wykorzy-
stano ponad 2000 geofonów oraz prawie 400 
punktów wzbudzania. Terabajty wyproduko-
wanych danych pozwolą na skonstruowanie 
dwóch profili sejsmicznych o łącznej długości 
ponad 24 kilometrów. Pomiary sejsmiczne zo-
stały zrealizowane w ramach projektu badaw-
czego „Geotermalne suszenie papieru” firmy 
Kabel Premium Pulp & Paper GmbH z udziałem  
Instytutu Badawczego Fraunhofera ds. Infra-
struktury Energetycznej i Geotermii IEG oraz In-
stytutu Fraunhofera ds. Środowiska, Bezpieczeń-
stwa i Technologii Energetycznych UMSICHT. 
Grupa DMT z Essen wspólnie z Fraunhofer IEG 
przeprowadziła pomiary sejsmiczne w terenie.

Celem badań, które rozpoczną się w najbliż-
szych tygodniach, są przede wszystkim dewoń-
skie wapienie, których głębokość sięga do 4000 
metrów. Dane seismiczne w znacznym stopniu 
poszerzą wiedzę na temat geologii w rejonie 
miasta Hagen i staną się podstawą konstrukcji 
pierwszego odwiertu poszukiwawczego dla głę-
bokich źródeł energii geotermalnej tamże.

Prof. Rolf Bracke, dyrektor Fraunhofer IEG: 
„To nie tylko kamień milowy dla projektu pa-
pierni, ale także przełomowy sukces dla badań 
geofizycznych i wykorzystania głębokich zaso-
bów geotermalnych w całej Nadrenii Północnej-
-Westfalii. Pokazaliśmy, że wibrosejsmikę można 
bez większych zakłóceń wdrożyć jako standar-

Przełomowy sukces w procesie poszukiwania głębokich zasobów 
geotermalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)

Michał 
Kruszewski

dową technologię również w obszarach metro-
politalnych, takich jak Zagłębie Rury.”

Kabel Premium Pulp & Paper GmbH wraz 
z Fraunhofer IEG z Bochum oraz Fraunhofer 
UMSICHT z Oberhausen bada możliwości wy-
korzystania ciepła geotermalnego z głębokości 
około 4000 metrów na terenie miasta Hagen. 
Podczas gdy Fraunhofer IEG bada geologię pod-
łoża na głębokości 4000 metrów, aby ocenić, 
w jakim stopniu wykorzystanie energii geoter-
malnej o spodziewanej temperaturze 130°C jest 
możliwe, Fraunhofer UMSICHT opracowuje kon-
cepcje inżynierii procesowej, aby móc włączyć 
ciepło, które można uzyskać z głębokiej geoter-
mii, do procesów suszenia papieru. Dopiero po 
szczegółowej ocenie danych pomiarowych z ba-
dań sejsmicznych, partnerzy projektu będą mo-
gli ocenić, czy należy dążyć do realizacji i póź-
niejszej eksploatacji zasobów geotermalnych 
w mieście Hagen. Projekt badawczy i badania 
sejsmiczne są finansowane przez kraj związko-
wy Nadrenia Północna-Westfalia i Unię Europej-
ską oraz wspierane przez EnergyAgency.NRW.

Źródła:
• https://www.ieg.fraunhofer.de/de/presse/

pressemitteilungen/erfolgreiche-seismische-
-messkampagne.html (dostęp 25.04.2021)

Michał Kruszewski
Pracownik naukowy 

Fraunhofer IEG (Bochum, Niemcy)
michal.kruszewski@ieg.fraunhofer.de

Wibrowozy wyposażone w płytę wibracyjną, która emituje drgania o częstotliwości kilku herców w głąb gruntu 
(źródło: Fraunhofer IEG/Born)

Wibrobusy poruszały się po drogach leśnych z dala od głównych szlaków komunikacyjnych (źródło: Fraunhofer IEG/Jüstel)
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Stabilność systemów zaopatrzenia w energię, 
surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń 
sabotażowych i terrorystycznych

Człowiek od zawsze potrzebował 
energii w celu zaspokojenia swoich 
podstawowych potrzeb pozwalają-
cych na przeżycie, przetrwanie i roz-
wój. Współcześnie, wraz z rozwojem 
cywilizacyjnym, rosnącymi potrze-
bami o charakterze indywidualnym 
i globalnym, energia stała się zaso-
bem krytycznym o strategicznym 
znaczeniu. Z tego powodu systemy 
energetyczne należą do infrastruk-
tury krytycznej państwa i stanowią 
jedno z najbardziej chronionych 
dóbr na świecie. 

Wchodzące w skład całego układu energe-
tycznego elementy są złożone z trzech podsta-
wowych obszarów, które nabierają szczegól-
nego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa. 
Po pierwsze: dostawy surowców, które mogą 
obecnie przyjmować różnorodne formy po-
cząwszy od tradycyjnego wydobycia złóż gazu, 
ropy lub węgla, poprzez przesył zasobów ruro-
ciągami lub transportem powietrznym, koło-
wym, kolejowym lub morskim na znaczne odle-
głości. Po drugie: istotnym elementem systemu 
są zdolności wytwórcze elektrowni, elektrocie-
płowni i ciepłowni, które to obiekty stają się 
naturalnie strategicznymi częściami zdolności 
przetrwania państwa. Ostatnim składnikiem 
układu bezpieczeństwa energetycznego są 
możliwości przesyłowe systemu, przekłada-
jące się na zdolności dostarczenia energii do 
końcowych odbiorców indywidualnych i prze-
mysłowych. Całość systemu ze względu na 
swoją wieloobszarowość, znaczenie i obszar 
oddziaływania stanowi element szczególnie 
wrażliwy na zagrożenia sabotażami i działalno-
ścią terrorystyczną. Osłabienie bezpieczeństwa 
energetycznego może także być celem prowa-
dzenia działań hybrydowych, a przypadki tego 
typu aktywności można było zaobserwować 
w czasie konfliktu ukraińskiego. 

Z perspektywy Polski powyższe zagadnie-
nia są szczególnie ważne. Ze względu na trwa-
jącą transformację energetyczną, dążenie do 
uniezależnienia się od dostaw rosyjskiego gazu 
lub potrzebę zastąpienia tradycyjnego węgla 

środkami pozyskiwanymi w sposób bardziej 
ekologiczny, państwo polskie staje się bardziej 
wrażliwe na aktywność sabotażową o podłożu 
politycznym. W tym wypadku zapewnienie bez-
pieczeństwa systemom energetycznym powin-
no być traktowane priorytetowo i z najwyższą 
rozwagą. Tym bardziej, ze jest wiele zagadnień 
problemowych i nie do końca rozwiązanych. Do 
nich należy między innymi kwestia braku jedno-
litych standardów antyterrorystycznej ochrony 
fizycznej, teleinformatycznej lub osobowej dla 
obiektów IK, wielość kategorii ochrony obo-
wiązkowej oraz wątpliwa jakość usług ochrony 

świadczonych przez prywatny sektor, ze wzglę-
du na wiodące wśród zarządzających kryterium 
ceny. Do tego należy dodać wyzwania stojące 
przed projektowaniem bezpieczeństwa dla 
obiektów szczególnie ważnych, a funkcjonują-
cych w specyficznych uwarunkowaniach – ta-
kich jak farmy wiatrowe, gazoporty lub sieci 
energetyczne. 

mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach 
WSBPiI Apeiron w Krakowie, 

Safety Project

Te wszystkie zagadnienia, problemy oraz pytania będą podejmowane podczas 
VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa roz-
woju”, która odbędzie się 13-14 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. 
Ignacego Łukasiewicza.

Zaplanowany panel dotyczący bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej w obli-
czu zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych będzie miał wymiar praktyczny z udziałem 
ekspertów z wiodących ośrodków naukowych, z obiektów infrastruktury krytycznej pań-
stwa oraz z instytucji bezpieczeństwa narodowego. Wszystko w formule dyskusji, dialogu 
i w atmosferze sprzyjającej budowaniu profesjonalnych relacji służących bezpieczeństwu 
sektora energetycznego.

VI Konferencja Naukowa (2021) została objęta patronatem medialnym przez: 
Polska Agencja Prasowa Biznes, Interia, TVP3 Rzeszów, Biomasa, BiznesAlert.pl, Centrum 
Informacji Rynku Energii (cire.pl), Cng-Lng.pl, Elektroinżynieria, Energetyka24, Energety-
ka, Energetyka Cieplna, Energetyka Wodna, EURACTIV.pl, Forum Polskiej Gospodarki 24, 
Gazeta Politechniki, GlobEnergia.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, Gramwzielone.pl, Gre-
en-News.pl, INFO OPS, ISBnews, Miesięcznik Instal, Mój Rzeszów, Napędy i Sterowanie, 
Nowa Energia, Polskie Radio Rzeszów S.A., Portal Gospodarka Morska, Portal OZE świa-
tOZE.pl, Portal Stoczniowy, Radio Centrum, Radio Via, Smart-Grids.pl, Teraz Środowisko, 
The Warsaw Institute Review, Trendywenergetyce.pl, Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 
Wprost, Wydawnictwo Seidel-Przywecki, WysokieNapiecie.pl

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 
Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania 
Energii, Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, Przewodniczący Komi-
sji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych 
Technologii (CNT), Wojewoda Podkarpacki, Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza.

Więcej informacji o Konferencji: www.instytutpe.pl/konferencja2021
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Mobilne stacje regazyfikujące LNG 
pomagają w dostępie do gazu

Spółka Gas-Trading z Grupy 
PGNiG dysponuje już trzema mo-
bilnymi stacjami regazyfikacji skro-
plonego gazu ziemnego. Instalacje 
wykorzystywane są jako dodatkowe 
źródło zasilania paliwem gazowym 
albo w przypadku przerw w jego do-
stawach.

– Tego typu mobilne stacje to jedno z naj-
lepszych i najszybszych w uruchomieniu roz-
wiązań stosowanych do tymczasowego lub 
awaryjnego zasilania gazem ziemnym. Umoż-
liwiają tymczasowe dostarczanie gazu do od-
biorcy w oczekiwaniu na ukończenie właściwej 
inwestycji gazowej. Ponadto pozwalają bardzo 
szybko przywrócić dostawy gazu ziemnego od-
biorcom na terenach dotkniętych usterkami sieci. 
W przypadku awarii gazociągu lub spadku ci-
śnienia pełnią rolę „pierwszej pomocy” do czasu 
usunięcia usterki – powiedział Robert Perkowski, 
wiceprezes Zarządu PGNiG ds. operacyjnych. 

Mobilne stacje regazyfikacji LNG spraw-
dzają się także jako rozwiązanie tymczasowe 
wszędzie tam, gdzie docelowo mają powstać 
stacjonarne stacje regazyfikacji LNG. Jedna 

z takich mobilnych stacji została wykorzystana 
przy budowie właściwej stacji regazyfikacji LNG 
dla zakładów LG Electronics we Wrocławiu. We 
współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny spółka 
Gas-Trading wybudowała stacjonarną stację 
regazyfikacji dla koreańskiego kontrahenta. Do 
czasu uruchomiania w listopadzie 2020 roku 
docelowej stacji usługi tymczasowego zasilania 
zapewniała mobilna stacja regazyfikująca skro-
plony gaz ziemny. Innym przykładem jest moż-
liwość wykorzystania mobilnych stacji w roli 
dodatkowego źródła zasilania dla odbiorców 
w danej miejscowości w miesiącach zimowych, 
kiedy okresowo może wystąpić zwiększone za-
potrzebowanie na gaz ziemny w związku z ni-
skimi temperaturami. 

– Zapewnienie dostępu do paliwa gazowe-
go dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w ob-
szarach niezgazyfikowanych jest obecnie jednym 
z priorytetów Gas-Trading S.A. Świadcząc usługi 
z zakresu budowy stacjonarnej infrastruktury do 
regazyfikacji, mamy na uwadze potrzeby klien-
tów, którzy oczekują natychmiastowego dostępu 
do paliwa gazowego. Dzięki usługom mobil-
nej regazyfikacji zapewniamy bezpieczeństwo 
naszym odbiorcom w przypadkach awarii czy 

zwiększonego zapotrzebowania na gaz – mówi 
Tymoteusz Pruchnik, Prezes Zarządu Gas-Trading 
SA, która ma w swojej ofercie usługę regazyfikacji 
LNG z wykorzystaniem właśnie mobilnych stacji.

Zestaw do mobilnej regazyfikacji LNG 
składa się, oprócz cysterny LNG pełniącej rolę 
zbiornika, z dwóch pracujących naprzemien-
nie parownic atmosferycznych, podgrzewacza 
elektrycznego gwarantującego odpowiednią 
temperaturę gazu, nawanialni nadającej gazowi 
charakterystyczny zapach oraz stacji redukcyj-
nej. Instalacja jest w pełni zautomatyzowana, 
dzięki czemu jej praca nie wymaga stałego nad-
zoru operatora. Co więcej, system telemetryczny 
na wyposażeniu stacji pozwala na zdalny pod-
gląd najważniejszych parametrów stacji oraz 
zdalną obsługę. Przepustowość jednej instalacji 
pozwala na regazyfikację w ciągu jednej doby 
około 22 ton LNG, czyli ponad jednej autocy-
sterny. Po regazyfikacji otrzymujemy 29 tys. m 
sześc. gazu ziemnego – to ilość pozwalającą na 
ogrzanie na przykład jednego domu jednoro-
dzinnego przez około 13 lat.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Fot. arch. PGNiG SA
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Stabilna pozycja Grupy LOTOS w trudnym 2020 roku

Rafineria Grupy LOTOS przero-
biła w ubiegłym roku 10,2 mln ton 
ropy i wyprodukowała 11 mln ton 
produktów. Pomimo pandemii, któ-
ra skutkowała najtrudniejszymi od 
wielu lat warunkami prowadzenia 
działalności, gdański koncern za-
mknął rok z mocnymi (+35%) prze-
pływami pieniężnymi z działalności 
operacyjnej, niższymi (-22%) koszta-
mi operacyjnymi i większą (+7) sie-
cią stacji paliw. Jednocześnie spółka 
przez cały rok włączała się w akcje 
pomocowe związane z COVID-19.

Rok 2020 był trudny dla wielu dziedzin go-
spodarki, w tym dla branży energetycznej. Natu-
ralnym skutkiem spadku mobilności społecznej 
było zmniejszenie zużycia paliw. Na krajowym 
rynku zanotowano spadki konsumpcji benzyn 
(-8,5%), oleju napędowego (-1,6%), lekkie-
go oleju opałowego (-8%) i paliwa lotniczego 
(-57,6%). Poziom cracków na produkty naftowe 
w 2020 roku znacznie obniżył się w porównaniu 
do końca 2019 roku. Największe problemy miała 
branża lotnicza, co przełożyło się na duża presję 
cenową dla głównego produktu gdańskiej rafine-
rii, jakim był olej napędowy (marże dla diesla były 
na najniższym poziomie w ciągu ostatnich 15 lat).

Grupa LOTOS, aby móc zapewniać bezpiecz-
ny dostęp do swoich produktów i usług, funkcjo-
nowała elastycznie. Po realizacji Projektu EFRA 
wskaźnik Nelsona dla rafinerii LOTOSU wzrósł 
z 10 do 11,1. Zakład znalazł się w pierwszej 
dziesiątce najbardziej zaawansowanych lub naj-
bardziej złożonych rafinerii w Europie. Jednym 
z działań, mających zapewnić ciągłość i stabil-
ność dostaw ropy naftowej, była dywersyfikacja 
źródeł surowca. Rafineria LOTOSU została także 
poddana optymalizacji w celu dostosowania uzy-
sków do dynamicznej sytuacji rynkowej. Spółka 
ograniczyła produkcję paliwa lotniczego i jedno-
cześnie maksymalizowała produkcję asfaltów, 
które charakteryzowały się relatywnie wysokimi 
cenami rynkowymi. Dodatkowo, nadmorska 
lokalizacja rafinerii sprzyjała wykorzystywaniu 
okazji rynkowych, m.in. sprzedaży atrakcyjnie no-
towanej benzyny surowej w eksporcie morskim.

Równolegle koncern dostosowywał swoją 
działalność do zaleceń rządu, na bieżąco wpro-
wadzając odpowiedni reżim sanitarny zarówno 

na terenie zakładu, jak i w kontaktach z dostaw-
cami, aż po wszystkie swoje stacje paliw. Dzięki 
temu udało się zapewnić bezpieczeństwo pra-
cownikom, kontrahentom oraz klientom. Przez 
cały 2020 rok Grupa LOTOS włączała się rów-
nież w walkę z pandemią – koncern przeznaczył 
w sumie na ten cel ponad 12 mln zł.

Wyniki finansowe
Oczyszczony wynik EBITDA LIFO Grupy 

Kapitałowej LOTOS za 2020 rok wyniósł 1,4 
mld zł. Spadek (-52,6% r/r) jest uzasadniony 
historycznie najdłużej trwającym pogorsze-
niem sytuacji na rynku surowców i produktów 
naftowych, dużą zmiennością notowań, rece-
sją gospodarczą oraz zaburzeniem równowagi 
w relacji podaży i popytu w warunkach pande-
mii COVID-19.  Znaczący spadek notowań ropy 
naftowej i gazu ziemnego, uderzył w wyniki 
segmentu wydobywczego, jednocześnie niskie 
marże dla kluczowych produktów (benzyny 
i oleju napędowego) istotnie wpłynęły na obni-
żony wynik segmentu produkcji i handlu.

Stabilną sytuację finansową potwierdza 
wskaźnik dług netto/EBITDA LIFO, który na ko-
niec 2020 r. znajdował się na poziomie 1,42x, 
tj. poniżej celu strategicznego. Odnotowano 
też wysokie przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej, tj. 2,87 mld zł w 2020 r. wobec 
2,13 mld zł w 2019 r (+34,7%). Jako jedna z 5 
spółek indeksu WIG20 na warszawskiej Giełdzie 
Papierów Wartościowych, Grupa LOTOS w trud-
nym covidowym roku wypłaciła akcjonariuszom 
dywidendę w kwocie około 185 mln zł, tj. 1 zł 
na jedną akcję, po raz czwarty z rzędu i zgodnie 
z deklaracją zapisaną w strategii spółki.

Segment wydobywczy
Grupa Kapitałowa LOTOS prowadzi działal-

ność poszukiwawczo-wydobywczą na terenie 
Polski, Norwegii i Litwy. Na koniec 2020 roku 

koncern dysponował łącznymi potwierdzony-
mi rezerwami ropy naftowej i gazu ziemnego 
w kategorii 2P (ang. proved and probable) na 
poziomie 74,8 mln boe (baryłek ekwiwalentu 
ropy naftowej). Jednocześnie całkowita wiel-
kość wydobycia w 2020 roku wyniosła 7,43 mln 
boe (średnio 20,3 tys. boe dziennie). Na spa-
dek poziomu wydobycia wpłynęły m.in. skutki 
obostrzeń wprowadzanych przez rządy państw 
w związku z pandemią COVID-19 oraz kolejny-
mi falami wzrostów zachorowań.

W ubiegłym roku pomyślnie przeprowa-
dzono rekonstrukcję 8 odwiertów na złożu 
B3. Równolegle, LOTOS Petrobaltic podejmuje 
inicjatywy rozwojowe w zakresie m.in. wyko-
rzystania kompetencji inżyniersko-wykonawczo-
-projektowych i świadczenia usług dla sektora 
offshore. Celem działań rozwojowych jest zdy-
wersyfikowanie przedmiotu działalności i źródeł 
przychodów poprzez wykorzystanie okazji ryn-
kowych w ramach zielonej transformacji.

