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Szanowni Czytelnicy
Mam przyjemność, zresztą tak jak co mie-

siąc, zaprezentować Wam w skrócie majowe 
wydanie  „Wiadomości...”. Czas biegnie bardzo 
szybko, a redakcja stara się być na bieżąco 
zarówno z zagadnieniami naukowymi, jak też 
sytuacją w branży, a wiele się dzieje ciekawe-
go, chociażby wyjście z Polski kolejnej zagra-
nicznej firmy – Talisman Polska – poszukującej 
zasobów gazu z łupków. O tej decyzji zarówno 
z punktu widzenia biznesowego jak i trud-
ności działań na rynku polskim z Tomaszem 
Gryżewskim dyrektorem ds. korporacyjnych, 
przeprowadził rozmowę dla „Wiadomości...” 
Jerzy Papuga. 

Zacząłem od tego wywiadu, gdyż powi-
nien on stać się nie tylko kanwą dla urzędni-
ków tworzących pseudo-przyjazne rozwiąza-
nia biznesowe dla firm naftowych działających 
na naszym rynku, ale również źródłem infor-
macji dla naszych czytelników i polityków. 
Czytelnicy „Wiadomości...” powinni zobaczyć 
z jakimi problemami boryka się branża naf-
towa w Polsce. Zamiast postępu – trudności 
i schody, a jak wyglądają podobne rozwiąza-
nia, chociażby w Kanadzie, z której Talisman 
Energy przyszedł i do której, po krótkim okre-
sie działalności w Polsce wraca. Myślę, że czas, 
aby wielu wspomnianych powyżej polityków 
i urzędników otworzyło oczy i uwierzyło, że 
można inaczej, a nawet trzeba inaczej. 

W tym kontekście odniosę się również do 
wywiadu jaki udzielił redakcji „Wiadomości...” 
minister gospodarki – Janusz Piechociński. Jak 
się zatem mają do siebie te dwie wypowiedzi 
i czy patrząc na rozwiązania prawne i ocię-
żałość w poszukiwaniu nowoczesnych, przy-
jaznych rozwiązań dla biznesu oczekiwania 
ministra mogą zostać zrealizowane? Czy słowa 
ministra: „To bardzo ważne, abyśmy zapewnili 
w Polsce swobodę i opłacalność biznesu naf-

towego”, której to właśnie brak, a co najgorsze 
nie widać tych zmian nawet na horyzoncie, co 
jasno wynika zarówno z naszych doświadczeń 
jak i z rozmowy z dyr. Gryżewskim – mogą stać 
się prawdziwe?. 

Wracam jednak szybko do pozostałych tre-
ści publikowanych w tym wydaniu, zwracając  
przy tym uwagę, że oprócz tych, do których od-
noszę się w niniejszym liście jest szereg innych 
wiadomości, ciekawych i wartych przeczytania. 

W rozdziale „Nauka i technika” publikuje-
my trzy artykuły. Pierwszy z nich pt. „Mikrobio-
logiczne procesy w aspekcie eksploatacji złóż 
węglowodorów oraz ich magazynowania”, 
którego autorami są Anna Turkiewicz, Piotr 
Kapusta i Joanna Brzeszcz, dotyczy bardzo 
ciekawego zagadnienia związanego z możli-
wością wykorzystania mikroorganizmów do 
zwiększenia wydobycia węglowodorów. Tutaj 
autorzy opisują szereg metod pozwalających 
na to, jak również opisują sposoby walki z tymi 
bakteriami, które atakują zmagazynowane za-
soby – walki, jak to autorzy ładnie nazywają, 
ze „skażeniem bakteryjnym”, któremu mogą 
ulegać, wbrew potocznemu patrzeniu nawet 
węglowodory. 

Drugim artykułem w tym rozdziale jest 
krótki materiał przygotowany przez Piotra 
Szewczyka pod tytułem „Aktualne wymaga-
nia dla rur polietylenowych przeznaczonych 
do budowy gazociągów technikami alterna-
tywnymi”. Jest to ważny artykuł dla inżynierii 
gazowniczej. Dotyczy zarówno alternatywnych 
materiałów do budowy gazociagów, jak i tech-
nik ich układania pozwalajacych na znaczne 
obniżenie kosztów w stosunku do metod tra-
dycyjnych. Jednak, tak jak to postuluje autor 
powinny posiadać pełną aprobatę techniczną 
w zakresie odporności na czynniki zewnętrzne 
charakterystyczne dla danej metody układania. 

Trzecim, zarówno w kolejności jak i zapo-
wiadanego cyklu upowszechniającego wiedzę 
z zakresu poszukiwania gazu ziemnego ze skał 
łupkowych, jest artykuł pt. „Ekonomia wy-
dobycia gazu z łupków” przygotowany przez 
Piotra Woźniaka z BALTIC CERAMICS S.A. i Da-
riusza Janusa z LST CAPITAL S.A. Tym razem 
autorzy omawiają zasadniczy element w po-
szukiwaniach za gazem z łupków. W oparciu 
o doświadczenia amerykańskie prezentują 
najważniejsze elementy wpływające na to, czy 
z punktu widzenia biznesowego przedsięwzię-
cie się opłaci, czy nie, czyli co zrobić i ile czasu 

na to mamy oraz co nas ogranicza, a co zwięk-
sza efektywność tego biznesu. Sporo z tych 
elementów zawiera się również we wcześniej 
wspomnianym materiale dotyczącym firmy Ta-
lisman Poland. 

Tak jak wspomniałem na wstępie to wy-
danie zawiera dodatkowo wiele bardzo cieka-
wych, bieżących informacji w kolejnych rozdzia-
łach i myślę, że każdy z naszych Czytelników 
znajdzie w nich coś interesującego dla siebie. 

Nie chcę przedłużać, ale na zakończenie 
chcę wspomnieć jeszcze o śp. Iwonie Skręt. 
Ogromnie zaskoczyła mnie jej śmierć i myślę 
że wszystkich. Pozostawiła po sobie rodzinę 
i duże grono przyjaciół, współpracowników, 
ogromny dorobek naukowy. Miała wpływ na 
rozwój „Wiadomości...” poprzez pracę w Ra-
dzie Programowej w latach 2005-2008. Po-
został smutek i brak słów, aby go wyrazić, bo 
trudno jest żegnać osoby o takim autorytecie 
używając słów, które i tak nie są w stanie wy-
razić tego co powinny.
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Summary
There has been observed an increased 

interest in microbiological phenomena, occur-
ring during the exploration and exploitation 
of hydrocarbon deposits as well as storage of 
energy reserves, in the recent years. Excessive 
and uncontrolled development of microorgan-
isms may cause microbiological contamination 
of a given medium and changes in the composi-
tion of these raw materials (e.g. biodeterioration 
processes, increase of H2S concentration), which 
translate into tangible economic loss. Despite 
the fact that bacteria play a harmful role, they 
may also be beneficial players in many branches 
of industry. The article is dedicated to MEOR 
(Microbial Enhanced Oil Recovery) technology, 
approaches of microorganisms’ elimination and 
antibacterial substances commonly applied in oil 
and gas industry. Moreover, the reduction meth-
ods of microbial threats related to the storage of 
natural gas and liquid fuels are also discussed.

Streszczenie
W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost za-

interesowania zjawiskami mikrobiologiczny-
mi występującymi w trakcie eksploatacji złóż 
węglowodorów oraz magazynowania rezerw 
energetycznych. Nadmierny i niekontrolowany 
rozwój drobnoustrojów może spowodować 
skażenie mikrobiologiczne danego medium 
oraz zmiany w składzie tych surowców (proce-
sy biodeterioracji, wzrost zawartości H2S), które 
przekładają się na konkretne straty ekonomicz-
ne. Wyspecjalizowane bakterie mogą być także 
wykorzystywane w przemyśle naftowym. W ar-
tykule omówiono metodę mikrobiologicznej 
intensyfikacji wydobycia ropy naftowej, a także 
rodzaje substancji antybakteryjnych stosowa-
nych w przemyśle naftowym i gazowniczym 
oraz sposoby eliminacji szkodliwych drobno-
ustrojów. Ponadto zaprezentowano badania 
w zakresie magazynowania gazu ziemnego 
i paliw płynnych.  

Wstęp
Na eksploatację złóż ropy naftowej i gazu 

ziemnego, jak również obiektów podziem-
nego magazynowania gazu ma wpływ wiele 
różnorodnych czynników, takich jak np. budo-
wa i własności kolektora skalnego, głębokość 
odwiertów i ich przestrzenne rozmieszczenie, 
a także przebieg skomplikowanych procesów 
o charakterze fizycznym, chemicznym oraz mi-
krobiologicznym, które występują w środowi-
skach złożowych. Istnieje wiele czynników wpły-
wających na własności skał zbiornikowych i tym 
samym na przebieg wydobycia węglowodorów. 
Oprócz  bardzo istotnych czynników petrofizycz-
nych, jak przepuszczalność i porowatość ośrod-
ka skalnego ważny wpływ na przebieg eksplo-
atacji złóż węglowodorów wywierają procesy 
mikrobiologiczne, które mogą pojawiać się na 
różnych etapach poszukiwań, wydobycia oraz 
magazynowania węglowodorów [4,7,11,12]. 
W artykule omówiono zagadnienia wtórnego 
wydobycia ropy naftowej, prace laboratoryj-
ne nad doborem i zastosowaniem biocydów, 
monitoringowe badania mediów złożowych 
pochodzących z obiektu magazynowania gazu 
w warstwach solnych oraz procesy mikrobiolo-
gicznej degradacji paliw płynnych. 

Zastosowanie mikrobiologii 
w metodach wtórnego wydobycia 
ropy naftowej

Procesy mikrobiologiczne mogą być wy-
korzystane podczas wydobycia ropy naftowej, 
głównie w złożach częściowo wyeksploato-
wanych lub też zawierających wysoko-parafi-
nową oraz ciężką ropę. Jednym z najpoważ-
niejszych problemów, w obliczu których staje 
obecnie przemysł jest odzysk znacznych ilości 
ropy naftowej, która pozostaje po wyczerpa-
niu się naturalnych warunków energetycznych 
złoża i na skutek wydzielania się frakcji smoli-
sto-asfaltowych, a także wytrącania się para-

finy w strefie przyodwiertowej. W celu zwięk-
szenia efektywności wydobycia stosuje się 
m.in. wprowadzanie rozpuszczalników, związ-
ków powierzchniowo-czynnych, jak również 
zabiegi takie jak nawadnianie i nagazowanie 
złoża. Zastosowanie technologii intensyfika-
cyjnych, zwanych także wtórnymi metodami 
odzysku ropy, spotyka się w praktyce z wielo-
ma trudnościami oraz ograniczeniami. Przede 
wszystkim powoduje to drastyczny wzrost cał-
kowitego kosztu wydobycia i w związku z tym 
czyni sam proces odzysku ropy ekonomicznie 
nieopłacalnym. Tak więc wśród specjalistów 
branży naftowej wzrosło zainteresowanie in-
nymi, alternatywnymi metodami ukierunko-
wanymi na obniżenie kosztów i jednocześnie 
nieszkodliwymi dla środowiska przyrodnicze-
go. Metodami spełniającymi powyższe wa-
runki są metody mikrobiologiczne, polegające 
na wtłaczaniu do złoża wyselekcjonowanych 
drobnoustrojów. Metoda mikrobiologicznej 
intensyfikacji odzysku ropy naftowej (MEOR) 
jest znaną w przemyśle i często stosowaną na 
świecie metodą [3]. 

Mechanizm działania wyselekcjonowanych 
drobnoustrojów w złożach, w metodach wtór-
nego odzysku ropy naftowej oraz intensyfikacji 
wydobycia polega na:

• produkcji gazów biogennych, któ-
re zwiększają ciśnienie złożowe oraz 
zmniejszają lepkość ropy;

• produkcji kwasów, które rozpuszczają 
skałę zbiornikową, zwiększając tym sa-
mym całkowitą przepuszczalność skały 
zbiornikowej;

• modyfikacji przepuszczalności w strefach 
charakteryzujących się wysoką przepusz-
czalnością, poprzez wzrost biomasy i wy-
twarzanie polimerów, co jednocześnie 
uniemożliwia ucieczkę wody w proce-
sach nawadniania złoża;

• produkcji związków powierzchniowo 
-czynnych, które obniżają napięcie po-
wierzchniowe mediów złożowych;

• mikrobiologicznej degradacji węglowo-
dorów nasyconych o długich łańcuchach, 
która wpływa na zmniejszenie lepkości 
ropy naftowej;

• zmianie zwilżalności skał, co ułatwia od-
zysk ropy naftowej [8].  
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Wymagania, jakie muszą spełniać mikroor-
ganizmy przeznaczone do zastosowania w prze-
mysłowych zabiegach intensyfikacji wydobycia 
ropy naftowej dotyczą wielu różnych aspektów. 
Jedną z najważniejszych wymaganych cech bio-
chemicznych wytypowanych szczepów bakteryj-
nych jest zdolność do rozkładu węglowodorów 
[14]. Ponadto do innych niezbędnych cech, któ-
re powinny posiadać drobnoustroje stosowane 
w powyższych metodach należy ruchliwość, 
tolerancja stężenia soli do 10 %, zdolność do 
obniżania pH środowiska poprzez wytwarza-
nie kwasów, jak również zdolność do wzrostu 
w warunkach tlenowych oraz beztlenowych. 
Bakterie te powinny mieć naturalne pochodze-
nie (wyklucza się stosowanie mikroorganizmów 
modyfikowanych genetycznie). W dalszej części 
artykułu przedstawiono hodowlę bakterii aero-
bowych na podłożu stałym (fot.1), bakterie te 
zostały wyizolowane z wód towarzyszących 
złożom ropy naftowej rejonu monokliny przed-
sudeckiej. Jednym z najważniejszych wyma-
gań jest także brak patogenności stosowanych 
szczepów [11]. W mikrobiologicznych metodach 
intensyfikacji eksploatacji złóż stosuje się zespo-
ły mikroorganizmów, których działanie ma cha-
rakter synergiczny W wyniku aktywności meta-
bolicznej bakterii następuje zwiększenie frakcji 
węglowodorów o krótszym łańcuchu (<C15), 
co powoduje większą mobilność ropy naftowej 
i jednocześnie ogranicza niekorzystny dla eks-
ploatacji proces wytrącania się parafin. 

Prace laboratoryjne nad doborem 
i zastosowaniem biocydów 
w przemyśle naftowym 
i gazowniczym

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia gazu 
ziemnego, ropy naftowej oraz produktów jej 
obróbki stanowią ogromny problem pod wzglę-
dem ekonomicznym i gospodarczym. Biocydy 
są to związki używane do dezynfekowania, od-
każania i sterylizacji materiałów (powierzchni, 
obiektów) celem wyeliminowania procesów mi-
krobiologicznej degradacji. Związki chemiczne, 
wykazujące właściwości biobójcze i wykorzysty-
wane jako preparaty antybakteryjne/antygrzybi-
cze mają różnorodną budowę. Są to zarówno 
substancje nieorganiczne (m.in. miedź, cyna, 
arsenian), jak i organiczne (np. aldehydy, hydan-
toiny). W USA ponad 400 różnych związków 
chemicznych jest zarejestrowanych jako biocydy, 
w Europie liczba ta jest dużo większa. Wśród 
biocydów spotykane są substancje zarówno 
o prostej budowie chemicznej (np. aldehyd glu-
tarowy) jak i złożonej strukturze chemicznej (np. 
QUAT’s - quaternary ammonium compounds), 
których sposób oddziaływania z mikroorga-
nizmem opiera się na odmiennych mechani-

zmach. Działanie biocydów w odniesieniu do 
skażenia biogennego polega na wstrzymaniu 
aktywności metabolicznej, wywołaniu zmian 
w prawidłowym funkcjonowaniu komórek, co 
w konsekwencji powoduje obumarcie mikroor-
ganizmów. W zależności od podmiotu, na który 
działa dany biocyd wyróżnia się preparaty anty-
bakteryjne, antygrzybicze czy zwalczające algi, 
choć największym zainteresowaniem cieszą się 
środki równocześnie eliminujące kilka rodzajów 
mikroorganizmów (bakterie, grzyby itp.). Dane 
literaturowe [2,10,16] opisują wiele różnych ro-
dzajów substancji biobójczych i ich oddziaływań 
na skażone środowisko. 

Struktura chemiczna biocydów determinuje 
sposób oddziaływania substancji na mikroorga-
nizmy, lecz nie jest jedynym czynnikiem ogra-
niczającym efektywność antybakteryjną i an-
tygrzybiczą. Większość substancji biobójczych 
wnika do komórek, zaburza szlaki metaboliczne 
i w konsekwencji powoduje eliminację mikro-
organizmów. Różnorodność tych substancji 
wynikająca ze struktury chemicznej jest zwią-
zana z odmiennymi sposobami ich oddziaływań 
z komórką mikroorganizmu. Biocydy można 
podzielić na różne grupy, w zależności od  me-
chanizmu tego oddziaływania. Są wśród nich 
silnie aktywne substancje utleniające (halogeny 
i nadtlenki), które wykorzystują mechanizm rod-
nikowy do utlenienia związków organicznych. 
Następną grupę stanowią elektrofile (formalde-
hyd, substancje uwalniające formaldehyd, Cu, 
Hg, Ag, isotiazolony), kowalecyjnie łączące się 
z nukleofilami komórkowymi, co prowadzi do 
inaktywacji enzymów bakteryjnych. Ponadto 
wśród substancji biobójczych można wyróżnić 
związki oddziałujące na błonę komórkową, 
destabilizujące błonę, prowadząc do szybkie-

go rozkładu komórki (czwartorzędowe związki 
amonowe, fenole, alkohole), a także protono-
fory (parabeny, słabe kwasy: kwas benzoesowy, 
kwas sorbinowy), które powodują zakwaszenie 
cytoplazmy komórkowej, zaburzając metabo-
lizm komórkowy.