Na koniec 2020 roku, spółka LOTOS Norge 
była udziałowcem 28 koncesji na poszukiwanie, 
rozpoznanie i wydobycie złóż węglowodorów 
na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Konty-
nuowano prace nad optymalną koncepcją zago-
spodarowania złóż projektu NOAKA – zakładane 
wypracowanie Planu Zagospodarowania Złóż 
i przedłożenie go do zatwierdzenia władz norwe-
skich to koniec 2022 roku. Pomyślnie posadowio-
no platformę Maersk Inspirer na złożu YME. Ak-
tualnie realizowana jest faza rozruchów offshore 
z podłączaniem i uruchamianiem systemów pro-
dukcyjnych. Planowany termin rozpoczęcia pro-
dukcji ze złoża przesunięto na 4 kw. 2021 roku.

Segment produkcji i handlu
W 2020 roku rafineria LOTOSU niemal 

w pełni (96,8%) wykorzystała swoje nominal-
ne moce wytwórcze, przerabiając 10,2 mln ton 
ropy, podczas gdy większość zakładów w Eu-



19
4(269)/2021

kwiecień

ropie było zmuszonych ograniczać działalność 
w związku z pandemią. W ubiegłym roku Spółka 
wyprodukowała 11 mln ton produktów. Główny 
udział w strukturze produkcji miał olej napędo-
wy (52%) – wyprodukowano go 5,8 mln ton, 
czyli o 5,5% więcej niż w poprzednim roku.

W 2020 roku Grupa Kapitałowa LOTOS 
miała 33,2% udziału w krajowym rynku pa-
liw ogółem, czyli o 0,6 punktu procentowego 
więcej niż w poprzednim roku. Na koniec 2020 
roku w sieci stacji paliw LOTOS funkcjonowało 
513 obiektów (+7 r/r), w tym 23 Miejsca Obsłu-
gi Podróżnych (+2 r/r), tj. stacje przyautostrado-
we z bogatą ofertą pozapaliwową.

Inwestycje 2020
W 2020 roku wydatki inwestycyjne wy-

niosły ok. 0,8 mld zł. W ubiegłym roku urucho-
miono instalację Węzła Odzysku Wodoru (tzw. 
WOW), która zgodnie z założeniami projektowy-
mi umożliwi produkcję dodatkowej puli: 70 tys. 
ton LPG, 43 tys. ton benzyny surowej, 39 tys. 
ton benzyny lekkiej i prawie 9 tys. ton wodoru 
rocznie. W 2020 roku finalizowano również pra-
ce nad projektem budowy czwartego nalewaka 
kolejowego, celem zwiększenia efektywności 
i opłacalności procesów produkcyjnych, a tak-
że ograniczenia uciążliwości dla środowiska 
i usprawnienia logistyki. Nalewak o wydajno-
ści 2,2 mln ton paliw rocznie, zapewni Grupie 
LOTOS możliwość dostarczenia większej ilości 
oleju napędowego i benzyny na krajowy rynek.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitało-
wej LOTOS aktywnie uczestniczą w projektach, 
które mają na celu ochronę naturalnego śro-
dowiska i ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 
W ubiegłym roku Grupa LOTOS zakończyła 
budowę systemu ciągłego monitoringu zanie-
czyszczeń (CEMS). Ponadto w grudniu rafineria 
w Gdańsku wytworzyła pierwsze w swojej hi-
storii biokomponenty: biopropan (biokompo-
nent LPG) oraz biowęglowodory ciekłe (biokom-
ponenty oleju napędowego), co jest pierwszym 
krokiem w stronę ekologicznej rafinerii produku-
jącej z produktów pochodzenia roślinnego.

W 2020 roku weszły w życie nowe przepi-
sy opracowane przez Międzynarodową Organi-
zację Morską (IMO), które obniżyły globalny li-
mit zawartości siarki w paliwach żeglugowych 
z 3,5% do 0,5% m/m. To jedna z przyczyn, dla 
których LOTOS rozpoczął szereg projektów po-
zwalających zwiększyć udział paliw niskoemi-
syjnych (w tym LNG) w miksie energetycznym. 
Odpowiedzią na nowe regulacje jest również 
Projekt EFRA, dzięki któremu koncern rozwią-
zał problem tzw. ciężkiej pozostałości z prze-
robu ropy.

W 2020 roku spółka podpisała umowę 
z firmą Remontowa LNG Systems na budowę 
pilotażowej stacji dokującej LNG na stacji pa-
liw LOTOS w Gdańsku, która posłuży do tan-
kowania pojazdów na LNG oraz CNG. Grupa 
LOTOS zakończyła także studium wykonalności 
budowy terminala LNG małej skali w Gdańsku, 
który umożliwi wykorzystanie LNG jako paliwa 
w transporcie morskim i lądowym. Wspólnie 
z PGNiG LOTOS przeprowadził pierwsze bunkro-
wanie statku skroplonym gazem ziemnym LNG 
w jednym z portów podległych Urzędowi Mor-
skiemu w Szczecinie. Firmy kontynuowały rów-
nież współpracę w tym obszarze, by wzmocnić 
konkurencyjność polskich portów i spopularyzo-
wać LNG na Bałtyku.

Plany inwestycyjne na kolejne lata
Odpowiedzią spółki na zmieniające się oto-

czenie biznesowe i trendy rynkowe jest projekt 
budowy wielkoskalowej instalacji do produkcji 
wodoru – projekt Green H2. Grupa LOTOS zamie-
rza również nadal współpracować z przedstawi-
cielami polskich miast zainteresowanych wdroże-
niem komunikacji miejskiej zasilanej wodorem, 
czego wyrazem są dotychczas podpisane listy in-
tencyjne dotyczące dostaw wodoru. W ubiegłym 
roku spółka przystąpiła też do stowarzyszenia 
Hydrogen Europe, aktywnie działającego na rzecz 
rozwoju rynku wodorowego w Unii Europejskiej.

Najbardziej zaawansowany analitycznie 
jest Projekt HBO (Hydrokrakingowy Blok Ole-
jowy). Ten kierunek rozwoju technologicznego 
rafinerii to pomysł na dywersyfikację w kierunku 
nowych, niepaliwowych produktów. Ponadto, 
razem z PKN Orlen i Energą, spółka analizuje też 
możliwość wspólnej budowy elektrowni gazo-
wo-parowej CCGT w Gdańsku ze wskazanym 
terminem realizacji do lipca 2026 roku.

Przejęcie kapitałowe 
przez PKN Orlen

W lipcu 2020 roku PKN Orlen otrzymał od Ko-
misji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie 
Grupy LOTOS. W związku z tym, PKN Orlen jest zo-
bowiązany wykonać określone w treści tej decyzji 
środki zaradcze, które mają na celu zapobieżenie 
wystąpieniu negatywnych skutków planowanej 
koncentracji dla konkurencji na właściwych ryn-
kach. W ramach harmonogramu transakcji, umo-
wy warunkowe, pomyślnie zawarte z wybranymi 
wcześniej partnerami, należy przedstawić Komisji 
Europejskiej do 14 lipca 2021 roku.

Więcej szczegółowych danych na temat 
wyników finansowych Grupy Kapitałowej  
LOTOS w 2020 roku można znaleźć na stronie: 
www.inwestor.lotos.pl.

Biuro Prasowe
Grupa LOTOS S.A.

Wizualizacja projektu Green H2. Arch. LOTOS S.A.
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Jerzy 
Zagórski

Piąta dostawa LNG dla PGNiG 
do Kłajpedy. Rok użytkowania 
stacji przeładunkowej na Litwie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo odebrało piąty ładunek skroplonego 
gazu ziemnego w stacji przeładunkowej LNG 
w Kłajpedzie. W ciągu pierwszego pełnego 
roku jej użytkowania PGNiG załadowało tam 
327 autocystern o łącznym wolumenie 5856 
ton LNG do sprzedaży.

Na początku kwietnia PGNiG rozładowało 
ok. 3 tys. m sześc. LNG pochodzącego z Nor-
wegii. Ładunek od firmy Gasum przypłynął 
fińskim zbiornikowcem Kairos. Była to już piąta 
dostawa gazu do stacji przeładunkowej LNG 
w Kłajpedzie od 1 kwietnia 2020 roku, a więc 
odkąd PGNiG rozpoczęło wyłączne użytkowanie 
instalacji należących do Klaipedos Nafta.    

– Dla PGNiG wykorzystanie stacji w Kłaj-
pedzie to możliwość ekspansji na nowe rynki 
w segmencie LNG małej skali. Nadal jednak 
większość cystern z LNG załadowanych w tej 
stacji trafia do klientów w północno-wschod-
niej Polsce. Krótszy, niż ze Świnoujścia, dystans 
między Kłajpedą a odbiorcami w tej części kraju 
znacznie wpływa na koszty transportu, a zatem 
i na cenę dostarczanego gazu. Z błękitnego pali-
wa korzystają nie tylko klienci biznesowi. Zasila-
ne są nim również stacje regazyfikujące LNG na 
terenach, gdzie nie dociera sieć gazowa. Nasz 
gaz z Litwy dostępny jest także na stacjach, 
gdzie LNG tankowane jest do pojazdów ciężkie-
go transportu drogowego – powiedział Paweł 
Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. 

– Oceniając pierwszy rok współpracy 
z PGNiG, możemy śmiało stwierdzić, że nasze 
wysiłki na rzecz tworzenia wartości dla rozwi-
jającego się regionalnego rynku LNG przyniosły 
wymierne efekty. Mamy nadzieję, że tą współ-
pracą – określoną za sprawą pięcioletniej umo-
wy – będziemy w dalszym ciągu i w jeszcze 

większym stopniu uwalniać potencjał regionu. 
Zwłaszcza że na Litwie obserwujemy działania 
zmierzające do większego wykorzystania LNG 
jako alternatywnego paliwa dla komercyjnego 
transportu drogowego. W tym sensie Polska jest 
inspirującym przykładem – powiedział Darius 
Šilenskis, Prezes KN.

Dotychczas PGNiG odebrało w Kłajpedzie 
łącznie ok. 8,4 tys. ton LNG, co odpowiada 
ok. 127 GWh energii. W trakcie pierwszego 
pełnego roku użytkowania stacji przez spółkę 
92 proc. przeładowanego do cystern samocho-
dowych gazu trafiło do Polski, 6 proc. do od-
biorców na Litwie, a pozostała część na Łotwę. 
Wśród kontrahentów jest spółka PGNiG Obrót 
Detaliczny, dla której ładunki LNG wożą z Litwy 
autocysterny firmy Gas-Trading należącej do 
Grupy PGNiG.

PGNiG i Krakowski Park 
Technologiczny chcą dodać 
energii startupom

Akcelerator KPT ScaleUP pomoże w po-
szukiwaniach i selekcji startupów, których 
innowacyjne projekty można zastosować 
w PGNiG. Najlepsze dostaną wsparcie finan-
sowe i eksperckie oraz szansę na przeprowa-
dzenie pilotażowych wdrożeń. 

PGNiG precyzyjnie określiło swoje wyzwa-
nia technologiczne, według których KPT Sca-
leUP prowadzi rekrutację. Startupy starające się 
o udział w akceleracji muszą w ramach naboru 
zgłosić autorskie rozwiązanie. Akcelerator dzia-
łający w ramach Krakowskiego Parku Technolo-
gicznego oferuje najlepszym bezzwrotną dota-
cję z PARP w wysokości do 200 tys. zł, a także 
półroczny program wsparcia, na który składa się 
m.in. doradztwo ekspertów i szkolenia. W tym 
czasie mają one szansę na rozwój swojego roz-
wiązania podczas współpracy z dużą firmą.

– Możliwość przeprowadzenia pilotażu 
bezpośrednio w firmie zainteresowanej projek-
tem to bezcenne doświadczenie zarówno dla 
startupu, jak i dla PGNiG, które stale poszukuje 
innowacyjnych rozwiązań. Udział w progra-
mach akceleracyjnych pozwala nam precyzować 
nasze oczekiwania wobec poszukiwanych in-
nowacji. Jesteśmy zadowoleni w efektów takiej 
współpracy – w ciągu minionego roku przepro-
wadziliśmy cztery interesujące pilotaże – powie-
dział Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu 
PGNiG ds. rozwoju. – Dzięki takim programom 

jak KPT ScaleUP jako przedstawiciele przemysłu 
możemy być bliżej startupów, a startupy zyskują 
szansę na bliską współpracę z branżowymi eks-
pertami mogącymi pomóc rozwinąć ich projekt. 
Korzyści są obustronne – dodał.  

– Podstawowym mechanizmem działania 
KPT ScaleUP jest tworzenie przyjaznej przestrze-
ni do współpracy między młodymi spółkami 
technologicznymi a doświadczonymi, renomo-
wanymi firmami reprezentującymi industrialne 
branże. Dochodzi do spotkania śmiałego, no-
watorskiego pomysłu z ekspercką i rynkową 
wiedzą. W efekcie startupy dowiadują się, jak 
ulepszyć swój produkt, technologię czy usługę, 
a duża firma może ulepszyć swoje procesy biz-
nesowe czy produkcyjne – wyjaśniła Angelika 
Popławska, kierowniczka projektu KPT ScaleUP. 
– Oba zespoły pracują bezpośrednio ze sobą, 
odbywają szereg merytorycznych spotkań, 
a startupy mogą testować swoje pomysły bez-
pośrednio w fabrykach, zakładach czy magazy-
nach udostępnianych im przez przemysłowych 
partnerów – dodała.

KPT ScaleUP jest kolejnym programem ak-
celeracji startupów, w który zaangażowało się 
PGNiG. Od ponad roku współpracuje z rzeszow-
skim akceleratorem IDEA Global HugeTech. Oba 
działają w ramach rządowego programu Scale 
Up współfinansowanego z funduszy europej-
skich. Wcześniej wraz z Fundacją Startup Hub 
Poland PGNiG realizowało projekt wsparcia dla 
zagranicznych startupów działających w Polsce. 
Własną aktywność związaną z akceleracją star-
tupów prowadzi pod marką InnVento. Dzięki 
takim programom do PGNiG napływają propo-
zycje niemal gotowych innowacyjnych projek-
tów lub będących na znacznym już poziomie 
zaawansowania.

Grupa PGNiG zainwestowała 
w producenta ładowarek 
do e-samochodów

Spółka PGNiG Ventures, pełniąca w Gru-
pie Kapitałowej PGNiG rolę funduszu typu 
corporate venture capital, objęła udziały firmy 
Enelion oferującej kompleksowe rozwiązania 
dla elektromobilności. Wartość pierwszego 
etapu inwestycji to 2,53 mln zł. Jej całkowita 
wartość może wynieść 6 mln zł. 

Spółka Enelion dostarcza rozwiązania obej-
mujące m.in. inteligentne ładowarki dla pojaz-
dów elektrycznych oraz system do zarządzania 
sieciami ładowarek, planami taryfowymi i roz-
liczaniem płatności oraz aplikację mobilną dla 
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kierowców pojazdów elektrycznych umożliwia-
jącą zdalne zarządzanie ładowaniem, kontrolę 
ilości zużytej energii i kosztów ładowania 

– Niewątpliwie rynek elektromobilności, 
tak jak gazomobilności ma przed sobą per-
spektywę dalszego wzrostu. W transporcie 
rośnie zapotrzebowanie na pojazdy zasilane 
CNG i LNG oraz gazową infrastrukturę tanko-
wania, ale też zwiększa się liczba samochodów 
elektrycznych, a co za tym idzie powstaje coraz 
więcej punktów ich ładowania. Enelion oferuje 
rozwiązania najwyższej jakości, które zostały 
już zweryfikowane przez rynek, w tym m.in. 
oprogramowanie kompatybilne z ładowarkami 
innych producentów. Patrzymy na tę inwestycję 
pod kątem zysków biznesowych, a jednocze-
śnie jako Grupa Kapitałowa PGNiG wspiera-
my przedsięwzięcia, które pomogą zapewnić 
niskoemisyjną przyszłość. Dlatego cieszę się, 
że portfel PGNiG Ventures powiększył się o tę 
spółkę – mówi Arkadiusz Sekściński, Wicepre-
zes Zarządu PGNiG ds. rozwoju.

Pierwsza transza inwestycji zakłada obję-
cie przez PGNiG Ventures udziałów w spółce 
Enelion o wartości ok. 2,5 mln zł. W kolejnych 
krokach PGNiG Ventures ma możliwość zainwe-
stować w Enelion 6 mln zł. Horyzont inwestycji 
wynosi maksymalnie 5 lat. 

– Jako PGNiG Ventures wspieramy inno-
wacyjne firmy potrzebujące środków na roz-
wój produktów i usług, które mogą znaleźć 
zastosowanie w branży energetycznej. Bez 
wątpienia jednym z kluczowych kierunków dla 
energetyki jest właśnie elektromobilność i dąże-
nie do niskoemisyjności. Niezbędne jest stwo-
rzenie odpowiednich warunków dla rozwoju 
tego obszaru, w tym inwestycje w rozbudowę 
infrastruktury, czyli przede wszystkim stacje ła-
dowania. Enelion jest polską spółką, która ofe-
ruje ekspozycje na silnie wzrostowy rynek, przy 
modelu biznesowym gotowym na skalowanie, 
a opartym o rynkowo zweryfikowane ładowarki 
i wdrożony w grudniu 2020 roku system do za-
rządzania punktami ładowania, który może być 
oferowany bez ograniczeń operatorom, dlatego 
jestem przekonana, że inwestycja w spółkę jest 
dobrą decyzją – mówi Małgorzata Piasecka, 
Prezes PGNiG Ventures.

Enelion kieruje swoją ofertę zarówno do 
klientów biznesowych, w tym m.in. firm z bran-
ży energetycznej, samorządów, zarządców bu-
dynków, dealerów samochodowych, jak i do 
klientów indywidualnych. Na przestrzeni ostat-
nich dwóch lat firma zwiększyła ponad czte-
rokrotnie sprzedaż swoich produktów. Spółka 
umacnia swoją pozycję w Polsce i na rynkach 
europejskich. Aż 70 proc. wyprodukowanych 
przez Enelion ładowarek typu AC trafia na za 
granicę. Spółka zamierza zwiększyć produkcję 

z obecnych 400 do ponad 5 tys. urządzeń AC 
miesięcznie w 2025 roku i rozwinąć eksport 
do USA, Kanady, Europy Wschodniej, Ameryki 
Południowej, na Bliski Wschód oraz do Afryki. 
Spółka zamierza też wprowadzić do oferty szyb-
kie ładowarki DC.

Inwestycja w spółkę Enelion to druga prze-
prowadzona przez PGNiG Ventures transakcja 
w tym roku. W marcu fundusz objął akcje ICsec, 
polskiego producenta systemów cyberbezpie-
czeństwa dla przemysłu. Wartość inwestycji to 
4 mln zł.  

Firma Enelion Sp. z o o. z siedzibą w Gdań-
sku, od 2015 roku zajmuje się opracowywa-
niem, rozwojem oraz produkcją terminali ładu-
jących do pojazdów elektrycznych. Urządzenia, 
wraz z realizowanym przez Spółkę oprogramo-
waniem do zarządzania ładowarkami i płatności 
za sesje ładowania tworzy spójny ekosystem 
dla elektromobilności. Spółka dostarczyła kilka 
tysięcy urządzeń do ponad 20 krajów, głównie 
w Unii Europejskiej. Począwszy od roku 2022 
zamierza zbudować sieć dealerów oferujących 
ekosystem dla elektromobilności w krajach obu 
Ameryk, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Ostatni krok do uruchomienia 
wydobycia z norweskiego 
złoża Duva

PGNiG Upstream Norway wraz z part-
nerami koncesyjnymi rozpoczęło wiercenie 
otworów eksploatacyjnych na złożu Duva. 
Oddanie odwiertów do użytku przewidziano 
w III kwartale 2021 roku.

Ruszyły prace związane z wykonaniem 
czterech otworów wydobywczych na złożu 
Duva w norweskiej części Morza Północnego. 
Odwierty, o długości 2500 metrów każdy, są 
wykonywane przy użyciu platformy półzanu-
rzalnej. Wiercenia potrwają około 3 miesięcy. Po 
ich zakończeniu złoże zostanie udostępnione do 
eksploatacji. Rozpoczęcie wydobycia planowa-
ne jest na III kwartał tego roku.

– Udostępnienie złoża Duva wpisuje się 
w strategię Grupy Kapitałowej PGNiG. Konse-
kwentnie budujemy zdywersyfikowany portfel 
źródeł gazu, którego ważnym elementem jest 
własne wydobycie na Norweskim Szelfie Konty-
nentalnym. Dążymy do tego, aby jak największa 
część gazu, który trafi do Polski po uruchomieniu 
gazociągu Baltic Pipe, pochodziła ze złóż, któ-
rych udziałowcem jest PGNiG Upstream Norway 
– powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu 
PGNiG SA.

Wiercenie odwiertów wydobywczych na 
złożu Duva zostało poprzedzone instalacją gło-
wic eksploatacyjnych w marcu tego roku. Mon-
tażu dokonano ze statku, a nie, jak zazwyczaj, 
z platformy wiertniczej. Pozwoliło to skrócić czas 
operacji, zmniejszyć jej koszty a także ograniczyć 
o 60 proc. emisje dwutlenku węgla towarzyszące 
instalacji.

Duva jest złożem gazowo-ropnym o zaso-
bach wydobywalnych wynoszących 88 mln ba-
ryłek ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 
mld m sześc. gazu ziemnego). W początkowym 
okresie maksymalna produkcja będzie wynosić 
ok. 30 tys. boe dziennie.

PGNiG Upstream Norway jest właścicielem 
30 proc. udziałów w złożu Duva. Pozostali udzia-
łowcy to Neptune Energy (operator złoża, 30 
proc. udziałów), Idemitsu Petroleum Norge (30 
proc.) oraz Sval Energi (10 proc.).

Zgodnie z prognozą, wolumen wydobycia 
PGNiG Upstream Norway wyniesie w tym roku 
0,9 mld m sześc. gazu ziemnego. Aktualnie spół-
ka posiada udziały w 36 koncesjach i prowadzi 
wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego z dzie-
więciu złóż. Sześć kolejnych, w tym Duva, jest 
w trakcie prac inwestycyjnych i analitycznych.

W marcu 2021 r. PGNiG Upstream Norway 
zawarło umowę kupna wszystkich aktywów IN-
EOS E&P Norge AS, obejmujących udziały w 22 
koncesjach, w tym drugim co do wielkości złożu 
gazu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – 
Ormen Lange. W wyniku transakcji, która czeka 
jeszcze na uzyskanie zgód administracyjnych, 
zasoby wydobywalne w dyspozycji PGNiG 
Upstream Norway wzrosną o 117 mln boe do 
331 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. 
Przejęcie aktywów INEOS E&P Norge pozwoli 
GK PGNiG zwiększyć wolumen produkcji gazu 
ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynental-
nym o ok. 1,5 mld m sześc. rocznie w ciągu 
pierwszych pięciu lat po transakcji. Dzięki temu 
łączna produkcja gazu przez PGNiG Upstream 
Norway może osiągnąć w 2027 roku poziom 4 
mld m sześciennych.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

OPEC+ łagodzi ograniczenia 
produkcji ropy

Kolejne, 15 spotkanie ministrów krajów 
grupy OPEC+, które przeprowadzono w trybie 
wideokonferencji 1 kwietnia br.  nie przyniosło 
tym razem następnych cięć wydobycia ropy, lecz 
możliwość wprowadzenia stopniowego zwięk-



4(269)/2021
kwiecień

22

szania produkcji z zastrzeżeniem, że miesięczny 
przyrost nie może przekroczyć 68 tys. t/d. Osta-
tecznie w kwietniu, maju i czerwcu produkcja 
może się zwiększyć o 47,6 tys. t/d, a w lipcu 
o 61,2 tys. t/d. Łącznie na rynek trafi 156,4 
tys. t/d ropy więcej. Ministrowie, pod prze-
wodnictwem księcia Abdula Salmana, ministra 
energii Arabii Saudyjskiej i Aleksandra Nowaka, 
wicepremiera Rosji, składali też podziękowania 
członkom OPEC+ za skrupulatne i sumienne 
przestrzeganie ustalonych poziomów produkcji 
i jednocześnie, w innym akapicie tego komu-
nikatu, wzywali do dotrzymania zobowiązań 
dotyczących korekt produkcji i rekompensat 
w związku z wcześniejszymi naruszeniami przy-
znanych limitów wydobycia. Wyrażono uznanie 
dla Arabii Saudyjskiej za inicjatywę stanowiącą 
ważny wkład w walce ze zmianami klimatu. 
Program pod nazwą „Saudi Green Initiative” 
został rozszerzony jako „Middle East Green 
Initiative”. Następne posiedzenie Wspólnego 
Komitetu Monitorującego i ministrów OPEC+ 
wyznaczono na 28 kwietnia br.

Ropa Brent 30 marca była wyceniana na 
64,09 USD za baryłkę, 31 marca na 62,94 
USD/b i 1 kwietnia na 64,66 USD/b, ropa WTI 
na 61,24 USD/b.

Mniej gazu ziemnego 
na świecie w 2020 r. 

W styczniu 2020 r. cena gazu ziemnego 
na giełdzie nowojorskiej wynosiła poniżej 1,95 
USD/mln BTU, w styczniu 2021 r. było to 2,76 
USD/mln BTU, więc pomyślna dla producentów, 
jednak nadzwyczajne i nietypowe wydarzenia 
w ub. roku odbiły się również na poziomie wy-
dobycia gazu na świecie, co ilustruje załączona 
tabela (tab. 1). Przede wszystkim o 2 % zmniej-
szyło się globalne wydobycie i wydobycie w po-
szczególnych regionach. Wyjątkiem jest Amery-
ka Północna z 1-procentowym wzrostem. Bliski 
Wschód, Daleki Wschód i Afryka wykazują mini-
malny, co najwyżej 1-procentowy spadek, więc 
można mówić o stabilizacji lub stagnacji. Nie-
liczni producenci osiągnęli w ubiegłorocznych 
realiach przyrost wydobycia. Niezwykły rezultat 
w postaci 60-procentowego wzrostu uzyskał 
Meksyk, który w okresie poprzednich 3 lat no-
tował znaczne spadki. Pozostali, którzy najlepiej 
sobie poradzili, to Brazylia, Azerbejdżan, Algie-
ria i Chiny. W tym roku tabela jest mało zróżni-
cowana, obok dość licznej grupy krajów, którym 
udało się utrzymać poziom produkcji z 2019 r. 
sporo jest też producentów z 8-10-procentowy-
mi spadkami. W Ameryce Południowej kryzys 

Kraj 2019(mld m3) 2020(mld m3 Zmiana 2019:2020 w %
Ameryka Północna 1225,4 1239,1 101,1
Kanada 170,1 166,5 97,9
Meksyk 30,7 49,3 160,9
USA 1024,7 1023,3 99,9
Ameryka Południowa 186,8 174,2 93,3
Argentyna 41,5 37,1 89,4
Boliwia 20,0 20,0 100,0
Brazylia 44,2 46,6 105,4
Trynidad 37,2 31,6 84,9
Wenezuela 19,6 14,6 74,7
Pozostałe 24,3 24,3 100,0
Europa 229,0 201,4 88,0
Dania 3,1 1,4 45,1
Holandia 33,6 24,5 72,9
Niemcy 5,7 4,7 82,8
Norwegia 117,1 114,4 97,7
Rumunia 10,2 10,2 99,6
W. Brytania 39,2 38,9 99,3
Włochy 4,8 3,9 81,2
Pozostałe 15,1 3,3 22,0
Rosja+b. ZSRR 1030,8 990,3 96,1
Azerbejdżan 24,3 26,1 107,3
Kazachstan 59,1 59,1 100,0
Rosja 766,3 723,2 94,4
Pozostałe 181,1 181,9 100,5
Afryka 194,8 192,9 99,0
Algieria 81,1 85,9 106,0
Egipt 67,4 60,7 90,0
Libia 15,3 15,3 100,0
Nigeria 23,8 23,8 100,0
Pozostałe 7,2 7,2 100,0
Bliski Wschód 822,6 817,2 99,3
Arabia Saudyjska 84,9 84,9 100,0
Bahrajn 24,9 25,1 100,9
Irak 32,5 28,0 86,2
Iran 336,2 336,2 100,0
Katar 227,5 227,5 100,0
Kuwejt 17,5 16,4 93,5
Oman 29,2 29,2 100,0
Zjedn. Emiraty Arab. 56,0 56,0 100,0
Pozostałe 13,8 13,8 100,0
Daleki Wschód 480,3 475,7 99,0
Brunei 12,2 11,8 96,3
Chiny 172,9 190,4 110,1
Indie 31,9 28,4 89,1
Indonezja 64,6 59,5 92,1
Malezja 68,4 62,7 91,6
Pakistan 38,7 35,9 92,7
Tajlandia 37,0 33,4 90,2
Wietnam 11,5 11,5 100,0
Pozostałe 43,0 42,2 98,2
Australia i Oceania 159,4 157,6 98,9
Australia 154,2 152,9 99,2
Pozostałe 5,1 4,6 90,7
Razem świat 4329,0 4248,4 98,1
W tym OPEC 669,1 662,3 99,0
W tym Europa-morze 169,5 162,0 95,6

Tabela 1
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w przemyśle naftowym w Wenezueli dotknął 
nie tylko wydobycia ropy, lecz  także wydobycia 
gazu, bo spadek wynosi przeszło 25%. 

Europejska część tabeli, podobnie jak w la-
tach ubiegłych, pokazuje spadek w regionie 
i znaczne spadki u wszystkich producentów, 
także u największego producenta w regionie, 
czyli w Norwegii. Prawie 30-procentowy spa-
dek nastąpił w Holandii, a do tej pory również 
był to poważny producent europejski. Bardzo 
znacznie spadło wydobycie w Danii (55%), 
a rezygnacja z poszukiwań na Morzu Pół-
nocnym zapowiada umocnienie tej tendencji. 
Biorąc pod uwagę fakt, że zmniejszające się 
wydobycie gazu w Europie trwa od wielu lat, 
nie można spodziewać się poprawy. Urucho-
mienie na przełomie 2019/2020 gazociągu TAP 
(Trans Adriatic Pipeline) stanowiącego zakoń-
czenie we Włoszech Południowego Korytarza 
Gazowego jest dobrą inwestycją, aczkolwiek 
jego docelowa przepustowość 20 mld m3 gazu 
rocznie nie zaważy na bilansie importu spoza 
Europy. Nadal w zawieszeniu z przyczyn poli-
tycznych jest przyszłość innej inwestycji waż-
nej dla południowej Europy, jaką jest gazociąg 
EastMed.

Dość zróżnicowane są wyniki w grupie 
obejmującej Rosję, Europę Wschodnią i pań-
stwa b. ZSRR, gdzie wydobycie gazu po 5 
latach wyraźnego wzrostu spadło do  pozio-
mu 96,1%. W Rosji wydobycie zmalało o 6%, 
natomiast w Azerbejdżanie wzrosło o 7%. Po 
uruchomieniu gazociągu Siła Syberii Rosja roz-
wija kierunek chiński, o czym świadczą plany 
budowy gazociągu Siła Syberii 2.

Na Bliskim Wschodzie w żadnym z krajów 
tego regionu nie udało się przekroczyć ubie-
głorocznego poziomu wydobycia, największy 
producent, jakim jest Iran, także utrzymał 
ubiegłoroczny wynik, tylko w Iraku i w Kuwej-
cie nastąpił wyraźny spadek. Katar, który  nie-
dawno ogłosił ogromny program rozbudowy 
instalacji produkcyjnych LNG i eksportu tego 
surowca również tylko utrzymał zeszłoroczne 
wydobycie. Regionalne obniżenie wielkości 
wydobycia trwa  w Afryce, najbardziej zazna-
czyło się w Egipcie 10-procentowym spadkiem 
po kilkuletnim okresie wzrostu produkcji, z ko-
lei w Algierii odwrócono spadkowy trend osią-
gając 6-procentowy wzrost.

Na Dalekim Wschodzie osiągnięcie wyniku 
99% zapewnił przyrost w Chinach, Wietnam 
utrzymał poziom wydobycia, natomiast pozo-
stali producenci odnotowali spadki. Podobna 
sytuacja nastąpiła w Australii i Oceanii.

Światowe wydobycie gazu ziemnego 
w 2020 r. wynosiło 4248,4 mld m3 i było 
mniejsze niż w 2019 r. o 80,6 mld m3. Dla na-
szego regionu ważniejszy jest 5-procentowy 

spadek wydobycia z europejskich złóż podmor-
skich. Mniej gazu dostarczyły również kraje 
grupy OPEC.

Europejski sojusz na rzecz 
czystego wodoru

Przyjęty w 2020 r. przez Unię Europejską 
program „Zielony Ład” zakłada osiągnięcie neu-
tralności klimatycznej czyli zerowego poziomu 
emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r. 
Osiągnięcie tego celu wymagać będzie m. in. 
rozwoju technologii przyjaznych dla środo-
wiska, wspierania innowacji przemysłowych, 
obniżenia emisyjności sektora energii i wprowa-
dzenia czystszych, tańszych i zdrowszych form 
transportu. W ostatnim okresie coraz częściej 
jako nowy nośnik energii wymienia się wodór. 
Uwzględniła to Komisja Europejska powołując 
20 lipca 2020 r. Europejski Sojusz na rzecz Czy-
stego Wodoru (ECH2A-European Clean Hydro-
gen Alliance). W perspektywie 30-letniej inwe-
stycje w tej dziedzinie pochłoną 470 mld euro.

Dotychczas w dyskusjach nad wodorem 
przeważały rozważania nad wyborem metod 
produkcji, magazynowania i dystrybucji, są 
już jednak przykłady zastosowań w przemy-
śle. Niemiecki potentat w produkcji stali Sal-
zgitter planuje zastąpienie gazów węglowych 
stosowanych w wytopie stali najpierw gazem 
ziemnym, który przy spalaniu emituje mniej 
CO2, a później wodorem wytwarzanym przez 
elektrolizę wody. Energia elektryczna zasilająca 
elektrolizery pochodzić będzie z turbin wiatro-
wych. Zmiany mają zapobiec groźbie zamknię-
cia stalowni Salzgittera odpowiadających za 
1% emisji CO2 w Niemczech. W marcu br. firma 
rozpoczęła produkcję wodoru do ogrzewania 
pieców stalowniczych. Bateria elektrolizerów 
będzie zasilana energią z 7 turbin wiatrowych 
o mocy 30 MW. Koszt tych urządzeń wyniesie 
50 mln euro. Wodór będzie wprowadzany stop-
niowo w zmienionym cyklu produkcyjnym stali. 
Ponieważ wszystko musi być zielone,  zielona 
energia, zielony wodór, więc dyrektor stalow-
ni zapowiadając pod koniec 2022 r. pierwsze 
wytopy nową metodą powiedział, że będzie to 
„zielona stal”. Termin „zielony wodór” jest uży-
wany dla odróżnienia wodoru uzyskiwanego 
z elektrolizy wody od „szarego wodoru” otrzy-
mywanego z metanu.

Plany rządu niemieckiego w zakresie wy-
korzystania wodoru w gospodarce są znacznie 
szersze. Minister gospodarki P. Altmaier w cza-
sie spotkania z kanadyjskim ministrem zasobów 

naturalnych S. O’Reganem stwierdził, że oba 
kraje mają jednakowe ambicje osiągnięcia neu-
tralności klimatycznej do 2050 r., a kanadyjskie 
zasoby energii elektrycznej umożliwiają produk-
cję wodoru na dużą skalę. W grudniu ub. roku 
Kanada rozpoczęła program inwestycji w tech-
nologie wodorowe szacowany na 40 mld USD, 
który przyniesie 350 tys. nowych miejsc pracy 
i dzięki któremu kraj ma się stać jednym z trzech 
największych producentów wodoru. Wstępnie 
omawiano możliwości eksportu skroplonego 
wodoru z Kanady i regazyfikacji w Niemczech. 
Następne rozmowy na temat współpracy i han-
dlu będą prowadzone na szczeblu wicemini-
strów obu krajów w maju br.

Innym partnerem, który angażuje się w wy-
korzystanie wodoru jako źródła energii jest 
norweska firma NEL ASA. Wspólnie z agencją 
Wood Mackenzie rozpoczęto opracowywanie 
szeroko zakrojonych projektów produkcji eko-
logicznego wodoru w wybranych regionach 
świata. NEL ASA będzie też uczestniczyć we 
wdrażaniu i realizacji tych inwestycji.

W Polsce prace na wykorzystaniem wodoru 
w energetyce i branży motoryzacyjnej w maju 
ub. roku podjęło PGNiG SA, a w styczniu br. 
Grupa LOTOS SA ogłosiła swój plan budowy 
instalacji do produkcji wodoru. 

Optymistyczna wizja przyszłości 
sektora upstream

Bieżące wiadomości ze świata nie zapowia-
dają rychłego wygaszenia pandemii COVID-19 
i znacznego ożywienia gospodarki, ale prezes 
nowojorskiej firmy konsultingowej Opportuna 
Associates, Ralph Davis ma inne zdanie i przed-
stawił bardzo optymistyczny obraz perspektyw 
rysujących się dla sektora upstream, przy czym 
dotyczy on tylko USA. R. Davis twierdzi, że in-
formacje które napływały w ciągu ostatnich 
tygodni czyli w lutym i w marcu są podstawą 
do takiej oceny. Drogą do przywrócenia działal-
ności gospodarki, a co za tym idzie, zwiększenia 
popytu na ropę i gaz, stabilizacji cen i ożywienia 
przemysłu są masowe szczepienia przeciw wi-
rusowi. Autor przypuszczalnie  zasugerował  się 
rekordowym wynikiem 4 mln szczepień wyko-
nanych 3 kwietnia.

Wskaźnikiem pokazującym możliwości po-
prawy sytuacji są prognozy wzrostu PKB w USA 
w 2021 r. o ponad 6%, w prognozie Goldman 
Sachs jest to nawet 8%. Korzystnie kształtują 
się też ceny ropy WTI utrzymujące się nieco 
poniżej 60 USD, ale dość stabilne i ten poziom 
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jest względnie bezpieczny dla większości produ-
centów, chociaż dla niektórych będą to trudne 
warunki. Mniej korzystny jest poziom cen gazu  
utrzymujący się poniżej 3 USD/mln Btu. Pilnie 
obserwowany na rynku wskaźnik, jakim jest 
liczba czynnych urządzeń wiertniczych podawa-
na na stronie Baker Hughes – 9 kwietnia było ich 
342, przybyło 2 urządzenia, także stanowi za-
powiedź przezwyciężenia tendencji spadkowej. 
Z kolei z danych Agencji Informacji Energetycz-
nej (EIA) wynika, że zahamowany został spadek 
wydobycia ropy i średnia produkcja w tym roku 
wynosić będzie 1,49 mln t/d, natomiast progno-
zę na rok 2022 podniesiono do 1,63 mln t/d. 
Jeszcze jeden pozytywny czynnik to zwiększona 
aktywność na rynku firm – więcej jest transakcji 
kupna-sprzedaży, chociaż dotyczą one głównie 
małych i średnich podmiotów i można przypusz-
czać, że jest to skutek konsolidacji i racjonalizacji 
stanu posiadanych aktywów.