Dobór odpowiednich biocydów wymaga 
uwzględnienia określonych kryteriów, takich jak 
niskie koszty produkcji, biodegradowalność, se-
lektywne działanie względem określonych grup 
mikroorganizmów oraz zdolność do zachowania 
właściwości inhibicyjnych w obecności innych 
związków oraz w warunkach przemysłowych. 
Biocydy przeznaczone do zastosowania w gór-
nictwie naftowym i gazownictwie powinny speł-
niać poniższe wymogi:

• wysoka aktywność biobójcza w szerokim 
spektrum działania

• długi okres działania
• dobra rozpuszczalność w wodzie i wę-

glowodorach
• stabilność chemiczna i termiczna
• efektywne działanie w niskich stężeniach 

(1-100 ppm), nie powodujące skażenia 
chemicznego

• wyprodukowane z tanich i ogólnodo-
stępnych materiałów

• brak efektów ubocznych m.in. zniszcze-
nie katalizatorów używanych podczas 
przerobu ropy naftowej

• brak negatywnych oddziaływań z innymi 
składnikami roztworów zatłaczanych do 
otworu

• preparaty przyjazne dla środowiska
Zastosowanie wielu różnych związków 

chemicznych o charakterze biobójczym do ropy 
naftowej lub produktów ropopochodnych czę-
sto powoduje powolną degradację tych ksen-

Fot.1. Wzrost bakterii wykorzystujących ropę naftową w procesach metabolicznych – hodowla na szalce Petriego
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tobiotyków, które posiadają właściwości mu-
tagenne i kancerogenne, to z kolei przyczynia 
się do chemicznego skażenia tych środowisk. 
Dlatego tak ważny w przemyśle naftowym jest 
dobór odpowiednich substancji aktywnych, ich 
koncentracja w określonych warunkach, biode-
gradowalność oraz wpływ na złoże i własności 
fizykochemiczne węglowodorów [13,16]. Pod-
stawowym celem przemysłowego stosowania 
substancji biobójczych jest zwalczanie rozwoju 
i wzrostu licznych mikroorganizmów (głównie 
bakterii, a także grzybów, drożdży itp.), które 
negatywnie wpływają na wydobycie, przecho-
wywanie czy transport ropy i produktów jej 
obróbki. Efektywność  substancji o potencjale 
biobójczym ściśle zależy od rodzaju i gatunku, 
a niekiedy nawet szczepu mikroorganizmu, na 
który dana substancja ma oddziaływać. Do-
świadczenia pokazują, że zarówno gram ujem-
ne bakterie jak i grzyby są bardzo wrażliwe na 
obecność biocydów, podczas gdy szczepy Myco-
bacterium (gram dodatnie), spośród wszystkich 
mikroorganizmów nietworzących spor, wykazu-
ją największą oporność na działanie biocydów. 
Produkty obróbki ropy naftowej charakteryzują 
się pewną toksycznością, znacznie wyższą niż 
sama ropa naftowa. Długi kontakt z tymi sub-
stancjami powoduje zazwyczaj zmniejszenie 
aktywności i liczebności mikroorganizmów, 
jednakże wrażliwość poszczególnych rodzajów 
bakterii i grzybów na związki ropopochodne 
jest zróżnicowana. Na przykład Penicillium 
sp. jest w stanie przeżyć znacznie dłużej niż 
Cladosporium sp. w obecności tych samych 
związków biobójczych. Generalnie, preparaty 
charakteryzujące się szerokim spektrum działa-
nia względem różnych grup drobnoustrojów, tj. 
bakterii, grzybów, drożdży oraz alg są wysoko 
cenione i poszukiwane. Racjonalne stosowanie 
biocydów wymaga uwzględnienia kilkunastu 
czynników, które wpływają na końcowy efekt. 
Przed przystąpieniem do zabiegów zatłaczania 
preparatów antybakteryjnych należy określić 
rodzaj mikroorganizmów występujących, aby 
odpowiednio dobrać efektywnie działający pre-
parat. Ponadto znajomość aktywności, mecha-
nizmu oddziaływania i efektywnego stężenia 
biocydów jest niezbędna.

Obecnie w krajowym przemyśle naftowym 
biocydy stosowane są powszechnie do cieczy 
wiertniczych. Często stosuje się także preparaty 
typu H2S Scavenger. Są związki o zróżnicowanej 
formule chemicznej. Większość tego rodzaju 
środków działa jako preparat antybakteryjny 
i jednocześnie ma właściwości pochłaniania 
wyprodukowanego przez drobnoustroje siarko-
wodoru. Środki te mogą być używane na wielu 
gazowo-ropnych instalacjach produkcyjnych. 
Formuła chemiczna tego typu preparatów jest 

z reguły oparta na związkach takich jak: 
• aminy
• aminoalkohole
• mieszaniny aminoalkoholi i amin czwar-

torzędowych
• triazyna i pochodne
• fenole
Biocydy znajdują obecnie zastosowanie 

m.in. podczas eksploatacji złóż i magazynowa-
nia węglowodorów ciekłych oraz gazowych, 
a także jako dodatek do cieczy wiertniczych. 
Stosuje się je również w celu eliminacji bakte-
rii gromadzących się na dnie zbiorników i do 
oczyszczania zarówno wód złożowych, jak 
i wód odpadowych.

Badania mediów złożowych 
pochodzących z obiektu 
magazynowania gazu ziemnego 
w warstwach solnych

Zagadnienia związane bezpośrednio z pro-
cesami generowania biogennego siarkowodoru 
w środowiskach złóż gazu ziemnego i ropy naf-
towej, a także obiektów podziemnego magazy-
nowania gazu, należą do szczególnie ważnych 
aspektów eksploatacji. Generalnie procesy two-
rzenia się tego toksycznego związku chemiczne-
go w wyniku działania drobnoustrojów wymaga-
ją określonych sprzyjających warunków, w tym 
dostępności siarczanów oraz innych związków 
organicznych i nieorganicznych, a także mikro-
elementów, które są wykorzystywane przez 
bakterie. Koniecznym wymogiem dla aktywnego 
przebiegu procesów o charakterze biologicznym 
jest przede wszystkim dostępność wody. Jednak-
że wymagana dla procesów biogennych ilość 
wody nie musi być duża, gdyż bakteriom wystar-
cza nawet niewielka ilość wody zgromadzona 
w skalnej przestrzeni porowej lub np. woda kon-
densacyjna występująca w rurociągach. Wiele 
publikacji dokumentuje występowanie mikroor-
ganizmów w solankach złożowych lub w zasolo-
nych środowiskach [1,5,6,18,19,20].

Procesy oparte na mikrobiologicznych prze-
mianach związków siarkowych, w tym reakcje 
redukcyjne i towarzyszące im reakcje oksyda-
cyjne, stanowią jeden z wielu rodzajów proce-
sów zachodzących w środowiskach złożowych. 
Oprócz wielu czynników o charakterze chemicz-
nym, za przebieg i intensywność tych reakcji 
odpowiedzialne są określone grupy mikroorga-
nizmów, których działanie rozpoczyna się w stre-
fie złożowej, jeszcze przed wytworzeniem ma-
gazynu gazu [9,15]. Część stwierdzanych w tym 
środowisku procesów biogennych jest efektem 
działania mikroorganizmów wprowadzonych 
z zewnątrz, co w wielu przypadkach może być 
nawet groźniejsze, niż obecność typowej mikro-
flory autochtonicznej [21,22]. 

W Instytucie Nafty i Gazu zostały prze-
prowadzone ostatnio monitoringowe prace 
badawcze dające możliwość rozpoznania in-
tensywności procesów biogennych oraz składu 
chemicznego gazu w środowisku złożowym 
Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu 
w Mogilnie. Prace te prowadzono w ostatnich 4 
latach, a efekty badań laboratoryjnych porówna-
no ze stanem tego obiektu w początkowej fazie 
badań, wykonanych w roku 2009. Utrzymanie 
stałej kontroli nad zjawiskami o  podłożu mikro-
biologicznym jest obecnie ważnym czynnikiem 
usprawniającym eksploatację obiektu magazy-
nowania gazu. Obiektem tego rodzaju prac jest 
solanka pobierana z dna kawern solnych, próbki 
soli, gaz ziemny magazynowany w kawernach 
oraz gaz zatłaczany (przed magazynowaniem). 
Zarówno badania mikrobiologiczne solanek, jak 
i badania monitoringowe składu gazu depo-
nowanego w kawernach solnych umożliwiają 
uchwycenie na bieżąco zmian zawartości związ-
ków siarki, a szczególnie siarkowodoru w bada-
nym obiekcie magazynowym.

Procesy mikrobiologicznej 
degradacji paliw płynnych

Oprócz magazynowania gazu ziemnego 
w warunkach złożowych ważnym problemem 
jest również magazynowanie paliw płynnych. 
Paliwa te mogą stanowić substraty w procesach 
metabolicznych wielu grup mikroorganizmów. 
Powszechnie znane są przypadki szkodliwego 
oddziaływania drobnoustrojów na różne rodza-
je paliw, co powoduje znaczne straty ekono-
miczne. Jedną z przyczyn tego zjawiska są pro-
cesy biogenne, zachodzące na dnie zbiorników 
naziemnych przeznaczonych do przechowywa-
nia paliw płynnych, m.in. olejów napędowych 
i opałowych, w warstwie wody oraz na granicy 
faz wody i oleju. 

Procesy destrukcji paliw spowodowane są 
przez działalność mikroorganizmów reprezento-
wanych przez różnorodne grupy systematyczne 
m.in. kilka rodzajów bakterii właściwych, pro-
mieniowców i grzybów pleśniowych. Prace la-
boratoryjne dotyczące omawianych procesów 
biodegradacyjnych rozpoczęto w INiG w Za-
kładzie Mikrobiologii i są one obecnie konty-
nuowane w Zakładzie Paliw i Procesów Katali-
tycznych. Na podstawie zrealizowanych badań 
mikrobiologicznych skażonych olejów napędo-
wych i opałowych pochodzących ze zbiorników 
rafineryjnych, stwierdzono w badanych prób-
kach obecność obfitej i różnorodnej mikroflory 
aerobowej i anaerobowej [17]. 
Drobnoustroje były izolowane z 3 ośrodków:

• fazy olejowej, 
• fazy wodno/olejowej 
• fazy wodnej z dna zbiornika



7
5(181)/2013

maj

Przeprowadzono testy efektywności dzia-
łania biocydów, z wyznaczeniem optymalnego 
preparatu antybakteryjnego, który w mini-
malnej dawce charakteryzował się najwyższą 
skutecznością w likwidacji drobnoustrojów 
odpowiedzialnych za biodegradację. Badania 
zrealizowano z wykorzystaniem biocydów na 
bazie aminowej, przeznaczonych do zastoso-
wania w środowisku węglowodorów płynnych. 
Rezultaty badań mikrobiologicznych oraz badań 
testowych preparatów antybakteryjnych zostały 
wykorzystane w  krajowym przemyśle rafine-
ryjnym. Na fotografiach nr 2 i 3 przedstawio-
no przykładowy rozwój bakterii oraz grzybów 
pleśniowych, wyizolowanych ze zbiorników 
paliw płynnych. Wśród stwierdzonych grzybów 
pleśniowych znajdowały się m.in. rodzaje: Peni-
cillium, Aspergillus i Chaetomium. 

Podsumowanie
1. Reasumując powyższe obszary zainte-

resowania mikrobiologii złożowej, na 
szczególną uwagę zasługują aktualnie 
prowadzone prace nad intensyfikacją 
wydobycia ropy naftowej, przy zastoso-
waniu metod mikrobiologicznych. W Za-
kładzie Inżynierii Złożowej i Zakładzie 
Mikrobiologii INiG prowadzi się zarówno 
prace badawcze, jak i wdrożeniowe do-
tyczące przemysłowego zastosowania 
szczepów komercyjnych w celu wtórne-
go odzysku ropy. W dalszej perspektywie 
planuje się testy laboratoryjne z udzia-
łem bakterii autochtonicznych.

2. Badania nad zastosowaniem biocy-
dów i neutralizatorów siarkowodoru 
w przemyśle naftowym mają swoje od-
zwierciedlenie w planowanych obecnie 
zabiegach na odwiertach podziemnego 
magazynowania gazu oraz koncentrują 

się na eliminacji biofilmu z instalacji prze-
mysłowych. Do zabiegów tych wybiera 
się kilka substancji aktywnych o zróżni-
cowanej formule chemicznej, które są 
testowane laboratoryjnie, a następnie 
typuje się preparaty o najwyższej efek-
tywności oddziaływania, w odniesieniu 
do wyizolowanych szczepów.

3. Generalnie, przedstawione w artykule 
wielokierunkowe prace badawcze mają 
na celu zapewnienie prawidłowego 
przebiegu eksploatacji złóż węglowodo-
rów i ich magazynowania, koncentrując 
się na eliminacji niekorzystnego dla złóż 
skażenia bakteryjnego. Jednocześnie 
można także sterować procesami bio-
gennymi i wykorzystywać je jako narzę-
dzie, zarówno do zwiększenia wydoby-
cia ropy naftowej, jak i po zakończeniu 
eksploatacji do rozkładu zanieczyszczeń 
ropopochodnych w środowisku.
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Abstract:
In the article the issue of the construction 

of polyethylene pipelines with the use of alter-
native techniques was discussed. An analysis 
of the phenomenon of slow crack propagation, 
which may arise as a result of additional exter-
nal influences on the PE pipe surface was pre-
sented. Reference to the new edition of the PN-
EN 1555-2 was made. The current legal status 
in the marketing of construction products such 
as polyethylene pipes for gas pipelines construc-
tion with the use of alternative techniques was 
described.

Streszczenie
W artykule omówiono kwestię budowy 

gazociągów polietylenowych technikami alter-
natywnymi. Przedstawiono analizę zjawiska po-
wolnej propagacji pęknięć, które może powstać 
w wyniku dodatkowych oddziaływań zewnętrz-
nych na powierzchnię rury PE. Odniesiono się 
do zakresu wymagań nowego wydania normy 
PN-EN 1555-2 oraz przedstawiono aktualny 
stan prawny w zakresie wprowadzania do obro-
tu wyrobów budowlanych jakimi są rury poliety-
lenowe przeznaczone do budowy gazociągów 
technikami alternatywnymi.

Do niedawna gazociągi z rur poli-
etylenowych były budowane przy użyciu 
tradycyjnej techniki układania tj. z zasto-
sowaniem podsypki i obsypki piaskowej 
zabezpieczającej rurę PE przed kontaktem 
ze stałymi i ostrymi elementami mogącymi 
znaleźć się w gruncie.

Nowe surowce dostępne na rynku oznacza-
ne symbolem PE100RC (RC – Crack Resistance) 
umożliwiły wykorzystanie tzw. alternatywnych 
technik układania. Głównymi zaletami ich stoso-
wania w porównaniu do metody tradycyjnej są:

– niższe koszty przy układaniu w gruncie 
rodzimym (brak konieczności dostar-
czania na budowę piasku i wywożenia 
gruntu rodzimego),

– mniejsze utrudnienia w ruchu drogowym 
(eliminacja kosztów związanych z zaję-

ciem pasa drogowego)
– ograniczenie kosztów związanych z od-

twarzaniem nawierzchni,
– skrócenie czasu trwania prac.

Wśród dostępnych alternatywnych technik bu-
dowy gazociągów PE można wyróżnić:

– układanie w gruncie rodzimym (wykop 
tradycyjny, płużenie),

– przewierty sterowane,
– berstlining (rozcinanie lub rozkruszanie 

gazociągu stalowego lub żeliwnego 
i wciąganie w jego miejsce nowej rury PE)

Gazociągi z polietylenu układane techni-
kami alternatywnymi narażone są głównie na 
zarysowania ich powierzchni oraz kontakt ze 
stałymi elementami znajdującymi się w bezpo-
średnim ich otoczeniu. 

W wyniku oddziaływania na powierzchnię 
rury PE np. kamieniem obciążonym gruntem 
oraz pod wpływem obciążeń wywołanych ci-
śnieniem przesyłanego gazu, w ściance rury 
będą powstawały dodatkowe naprężenia. 
Mogą one wywoływać uszkodzenie rury spo-
wodowane zjawiskiem powolnej propagacji 
pęknięć. Jak sama nazwa wskazuje jest to pro-
ces długotrwały i powstaje w wyniku wysokie-
go poziomu naprężeń w dnie defektu. Dochodzi 
tam do uplastycznienia materiału, w którym na-
stępuje przemieszczenie łańcuchów polimerów 
i powstają pory. Wraz z upływem czasu będą 
się one powiększały, co spowoduje pękanie 
włókien prostopadłych do kierunku propagacji 
pęknięcia. W efekcie defekt będzie się prze-
mieszczał w głąb ścianki doprowadzając do 
pęknięcia rury. Największy wpływ na pęknięcie 
rury PE obciążonej punktowo będą miały naprę-
żenia w ściance rury, odporność rury na zjawi-
sko powolnej propagacji pęknięć oraz geometria 
dna karbu. Najmniej korzystne będzie jego ostre 
zakończenie, gdyż wystąpi tam koncentracja 

naprężeń i w przypadku niewystarczającej od-
porności rury na powolną propagację pęknięć 
dojdzie do jej uszkodzenia (rys.1).

Materiałem charakteryzującym się wysoką 
odpornością na zjawisko powolnej propagacji 
pęknięć jest polietylen PE100RC. Rury z niego 
wykonane przeznaczone są do budowy gazo-
ciągów metodami tradycyjnymi oraz z zastoso-
waniem technik alternatywnych.