Prognoza została opublikowana 9 kwietnia 
i nie określa horyzontu czasowego, do które-
go się odnosi. Przygotowano ją uwzględniając 
tylko wybrane elementy stanu pandemii i eko-
nomii dotyczące sektora upstream, a jest to 
fragment gospodarki krajowej i sytuacja ogólna 
może inaczej kształtować warunki działania tej 
części branży naftowej. Nadchodzące miesiące 
pokażą, czy prognoza potwierdzi się, czy też 
rozwój wydarzeń będzie zupełnie inny, jednak 
niezależnie od końcowej oceny wydaje się, że 
taki głos optymisty jest potrzebny.

Bahrajn rozpoczyna inwestycje 
w złoża niekonwencjonalne 

Po Arabii Saudyjskiej do rozpoznania złóż 
ropy związanej w łupkach przystępuje Bahrajn. 
Obiektem jest odkryte w 2018 r. wielkie nie-
konwencjonalne złoże ropy naftowej zawartej 
w łupkach Khalij Al Bahrain o zasobach 10,8 
mln t ropy i 390 mld m3 gazu towarzyszącego. 
Złoże to znajduje się na morzu, w Zatoce Per-
skiej. Obecnie na lądzie, w rejonach sąsiadują-
cych z nowym złożem państwowa firma Tatweer 
Petroleum wierci otwory rozpoznawcze, których 
wyniki powinny zachęcić zagranicznych inwe-
storów. Zewnętrzne wsparcie technologiczne 
jest potrzebne, bo Bahrajn nie ma doświad-
czenia w poszukiwaniu i eksploatacji złóż nie-
konwencjonalnych. Minister ds. ropy poinfor-
mował, że pierwsze wiercenia na złożu Khalij 
Al Bahrain rozpoczną się pod koniec 2022 r. 
i w następnych latach spodziewa się wzrostu 
krajowej produkcji ropy. Bahrajn jest niewielkim 

producentem, roczne wydobycie przekroczyło 
w 2019 r. 2 mln t. Agencja Wood Mackenzie 
ostrożnie ocenia znaczenie tego projektu ze 
względu na trudności techniczne w eksploatacji 
(jest to złoże podmorskie, złoża ropy łupkowej 
w USA są złożami lądowymi) i wysoki koszt za-
gospodarowania.

Kongresmeni chcą likwidacji 
nieaktywnych odwiertów

Przedstawiciele Partii Demokratycznej 
w Izbie Reprezentantów pod przewodnictwem 
Teresy Leger Fernandez ze stanu Nowy Meksyk 
zajęli się sprawą porzuconych odwiertów w USA 
i przygotowali projekt ustawy, która zapewni 
środki na likwidację i rekultywację terenu. Pro-
blem jest bardzo poważny, bo dotyczy ogrom-
nej liczby otworów wiertniczych niezlikwidowa-
nych, bez czynnej produkcji, nieaktywnych lub 
opuszczonych przez wykonawcę. Liczbę takich 
wierceń szacuje się na 2,1-3,2 mln, ale jest to 
bardzo trudne zadanie, bo czasem nie można 
nawet ustalić właściciela. Definicje wiercenia 
nieaktywnego w poszczególnych stanach są 
bardzo zróżnicowane, zależą np. od okresu, jaki 
upłynął od zakończenia robót wiertniczych lub 
od minimalnej wielkości produkcji. Liczba wier-
ceń wymagających likwidacji może się jeszcze 
zwiększyć w związku z odchodzeniem od paliw 
kopalnych i bankructwami firm naftowych, które 
będą pozostawiać negatywne odwierty.

Obecnie, gdy coraz większą uwagę przy-
wiązuje się do ochrony środowiska, głównym 
motywem działań porządkujących jest zabez-
pieczenie przed skażeniem wód podziemnych 
pozostałościami płynów wiertniczych i emisja 
metanu. Na koszty likwidacji odwiertów, usu-
nięcia zanieczyszczeń i rekultywacji otoczenia 
na terenach publicznych, federalnych, stano-
wych, plemiennych i prywatnych w ustawie 
przewidziano kwotę 8 mld dolarów. Obok 
korzyści środowiskowych porządkowanie nie-
czynnych wierceń ma drugi, bardzo istotny cel 
– stworzenie miejsc pracy dla pracowników li-
kwidowanych firm wiertniczych i serwisowych. 
Ich dotychczasowe przygotowanie zawodowe 
i doświadczenie będzie przydatne w przedsię-
biorstwach utworzonych do nowych zadań, 
ponadto nie będą musieli zmieniać miejsca 
zamieszkania. Projekt ustawy przewiduje rów-
nież podwyżkę ceny obligacji płaconych przez 
firmy wiertnicze na pokrycie kosztów likwidacji 
odwiertów. Koszt obligacji obejmujących teren 
jednej koncesji wzrośnie z 10 tys. USD do 150 

tys. USD. Wprowadzona będzie też opłat a za 
nieczynne odwierty na terenach publicznych.

Już teraz proponuje się rozwiązanie sprawy 
nieaktywnych odwiertów drogą modernizacji 
i przezbrojenia jako odwierty geotermalne. Za-
chęca się też operatorów do tworzenia fundu-
szu powierniczego przeznaczonego na pokrycie 
kosztów likwidacji i rekultywacji. 

Jerzy Zagórski
Źródła: ec.europa.eu, EIA, 

Hart Energy, Hydrogen Europe, 
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 

Oil & Gas Journal, OPEC, 
Opportuna Associates, Reuters, 

Rigzone, Salzgitter, World Oil.

LOTOS Petrobaltic 
w programie rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej

Gdańska spółka LOTOS Petrobaltic S.A. 
oraz przedstawiciele firm: Grupa Przemysło-
wa Baltic, Gdańska Stocznia Remontowa im. 
J. Piłsudskiego, Remontowa Shipbuilding, 
CRIST i Polski Rejestr Statków podpisali pod 
koniec marca list intencyjny, w którym zade-
klarowali gotowość współpracy oraz wza-
jemnego wsparcia swego zaangażowania 
w łańcuch dostaw materiałów i usług w pro-
gramie rozwoju morskiej energetyki wiatro-
wej w polskiej wyłącznej strefie ekonomicz-
nej na Bałtyku.

Wizualizacja specjalistycznych statków do obsługi budowy 
i serwisu farm wiatrowych. Arch. LOTOS S.A.
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– LOTOS Petrobaltic pragnie wykorzystać cały 
dostępny potencjał gospodarczy oraz kwalifikacje 
do realizacji programu rozwoju morskiej energe-
tyki wiatrowej, aktywnie uczestniczyć w transfor-
macji energetycznej oraz skutecznym przeciwdzia-
łaniu zmianom klimatycznym – mówi Grzegorz 
Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic. 
– Posiadamy niezbędną infrastrukturę lądową 
i morską, jak również wiedzę oraz zasoby ludzkie, 
które pozwalają nam na zajęcie pozycji narodo-
wego operatora w budowie i serwisie morskich 
farm wiatrowych. Ta nowa dziedzina działalności 
powinna stać się kołem zamachowym polskiej 
gospodarki i olbrzymim potencjałem wzrostu dla 
Pomorza Gdańskiego.

Jak ujęto w liście intencyjnym, kompleksowe 
uczestnictwo polskiego przemysłu w budowie 
i obsłudze morskich farm wiatrowych jest uza-
sadnione ekonomicznie. Stanowi element ogra-
niczający ryzyko braku dostępu do kluczowych 
aktywów, jakim są statki, a jednocześnie jest waż-
nym mechanizmem Krajowego Planu Odbudowy. 
Rozwój morskiej energetyki wiatrowej z udzia-
łem polskich stoczni i armatorów niesie ze sobą 
możliwość wykorzystania w największym stopniu 
lokalnej przedsiębiorczości produkcyjnej i usługo-
wej. Prowadzi również do zbudowania wysokiej 
pozycji polskich przedsiębiorców w światowym 
łańcuchu wartości w segmencie morskiej energe-
tyki wiatrowej.

LOTOS Petrobaltic, który ma 30-letnie do-
świadczenie w działalności offshore i jest już ak-
tywny w sektorze energetyki wiatrowej (badania 
geotechniczne), zamierza zwiększyć swoje zaan-
gażowanie w tym obszarze i świadczyć usługi na 
rzecz budowy, rozruchu, a także eksploatacji mor-
skich farm wiatrowych.

LOTOS Petrobaltic to jedyne polskie przedsię-
biorstwo górnicze, zajmujące się poszukiwaniem 
i eksploatacją złóż ropy i gazu na polskim szelfie 
Morza Bałtyckiego, kompleksową obsługą logi-
styczną offshore, a także badaniami morza oraz 
zarządzaniem flotą.

Biuro Prasowe
Grupa LOTOS S.A.

PKN ORLEN sfinalizował 
przejęcie spółki OTP

PKN ORLEN nabył 100 proc. udziałów 
spółki transportowej OTP, największego prze-
woźnika drogowego paliw płynnych w Pol-
sce. Transakcja umożliwi dynamiczny rozwój 

i optymalizację procesów logistycznych. 
Odbudowa własnych mocy transportowych 
w strukturach Koncernu oraz planowana cen-
tralizacja zarządzania logistyką drogową ko-
rzystnie przełożą się również na wyniki Grupy 
Kapitałowej ORLEN. W ten sposób Koncern 
zdecydowanie umocni swoją pozycję na ryn-
ku przewozów drogowych. 

Przejęcie doświadczonego podmiotu z wy-
sokimi kompetencjami w obszarze przewozów 
drogowych poprzedziła wnikliwa analiza bran-
ży transportowej i zachodzących w niej zmian 
w ostatnich latach. Spółka OTP powstała na 
bazie aktywów ORLEN Transport, o którego 
sprzedaży do Grupy Trans Polonia zdecydowano  
w 2015 roku. 

– Inwestujemy w rozwój obszarów, które 
wzmocnią pozycję Grupy ORLEN i przełożą się 
na wzrost zysków w długiej perspektywie. Za-
kup spółki OTP oraz centralizacja kompetencji 
transportowych pozwoli na osiągnięcie oszczęd-
ności na poziomie nawet 25 milionów zł rocz-
nie. Dlatego zdecydowaliśmy się na odzyskanie 
perspektywicznych aktywów transportowych, 
co do których decyzja o sprzedaży zapadła 
w 2015 r. Przyjęty kierunek rozwoju stwarza 
również przestrzeń do współpracy z polską 
branżą transportową. Centralne zarządzanie 
logistyką drogową wymaga bowiem dodatko-
wo zbudowania silnego i stabilnego portfolio 
firm zewnętrznych, które w sposób niezawodny 
i optymalny kosztowo będą uzupełniały prze-
wozy dla Grupy ORLEN – powiedział Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Obecnie wolumen przewozów drogowych 
w Grupie ORLEN wynosi ok. 12 mln ton rocz-
nie. Docelowy model procesów logistycznych 
w Grupie ORLEN zakłada dywersyfikację mocy 
transportowych i osiągnięcie optymalnego po-
ziomu struktury floty własnej w stosunku do 
floty zewnętrznej. Zgodnie z przyjętą strategią, 
przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym ben-
zyny, diesla, paliw JET i LPG będą realizowane 
z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 
5 mln ton będzie obsługiwane przez przewoźni-
ków zewnętrznych. Będą to głównie przewozy 
produktów chemicznych i petrochemicznych, za-
równo krajowe, jak i międzynarodowe. Transport 
tych produktów ma inną specyfikę niż transport 
paliw, dlatego w tym segmencie, PKN ORLEN bę-
dzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi. 

Rozbudowa własnych zasobów transpor-
towych pozwoli na zachowanie pełnej kontroli 
nad produktem w całym łańcuchu logistycznym. 
Pozwoli też uzyskać wysoką elastyczność opera-
cyjną w zależności od sytuacji podażowo-popy-
towej na rynku. Uzyskany efekt skali umożliwi 
zwiększenie synergii w segmencie transportu 
drogowego pomiędzy spółkami z Grupy ORLEN. 

Ograniczone zostaną także koszty transportu po-
przez wzrost utylizacji floty, a marża na przewo-
zach drogowych zatrzymana zostanie w grupie. 

Własne kompetencje transportowe w Gru-
pie ORLEN umożliwią również elastyczną reakcję 
na zmiany zachodzące na rynku paliw, w tym 
rozwój paliw alternatywnych - wodoru, LNG, 
czy CNG. Zabezpieczenie zasobów i struktur 
transportowych ułatwi szybkie wejście na rynek 
przewozu tych produktów.

Budowa własnych kompetencji przewozo-
wych ułatwi też politykę kadrową w tym ob-
szarze. Obecnie branża transportowa napotyka 
trudności związane z deficytem kierowców au-
tocystern na rynku pracy. Aż 40 proc. kierowców 
jest w wieku przedemerytalnym. 

Dodatkowym potencjałem dla rozwoju 
transportu drogowego w koncernie są procesy 
akwizycyjne, szczególnie przejęcie Grupy Lotos 
oraz nowe wolumeny związane z projektami 
rozwojowymi PKN ORLEN. Połączona baza lo-
gistyczna w przypadku realizacji procesu będzie 
wymagała dużo większej elastyczności po stro-
nie Grupy ORLEN, którą może zapewnić właśnie 
własna flota. Docelowo PKN ORLEN planuje 
konsolidację transportu drogowego w ramach 
jednego wyspecjalizowanego podmiotu.

Przejecie spółki OTP, jest pierwszym ele-
mentem długoterminowej strategii dla logistyki 
drogowej Grupy Kapitałowej ORLEN.  Kolejnym 
krokiem będzie centralizacja procesów logistycz-
nych w ramach Koncernu, która rozpocznie się 
w czerwcu 2021 r. i w pierwszym etapie obej-
mie paliwa tradycyjne, a później produkty che-
miczne i petrochemiczne. Cały proces powinien 
zakończyć się do 2023 r. 

Posiadanie własnej floty oraz centralizacja 
procesów logistycznych, oprócz optymalizacji 
kosztów, znacznie ułatwi realizację strategii GK 
ORLEN w zakresie digitalizacji procesów. PKN 
ORLEN zakłada rozwój narzędzi IT oraz systemów 
związanych z obsługą procesów transportowych 
– digitalizację komunikacji poprzez wprowadze-
nie komputerów pokładowych, zabezpieczenie 
ładunków systemem elektronicznego plombo-
wania oraz systemem wideo monitoringu. Sys-
tem digitalizacji pozwoli także na zwiększenie 
kontroli nad procesami i ich automatyzację, co 
przełoży się na ograniczenie udziału pracowni-
ków stacji paliw w procesie dostaw.

OTP (dotychczas w Grupie Trans Polonia) 
jest jednym z największych w Polsce dostawców 
usług transportu drogowego. W 2019 r. spółka 
przewiozła prawie 6 mln m3 paliw, paliw lot-
niczych oraz LPG. Dysponuje nowoczesną flotą 
ponad 200 zestawów do przewozu towarów 
niebezpiecznych ADR klasy II i III. Zatrudnia bli-
sko 700 pracowników, w tym ponad 550 kie-
rowców. Przychody spółki w 2019 r. wyniosły 
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160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk net-
to 13,3 mln zł. Przychody OTP generowane są 
głównie w oparciu o długoterminowe umowy 
z Grupą ORLEN i innymi koncernami paliwowy-
mi. Spółka OTP od czasu wejścia do Grupy Trans 
Polonia była intensywnie rozwijana, zdobywa-
jąc większe doświadczenie i rozszerzając kom-
petencje w obszarze transportu drogowego.

W ORLEN Asfalt powstaje 
ekologiczny asfalt do budowy dróg

ORLEN Asfalt, spółka z Grupy ORLEN, roz-
począł prace nad specjalnym typem asfaltów, 
które będą charakteryzować się zmniejszonym 
śladem węglowym. Działania te wpisują się 
w strategię ORLEN2030, zakładającą rozwój 
innowacyjnych rozwiązań, przyjaznych środo-
wisku.

- W pełni wykorzystujemy potencjał spółek 
z Grupy ORLEN. Powstają w nich wysokiej jako-
ści nowatorskie projekty, które będziemy mogli 
wdrażać, skutecznie realizując strategiczne dla 
przyszłości koncernu przedsięwzięcia. Sieć dro-
gowa to kluczowy element krajowej gospodarki, 
dlatego ORLEN Asfalt konsekwentnie angażuje 
się w prace nad nowymi produktami, które po-
zytywnie wpłyną na jakość dróg w Polsce, a jed-
nocześnie ograniczą oddziaływanie budownictwa 
drogowego na środowisko – mówi Daniel Obaj-
tek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

ORLEN Asfalt w 2020 roku zainicjował pro-
gram badawczy pn. „Asfalty przyjazne środowi-
sku”. Prowadzone przez spółkę prace związane 
są ze stworzeniem specjalnego rodzaju produk-
tów, które będą charakteryzować się zmniejszo-
nym śladem węglowym. 

- Jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój 
drogownictwa w Polsce. Naszym priorytetem jest 
to, by drogi były bezpieczne i trwałe, a materiały, 
z których powstają, jak najbardziej ekologiczne. 
Dlatego nieustannie podejmujemy prace nad no-
wymi typami asfaltów, które spełniają te kryteria. 
Koniunktura w budownictwie drogowym to dla 
nas dodatkowy impuls do tworzenia innowa-
cyjnych rozwiązań, a tym samym umacniania 
pozycji spółki na konkurencyjnym rynku – mówi 
Marek Pietrzak, Prezes Zarządu ORLEN Asfalt. 

Obecnie popyt na asfalty w Polsce determi-
nują przede wszystkim realizacje inwestycji uję-
tych w „Programie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2023” oraz w mniejszych programach, 
takich jak „Rządowy Fundusz Dróg Samorządo-
wych” czy „Program budowy 100 obwodnic na 
lata 2020 – 2030”.

To właśnie te programy wyznaczają kierunki 
rozwoju krajowej infrastruktury drogowej.

Pierwsze innowacyjne produkty, których sto-
sowanie bezpośrednio przekłada się na efekt eko-
logiczny, ORLEN Asfalt wprowadził już w 2014 
roku. Na polskim rynku pojawiły się wówczas as-
falty wysokomodyfikowane polimerami ORBITON 
HiMA. Badania tej technologii potwierdziły pozy-
tywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla do atmosfery. Zastosowanie asfaltów typu 
HiMA znacząco zwiększa trwałość budowanej 
drogi, a to pozwala zmniejszyć liczbę niezbęd-
nych remontów tych nawierzchni asfaltowych. 
W konsekwencji rzadziej występują utrudnienia 
w ruchu, co przekłada się na mniejsze zużycie pa-
liwa. Efektem tego jest niższa emisja gazów emi-
towanych do atmosfery przez silniki spalinowe.

Prace ORLEN Asfalt nad ekologicznymi ma-
teriałami do budowy dróg wpisują się w stra-
tegię Grupy ORLEN, która jest odpowiedzią na 
Europejski Zielony Ład. To nowa ścieżka rozwoju 
gospodarczego Unii Europejskiej, której głów-
nym celem jest neutralność klimatyczna UE do 
2050 roku, co oznacza wyeliminowanie emisyj-
nych technologii z unijnej gospodarki.

Biuro Prasowe PKN ORLEN

GAZ-SYSTEM opracował Krajowy 
Dziesięcioletni Plan Rozwoju 
systemu przesyłowego 
na lata 2022 – 2031

31 marca br. GAZ-SYSTEM przekazał do 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki projekt 
Krajowego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju 
(KDPR) systemu przesyłowego na lata 2022 – 
2031. Konsultacje rynkowe tego dokumentu 
rozpoczęły się 12 kwietnia br.