Aktualne wydanie normy PN-EN 1555-
2:2012 [2] nie odnosi się jednak do tego typu 
tworzywa. Określono tylko wymagania dla 
rur wytwarzanych z polietylenów klasy PE80 
i PE100, czyli materiałów o określonej wytrzy-
małości długoczasowej. W porównaniu do po-
przednich wydań w normie [2] wprowadzono 
natomiast możliwość produkcji rur o różnej kon-
strukcji (rys.2):
Typ 1 – rury jednolite wytworzone z jednego 

rodzaju surowca (średnica zewnętrzna 
odpowiada wymiarowi nominalnemu dn)

Typ 2 – rury warstwowe o warstwach po-
łączonych koekstruzyjnie (średnica 
zewnętrzna odpowiada wymiarowi 
nominalnemu dn)

Typ 3 –  rury z dodatkową usuwalną zewnętrz-
ną warstwą z tworzywa termoplastycz-
nego (średnica zewnętrzna rury jest 
większa od wymiaru nominalnego dn)

W zakresie wymaganych właściwości me-
chanicznych norma nie uwzględnia również 
żadnych metod badawczych pozwalających na 
sprawdzenie ich odporności na dodatkowe ob-
ciążenia wynikające ze stosowania alternatyw-
nych technik układania i w zakresie instalowa-
nia odwołuje się do normy PN-EN 12007-2 [3]. 
Zgodnie z jej wymaganiami podczas układania 
należy stosować środki ostrożności, aby zapo-
biec uszkodzeniom rur i kształtek, a materiały 
zasypowe wokół rury powinny być tak dobrane, 

Aktualne wymagania dla rur polietylenowych przeznaczonych 
do budowy gazociągów technikami alternatywnymi

Piotr	Szewczyk

Rys. 1. Schemat zjawiska powolnej propagacji pęknięć [1]
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aby zapobiec uszkodzeniom mogącym powstać 
wskutek stykania się rury z ostrymi krawędziami 
w trakcie zagęszczania i po zagęszczeniu. 

Zgodnie z Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 
Art. 9. pkt.1 [7] dla wyrobów budowlanych, 
których właściwości użytkowe, odnoszące się 
do wymagań podstawowych, różnią się istotnie 
od właściwości określonych w polskiej normie 
powinna być wydana aprobata techniczna.

Do udzielania aprobat technicznych na wy-
roby budowlane stosowane w sieciach i insta-
lacjach paliw gazowych, upoważnioną prawnie 
jednostką aprobującą jest Instytut Nafty i Gazu 
w Krakowie [8], [9]. Na potrzeby prowadzonych 
procesów aprobacyjnych w INiG opracowano 
zalecenia aprobacyjne [5], [6] dla rur polietyle-
nowych przeznaczonych do układania metoda-
mi alternatywnymi, zawierające między innymi 
wymagania wg PN-EN 1555-2:2012 oraz spe-
cyfikacji PAS 1075:2009.

W zakresie dodatkowych wymagań wykra-
czających poza wymagania dla rur polietyleno-
wych przeznaczonych do budowy gazociągów 
metodami tradycyjnymi, uwzględniono np:

– odporność na korozję naprężeniową,
– odporność na obciążenia punktowe,
– próbę penetracji (symulacja oddziaływa-

nia skorup żeliwa szarego),
– próbę zarysowania płaszcza ochronnego 

(dotyczy rur typu 3)
Tak więc rury polietylenowe spełniające 

tylko wymagania zawarte w normie PN-EN 
1555-2:2012 [2] nie mogą być stosowane do 
budowy gazociągów z zastosowaniem technik 
alternatywnych. Rury PE dla takiego zakresu 
zastosowania powinny spełniać dodatkowe 
wymagania określone w zaleceniach aprobacyj-
nych [5], [6].

Producent natomiast wprowadzając do ob-
rotu wyrób budowlany powinien go oznakować 
znakiem budowlanym. Znakowanie powinno 
odbywać się na podstawie wydanej przez pro-
ducenta deklaracji zgodności wyrobu ze specy-
fikacją techniczną, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
[10]. Specyfikacją techniczną może być polska 
norma lub aprobata techniczna.

Reasumując do budowy gazociągów 
technikami alternatywnymi mogą być stoso-
wane rury polietylenowe, dla których produ-
cent wystawił deklarację zgodności z aprobatą 
techniczną uwzględniającą zakres stosowania 
odbiegający od określonego w normie PN-EN 
1555-2:2012 [2].

Wnioski
Materiałem stosowanym do produkcji rur 

PE charakteryzujących się wysoką odpornością 
na zjawisko powolnej propagacji pęknięć, mo-
gące powstać w wyniku zewnętrznych oddziały-
wań przy zastosowaniu alternatywnych technik 
budowy gazociągów, jest polietylen PE100RC.

Norma PN-EN 1555-2:2012 [2] swoim 
zakresem nie obejmuje żadnych metod ba-
dawczych pozwalających na sprawdzenie od-
porności rur na dodatkowe obciążenia wyni-
kające z zastosowania alternatywnych technik 
układania.

Rury polietylenowe przeznaczone do bu-
dowy gazociągów z wykorzystaniem alterna-
tywnych technik układania powinny posiadać 
aprobatę techniczną uwzględniającą, oprócz 
wymagań wg PN-EN 1555-2:2012, dodatkowe 
wymagania pozwalające określić ich odporność 
na oddziaływania charakterystyczne dla danej 
metody układania.
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Wstęp
W poprzednich dwóch częściach serii ar-

tykułów omówione zostały procesy, które są 
istotne w procesie szczelinowania oraz istotnie 
wpływają na efektywne wydobycie węglowo-
dorów ze złóż niekonwencjonalnych. Nieod-
łącznym choć niewidocznym składnikiem ta-
kiego procesu jest czynnik ekonomiczny, który 
ma kluczowe znaczenie dla podjęcia ostatecz-
nej decyzji o wydobyciu i powodzenia całego 
przedsięwzięcia. Od niego bowiem zależy, czy 
wydobycie będzie opłacalne czy nie i czy warto 
będzie podejmować taką próbę. Co wpływa na 
ekonomię złoża? Jak rozwój sektora gazowego 
wpływa z ekonomicznego punktu widzenia na 
jakość życia ludzi? Czego musimy się jeszcze 
nauczyć? I jakie powszechnie podawane infor-
macje mijają się z prawdą? Temat ten zostanie 
rozwinięty w oparciu o amerykańską historię 
sektora gazowego. 

Stany Zjednoczone zbliżyły się do samo-
dzielności energetycznej i weszły w wir rewo-
lucyjnych przemian ekonomicznych oddzia-
ływujących na całe gałęzie przemysłu dzięki 
szybkiemu i prężnemu rozwojowi sektora gazu 
i ropy ze skał łupkowych w ostatnich 11 latach. 
Cena gazu ziemnego spadła w Stanach Zjedno-
czonych z ponad 400 USD do poniżej 100 USD 
za 1000 m3 w ciągu kilku lat, co miało istotny 
wpływ na zintensyfikowanie rozwoju gospo-
darczego, który zaowocował także wysokim 
wzrostem PKB w USA. Stany Zjednoczone 
nad wyraz szybko poradziły sobie także z naj-
głębszym kryzysem gospodarczym od lat 30. 
dwudziestego wieku, co nie powinno umknąć 
naszej uwadze.

Sytuacja ta zmusza do myślenia – czy po-
dobny scenariusz ma szanse zaistnieć w innych 
częściach świata, a w szczególności w naszym 
kraju? Czy spełni się polski sen o łupkach? Czy 
wydobycie gazu łupkowego będzie na tyle opła-
calne, że odegra kluczową rolę w gospodarce 
energetycznej naszego kraju? W niniejszym 
artykule, który przygotowano w oparciu o do-
stępne raporty i scenariusze na temat możliwe-
go rozwoju sytuacji łupkowej, podjęto próbę 
odpowiedzi na te i inne nasuwające się pytania 
związane z polską „rewolucją łupkową”.

W ostatnim czasie pojawiają się liczne infor-
macje, które wprowadzają w błąd ich odbiorców 
i zapewne licznych zainteresowanych tematem 
eksploatacji „łupków”. Centralną, bezkrytycznie 
powtarzaną, informacją, jest twierdzenie, że na 
jedną koncesję konieczne nakłady inwestycyjne 
wynoszą średnio 30 mld złotych. Oznaczałoby 
to, że na jednym obszarze koncesyjnym nale-
ży wykonać 700 odwiertów pionowych wraz 
z poziomymi, a na wszystkich wydanych już 
koncesjach 77 000 takich odwiertów o łącznej 
wartości około 3 500 miliardów złotych (3,5 bi-
liona złotych) – jest to kwota przewyższająca kil-
kuletnie PKB Polski, co ewidentnie pokazuje błąd 
tej kalkulacji. Nawet w USA, kraju o powierzchni 
30 razy większej od powierzchni Polski, nie wy-
konano w ciągu 10 lat tylu odwiertów oraz nie 
wydano na ten cel takiej kwoty. Nadmienić przy 
tym trzeba, że nawet łączna kapitalizacja amery-
kańskich firm wydobywczych nie osiągnęła takiej 
wartości. Nie mówiąc już o tym, ile gazu mu-
siałoby płynąc z takiej liczby odwiertów. Śmiało 
można powiedzieć, że ilość ta około 30-krotnie 
przekroczyłaby własne potrzeby energetyczne 
Polski – coś jest więc w tych wyliczeniach nie tak.

Prawda jest jednak zgoła odmienna. We-
dług raportu CASE (Centrum Analiz Społecz-
no – Ekonomicznych) z 2012 roku dla Polski 
możliwe są trzy odmienne scenariusze rozwoju 
sektora związanego z wydobyciem gazu. Sce-
nariusze zakładają różne ilości wykonanych 
odwiertów co przekłada się na pozostałą część 
procesu wydobycia węglowodorów tj. odmien-
ne potrzeby inwestycyjne, a przede wszystkim 
inne ilości pozyskiwanego paliwa. W kolejnym 
rozdziale krótko omówiona zostanie każda 
z tych możliwości. 