GAZ SYSTEM realizując wytyczne Polityki 
energetycznej Polski do 2040 r. i działając zgod-
nie z postanowieniami zapisów art. 16 ustawy 
– Prawo energetyczne opracował projekt Krajo-
wego Dziesięcioletniego Planu Rozwoju na lata 
2022-2031. Dokument ten identyfikuje przyszłe 
potrzeby polskiej gospodarki związane z paliwem 
gazowym oraz określa plan działań, które będzie 
realizował operator systemu przesyłowego, aby 
móc je spełnić. W przygotowanym Planie Roz-
woju GAZ-SYSTEM zakłada realizację 30 kluczo-
wych inwestycji, dzięki którym długość krajowej 
sieci przesyłowej gazu wzrośnie do 13,1 tys. 
km z obecnych 11 tys. km, a moc tłoczni gazu 

zainstalowanych w Polsce zwiększy się ponad 
dwukrotnie.

W Planie przedstawione zostały nowe pro-
gnozy dotyczące zużycia gazu w Polsce. Wynika 
z nich, że w perspektywie 10-letniej nawet o 50% 
w ujęciu rocznym może wzrosnąć popyt rynkowy 
na gaz ziemny, natomiast zapotrzebowanie na 
gaz  w dobie szczytowej może okresowo rosnąć 
nawet o ponad 100% wobec dotychczas noto-
wanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019-
2021. Tak duże wzrosty wynikają z procesu 
transformacji, który jest coraz mocniej widoczny 
w sektorze energetycznym i ciepłownictwie.

Nowy Plan Rozwoju zakłada dwie perspek-
tywy czasowe i dwa priorytety z nimi związane. 
W perspektywie krótszej kluczowe jest dokończe-
nie przez Spółkę wszystkich strategicznych pro-
jektów dywersyfikacyjnych zakładających budo-
wę nowych lub rozbudowę obecnie istniejących 
punktów wejścia gazu do Polski. W perspektywie 
dłuższej operator będzie koncentrował się na re-
alizacji szeregu inwestycji, które mają charakter 
komplementarny w stosunku do realizowanych 
obecnie projektów strategicznych. Priorytetem 
w tym okresie jest wzmocnienie krajowego sys-
tem przesyłowego w ten sposób, aby móc efek-
tywnie rozprowadzać po Polsce gaz pozyskany 
z nowych źródeł i obsługiwać nowych klientów, 
którzy podlegają procesowi transformacji ener-
getycznej  - powiedział Tomasz Stępień, Prezes 
Zarządu GAZ-SYSTEM.

GAZ SYSTEM w przygotowanym planie za-
kłada dalszą realizację celu nadrzędnego, jakim 
jest dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do 
Polski poprzez kontynuację szeregu strategicz-
nych inwestycji, takich jak: Baltic Pipe, interko-
nektory Polska – Litwa i Polska – Słowacja, a tak-
że rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu.

Mając na względzie rosnące zapotrzebowa-
nie rynku na gaz ziemny, GAZ-SYSTEM planuje 
także realizację nowych inwestycji. Najważniej-
sze z nich to: gazociągi łączące krajowy system 
przesyłowy z terminalem FSRU, który powstanie 
w Zatoce Gdańskiej, gazociągi, które zapewnią 
pokrycie zwiększonego zapotrzebowania na 
gaz w obszarze Warszawy oraz gazociąg łączą-
cy KPMG Damasławek z KPMG Mogilno. Projekt 
KDRP przewiduje również wykorzystanie od 2026 
roku polskiego odcinka gazociągu jamalskiego na 
potrzeby krajowej sieci przesyłowej gazu. Aktyw-
ne korzystanie z przepustowości tego gazociągu 
w okresie, kiedy w Polsce będzie już zbudowany 
zdywersyfikowany i konkurencyjny rynek gazu, 
pozwoli efektywnie rozprowadzić po krajowym 
systemie przesyłowym gaz m.in. z tzw. Bramy 
Północnej (Baltic Pipe i Terminalu LNG).

Biuro prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Dominika Bernaś Jolanta Likus

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

Kalendarium

Uchwała Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
w sprawie: organizacji jubileuszu 75-lecia SITPNiG  

§ 1
W związku z przypadającym w roku 2021 jubileuszem 75-lecia SITPNiG Zarząd Główny SITPNiG działając zgodnie 

z § 1 pkt 1 Statutu podejmuje uchwałę w sprawie organizacji i formy obchodów jubileuszu. 
§ 2

Z powodu trwającej pandemii i obostrzeń dotyczących zjazdów i spotkań głównym elementem obchodów będzie 
cykl artykułów poświęconych historii powstania Stowarzyszenia, jego rozwoju, działalności i osiągnięć,

 a także ludzi mających udział w jego tworzeniu. Artykuły będą zamieszczane w Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych 
i na stronie internetowej SITPNiG. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

7.04.2021 r. odbyło się on-line spotkanie 
Komitetu programowego XIII Polskiego Kongre-
su Naftowców i Gazowników. Zaakceptowano 
na nim pierwszy komunikat nt. Kongresu, który 
ukaże się w kwietniowym numerze Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych. 

13.04.2021 r. odbyło się on-line spotka-
nie Komitetu organizacyjnego Kongresu. Człon-
kowie Komitetu zaakceptowali pierwszy komu-
nikat oraz projekty reklam Kongresu. 

20.04.2021 r. została podpisana z Pekao 
TFI SA umowa o zrządzanie Pracowniczymi 
Planami Kapitałowymi.

29.04.2021 r. w głosowaniu elektro-
nicznym Zarząd Główny zatwierdził uchwałę 
nr 246e/XXXIX/2021 w sprawie obchodów ju-
bileuszu 75-lecia naszego Stowarzyszenia. 

80 lat
Stanisław Szafran z Oddziału w Krakowie

75 lat
Anna Michalska z Oddziału w Gdańsku

Ryszard Pieniążek z Oddziału w Gdańsku
Krystyna Maciurzyńska z Oddziału w Krakowie

Teresa Ryguła-Młynarska z Oddziału w Warszawie II
Wiesław Zelba z Oddziału w Warszawie II
Jerzy Stachowiak z Oddziału w Poznaniu
Elżbieta Szafranek z Oddziału w Poznaniu

70 lat
Eugenia Markus z Oddziału w Łodzi
Marian Wiatr z Oddziału w Sanoku

Marek Jerzy Wiśniewski z Oddziału w Warszawie II

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom 
życzymy zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.
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Swymi najgłębszymi korzeniami 
nasze Stowarzyszenie sięga lat 70-
tych i 80-tych XIX wieku, kiedy to 
w 1881 roku, powołane cztery lata 
wcześniej Towarzystwo dla Opieki 
i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa 
Naftowego w Galicji przyjęło na-
zwę Krajowego Towarzystwa Naf-
towego. 

Burzliwy rozwój górnictwa naftowego na 
przełomie XIX i XX wieku oraz w latach póź-
niejszych zaowocował powstaniem w Galicji 
licznych organizacji techniczno-biznesowych, 
stawiających sobie głównie za cel ochronę 
własnych oraz korporacyjnych praw i intere-
sów oraz solidarności zawodowej. W okresie 
II Rzeczpospolitej szczególną rolę odgrywało 
Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu 
Naftowego (SPIPN), które pod koniec lat 30-
tych postulowało miedzy innymi utworzenie 
wspólnej organizacji przedsiębiorstw górnic-
twa naftowego, rafinerii oraz przedsiębiorstw 
handlowych. Liczące w 1938 roku 150 człon-
ków Stowarzyszenie było organizatorem co-
rocznych krajowych zjazdów naftowych, na 
których wyrażano swoje oceny, opinie i stano-
wisko w zakresie aktualnych problemów bran-
ży naftowej. SPIPN cieszyło się dużym uzna-
niem w ówczesnych sferach rządowych, czego 
wyrazem było miedzy innymi sporządzenie na 
prośbę Ministra Przemysłu i Handlu szeregu 
cyklicznych sugestii i postulatów dotyczących 
rządowej polityki naftowej.

Po okupacyjnej przerwie i ogromnych stra-
tach materialnych i ludzkich w wyniku działań 
II wojny światowej – środowisko naftowe już 
w 1945 roku poczyniło oddolne starania ce-
lem reaktywowania przedwojennych organi-
zacji naftowych. Co prawda naczelne władze 
państwowe deklarowały poparcie dla ruchu 
stowarzyszeniowego, jednak  nowe realia po-
lityczno-gospodarcze sprawiły, że ruch ten miał 
być podporządkowany władzom nowotworzo-
nej, centralnie sterowanej Naczelnej Organizacji 
Technicznej, skupiającej wszystkie powojenne 

branżowe organizacje techniczne. W konse-
kwencji – w dniu 8 marca 1946 roku w siedzibie 
krakowskiego Centralnego Zarządu Przemysłu 
Paliw Płynnych odbyło się zebranie organizacyj-
ne branżowych przedstawicieli okręgów Krako-
wa, Gorlic, Krosna, Sanoka, Tarnowa i Oświęci-
mia, na którym około 60 obecnych uczestników 
uchwaliło powstanie Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Paliw Płynnych w Polsce 
(SITPPP) z siedzibą w Krakowie. 

Tym samym data ta stanowi formalny 
początek 75-letniej działalności dzisiejszego 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego. 

Parę miesięcy później, na I Zjeździe Delega-
tów SITPPP dokonano wyboru Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia z jego pierwszym prze-
wodniczącym Stanisławem Paraszczakiem oraz 
przyjęto statut organizacji. Wśród zawartych 
w nim celów, zwracają uwagę takie zadania jak:

• współpraca w dziele odbudowy życia 
gospodarczego Polski jako państwa de-
mokratycznego

• popieranie rozwoju nauk technicznych 
i szkolnictwa zawodowego,

• realizacja celów i zadań Naczelnej Organi-
zacji Technicznej na, jak to sformułowano 
– „odcinku przemysłu paliw płynnych”

• popularyzacja zagadnień technicznych 

i pogłębianie wiedzy fachowej wśród 
członków Stowarzyszenia

• krzewienie poczucia etyki, godności i so-
lidarności zawodowej

W chwili założenia, Stowarzyszenie Inży-
nierów i Techników Przemysłu Paliw Płynnych 
liczyło 280 członków. 

Spoglądając na minione 75 lat działalności 
wyraźnie widać jak zachodzące zmiany spo-
łeczno-polityczne i gospodarcze oddziaływały 
na nasze Stowarzyszenie – na zmiany charak-
teru jego działania, nowe obszary aktywności, 
a także na ewolucję nazewnictwa i samej formy  

Jubileusz 75-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

NAFTA, nr 3, marzec 1946; na str. 85 artykuł redakcyjny pt. „Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników”, W dziale „Wiadomości bieżące” na str. 123 czytamy:

Stanisław Paraszczak
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organizacji. Generalizując, można mówić o dwóch 
zasadniczych etapach rozwoju:

I etap – od założenia w roku 1946 do roku 
1977. Okres ten charakteryzuje się coraz bar-
dziej malejącym wpływem NOT-u na działalność 
stowarzyszeń branżowych (NOT staje się federa-
cją, a nie jak dotąd – zrzeszeniem stowarzyszeń 
naukowo-technicznych);

II etap – po roku 1977,  kiedy Stowarzysze-
nie odzyskuje stopniowo wzrastającą podmioto-
wość z pełną samodzielnością, samorządnością 
i samofinansowaniem. 

Organizacja tworzy własne branżowe im-
ponderabilia (miedzy innymi własną odznakę 
organizacyjną, 3-stopniowa odznakę honorową, 
otrzymuje własny sztandar). Systematycznie do-
stosowuje statut do zmieniającego się otocze-
nia społeczno-gospodarczego, poszerza sferę 
swojego oddziaływania poprzez dywersyfikację 
i uatrakcyjnienie form działalności, aktywizuje się 
w nowych środowiskach (szkolnictwo zawodowe 
i akademickie), coraz śmielej wkracza z działalno-
ścią w europejskie struktury i branżowe organiza-
cje naukowo-techniczne. 

21 listopada 1981 roku, na XXVII walnym 
zjeździe delegatów, w konsekwencji zmian spo-
łeczno-politycznych w kraju i odbytej wcześniej 
restrukturyzacji przemysłu (połączenie się Zjed-
noczenia Przemysłu Naftowego i Zjednoczenia 
Przemysłu Gazowniczego) – stowarzyszenie przyj-
muje obowiązującą do dziś nazwę: Stowarzysze-
nie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 

Patrząc z perspektywy minionych 75 lat 
przez pryzmat celów statutowych, warto w re-
trospektywnym skrócie zasygnalizować wybra-
ne działania, sukcesy i osiągnięcia w najbardziej 
istotnych obszarach aktywności:
♦ działalność konferencyjno-seminaryjna 

i szkoleniowa - zorganizowanie na szczeblu 
Zarządu Głównego i Oddziałów Stowarzy-
szenia (dane Biura Zarządu SITPNiG)
• 5502 kongresów, zjazdów naukowych, 

konferencji naukowo-technicznych i sym-
pozjów (duża część z nich o charakterze 
międzynarodowym)

• 9845 kursów i szkoleń 
• 11777 odczytów i prelekcji 
• 1203 kongresowych i samodzielnych wy-

staw technicznych i promocyjno-handlo-
wych na terenie całej Polski i za granicą 

♦ wspieranie tworzenia i działalności zawo-
dowych szkół naftowych w Krośnie i w Pile 
oraz utworzenia w latach 60-tych XX wie-
ku samodzielnego Wydziału Wiertnictwa 
Nafty i Gazu AGH; długoletnia i efektywna  
współpraca z wydziałami WNiG oraz GGiOŚ 
AGH w zakresie promocji i rozwoju najlep-
szych studentów 

Kraków

Zielona Góra

Gorlice

BóbrkaPoznań

Pomniki poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi

Znaczki Poczty Polskiej poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi i przemysłowi naftowemu i gazowniczemu
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♦ utworzenie i prowadzenie komisji ds. stop-
nia inżyniera – w latach 1948-1956 stopień 
ten uzyskało 203 członków Stowarzyszenia

♦ prowadzenie w latach w latach 1988-1992 
przewodów specjalizacji zawodowej inży-
nierów I i II stopnia w obszarze przemysłu 
naftowego i gazowniczego – ponad 100 
członków uzyskało jeden z tych stopni

♦ prowadzenie od końca lat 90-tych przewo-
dów do tytułu Inżyniera Europejskiego Eu-
ropean Federation of National Engineering 
Associations.

♦ długoletnia i szeroko rozbudowana działal-
ność Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
SITPNiG

♦ wydawanie własnych czasopism
• Przegląd Naftowy 1955-1956
• Wiadomości Naftowe 1957-1975
• Technika Naftowa i Gazownicza 1988-

1998
• Wiadomości Naftowe i Gazownicze – od 

1998 
• Wiek Nafty – od 1991 
• Biuletyn Informacyjny Zarządu Głównego 

SITPNiG – od 1986
♦ wydawnictwa książkowe (wybrane pozycje 

i grupy tematyczne)
• monumentalna Historia Polskiego Prze-

mysłu Naftowego
• vademeca i poradniki – w tym wielo-

tomowy Poradnik Górnika Naftowego 
i wielotomowe Vademecum Gazownika;  
jednotomowe Vademecum Rafinera

• liczne wydawnictwa kongresowe i konfe-
rencyjne (w ostatnich latach także na no-
śnikach elektronicznych) wydawane przez 
Zarząd Główny i Oddziały Stowarzyszenia

• wydawnictwa okolicznościowe i mono-
tematyczne opracowania branżowe – 
głównie przez Oddziały Stowarzyszenia

♦ działalność opiniotwórcza i ekspercka
• opiniowanie licznych państwowych ak-

tów prawnych (ustawy, rozporządzenia 
RM i poszczególnych ministerstw) doty-
czących przemysłu naftowego i gazow-
niczego, w tym kolejnych nowelizacji 
Ustaw Prawo Energetyczne oraz Prawo 
Geologiczne i Górnicze

• sporządzanie własnych raportów i ana-
liz lub prezentowanie opinii środowiska 
branży naftowej na temat kluczowych 
problemów gospodarki narodowej

♦ promowanie najlepszych absolwentów wy-
działów Wiertnictwa Nafty i Gazu oraz Geo-
logii Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
między innymi poprzez konkurs o „Hono-
rową Szpadę Górniczą” czy prezentację ich 
sylwetek i dorobku,  a także umożliwienie 
publikacji własnych artykułów naukowo-

-technicznych  na łamach Wiadomości Naf-
towych i Gazowniczych

♦ objęcie patronatem szkół noszących imię 
Ignacego Łukasiewicza zlokalizowanych na 
terenie całej Polski (36 szkół) celem aktyw-
nej i reaktywnej promocji historii, tradycji, 
kultury technicznej i współczesnych proble-
mów branży naftowo-gazowniczej, ochrony 
środowiska i ekologii. 

♦ kultywowanie tradycji i kultury górnictwa 
naftowego celem integracji środowiska 
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu 
zewnętrznym branży.
Na szczególne podkreślenie zasługują wie-

loletnie działania SITPNiG na rzecz założenia, 
rozbudowy i bieżącej działalności Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbr-
ce. Warto wiedzieć, że ta samodzielna placówka 
muzealna od 2018 roku ma status „pomnika hi-
storii” i znalazła się na liście 100 pomników na 
100-lecie odzyskania niepodległości ogłoszonej 
przez Prezydenta RP. 

Warto również pamiętać, że wśród trwałe-
go dorobku Stowarzyszenia jest system pomocy 
dla seniorów i osób znajdujących się w trudnych 
warunkach bytowych. Aż trudno uwierzyć – ale 
w 1971 roku pod patronatem Stowarzyszenia 
powstał w Krakowie Dom Seniora Naftowca, 
przeznaczony dla seniorów przemysłu nafto-
wego. Trwałym dorobkiem są także pomniki 
poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi ufun-
dowane między innymi ze składek członków 
Stowarzyszenia w Krakowie, Gorlicach, Zielo-
nej Górze, Poznaniu i, oczywiście – w Bóbrce. 
Oryginalnym i niekonwencjonalnym wkładem 
w kultywowanie pamięci o Ignacym Łukasie-
wiczu i przemyśle naftowym jest wydana przez 
Pocztę Polską seria 6 znaczków pocztowych 
o różnych nominałach, powstała z inspiracji 
SITPNiG. 

Ostatnich kilka lat działalności Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego charakteryzuje się ożywioną 
aktywnością w strukturach Europejskiego Sto-
warzyszenia Geologów i Inżynierów (EAGE) jak 
też coraz bardziej owocną współpracą ze Świa-
tową Radą Naftową (World Petroleum Council). 
Dobrym przykładem tej ostatniej współpracy 
było odbyte po raz pierwszy w Polsce posiedze-
nie Komitetu Wykonawczego World Petroleum 
Council, co miało miejsce w maju 2018 roku 
w trakcie 12 Polskiego Kongresu Naftowców 
i Gazowników. 

Aktualnie SITPNiG działa w 15 Oddzia-
łach grupujących 71 kół, do których należy 
4312 osób. Ze Stowarzyszeniem związanych 
jest ponadto 16 zbiorowych członków wspie-
rających.

SZANOWNI CZYTELNICY WIADOMOŚCI 
NAFTOWYCH I GAZOWNICZYCH 

W ślad za uchwałą Zarządu Głównego 
SITPNiG z 29. kwietnia 2021 roku, w kolejnych 
numerach Wiadomości Naftowych i Gazowni-
czych zamieszczać będziemy serię artykułów 
poświęconych ludziom i zdarzeniom związanym 
z 75-letnią historią naszego Stowarzyszenia. 
Redakcja WNiG gorąco apeluje do wszystkich 
Oddziałów i Kół o włączenie się w tę opowieść 
o naszej historii i zaprezentowanie swoich  dzia-
łań, osiągnięć i dorobku, który po sobie zosta-
wiamy. Szczególnie zależy nam na ukazaniu 
na naszych łamach sylwetek Waszych koleża-
nek i kolegów – animatorów i organizatorów 
działalności SITPNiG w Waszych środowiskach 
pracy i kręgach działalności stowarzyszeniowej. 
Czekamy na pierwsze propozycje.

Redakcja Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych

Władysław Dubis
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Jubileusz Zeszytów 
Naukowo-Historycznych 
„Wiek Nafty”

W 1961 r. środowisko związane 
z przemysłem naftowym dojrzało do 
roli kreatora obiektu, którego zada-
niem miała być nie tylko ochrona 
XIX-wiecznych reliktów kopalni 
w Bóbrce, ale także dokumenta-
cja polskich osiągnięć w dziedzinie 
wiertnictwa i eksploatacji złóż wę-
glowodorów. 

Zadaniem nowo powstałej instytucji – Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza było i jest: groma-
dzenie i rejestrowanie ocalałych zabytkowych 
obiektów, urządzeń i narzędzi  znajdujących się 
w różnych kopalniach ropy naftowej. Poprzez 
swoją działalność placówka podkreśla rolę 
polskich inżynierów w rozwoju wynalazczości 
w zakresie poszukiwań, wydobycia oraz prze-
twórstwa ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Wraz z powstaniem Muzeum rozpoczęły 
funkcjonowanie biblioteka i archiwum, groma-
dząc wszelakie materiały ikonograficzne związa-
ne z historią polskiej nafty. Zaczęto kompleto-
wać księgozbiór podręczników oraz czasopism 
naftowych. Szczególnie ten ostatni stanowił 
niebywałą wartość, jako że kompletował praw-
dziwie unikatowe tytuły, nie zawsze dostępne 
nawet w bardzo dobrze wyposażonych biblio-
tekach. Wraz z dalszym rozwojem placówki, 
poszerzaniem kadry pracowniczej, realizowano 
coraz więcej zadań zarówno z zakresu ochrony 
zabytków, jak i wszelakiej innej działalności mu-
zealnej, także wydawniczej.

Dokładnie 30 lat od momentu powstania 
Muzeum, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego wystąpiło z inicjatywą utwo-
rzenia wydawnictwa, którego formuła nawią-
zywałaby do idei XIX-wiecznych czasopism 
naftowych, dokumentujących historię narodzin 
i rozwoju przemysłu naftowego.

W 1991 r. ukazał się pierwszy numer cza-
sopisma historyczno-naukowego „Wiek Nafty”. 
Zauważono iż: „odeszły już i ciągle odchodzą 
pokolenia polskich nafciarzy tworzących ten 
przemysł i jego historię. Wraz z odejściem, je-
żeli nie utrwalili swojej wiedzy w jakiejkolwiek 
formie, zabierają ze sobą wszystko co widzie-

li, przeżyli i zapamiętali podczas długoletniej 
pracy”. Zgodnie z tą refleksją, postanowiono 
stworzyć czasopismo naukowo-historyczne, 
na łamach którego można będzie publikować 
wszelakie materiały obrazujące i dokumentują-
ce historię przemysłu naftowego, rafineryjnego 
oraz gazownictwa. Pierwszy zespół redakcyjny 
zawarł swoją misję w słowach: „Podstawowym 
celem naszego pisma jest szeroko pojęta popu-
laryzacja wszystkiego, co składa się na historię 

polskiego przemysłu naftowego. Zatem będzie-
my pisać o twórcach tego przemysłu, kopalniach 
ropy i gazu ziemnego, stosowanych technolo-
giach udostępniania złóż i wydobywania bitu-
minów, ich przeróbce, transporcie, o pierwszych 
spółkach naftowych, a wszystko w kontekście 
historycznym”.

Wydawcą nowo powstałego periodyku od 
samego początku było Stowarzyszenie Nauko-
wo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego (choć był czas, 
że ISSN, czyli międzynarodowy znormalizowany 
numer wydawnictwa ciągłego był nadany dla 
Fundacji w Bóbrce). Siedzibą zespołu redakcyj-
nego było i nadal pozostaje Muzeum w Bóbr-
ce. Głównym celem pisma była szeroko pojęta 
popularyzacja historii polskiego przemysłu naf-
towego, ale i szczególne miejsce zamierzano 
poświęcić Ignacemu Łukasiewiczowi. Głów-
nymi odbiorcami treści zawartych w „Wieku 
Nafty” mieli być szczególnie uczniowie szkół 

Okładka pierwszego numeru „Wieku Nafty”
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branżowych, a także tych noszących imię Igna-
cego Łukasiewicza. Czasopismo miano również 
kierować do: „zakładów krajowego górnictwa 
naftowego i gazownictwa, rafinerii nafty oraz 
zakładów dystrybucji produktów naftowych”, 
licząc na wsparcie finansowe tych instytucji. 
Wszyscy członkowie Redakcji pracowali przy 
tworzeniu czasopisma społecznie, podobnie au-
torzy artykułów nigdy nie pobierali honorariów. 
W pierwszym słowie „Od Redakcji” zawarto 
odezwę zachęcającą do współpracy w tworze-
niu periodyku: „w imię szlachetnego celu jakim 
jest ocalenie od zapomnienia i upowszechnienie 
historii i bogatego dorobku naukowo-technicz-
nego i kulturowego polskiego przemysłu nafto-
wego”. Członkami pierwszego Zespołu Redak-
cyjnego zostali: mgr inż. Zbigniew Jabczyński, 
mgr inż. Stanisław Kondera, mgr inż. Kazimierz 
Nycz, mgr inż. Wiesława Skałbowa, Jerzy Mali-
nowski. Zespół pracował pod redakcją mgr inż. 
Józefa Sozańskiego, oprawę graficzną zapewniał 
Jacek Napora, a wszystkie kwestie związane 
z wydaniem i drukiem powierzono pracownikom 
Muzeum w Bóbrce. Pierwszy egzemplarz „Wieku 
Nafty” był czarno - biały, miał mały format (A5), 
liczył ponad 30 stron i został wydany zaledwie 
w nakładzie 150 egzemplarzy. Znalazły się w nim 
cztery artykuły: Kazimierza Nycza: „Początki gór-
nictwa naftowego w Polsce”, Józefa Sozańskie-
go: „Ignacy Łukasiewicz”, „Muzeum Przemysłu 
Naftowego w Bóbrce” oraz Stanisława Kondery: 

„Dzieje kopalni w Bóbrce”. W słowie redakcyj-
nym nie określono, ani w jakim miesiącu wydano 
pierwszy numer, ani z jaką częstotliwością będzie 
się to czasopismo ukazywać. 

Na kolejny numer przyszło czekać aż rok. 
W 1992 r. ukazały się trzy numery „Wieku 
Nafty”. Wydawca czasopisma określił, iż cza-
sopismo jest zeszytami Muzeum Przemysłu 
Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbr-
ce. Zachowano dotychczasowy układ graficzny 
i format, natomiast nakład od numeru 2/1992 
zwiększono do 200 egzemplarzy. Do składu 
Redaktorów dołączył mgr inż. Kazimierz Ka-
chlik, który miał zająć się tematyką rafineryjną. 
W 1993 roku do Zespołu Redakcyjnego dołą-
czyli: prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz, doc. 
dr Czesław Jaracz oraz mgr inż. Józef Zuzak. 
W składzie współtwórców czasopisma nie było 
już: mgr inż. Wiesławy Skałbowej, mgr inż. 
Kazimierza Nycza i Jerzego Malinowskiego. 
W słowie wstępnym, wydanego w lipcu pierw-
szego z trzech numerów z 1993 r., znajdujemy 
informację, iż Zarząd Główny SITPNiG zakupił na 
wyposażenie Muzeum w Bóbrce nowy sprzęt do 
poligrafii, aby poprawić poziom edycji wydaw-
nictwa. W tym samym słowie odredakcyjnym 
znalazła się zachęta do współpracy w tworzeniu 
czasopisma oraz deklaracja o utrzymaniu tema-
tyki artykułów w zagadnieniach określonych 
hasłowo: „ludzie polskiej nafty, zachowanie tra-
dycji, przyczynki do historii nafty, notatki kroni-

karskie, zbieractwo, dary i zakupy muzealiów”. 
W 1994 r. czasopismo zwiększyło ilość stron 
oraz nakład, określony na 250 egzemplarzy. Po-
jawiły się cykle tematyczne, jak chociażby: „Lu-
dzie nafty w karykaturze Stanisława Kochanka”, 
czy „Pamiętniki naftowców”. Szczególnie ten 
drugi cykl cieszył się bardzo dużą popularno-
ścią. Bez zmian pozostał format, zarówno jeżeli 
chodzi o wymiary, jak i wygląd czarno - białej 
tonacji. Opracowaniem graficznym zajmowała 
się Danuta Karnas. Czasopismo było wydawa-
ne nieregularnie, w 1994 r. ukazały się dwa, 
a w roku 1995 r. cztery numery periodyku (3 i 4 
łączone),  który po raz pierwszy przybrał obecną 
formułę kwartalnika. W 1995 roku nie zaszły 
żadne zmiany w zespole redakcyjnym, zwiększył 
się natomiast do 400 egzemplarzy nakład, który 
był kontynuowany w roku kolejnym. W ostat-
nim, łączonym numerze z 1995 r. po raz pierw-
szy pojawił się numer ISSN. 

W 1996 r. czasopismo zmieniło swój for-
mat na zdecydowanie większy (A3), bardziej 
czytelny, przejrzysty. Niezmienny pozostał skład 
redakcyjny, formuła kwartalnika, a także szata 
graficzna. Wraz z rokiem 1997 r. do Redakcji do-
łączyli: mgr Artur Bata i mgr inż. Adam Barzyk, 
mgr inż. Józef Dorynek, mgr inż. Kazimierz Nycz 
i mgr inż. Stanisław Wilga, natomiast z Redakcji 
odszedł mgr inż. Kazimierz Kachlik. Skład kom-
puterowy został powierzony Magdalenie Galak, 
a w numerze 3 i 4 - Barbarze Pelczar. Nakład 

Nawet w dalekiej Gwinei postać Ignacego Łukasiewicza kojarzy się z wiekiem nafty Przed stu laty obok najwyższego wzgórza, na którego szczycie znajdowało się wcze-
snosłowiańskie grodzisko nie widniały jeszcze sylwetki wiertniczych wież….
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wahał się od 300 do 550 egzemplarzy. W 1998 
r. Zespół Redakcyjny pozostał bez zmian, na-
tomiast składem komputerowym zajmował się 
mgr inż. Bohdan Gocz. W numerze 4 z 1998 r. 
po raz pierwszy zostało określone stanowisko 
Redaktora Naczelnego, którym został mgr. inż. 
Józef Sozański, funkcję Zastępcy objął prof. dr 
inż. Ryszard Wolwowicz. Ustanowiono również 
Redaktorów Działowych, którymi zostali: mgr 
inż. Adam Barzyk, mgr inż. Józef Dorynek, doc. 
dr inż. Czesław Jaracz, dr inż. Eugieniusz Jawor, 
mgr inż. Stanisław Kondera, mgr inż. Józef Zu-
zak. Korespondentem Regionalnym został mgr 
inż. Andrzej Drzymała, który miał relacjonować 
wydarzenia z Gorlic. Na stanowisko Sekretarza 
Redakcji powołano mgr inż. Stanisława Wilgę. 
W 1999 r. z Redakcji odszedł mgr Artur Bata 
oraz mgr inż. Kazimierz Nycz. W tym roku poja-
wił się nowy cykl wydawniczy: „Ludzie polskiej 
nafty”. W roku 2000 została zachowana szata 
graficzna, format i nakład, natomiast ze składu 
redaktorskiego odszedł dr inż. Eugeniusz Jawor. 
Utrzymała się, kwartalna regularność wydawni-
cza. Zostają wyszczególnione cykle tematyczne 
:”Z kart historii”, „Ze starych szpalt”, „Ludzie 
polskiej nafty”, „Ludzie szczególnej pasji”, „Lu-
dzie nafty w karykaturze Stanisława Kochanka”, 
„Z życia Muzeum”, „Informacje wydawnicze”, 
„Kalendarz historyczny” oraz „Dary i zakupy mu-
zealiów do Muzeum PN w Bóbrce”. W 2001 r. 
Redakcję opuścili: mgr inż. Józef Zuzak i mgr inż. 

Stanisław Kondera. W stopce redakcyjnej po raz 
pierwszy pojawiła się informacja o składzie 
Rady Programowej ds. czasopism z ramienia 
SITPNiG. Nakład „Wieku Nafty” po raz pierwszy 
osiągnął 600 egzemplarzy. 

Numer 2/2001 r. został opatrzony słowem 
„Od Redakcji”, które do tej pory było publiko-
wane zaledwie w pierwszych numerach czaso-
pisma. Okazją do publikacji tego wstępu były 
dwa wydarzenia: „55 rocznica powstania Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynie-
rów i Techników Przemysłu Naftowego i gazow-
niczego” oraz „40 rocznica założenia Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Igna-
cego Łukasiewicza w Bóbrce. Rok później, jako 
pojedynczy, ukazał się jedynie pierwszy numer 
„Wieku Nafty”, kolejne zostały określone jako 
numery 2-4 i były wydaniem specjalnym prezen-
tującym: „Przemysł Naftowy Podkarpacia na Kar-
tach Pocztowych”. W 2003 r. na stanowisko Re-
daktora Naczelnego zostaje powołany mgr inż. 
Stanisław Wilga, a mgr inż. Józef Sozański oraz 
doc. inż. Czesław Jaracz odchodzą z Redakcji. Na 
nowych członków Redakcji zostają powołani: 
mgr Joanna Kubit, mgr Anna Szczuchniak oraz 
Małgorzata Szopa. Kolejny rok, który przyniósł 
bardzo duże zmiany w składzie redakcyjnym 
to rok 2005. Wówczas Redaktorem Naczelnym 
zostaje prof. dr hab. inż. Józef Raczkowski, 
zastępując zmarłego mgr inż. Stanisława Wilgę. 
W skład Redakcji zostają powołani mgr Marek 

Klara, jako Sekretarz Redakcji, mgr inż. Zygmund 
Berdysz, dr inż. Czesław Jaracz oraz dr inż. Sta-
nisław Rymar, jako Członkowie. Natomiast z Re-
dakcji odchodzą: mgr inż. Adam Barzyk, mgr 
Anna Szczuchniak oraz mgr inż. Andrzej Drzy-
mała. W 2005. Roku ukazały się cztery nume-
ry „Wieku Nafty”, w tym pierwszy i drugi, jako 
numer łączony. Począwszy od numeru 3/2005 r. 
każde wydanie czasopisma było opatrzone sło-
wem wstępnym „Od Redakcji”. W pierwszym 
zwrocie do czytelników, połączonego numeru 
1-2/2005 Redakcja informuje o zmianach w sza-
cie graficznej i układzie pisma, a także podkreśla 
otwartość na współpracę z wszystkimi chętnymi 
autorami: „Intencją Redakcji jest też otworze-
nie się na nowe tematy, których – jak nam się 
wydaje - brakowało w „Wieku Nafty”. Będą się 
odtąd na naszych łamach częściej pojawiały ar-
tykuły dotyczące społecznych aspektów funkcjo-
nowania przemysłu naftowego. Większą uwagę 
będziemy także poświęcali historii powojennej 
przemysłu”. Nakład „Wieku Nafty” wahał się na 
różnych poziomach, ale na przełomie wieków 
wzrastał, osiągając niekiedy 3 tysiące egzem-
plarzy, z których większość była prenumerowana 
przez firmy z branży naftowej. 

W 2006 r. zachowano kwartalną często-
tliwość wydawnictwa, a w skład Redakcji zo-
stał powołany dr hab. inż. Jan Lubaś. W tym 
samym roku zmarł dr inż. Czesław Jaracz. 
W 2007 r. Sekretarzem Redakcji zostaje mgr 

...pojawiły się one znacznie później wraz z płaskimi kopułami pawilonów naftowych ... ...i eksponatami wieku pary zazębiającym się z wiekiem nafty ...
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Barbara Olejarz, zastępując odchodzącego 
z zespołu mgr Marka Klarę. W 2007 r. z Redak-
cji odchodzi również mgr inż. Zygmunt Berdysz. 
W pierwszym numerze z 2007 r. Redakcja na-
pisała: „Pracując głównie nad materiałami hi-
storycznymi nie stronimy od współczesności” 
i faktycznie obok materiałów dokumentujących 
dawne czasy, na łamach „Wieku Nafty” zaczęło 
pojawiać się sporo artykułów naukowych, tak-
że z zakresu najnowszych osiągnięć i badań. 
W 2009 r. ze składu redakcyjnego odchodzą: 
prof. dr inż. Ryszard Wolwowicz, mgr Joanna 
Kubit oraz dr inż. Stanisław Rymar. W latach 
2011-12 Redakcja pracuje w stałym składzie 
współpracując z szerokim gronem autorów, 
publikujących zarówno artykuły historyczne, 
jak i społeczne. Nakład oscyluje na poziomie 2 
- 3 tysięcy egzemplarzy. Sporo miejsca było po-
święcone na sprawozdania z konferencji i kon-
gresów organizowanych przez Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 

zostaje inż. Władysław Sitek.  W Zeszytach poja-
wiła się, przedstawiana w regionalnych cyklach, 
historia kopalń ropy naftowej w Bieszczadach 
i na Pogórzu Karpat, historia koncernów i przed-
siębiorstw naftowych, polskiego gazownictwa 
ziemnego i przemysłu chemicznego zasilanego 
gazem ziemnym, przemysłu rafineryjnego oraz 
szkolnictwa naftowego i zaplecza naukowo-
-badawczego. Pisano o założycielach przemy-
słu naftowego, zasłużonych jego postaciach. 
Nie zapomniano również o ważnych dla nafty 
technologiach np.: historii hydraulicznego 
szczelinowania oraz o rozwoju strategicznej 
dla państwa infrastruktury naftowej np. historii 
budowy Naftoportu, Rafinerii  Gdańskiej i lu-
dziach wielce zasłużonych dla tych inwestycji. 
Poruszono wreszcie wątki związane z historią 
prawa i nadzoru górniczego w przemyśle naf-
towym. W  szeregu Zeszytów przedstawiono 
artykuły dotyczące udziału naftowców Podkar-
pacia w działalności patriotyczno-niepodległo-
ściowej. Pisaliśmy między innymi o Władysławie 

Wachalu, dyrektorze krośnieńskiej rafinerii, 
opiekunie i fundatorze drużyn strzeleckich, 
Janie i Stanisławie Magurach, bohaterskich 

„Bóbrka – najstarsza kopalnia ropy naftowej”, obecnie w obsza-
rze Fundacji Bóbrka, wpisała się na listę stu najważniejszych 
Pomników Historii obrazującego polski wkład w rozwój global-
nego przemysłu naftowego i zapoczątkowanie wieku nafty….