Scenariusze rozwoju dla Polski
I. Scenariusz umiarkowanego rozwoju

Jest to scenariusz zakładający wykonanie 
niezbędnego minimum w celu eksploatacji złóż. 
Bez specjalnych przedsięwzięć mających na celu 
zwiększenie szans u potencjalnych inwestorów 
i przedsiębiorstw zajmujących się poszukiwa-
niem i eksploatacją gazu. Scenariusz zakłada 
umiarkowaną, maksymalnie dobrą, efektyw-
ność eksploatowanych złóż. Według tego sce-

nariusza do roku 2035 będzie można pozyskać 
3,5 mld m3 gazu łupkowego. 

II. Scenariusz zwiększonych inwestycji 
zagranicznych

Założono tutaj przyjęcie krajowych regula-
cji ułatwiających poszukiwania i pozyskiwanie, 
a także przesył wydobytego gazu łupkowego. 
Dodatkowo założono pozyskanie inwestorów 
poprzez zachęcające rozwiązania dotyczące 
opłat za użytkowanie złóż. Skutkiem takiego po-
stępowania może być spadek kosztów poszu-
kiwań i kosztów wydobycia. Założono również 
wykorzystanie możliwości wspólnych inwesty-
cji, a następnie eksploatacji przez doświadczone 
w branży instytucje. Prognoza mówi, iż według 
scenariusza zwiększonych inwestycji zagranicz-
nych możliwe będzie pozyskanie 6 mld m3 gazu 
łupkowego do 2035 roku.

III. Scenariusz przyspieszonego rozwoju
Scenariusz zakładający maksimum, któ-

re jest możliwe do osiągnięcia. Wystąpić tutaj 
może kilka pozytywnych procesów: 

– przyjęcie rozwiązań korzystnych dla in-
westorów,

– przejmowanie know-how poprzez współ-
pracę firm polskich z zagranicznymi,

– rozwój współpracy nauki z biznesem,
– pomyślnego wyniku poszukiwań na nie-

których koncesjach,
Według raportu, stosując wyżej opisany 

scenariusz, do 2035 roku będzie można pozy-
skać 19 mld m3 gazu łupkowego.

American Shale Gas Story 
– przeszłość i teraźniejszość

Według doniesień literaturowych w 2012 
roku w USA powstało ponad 200 000 nowych 
miejsc pracy w sektorze gazu łupkowego i kolej-
ne 600 000 w sektorach powiązanych z łupko-
wą rewolucją. Dzięki gazowi łupkowemu USA 
udało się zbliżyć do niezależności energetycznej 
i zostać eksporterem łupkowego paliwa. Coraz 
głośniej mówi się również o nadciągającej „go-
rączce ropy łupkowej”. Powszechna jest świa-
domość, że w stanie Północna Dakota kierowcy 
transportujący prywatnymi ciężarówkami ropę 
zarabiają ponad 100 000 USD rocznie, a miasta 
zwiększają w tym stanie w ciągu kilku lat popu-
lację nawet 100-krotnie.

Poddajmy analizie to, co stało się za Oce-
anem Atlantyckim, na podstawie zdarzeń na 
jednym ze złóż.

Na rysunku 1. przedstawiono porównanie 
produkcji gazu z odwiertów pionowych i po-
ziomych na przestrzeni 20 lat dla pola gazowe-
go Barnett w USA w stanie Teksas. Zauważyć 
można, iż na początku lat 90. produkcja gazu 

Piotr	Woźniak Dariusz	Janus	

Ekonomia wydobycia gazu z łupków
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na polu Barnett opierała się głównie na wyko-
nanych odwiertach pionowych, a dopiero około 
2004 roku czyli 10 lat temu udział w produkcji 
gazu zaczęły mieć odwierty poziome, czyli ho-
ryzontalne. Już w trzecim roku po rozpoczęciu 
wydobycia z odwiertów poziomych ilość wy-
dobywanego w ten sposób gazu przekroczyła 
o około 50% ilość gazu wydobywanego kon-
wencjonalnie. W tym czasie nie udało się już da-
lej zwiększać produkcji gazu z odwiertów piono-
wych, a w kolejnych latach nawet ta produkcja 
spadła. Doskonale widać, iż w kolejnych latach, 
przy spadającym poziomie produkcji konwen-
cjonalnej, wielkość produkcji gazu z odwiertów 
poziomych dalej znacznie rosła, w ciągu czte-
rech lat zdołała urosnąć czterokrotnie! I tak na 
przykład, dla 2010 roku ilość gazu pozyskiwana 
z odwiertów poziomych była prawie 10 krotnie 
wyższa niż produkcja gazu z odwiertów piono-
wych. I to pomimo faktu, że jeszcze 5 lat wcze-
śniej produkowano go więcej z odwiertów pio-
nowych nich poziomych, a 7 lat wcześniej gaz 
nie był produkowany z odwiertów poziomych. 

Należy podkreślić, co uwidacznia wykres, 
i przed czym jeszcze jest Polska, iż w pewnym 
momencie podczas eksploatacji złoża efektyw-
ność odwiertów pionowych przestaje rosnąć, 
a potem maleje (ich ilość utrzymuje się na sta-
łym poziomie), podczas gdy wydobycie gazu 

przy pomocy odwiertów horyzontalnych rośnie 
wielokrotnie szybciej i osiąga poziomy wielo-
krotnie wyższe. W efekcie produkcja gazu odby-
wa się głównie przy wykorzystaniu odwiertów 
horyzontalnych. W 2010 roku na złożu Barnett 
wydobyto około 55 mld m3 gazu (prawie 4 
krotnie więcej niż konsumuje Polska), przy czym 
około 50 mld m3 (90%) metodą szczelinowania 
hydraulicznego.

Rysunek 2. pokazuje w jaki sposób zmie-
niała się liczba odwiertów pionowych i pozio-
mych na przestrzeni lat 1990 – 2010 dla pola 
gazowego Barnett. Dane te dostarczają więcej 
informacji niż mogłoby się wydawać na pierw-
szy rzut oka.

Na początku eksploatacji złoża mamy do 
czynienia z obecnością tylko odwiertów piono-
wych i to z nich pozyskiwane są węglowodory. 
W latach 2001-2006 podjęto zapewne ogrom-
ny wysiłek inwestycyjny, zwiększając liczbę od-
wiertów pionowych ponad 5-krotnie! W tym 
czasie ilość wydobywanego gazu konwencjo-
nalnego wzrosła tylko 2-krotnie. Następnie ilość 
odwiertów pionowych zaczyna się stabilizować 
osiągając pewne maksimum, przy spadającym 
wolumenie produkcji gazu konwencjonalnego. 
Pierwsze odwierty poziomie na polu gazowym 
Barnett zaczynają się pojawiać w 2004 roku 
i w końcu wyraźnie dominują na polu gazo-

wym, osiągając liczbę ponad dwukrotnie wyż-
szą niż pionowe. Mamy przy tym do czynienia 
z ciągłym wzrostem liczby odwiertów pozio-
mych przy nieco malejącej liczbie czynnych od-
wiertów pionowych. Najważniejsza jest jednak 
ekonomia. A ta mówi, że z jednego odwiertu 
poziomego średnio wydobywa się  czterokrot-
nie więcej gazu niż z odwiertu konwencjonal-
nego. Dodatkowo, należy podkreślić, że nawet 
8 odwiertów poziomych wyprowadza gaz przez 
jeden odwiert pionowy, co daje nawet 10-20 
krotnie więcej gazu ziemnego produkowanego 
przez jeden niekonwencjonalny odwiert piono-
wy, od którego odprowadzanych jest średnio 
4-8 odwiertów horyzontalnych, w porównaniu 
do pionowego odwiertu konwencjonalnego. 
Dodatkowo, wzrost liczby odwiertów piono-
wych konwencjonalnych, któremu nie towarzy-
szy wzrost wydobycia gazu konwencjonalnego 
świadczy o szybkim wyczerpywaniu się takich 
zasobów. Bardzo szybki wzrost wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego, wyprzedzający przyrost 
liczby odwiertów horyzontalnych świadczy 
o powolnym wyczerpywaniu się złóż zawartych 
w złożach niekonwencjonalnych. Zjawisko to 
nakazuje na nowo przeliczyć koszty i efektyw-
ność nakładów inwestycyjnych w wydobycie 
konwencjonalne i niekonwencjonalne.

Dla porównania z ogłaszanymi szacunka-
mi dla Polski, należy zaznaczyć, że dla 10 000 
odwiertów poziomych pracujących w 2010 
roku nakłady inwestycyjne wynosiły około 
10-15 mld USD, czyli akurat tyle ile mówi się 
tylko o jednej koncesji w Polsce. Co ciekawe, 
taka ilość nakładów inwestycyjnych daje pro-
dukcję gazu ziemnego na poziomie 50 mld m3 
rocznie, przekraczając trzykrotnie popyt na gaz 
w Polsce. Wartość tego gazu wynosi około 6 
mld USD w USA oraz 24 mld USD w Polsce, 
podczas gdy Polska wydaje na importowany 
gaz około 4 mld USD rocznie. Jest ewidentny 
dowód na to, że szacunki, cyfry i kwoty jakie 
przytaczane są w Polsce mają niewiele wspól-
nego z rzeczywistością. 