W 2013 r. stanowisko Redaktora Naczel-
nego obejmuje dr hab. inż. Jan Lubaś prof. 
INiG-PIB. W skład Redakcji zostaje ponownie 
powołana mgr Joanna Kubit, a do Redakcji 
dołącza inż. Jan Sep. W następnym roku Stały-
mi Współpracownikami zostali: mgr inż. Józef 
Dorynek, Tadeusz Wais i mgr inż. Józef Zuzak. 
W 2015 r. po raz pierwszy czasopismo ukaza-
ło się w wersji kolorowej. Do tej pory jedynie 
okładka była barwna, a wnętrze czarno-białe. 
Opracowaniem graficznym zajmowała się Agata 
Zahuta, a realizacją i drukiem Wydawnictwo Ru-
thenus. W 2015 r. Stałym Współpracownikiem 

braciach z Krosna zamordowanych w walce kon-
spiracyjnej, Janie Okólskim – kierującym siatką 
AK na kopalni Jaszczew, Maksymilianie Mojaku 
– działaczu konspiracyjnym i wychowawcy naf-
towej młodzieży, czy też Auguście Nieniewskim, 
kawalerzyście spod Komarowa, ostatniej wielkiej 
bitwy kawalerii z roku 1920, później pierwszego 
kierownika Instytutu Naftowego w Krośnie, a na-
stępnie żołnierza spod Tobruku i Monte Casino. 

W 2018 r. oprócz czterech numerów czaso-
pisma, ukazał się również bogato ilustrowany nu-
mer specjalny, poświęcony „100-leciu odzyskania 
niepodległości. Udział naftowców w organiza-
cjach patriotycznych i Legionach Polskich”. Auto-
rami tekstu do wydania specjalnego byli: Tadeusz 
Wais, mgr inż. Janusz Pudło i inż. Jan Sęp.

W 2019 r. czasopismo zostało zarejestrowa-
ne w sądzie, jako czasopismo Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, które 
od tej pory pojawia się w stopce redakcyjnej, 
jako wydawca. Siedziba Redakcji mieści się  nie-
zmiennie na terenie Muzeum, a Zarząd Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce podpisuje 

Ocalała tarcza legionów z 1915 roku symbolizuje wkład podkarpackich naftowców w odzyskanie niepodległości
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umowę o współpracy przy tworzeniu czasopi-
sma. Oprawą graficzną od 2019 r. zajmuje się 
Konrad Korona, a drukiem Drukarnia Aplus s.c. 
Czasopismo jest wydawane w tonacji czarno-bia-
łej, jedynie okładka pozostała kolorowa. W 2019 
r. Redaktorem Technicznym został inż. Jan Sęp, 
a mgr inż. Bohdan Gocz pozostał Członkiem Re-
dakcji. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia 
znacząco zmniejszył się nakład periodyku, co mia-
ło związek ze spadkiem zamówień ze strony firm 
z sektora naftowego i rafineryjnego. W 2019 r. 
ukazał się numer specjalny poświęcony 165-leciu 
kopalni ropy naftowej w Bóbrce. Autorzy: Tade-
usz Wais i mgr inż. Józef Zuzak w słowie wstęp-
nym napisali: „Okazją do wydania skróconej mo-
nografii kopalni Bóbrka jest przypadający w 2019 
roku jubileusz 165-lecia pierwszej na świecie ko-
palni ropy naftowej. Dzieje kopalni Bóbrka wpi-
sują się w historię powstania i rozwoju polskiego, 
a także światowego przemysłu naftowego. Bóbr-
ka była poligonem rozwoju techniki wiertniczej 
i wydobycia ropy naftowej. Tu rozpoczynali pracę, 
nabierali doświadczenia i kształcili się wysokiej 
rangi specjaliści, wiertnicy i eksploatatorzy, którzy 
rozsławiali nasz kraj w wielu rejonach świata”. 
W 2021 r. stałym współpracownikiem redakcji 
został mgr inż. Janusz Pudło. 

Kolegium Redakcyjne „Wieku Nafty” może 
poszczycić się udziałem w nim ludzi ogromnej 
pasji i wiedzy z zakresu historii polskiej nafty, 
szczególnie zagłębia południowego w Kar-
patach i na Przedgórzu, ale nie tylko, bo do-
tyczy to również początków rozwoju zagłębia 
północnego na Niżu Polskim i Pomorzu, w któ-
rym uczestniczyły doświadczone załogi wiertni-
ków i eksploatatorów z południa Polski. 

szkolnictwa zawodowego z zakresu technologii 
nafty oraz sylwetek pracujących w tej dziedzinie 
specjalistów.

... a teren dzisiejszego Muzeum przedstawiał się nieco inaczej...

Józef Dorynek, były wieloletni dyrektor Rafi-
nerii Jedlicze w naszych Zeszytach jest autorem 
licznych artykułów z zakresu historii polskiego 
przemysłu rafineryjnego, wprowadzanych z bie-
giem lat nowych rozwiązań technologicznych, 

Józef Dorynek

Tadeusz Wais

Józef Zuzak

Tadeusz Wais, były długoletni pracownik 
Zakładu Robót Górniczych w Krośnie jak również 
sekretarz Głównej Komisji ds. Historii i Muzeal-
nictwa przy ZG SITPNiG napisał szereg artykułów 
poświęconych historii karpackich kopalń, poczy-
nając od bieszczadzkich: Uherce, Polana - Ostre, 
Rajskie, Wańkowa, Łodyna, Brzegi, Wielopole, 
Ropianka. W dalszej kolejności Pogórza Karpac-
kiego: Bóbrki, Równego - Rogów, Klimkówki 
- Iwonicza, Krościenka, Węglówki, Turaszówki, 
Woli Jasienickiej, Grabownicy, Starej Wsi, Turzego 
Pola - Zmiennicy, Potoka, Jaszczwi, Roztok, Prze-
myśla oraz PMG Strachocina. Przedstawił również 
dzieje PKN Mielec, kopalń Przedgórza Karpat, 
Niżu Polskiego i Pomorza oraz jedynej po połu-
dniowej stronie Polskich Karpat kopalni Mikowa 
na Słowacji. Zebranie w jeden tom wszystkich 
kopalń, których historię przedstawiono w „Wieku 
Nafty” mogłoby stanowić podstawę do wydania 
bardzo ciekawej publikacji książkowej.

Józef Zuzak, były wieloletni dyrektor zakła-
dów naftowych w Krośnie, Sanoku i Gorlicach, 
doskonały znawca historii przemysłu naftowe-
go w swych publikacjach przedstawił działal-
ność konspiracyjną i patriotyczną ludzi nafty 
w okresie II wojny światowej, bardzo bogate 
związki nafciarskie z lotnictwem, historię naf-
towego szkolnictwa zawodowego oraz dzieje 
sportu w rejonie Podkarpackiego Przemysłu 
Naftowego.
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Władysław Sitek

Janusz Pudło

Janusz Pudło, przez wiele lat związany z Kro-
śnieńskim Zakładem Górnictwa Nafty i Gazu, 
a później z Zakładem Robót Górniczych w Kro-
śnie, członek Rady Fundacji Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego, autor i współautor 
artykułów historycznych o zróżnicowanej tematy-
ce, w tym o koncernach i przedsiębiorstwach naf-
towych takich jak: Polmin, Tepege S.A., Koncern 
Małopolska, Pionier. Dużym jego osiągnięciem 
było opracowanie wspólnie z Tadeuszem Waisem 
i Janem Sępem bardzo rzetelnego Wydania Spe-
cjalnego Wieku Nafty z okazji 100-lecia odzyska-
nia Niepodległości p.t. „Udział naftowców w or-
ganizacjach patriotycznych i Legionach Polskich”. 

Z kolei Władysław Sitek, były długoletni pra-
cownik Jasielskich Poszukiwań, również wielki 
pasjonat historii podkarpackiego przemysłu naf-

towego opisywał szczególnie 
sylwetki zasłużonych wiert-
ników, ludzi ciężkiej pracy 
i odkrywców wielu złóż ropy 
i gazu, w tym największego 
do chwili obecnej pola gazu 
ziemnego Przemyśl. W sferze 
jego zainteresowań jest rów-
nież historia przedsiębiorstw 
naftowych oraz szkolnictwa 
naftowego.

Duży wkład w działal-
ność publikacyjną naszych 
Zeszytów wnieśli i wnoszą 
również inni autorzy, tacy 
jak: Barbara Olejarz, Janusz 
Pudło, Jan (Wojciech) Sęp, 
Andrzej Stec, Ryszard Cy-
gan, prof. Gheorghe Calcan, 
dr inż. Wojciech Gurgacz, 
absolwent Instytutu Nafty 
i Gazu w Ploeszti i wielu 
innych.

Artykuły naszych au-
torów publikowane są nie 
tylko na łamach „Wieku 
Nafty”. Były one także pu-
blikowane za granicą (Ru-
munia). W roku 2019 Związek Polaków w Ru-
munii opublikował w języku polskim artykuł 
J. Dorynka, T. Waisa i J. Sępa „Polski przemysł 
naftowy w połowie XIX wieku”. W roku 2020 
natomiast Muzeum Nauk Przyrodniczych w Plo-
eszti w swoim wydaniu rocznika „Natura i Czło-
wiek” opublikowało, w tłumaczeniu na język 
rumuński, dwa artykuły: „Muzeum przemysłu 
naftowego i gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza – historia miejsca” autorstwa Barbary 
Olejarz oraz „Ropa naftowa w Karpatach – pio-
nierzy przemysłu” autorstwa Jana Sępa.

Wiek Nafty jako era rozwoju przemysłu 
węglowodorowych paliw kopalnych w drugiej 

... i nie wiadomo kiedy minęło 30 lat od ukazania się pierwszego 
numeru Wieku Nafty

połowie XIX w., następnie w XX w. i na prze-
łomie XX/XXI w. powoli przechodzi do historii. 
Wkracza era energii odnawialnej, zielonego 
ładu i transformacji proklimatycznych. Odcho-
dzą również ludzie nafty, jednak ich dorobek 
i wkład w rozwój cywilizacji zasługuje na upa-
miętnienie również w Zeszytach Naukowo-Hi-
storycznych „Wiek Nafty”.

Barbara Olejarz
Jan Lubaś

Jan Sęp
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TOGETAIR 2021: Nowe deklaracje, ważne decyzje 
i wielkie emocje podczas debat!

TOGATIAR 2021 otworzył Mi-
nister Klimatu i Środowiska, Michał 
Kurtyka – podkreślając olbrzymi po-
stęp, jaki w ostatnim czasie uczyniła 
Polska w kontekście wyzwań ekolo-
gicznych: „Zrobiliśmy milowy krok 
naprzód, jeśli chodzi o to, jak chce-
my przeprowadzic transformację 
energetyczną”.

Publikacja Polskiego Raportu Klimatycznego
Następnie nastąpiła uroczysta publikacja Raportu 

Klimatycznego – jedynego tego typu projektu w Pol-
sce. „Po raz pierwszy prezentujemy multimedialny 
Raport Klimatyczny TOGETAIR wszystkim zaintereso-
wanym ekologią oraz działaniami każdego sektora 
gospodarki na rzecz ochrony polskiego środowiska. 
Jest to pierwszy tego typu raport, który pojawia się 
w przestrzeni publicznej. Odbiorcy znajdą w nim opra-
cowania, opisy, trendy, oceny i kierunki na najbliższe 
lata w kontekście zmieniającego się klimatu. Mamy 
nadzieję, że wiedza w nim zawarta pomoże w dosko-
naleniu działań ekologicznych – skomentowała Agata 
Śmieja, Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomy-
słodawca Szczytu Klimatycznego TOGETAIR

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie programu 
„Zielona Kolej”

A to już kolejne ważne wydarzenia szczytu – 
koncern CTL Logistics w i PKP Energetyka podpisały 
list intencyjny ws. programu „Zielona Kolej”. Celem 
współpracy jest przejście CTL Logistics na energię 
z OZE. Jak powiedział prezes PKP Energetyka Wojcie-
cha Orzecha, do 2030 r. 85 proc. energii, która zasila 
kolej w Polsce ma pochodzić właśnie z takich źródeł.

Debaty tematyczne – emocje i merytoryka
Następnie, po porannych emocjach, rozpoczęły 

się debaty i panele tematyczne, poświęcone wybra-
nym aspektom wyzwań ekologicznych, przed jakimi 
stoi Polska.

W pierwszej z nich wziął udział Minister Klimatu, 
Michał Kurtyka, przedstawiając założenia polityki ener-
getycznej Polski oraz jej przyszłego miksu energetycz-
nego. Wskazał przy tym nieuchronność zmian, przed 
jakimi stoimy, jako kraj, nie tylko w kontekście wyzwań 
klimatycznych, ale też bardziej przyziemnych proble-
mów, to jest starzeniu się infrastruktury energetycznej.

Adam Czyżewski – z PKN Orlen zwrócił uwagę, 
że zmiana, która zachodzi dotyczy nas wszystkich, 
każdego konsumenta, który również musi przemo-
delować swoje zachowania. „Dziś mamy cel rozwoju, 

którym jest sumie zwiększanie konsumpcji na głowę, 
a nie możemy tego modelu kontynuować. Czy to zna-
czy, że będziemy gorzej żyć?”

Następnym tematem rozmów ekspertów była 
elektromobilność. Przedstawiciele rynku automotive, 
administracji centralnej oraz regulatorów zastanawiali 
się, w jaki sposób walczyć z największymi barierami 
rozwoju samochodów elektrycznych – to jest wysokiej 
ceny i stosunkowo ubogiej jeszcze infrastruktury. 

Trzecia debata dnia przyniosła prawdziwe emo-
cje, a ich epicentrum był program „Czyste Powietrze”. 
Z jednej strony doceniono samą ideę, z drugiej ocze-
kiwano większego zaangażowania i sięgnięcia po 
nowe fundusze unijne, wskazując, że walka ze smo-
giem wymaga większych inwestycji. Wskazywano 
też kwestię „ubóstwa i wykluczenia energetycznego” 
najbiedniejszych, którzy na ten moment znajdują się 
poza jakimikolwiek programami pomocowymi.

Na koniec Tomasz Urynowicz, wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego wskazał, że oprócz 
samych zmian, ważny jest również sposób, w jaki zo-
staną one wprowadzone: „Nam zależy na tym, żeby 
wspierać ten tak zwany właśnie polski łańcuch warto-
ści. Staramy się być aktywni w tym obszarze, wspierać 
polskie firmy, które mają swój własny pomysł, własne 
rozwiązania w obszarze produktowym, w obszarze 
usługowym. Te firmy będą największym beneficjen-
tem tej ogromnej fali pieniędzy, które do nas trafią i to 
będzie rzeczywisty miernik tego, na ile jesteśmy mą-
drzejsi w stosunku do tego, co było 10-15 lat temu.” 

Kolejnym punktem programu była nowość: EKO-
-RING, gdzie starli się ze sobą Jan Śpiewak, aktywista 
miejski oraz Konrad Płochocki, przedstawiciel Związku 
Firm Deweloperskich. Tematem była walką z betono-
zą, ale także nowe inicjatywy, mające ocieplić wizeru-
nek rynku inwestycji mieszkaniowych.

W dalszej części Szczytu poruszone zostały bar-
dzo ważne tematy – kwestia granicznego podatku 
węglowego, zielonej energii w kontekście budow-
nictwa mieszkaniowego oraz gospodarki wodnej. 

Każdy z tych tematów został solidnie pogłębiony, 
a widzowie mogli poznać nie tylko opinię, ale też 
założenia polityki klimatycznej we wskazanych ob-
szarach na najbliższe lata.

Pierwszy dzień Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 
2021 podkreślił wagę tego wydarzenia. To nie tylko 
olbrzymia dawka wiedzy, ale też realne działania oraz 
prawdziwe emocje. Przede wszystkim jednak to forum 
wymiany myśli na temat zielonych wyzwań przed ja-
kimi stoi Polska ale i też i każdy z nas, jako konsument.

TOGETAIR 2021: O ekologicznych 
wyzwaniach, jakie stoją przed Polską

Dzień Ziemi na Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 
2021 upłynął na rozmowach i deklaracjach, dotyczą-
cych zarówno przyszłości, jak i obecnej sytuacji ekolo-
gicznej kraju. Na początek jednak na scenie pojawili 
się organizatorzy szczytu.

Publikacja 10 zielonych postulatów 
TOGETAIR

Postulaty zostały stworzone przez Radę Eks-
percką TOGETAIR, specjalistów reprezentujących 
zarówno biznes, organizacje ekologiczne, ale też 
administracje państwową. W ich ramach znalazł się 
zestaw działań, które muszą zostać podjęte, by Pol-
ska była gotowa na wyzwania ekologiczne, zarówno 
w kontekście kryzysu klimatycznego, jak i polityki 
prowadzonej przez UE. Postulaty przedstawił dyrek-
tor programowy TOGETAIR, dziennikarz i aktywista, 
Jakub Pawłowski.

1. Jak najszybciej wdrożyć Rozszerzoną Odpo-
wiedzialność Producentów – każdy miesiąc 
zwłoki oznacza milionowe straty dla całej go-
spodarki

2. Rozpocząć dyskusję na temat przyszłości recy-
klingu i sytuacji na rynku odpadowym – ina-
czej śmieci nas po prostu zasypią

3. Jak najszybciej zmodernizować ciepłownie 
opalane węglem – w przeciwnym razie ro-

Fot. Adam Litwiniuk
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snące ceny emisji CO2 spowodują bankructwa 
ciepłowni lub drastyczne podwyżki dla miesz-
kańców

4. Dofinansować rozwój elektromobilności, 
zwłaszcza wśród indywidualnych użytkowni-
ków – bez tego elektromobilność oparta tylko 
na zeroemisyjnych autobusach komunikacji 
miejskiej „daleko nie zajedzie”

5. Ukrócić betonozę w polskich miastach i bar-
dziej zadbać o tereny zielone – w przeciwnym 
mieszkańcy będą coraz bardziej narażeni na 
skutki zmian klimatu i brak wody

6. Kontynuować oraz upraszczać rządowe i re-
gionalne programy termomodernizacji i wy-
miany kotłów – tempo wciąż jest niewystar-
czające, a wiele osób ubogich energetycznie 
nie otrzymuje potrzebnej pomocy

7. Wdrażać więcej prostych programów wspar-
cia jak Mój Prąd i Moja Woda – pozwoli to 
osiągnąć efekt skali, upowszechnić proekolo-
giczne inwestycje i pomóc polskim przedsię-
biorcom 

8. Przedstawić szczegółowy plan transformacji 
regionów górniczych – tylko transparentny 
dialog ze stroną społeczną i rozpisany na lata 
scenariusz inwestycji może przekonać scepty-
ków do niezbędnych reform

9. Rozpocząć trudną dyskusję o przyszłości rol-
nictwa i wyzwaniach związanych z nową 
polityka UE, m.in. Strategią „Od pola do stołu” 
– świadomość społeczna wśród mieszkańców 
wsi nt. nieuchronnych zmian wciąż jest zdecy-
dowanie za mała

10. Systemowo wspierać rozwój i badania nad 
zastosowaniem wodoru na wzór światowych 
liderów – tylko konsekwentne dofinansowa-
nia do badań i rozwoju oraz współpraca biz-
nesu ze światem nauki pozwoli upowszechnić 
tę technologię i obniżyć koszty wytworzenia 
wodoru

Te 10 zdań, to pewnego rodzaju dekalog, kanon 
wyzwań jakie stoją przed Polską i jakimi my wszyscy 
zając się dziś. Nie za rok, czy pięć lat, ale dziś. Tutaj nie 
ma czasu do stracenia, bo każde opóźnienie niesie ze 
sobą olbrzymie konsekwencje dla klimatu, środowi-
ska, dla wszystkich Polaków.

Raport opublikowany został również w wersji 
angielskiej, a po Szczycie Klimatycznym uzupełniony 
zostanie o wersje francuską i niemiecką. 

– Obok edukacji Polaków i wypracowywanie 
najlepszych rozwiązań w drodze do neutralności kli-
matycznej w sposób racjonalny i ekonomicznie dla 
Polski uzasadniony, bardzo istotne jest przekazanie 
naszym europejskim partnerom, iż Polacy pracują 
wspólnie nad rozwiązaniami ekologicznymi i mają 
ambicja stać się liderem przemian ekologicznych 
w Europie – dodaje Artur Beck, producent i orga-
nizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes 
Fundacji Pozytywnych Idei  

Innowacją jest również fakt, że Raport nie jest 
drukowany, a jedynie osadzony na stronie interneto-
wej www.togetair.eu, dostępny bezpłatnie i bez reje-
stracji dla wszystkich w całym kraju. 

Pierwszy sukces Polskiego Raportu 
Klimatycznego

Raport Klimatyczny – już po 24h osiągnął nie-
zwykły wynik – 100 tys. wyświetleń.  To wielki sukces, 
a jednocześnie dowód, że Polacy są bardzo zaintere-
sowani tematem ekologii.

Debaty tematyczne – emocje i merytoryka
Kolejnymi tematami podczas Szczytu były rozwa-

żania na temat sprawiedliwej transformacji, w kon-
tekście przyszłości polskiej energetyki i górnictwa. 
Przywołano doświadczenia z kopalni węgla brunat-
nego Adamów w powiecie tureckim, gdzie udało się 
dokonać zmian, a dziś ci sami ludzie, którzy wcześniej 
pracowali w kopalni, dziś są zaangażowani w inwe-
stycje OZE. Na budowę farm wiatrowych na Bałtyku, 
jako możliwe koło zamachowe polskiej gospodarki, 
wskazał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE 
Polska Grupa Energetyczna.

Wywołany do tablicy poczuł się Maciej Matel-
ski, który wskazał na główną barierę, którą zauważa 
w ramach swojej branży: „To, co klienta najbardziej 
interesuje to cena zakupu, a ona nadal odbiega 
znacząco od ceny auta z napędem tradycyjnym. 
Te różnice są jednak coraz mniejsze, bo zmniejszą 
się koszty baterii, która jest głównym elementem 
kosztotwórczym w cenie tego samochodu. Bada-
nia pokazują, że cena ma 70% wpływu na decyzje 
potencjalnego nabywcy auta elektrycznego więc to 
jest ten czynnik nr 1. Drugi element, który jest też 
związany z popytem na auta elektryczne, to rozwój 
sieci stacji ładowania. Im więcej będzie aut elek-
trycznych, tym ta sieć będzie szybciej się rozwijała. 

„Wierzę w rozwój rynku elektromobilnego, 
jest to przyszłość, przed którą nie uciekniemy. Pod 
kątem użytkowników trzeba pomyśleć o integracji 
systemów ładowarek. Musimy ze sobą powiązać 
elementy związane z legislacją, infrastrukturą, bu-
dowaniem świadomości.”

W kolejnym panelu królowała przyszłość, 
a w zasadzie paliwo przyszłości – jak nazywany 
jest wodór. Zaproszeni goście dyskutując nad ga-
zem, jako paliwem przejściowym transformacji 
energetycznej, wybiegli daleko w przyszłość, za-
stanawiając, jak przygotować sektor do kolejnych 
wyzwań. Jacek Jaworski z Instytutu Nafty i Gazu 
powiedział: „Gazownictwo będzie musiało się zmie-
rzyć z wodorem, niezależnie od źródła, z którego 
pochodzi. Trwają prace nad sekwestracją dwutlen-
ku węgla, mam nadzieję, że ta technologia zostanie 
w końcu ujarzmiona, to pozwoliłoby na pozyskiwa-
nie tzw. wodoru niebieskiego. Polska ma potencjał, 
by stać się jednym z liderów na rynku wodorowym. 
W roku 2030 będziemy mogli zapewne mówić 
o wykorzystaniu wodoru na skalę przemysłową.”

Po dyskusjach o wyzwaniach energetycznych 
przyszedł czas na temat bliższy ziemi – to jest zielony 
transport. Oprócz przedstawicieli koncernów branży 
automotive na scenie pojawił się również przedstawi-
ciel PKP Intercity, Tomasz Gontarz – wskazując kolej, 
jako najbardziej ekologiczny rodzaj transportu: „Po-
droż pasażera koleją emituje trzykrotnie mniej emisji 
niż przejazd na taką samą odległość samochodem, 

a ośmiokrotnie mniej niż samolotem. W przypadku 
przewozów towarowych emisję są aż 9-krotnie mniej-
sze w porównaniu z TIR-em.”

Następną w planie dnia była dyskusja na temat 
zeromisyjnych systemów energetycznych, zwłaszcza 
w kontekście inwestycji Offshore, która oceniana była 
bardzo optymistycznie.

Jak powiedział Zbigniew Gryglas z Ministerstwa 
Aktywów Państwowych „Będzie więcej gigawatów 
energii wiatrowej niż zapisaliśmy w PEP 2040, teraz 
już jesteśmy tego pewni.”

Piąta debata dnia była poświęcona transformacji 
ciepła systemowego, również w kontekście geotermii 
i biomasy. Główny Geolog Kraju wskazał potrzebę 
synergii działań: „Skojarzenie kilku źródeł energii – 
geotermii, biogazu, fotowoltaiki – może dać efekt 
zdecydowanie lepszy niż korzystanie z jednego źródła. 
Będziemy pracować nad takimi projektami.”

Ostatni panel poświęcony był plastikowi i syste-
mowi kaucyjnemu. Rozmowa podsumowała istniejące 
rozwiązana oraz projekty, które pojawiają się na rynku 
wskazując trendy oraz możliwe kierunki rozwoju. Gość 
ze Szwecji, Anna Larsson – Dyrektor Reloop Platform 
życzyła Polsce, żby szyć rozwiązania na przyszłość. 
„Objęcie systemem kaucyjnym wszystkich opakowań 
jednorazowego użytku stwarza szansę pozyskania do 
recyklingu 590 tys. ton surowca.”

TOGETAIR 2021: Premier otwiera 
ostatni dzień Szczytu Klimatycznego

Piątek, 23 kwietnia, to ostatni dzień Szczytu Kli-
matycznego TOGETAIR 2021.

Tego dnia na wydarzeniu pojawił się niezwykły 
gość – Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Otwierając dzień debat i paneli wskazał na per-
spektywę, która często ekspertom w trakcie rozważań 
na temat transformacji energetycznej Polski: „Są sze-
rokie rzesze społeczeństwa, które nie mogą ponosić 
kosztu transformacji energetycznej. Koszt musi być 
rozłożony właściwe, to jest wszystkie grupy społeczne 
muszą mieć perspektywę zmiany. (…) Zmiany klima-
tyczne muszą być sprawiedliwe społecznie.”

Gościem na wydarzeniu była również Minister 
Rodziny i Polityki Społecznej, pani Marlena Maląg 
wskazując na role rodziny w całym procesie: „Musi-
my zjednoczyć siły, tworząc szeroką koalicję na rzecz 
wsparcia rodziny i środowiska.”

Deweloperzy przyznają się do błędów
Śniadanie prasowe trzeciego dnia szczytu 

rozpoczęło się od nawiązania do EKO-ringu, starcia 
na argumenty Konrada Płochockiego, dyrektora 
generalnego PZFD i aktywisty Jana Śpiewaka. 
W imieniu branży przyznał, że niestety ma ona na 
koncie wiele błędów w związku z „samochodozą” 
i „betonozą” i podkreślił potrzebę konieczności zmian 
w świadomości.

Sposobem na to mają być akcje edukacyjne. 
Jedną z nich jest budowa największego moduło-
wego domu dla owadów połączona biciem rekordu 
Guinnessa.  

Następny na scenie pojawił się przedstawiciel 
Wód Polskich – Grzegorz Szymoniak, pełnomocnik 
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ds. inwestycji na Mazurach na kwotę ponad 300 
mln zł. Potwierdził on, że prace modernizacyjne 
związane z remontami na szlakach zakończą się 
w tym i przyszłym roku. Mimo inwestycji kanały 
pozostaną otwarte dla ruchu, a otwarcie sezonu 
nastąpi 27 kwietnia.

Ostatnim gościem śniadania prasowego 
był przedstawiciel firmy Red Snake, innowatora 
w kontekście ogrzewania domów. Pan Jakub Ma-
nicki przedstawił nową na rynku ideę wpisująca 
się w kontekst budownictwa 4.0. „Musimy powoli 
przyzwyczajać się do idei domów budowanych jak 
z klocków Lego. […] Płacąc jedną miesięczną ratę 
możemy mieć zapewnione utrzymanie domu i sa-
mochodu elektrycznego. […] Już w tym roku zapro-
ponujemy pierwsze domy pokazowe.”

Wskazał tym samym, że domy stają się produk-
tem nowoczesnym wychodzącym poza dotychcza-
sowe ograniczenia, a ich sprzedaż jest usługą, którą 
można wpisać we współczesną ekonomię.

Bilans handlowy na plus dzięki 
ekoinwestycjom

Pierwsza debata dnia była poświęcona ekologii 
w kontekście szans, jakie ze sobą niesie dla Polski, Po-
laków oraz ekonomicznego wzrostu. W rozmowach 
uczestniczył Minister Klimatu i Środowiska Michał Kur-
tyka Jak powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu 
i Środowiska „Powinniśmy równoważyć dyskusję na 
temat zagrożeń dyskusją na temat szans. To są szanse 
na wielu różnych polach. Mamy całą planetę, która 
gotowość do przejścia na neutralność klimatyczną 
i UE, która chce ustawić się jako lider tej zmiany. Jest 
to już dziś także przełożone na oczekiwania przemysłu 
wobec regulatorów. Idea stojąca za KOP to ożywienie 
gospodarki, danie impulsu.”

Wtórowała mu Jadwiga Emilewicz „Ekologia to 
nie jest pojęcie abstrakcyjne, to jest jakość życia. Do-
konujemy zmiany nie dlatego, że musimy, ale dlatego, 
że chcemy. Czyste powietrze to także wybór ekono-
miczny Polaków. Myślmy nie czasem przeszłym, ale 
czasem przyszłym.”

Polscy rolnicy na rozdrożu
Kolejny panel poświęcony był polskiemu rolnic-

twu w kontekście jego ekologicznego rozwoju. Zapro-
szeni goście zgodzili się, że w tej branży jest olbrzymi 
potencjał rozwoju i potrzeba sprawnych, funkcjonal-
nych bodźców rozwojowych, w tym programów po-
mocowych.

„Produkcja ekologiczna to nie jest produkcja za-
cofana, wymaga dużo więcej wiedzy i kompetencji 
od producentów rolnych niż tradycyjna.” – powie-
dział Michał Rzytki, a zatem wymagana są programy 
wsparcia.

Myśli już o nich Unia Europejska, jak opowie-
dział Maciej Golubiewski: „Komisja Europejska chce 
wprowadzić system zachęt do przejścia na rolnictwo 
ekologiczne. W pilotażach jest instrument o nazwie 
ekoschemat – rolnicy, którzy z niego skorzystają, 
otrzymają dodatkowe opłaty. Lokalne przetwórstwo 
i skrócony łańcuch dostaw (np. łączenie się rolników 
w spółdzielnie) to kolejne elementy mające zmienić 
otoczenie małych gospodarstw.”

Pomóc chce też ARiMR, na co zwrócił uwagę 
Michał Rybarczyk „Staramy się od kilku lat uprościć 
mechanizm składania wniosków o dopłaty od pro-
ducentów rolnych, także tych ekologicznych. Wypeł-
nienie wniosku nie wymaga wychodzenia z domu – 
aplikacja eWniosekPlus jest intuicyjna, wymaga tylko 
potwierdzania lub modyfikacji danych, rolnik nie musi 
praktycznie niczego sam wypełniać.”

Polska pionierem Zielonych Obligacji 
w Europie

Trzecia debata dnia poświęcona była systemo-
wi ESG oraz Zielonym Obligacjom. Zaproszeni go-
ście przypomnieli, że właśnie Polska była pionierem 
tego rynku, jako pierwsza emitujące tego typu pa-
piery wartościowe. Dziś liderem rynku jest Francja, 
ale nasz kraj ciągle bardzo aktywnie funkcjonuje 
w tym środowisku.

Wojciech Hann, prezes zarządu Banku Ochrony 
Środowiska rzucił więcej światła na temat, osadza-
jąc go w szerokim kontekście: „Musimy sobie zdać 

sprawę, że dbałość o środowisko nie jest już jedynie 
dodatkiem w ramach działań CSR firm czy organi-
zacji – zrównoważony rozwój i neutralność klima-
tyczna stały się jednym z najważniejszych celów 
gospodarczych całej Unii Europejskiej jasno okre-
ślone w czasie. Tym samym, wysiłki państw i całych 
sektorów będą mocno ukierunkowane na ten cel 
przez najbliższe dekady. To wszystko wymaga ko-
ordynacji, organizacji i ogromnych nakładów finan-
sowych. Pod tym względem możemy obserwować 
na rynku coraz więcej programów czy tzw. zielonych 
instrumentów finansowych faworyzujących proeko-
logiczne inwestycje lub dedykowanych wyłącznie 
im. Warto również zwrócić uwagę na ratingi ESG, 
które stanowią doskonały drogowskaz dla inwesto-
rów zainteresowanych udziałem w zielonej rewolu-
cji. Operowanie i wartościowanie ESG to również 
znak czasów, w jakich żyjemy. Zachodzące zmiany 
są w pełni zgodne z wartościami BOŚ, który od po-
czątku swojego istnienia specjalizuje się w finanso-
waniu inwestycji przyjaznych naturze, gdyż wiemy, 
że korzyści z nich są podwójne.”

Na temat mechanizmu ESG wypowiedziała 
się Izabela Olszewska – Członek Zarządu, Giełda 
Papierów Wartościowych: „Dostajemy sygnały od 
globalnych funduszy, że spółki nie odnoszące się do 
wskaźników ESG, nie raportujące ich, będą trafiać na 
tzw. listę obserwacyjną, czyli potencjalnie mogą stać 
się spółkami, w które się nie inwestuje.”

Pandemia przyspiesza cyfrową transformację
Następne spotkanie poświęcone było e-usłu-

gom, zarówno w kontekście administracji rządowej 
i samorządowej, jak i rynku prywatnego. Paneliści 
zgodzili się, że nietypowa sytuacja w której znalazł 
się cały świat wymusiła znaczną zmianę podejścia do 
tego działań. Konsumenci zmuszeni przez okoliczności 
zaakceptowali taką formę kontaktu, a kolei wszelkie-
go rodzaju instytucje pokonały dotychczasową inercję. 
Jakkolwiek pandemia jest tragicznym wydarzeniem 
dla świata, dla dynamiki cyfrowej transformacji przy-
niosła pozytywne skutki.

Fot. Adam Litwiniuk
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W tracie dyskusji pojawił się również moduło-
wości, jako rozwiązanie problemów z ciągłą wymianą 
urządzeń na nowe. Wprowadził go Piotr Kędzierski 
z T-Mobile Polska „Być może technologia powinna 
zmierzać w kierunku modułowości, update’owania 
urządzeń – zamiast kupować nowy sprzęt, mogli-
byśmy tylko dostosowywać do nowych potrzeb ten, 
który już mamy.”

W podobny sposób wyzwania dotyczące cy-
frowej transformacji komentowała przedstawicielka 
PARP „Światowa gospodarka idzie w kierunku ofe-
rowania produktów w formie usług. To będzie jeden 
z ważniejszych obszarów rozwojowych.”

Miasta też mogą być zielone
Przyszłość budownictwa mieszkaniowego wie-

lokrotnie była poruszana podczas całego Szczytu Kli-
matycznego. Tym razem jednak paneliści skupili się 
idei zrównoważonej urbanistyki, rozmawiając o per-
spektywach jakie czekają polskie miasta w kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Rozmawiano też o no-
wych technologiach i rozwiązaniach, a także o tym, 
w jaki sposób postrzegają je konsumenci.

Iwona Sroka z Murapol S.A. zauważyła „Rok 
z pandemią sprawił, że coraz więcej klientów zwra-
ca uwagę na tak zwane eko trendy w budownictwie 
mieszkaniowym.”

Rozmowa dotyczyła również fotowoltaiki. 
Marcin Ścigan z Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
podkreślał: „Rok 2020 w kontekście instalacji foto-
woltaiki w gospodarstwach domowych był rokiem 
przełomowym. Nagle w ciągu 12 miesięcy okazało 
się że w zasadzie 5% gospodarstw domowych 5% 
domów Polsce czyli około 300000 w domu zain-
stalowano panele. A przecież jeszcze do niedawna 
było uznawane to było za coś drogiego, coś nie do-
stosowanego do Polski.”

O tym temacie mówił też Piotr Śmieja z Red 
Snake „Te korzyści związane z wykorzystaniem 
energii słonecznej są łatwiejsze do wyliczania, bo 
jesteśmy w stanie bardzo łatwo ten bilans energe-
tyczny stworzyć. Przypominam, że każdy budynek 
w Polsce, który jest projektowany ma tworzoną 
charakterystykę energetyczną. To projektanci tych 
budynków wyliczają zapotrzebowanie na ciepło, na 
wodę użytkową dla całego obiektu, a statystycznie 
też wiemy, ile na pozostaje na inne potrzeby.”

Rynek odpadów komunalnych 
na legislacyjnym rozdrożu

Zdaniem ekspertów nie ma dziś szans, by opłaty 
za śmieci spadły do dawnego poziomu, jedyne cze-
go dziś możemy oczekiwać to kolejnych wzrostów 
cen. Sam panel skupił się właśnie wokół wzrostu 
cen i bilansu ostatnich reform prawa odpadowego. 
Rozważano też na temat zmian legislacyjnych, które 
przemodelują ten rynek w przyszłości. Cała branża 
odpadowa wyraża swój niepokój spowodowany 
brakiem zaplanowanych reform, przede wszystkim 
w kontekście systemu ROP (Rozszerzonej Odpowie-
dzialności Producenta). Zaapelowała też o jak najszyb-
sze przyjęcie przepisów, które zagwarantują wyższe 
dofinasowanie gospodarki odpadami. Sam panel był 
jedną z najbardziej emocjonujących dyskusji podczas 
całego wydarzenia.

TOGETAIR 2021 – Wiedza i inspiracje
To był ostatni dzień Szczytu Klimatycznego TO-

GETAIR 2021. Wielkiego wydarzenia, śledzonego na 
żywo przez miliony użytkowników w całym kraju. 

– Do udziału w Szczycie Klimatycznym TO-
GETAIR zaprosiliśmy ekspertów, którzy dzieląc 
się swoją wiedzą, doświadczeniem, nie mamy 
wątpliwości, do wielu cennych zmian. Jesteśmy 
dumni, że mogliśmy stać się przestrzenią do takiej 
wymiany myśli i wiedzy. TOGETAIR to więcej niż 
kongres - to miejsce do poznania możliwości po-
słuchania ludzi, zdobywania wiedzy ekologicznej 
w dowolnym, najbardziej dogodnym momencie. 
Przypominamy, że treści ze Szczytu dostępne są 
przez cały rok – komentuje Agata Śmieja, Prezes 
Fundacji Czyste Powietrze i pomysłodawczyni ca-
łego wydarzenia.

– W tym roku TOGETAIR był połączeniem proje-
ku raportu i debaty o ogólnopolskim i międzynarodo-
wym zasięgu, którego celem było wyeksponowanie 
polskich działań, zarówno na szczeblu administracji 
krajowej, jak i przedstawienie w Unii Europejskiej 
polskiego stanowiska na rzecz ekologii i zmniejszenia 
emisji CO2 – precyzował Artur Beck, Producent i orga-
nizator Szczytu Klimatycznego TOGATAIR, Prezes Fun-
dacji Pozytywnych Idei
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