Podsumowując, analiza obu wykresów jed-
nocześnie wskazuje, iż ostatecznie produkcja 
gazu opiera się głównie na zwiększającej się licz-
bie odwiertów poziomych i to one odpowiadają 
za efektywne wydobycie węglowodorów. Należy 
tutaj wspomnieć o tym, jak ważna jest znajomość 
technologii wydobycia gazu. Wiedza ta pozwala 
nie tylko zaoszczędzić na czasie, ale i pozwala 
obniżyć koszty całego przedsięwzięcia – aspekt 
ekonomiczny to bardzo istotna składowa proce-
su eksploatacji złóż. Warto jednak podkreślić, że 
odwierty poziome są bardziej skomplikowany-
mi układami niż odwierty pionowe i wymagają 
odmiennego podejścia. Dlatego też istotne jest 
pozyskiwanie wiedzy i przekładanie jej na spe-

Rys. 1. Porównanie produkcji gazu z odwiertów pionowych i poziomych na przestrzeni lat dla pola gazowego Barnett w Teksasie 
[źródło: EIA]

Rys. 2. Porównanie ilości odwiertów pionowych i poziomych na przestrzeni lat dla pola gazowego Barnett w Teksasie [źródło: EIA]
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cyficzne warunki geologiczne, które towarzyszą 
każdemu ze złóż. Temat ten zostanie szerzej po-
ruszony w kolejnych częściach serii artykułów. 

W tabeli 1 zestawiono porównanie udziału 
gazu łupkowego w całkowitej produkcji gazu 
dla wszystkich pól gazowych w USA wraz z pro-
jekcją na kolejne lata, a także pokazanie udziału 
gazu łupkowego w stosunku do całkowitej pro-
dukcji gazu. Jednostka Tcf oznacza bilion stóp 
sześciennych. W 2000 roku produkcja gazu 
niekonwencjonalnego z gaz łupkowych miała 
charakter doświadczalny a nie przemysłowy, 15 
lat później, w 2015 roku osiągnie 43% udział 
w produkcji gazu ziemnego.

Przewiduje się, iż w USA produkcja gazu 
łupkowego wzrośnie z 5,8 Tcf do 18,9 Tcf w cią-
gu dekady, a tym samym udział gazu pochodzą-
cego z łupków – w całkowitej produkcji gazu 
- zwiększy się z 27% do 60%.

Rozwój sektora gazowego pociąga za sobą 
wiele korzystnych dla kraju zmian – mianowi-
cie wzrost zatrudnienia co przy wysokiej stopie 
bezrobocia jest zjawiskiem bardzo potrzebnym. 
Zjawisko to ma miejsce zarówno w sektorach 
bezpośrednio związanych z wydobyciem gazu 
jak i w obszarach powiązanych.

Na rysunku 3 przedstawiono zestawienie 
liczby pracowników, która sukcesywnie wzra-
stała w miarę upływu czasu i eksploatacji złóż, 
a także przedstawiono projekcję dalszego wzro-
stu ilości zatrudnienia na najbliższe 25 lat. 

Z opracowania wynika, iż w 2010 roku 
w USA w bezpośrednio w sektorze gazowym 
powstało prawie 150 000 nowych miejsc pra-
cy, dodatkowe 193 000 powstało w sektorach 
niebezpośrednich i kolejne prawie 260 000, 
które powstało na skutek rozwoju sektora – su-
marycznie dało to zatrudnienie ponad 600 000 
osobom. Ekonomiści i naukowcy przewidują, że 
tendencja ta będzie zachowana do 2035 roku 
w efekcie czego powstanie ponad 1 660 000 
nowych miejsc pracy. 

Jak wygląda struktura zatrudnienia w USA 
w sektorze gazowym? Otóż, w 2010 roku, 
najwięcej miejsc pracy, bo aż 45% z ponad 
600 000, było zarezerwowane dla usług bezpo-

średnio związanych z sektorem gazu łupkowe-
go, kolejną pozycję zajęły wolne etaty w obsza-
rze związanym z produkcją, gdzie pracę znalazło 
ok. 13% zatrudnionych. Podobnie, bo 12% sta-
nowią etaty w sektorze handlowym. Ilustracją 
do rozważań jest rysunek 4. 

Do roku 2035 sytuacja na amerykańskim 
rynku pracy w sektorze gazowym nie ulegnie 
diametralnym zmianom. W porównaniu z rokiem 
2010 o 2% wzrośnie zatrudnienie w usługach 
związanych z sektorem gazowym i przemyśle 
wydobywczym. Największą zmianę, bo spadek 
o ponad połowę, odnotowany zostanie  w prze-
myśle budowlanym. Pozostałe sektory utrzymają 
się na poziomie podobnym do tego z 2010 roku.

Ile kosztuje niekonwencjonalny 
odwiert i dlaczego tak dużo?

Powszechnie uważa się, że koszt odwiertu 
niekonwencjonalnego jest znacząco wyższy od 
konwencjonalnego. Dodatkowo, koszty tych 

odwiertów w Polsce są, jak donosi prasa, nawet 
trzykrotnie wyższe niż w USA. Pytanie, które tu 
się nasuwa to: czy możemy je  taniej robić?

Otóż, prawda jest dużo bardziej złożona niż 
popularne twierdzenia. Odwierty niekonwencjo-
nalne są droższe od konwencjonalnych, jednak 
produkcja gazu z nich jest wielokrotnie wyższa 
w skali roku, a dodatkowo okres ich eksploata-
cji również jest dłuższy. Równocześnie odwierty 
niekonwencjonalne w Polsce nie są znacząco 
droższe niż w USA. Można przyjąć, że najwyższy 
koszt, związany z odwiertami, czyli korzystanie 
z wiertni i ze sprzętu, a także z proppantów jest 
na porównywalnym poziomie, ale za każdy kolej-
ny dzień pracy ludzi i sprzętu. Problem w tym, że 
w Polsce czas trwania tych odwiertów jest nawet 
kilkukrotnie a w skrajnych przypadkach ponad 
10-krotnie dłuższy niż w USA. Najdłuższy dotych-
czas odwiert realizowany w Polsce trwał około 
90 dni, a najkrótszy około 40. Najkrótszy odwiert 
niekonwencjonalny w USA trwał już poniżej 10 
dni. I nadal trwają prace jak ten czas skrócić do 
8 dni. Jeśli przyjąć, z pewnym uproszczeniem, 
że całkowity koszt dzienny realizacji odwiertów 
niekonwencjonalnych wynosi około 100 000 
USD, to widać wyraźnie, że największy problem 
w Polsce tkwi w czasie prowadzenia tych wierceń 
i szczelinowania, na co niezwykle duży wpływ 
ma wiele czynników, w tym otoczenie biurokra-
tyczne. Można bowiem zatem stwierdzić, że kie-
dy urzędnicy myślą, drogie maszyny i ludzie stoją 
i czekają i nabijają liczniki kosztów wierceń, licząc 
100 000 USD za każdy dzień.

Najprościej jednak jest zadać kłam po-
wszechnym twierdzeniom o rzekomo wysokich Rys. 4. Struktura zatrudnienia sektora gazowego w USA w 2010 roku [źródło: IHS Global Insight]

Rys. 3. Wzrost zatrudnienia i jego prognoza do roku 2035 w ramach rozwoju sektora gazowego w USA [źródło: IHS Global 
Insight]

Tab. 1. Porównanie udziału gazu łupkowego w całkowitej produkcji gazu dla wszystkich pól
gazowych w USA

[źródło: IHS CERA i EIA]

Production/Year 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Shale (Tcf) 5,8 9,9 13,0 15,0 16,7 18,9

Total gas (Tcf) 21,2 23,3 26,0 27,8 29,1 31,2

Shale share of total 27% 43% 50% 54% 57% 60%
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kosztach wydobycia gazu ze skał łupkowych 
za pomocą ceny, po jakiej jest on sprzedawa-
ny. Wynosi ona około 105 – 125 USD za 1000 
m3 tak wydobywanego gazu ziemnego. Można 
zatem śmiało twierdzić, że koszty wydobycia 
gazu łupkowego są niższe niż cena sprzedaży 
tego gazu. Jest to bardzo logiczne. Gdyby było 
inaczej, udział w całkowitej produkcji gazu 
ziemnego w USA nie osiągałby tak szybko 
tak wysokiego poziomu produkcyjnego. Co to 
oznacza? Koszty wydobycia gazu łupkowego 
w Polsce nie muszą być znacząco wyższe niż 
w USA, i głównie zależą od tego, jak szybko 
nauczymy się efektywnie wiercić odwierty nie-
konwencjonalne.

Czy można się tego wszystkiego 
nauczyć?

Oczywiście, że tak. Jeden z polskich konce-
sjonariuszy znacząco poprawia strukturę kosz-
tów po każdym odwiercie, co można wywnio-
skować z ogólnie dostępnych informacji.

A jak sytuacja ekonomiczna przekłada 
się bezpośrednio na konkretne pole gazowe? 
Przykładowo dla pola Marcellus w USA moż-
na zaobserwować ogromnie istotny spadek 
kosztów wierceń i wykończenia odwiertów. 
Schematycznie sytuację tę przedstawiono na 
rysunku 5:

Kolejne wartości na rysunku nr 5. pokazują 
jakie czynniki w poszczególnych etapach miały 
największy wpływ na obniżenie kosztów wier-
ceń. Wyraźnie widać, że wykonanie ostatniego 
odwiertu było o 43% tańsze niż pierwszego, 

przy czym pierwsze cztery odwierty posłużyły 
także do tego, by osiągnąć obniżenie kosztów 
wierceń już o 25%.

Biorąc pod uwagę powyższe można stwier-
dzić, że każdy kolejny odwiert jest tańszy do 
wykonania od poprzedniego. Największe koszty 
podczas pierwszego odwiertu przypisane zosta-
ły badaniom sejsmicznym i raportom dotyczą-
cym oceny odwiertów. Pierwszy odwiert służył 
również badaniu i poszerzaniu umiejętności 
w celu poprawienia jakości wykonywania ko-
lejnych odwiertów. W trakcie prac na polu ga-
zowym ciągle poszukiwane są nowe, bardziej 
wydajne rozwiązania technologiczne i materiały 

– lepszy płyn szczelinujący, lepsze proppanty. 
Wszystko po to, aby coraz efektywniej pozyski-
wać węglowodory. 

Jak rozkładają się koszty związane z eksplo-
racją złoża? Najwięcej funduszy przeznaczone 
jest na przystosowanie podłoża do wydobycia 
węglowodorów – co poglądowo zostało przed-
stawione na rysunku 6. Zaprojektowanie pola 
gazowego tak, aby było bezpieczne dla ludzi na 
nim pracujących jak i dla środowiska. 

Kolejny rysunek 7 pokazuje efekt ekono-
miczny krzywej uczenia, również dla złoża 
Marcellus, które prezentuje pozytywne zmiany 
w przeciągu 4 kolejnych lat eksploatacji złoża. 

Rys. 6. Poglądowy rozkład kosztów związanych z logistyką złoża gazowego [źródło: materiały konferencyjne]

Rys. 5. Koszty wierceń i wykończenia odwiertów dla pola gazowego Marcellus [źródło: Kaliski, Nagy i inni, AGH]
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Widać, iż w ciągu 4 lat nastąpił spadek kosztów 
szczelinowania o 53%, a równocześnie o 67% 
wzrosła efektywność wydobycia gazu, mierzo-
na jako szacowany całkowity uzysk z odwiertu. 
Od 2008 do 2011 roku nastąpił także spadek 
kapitału zaangażowanego o 72%. Nie ma żad-
nego powodu, by pozytywny efekt uczenia się 
nie nastąpił także w Polsce. Niestety, zjawiska 
te pomijane są we wszystkich powszechnie 
cytowanych szacunkach o astronomicznych, 
koniecznych nakładach inwestycyjnych i niskiej 

efektywności wydobycia gazu niekonwencjo-
nalnego w Polsce.
Polish Shale Gas Dream
– teraźniejszość i przyszłość

W oparciu o dane z raportu EIA (Energy 
Information Administration) dla USA, pokusili-
śmy się o zbudowanie analogicznego modelu 
dla Polski, dokonaliśmy również uproszczonej 
analizy porównawczej. Schematycznie wyniki 
modelowania zostały przedstawione na ry-

sunku 8. Szacunki te nie uwzględniają modelu 
opodatkowania wydobycia węglowodorów 
oraz opłat środowiskowych, głównie z po-
wodu nieporównywalności sytuacji a także 
niedoprecyzowanego jeszcze modelu podat-
kowego dla węglowodorów niekonwencjonal-
nych w Polsce.

Prosimy na marginesie zwrócić uwagę, 
że do szczelinowania oraz do stymulacji złoża 
(podniesienia efektywności wydobycia) nie-
zbędne są proppanty które transportowane są 

Rys. 7. Krzywe uczenia dla pola gazowego Marcellus [źródło: Kaliski, Nagy i inni, AGH]



17
5(181)/2013

maj

Rys. 8. Uproszczona analiza porównawcza dla USA i Polski [źródło: EIA, opracowanie własne BALTIC CERAMICS]

pod wysokim ciśnieniem około 600 atmosfer 
w płynie szczelinującym i to one odpowiadają 
za jakość szczelinowania hydraulicznego.

Jaki jest wynik ekonomicznego modelowa-
nia przeprowadzonego w porównaniu z wyni-
kami osiąganymi w USA?

Po pierwsze, widać wyraźnie, że najwięk-
szy wpływ na IRR czyli wewnętrzną stopę 
zwrotu ma cena gazu. Ta zaś w Polsce jest 
ponad 4–krotnie wyższa niż w USA. Z nad-
datkiem kompensuje to założone obecnie 
dwukrotnie wyższe koszty wydobycia gazu 
ze skał łupkowych w Polsce, a także znacznie 
niższą efektywność wydobycia gazu w Polsce, 
znajdującą się na poziomie około 40% (nasze 
założenie) wydajności w USA.

Cena gazu jest najważniejsza dla ekonomii 
wydobycia. Wyraźnie widać, że dla ceny 130 
USD za 1 000 m3 w USA IRR z takiej inwesty-
cji wynosi 5%. Z tego powodu, gdy cena gazu 
spada poniżej tej ceny, ilość wydobywanego 
gazu łupkowego w USA spada. Powoduje to, iż 
amerykańskie firmy szukają dalszych oszczęd-
ności. Dla ceny 150 USD za 1 000 m3, IRR wy-
nosiłoby w USA już 26%.

Aby w Polsce osiągnąć IRR z inwestycji 
w wydobywanie gazu łupkowego na poziomie 
5%, cena gazu musiałaby spaść do 160 USD za 
1 000 m3. Czy to jest w ogóle możliwe? Ozna-
czałoby to, że ceny gazu musiałyby spaść o oko-
ło 60% w porównaniu do obecnych. A to jest 
raczej niemożliwe.

Dla obecnego poziomu ceny gazu importo-
wanego (450 USD za 1 000 m3) IRR z inwestycji 
w wydobywanie gazu łupkowego w Polsce po-
winno wynosić 61%. Czy to jest mało?

Podsumowanie
Na temat przyszłych kosztów wydobycia 

gazu łupkowego w Polsce mówi się wiele, 
jednak dane te nie są poparte empirycznymi 
obserwacjami z rozwiniętego rynku, a jedynie 
wynikają z kosztów jakie poniesiono przy pierw-
szych, próbnych oraz pojedynczych odwiertach 
i szczelinowaniach. Obecnie w wysokich kosz-
tach odwiertów w Polsce należy uwzględnić 
koszty dochodzenia do właściwej technologii 
i to tak długo, aż nie osiągniemy porównywal-
nych parametrów wydajnościowych do istnie-
jących na rynku amerykańskim, takich jak: czas 
wykonania pełnego odwiertu, czas szczelinowa-
nia i długość odwiertu horyzontalnego, liczba 
odwiertów horyzontalnych, ilość gazu z jedne-
go odwiertu horyzontalnego, ale także: łączny 
czas oczekiwania na wszystkie pozwolenia o ja-
kie trzeba jeszcze wystąpić po rozpoczęciu prac 
na odwiercie, łączny czas jaki upływa od zakoń-
czenia prac wiertniczych na jednym „padzie” 
do rozpoczęcia tych prac na kolejnym „padzie”. 
Szczególnie w  kontekście faktu, iż każdego dnia 
zegar tyka o kwotę  100 000 USD. Kładzenie 
nacisku na wzrost efektywności wydobycia, 
przy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji 
kosztów z nim związanych, powinno być wpi-
sane jako cel programu wszystkich odwiertów 
niekonwencjonalnych w Polsce w najbliższych 
latach. Do tej pory mamy wykonane tylko 44 
odwierty pionowe i kilka odwiertów poziomych 
oraz kilka prac szczelinowania. To stanowczo za 
mało aby móc ferować opinie na temat kosztów 
oraz opłacalności wydobycia węglowodorów ze 
złóż niekonwencjonalnych w Polsce. Dopiero 
zwielokrotnienie tych prac da efekt zwiększania 

wielkości złóż perspektywicznych i pewnych, 
oraz samego wzrostu wielkości produkcji. Pol-
ska po dwóch latach prac, nadal znajduje się 
w fazie poszukiwawczej i testowej węglowo-
dorów niekonwencjonalnych, a więc wymaga 
wytrwałej i konsekwentnej pracy, celem ustano-
wienia standardów umożliwiających wieloletnie 
korzystanie z bogactw uwięzionych w niekon-
wencjonalnych złożach. 
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Z  głębokim  żalem  i  smutkiem 
przyjęliśmy  wiadomość  o  śmierci 
Pani dr inż. Iwony Skręt, Zastępcy 
Dyrektora  ds.  Technologii  Nafty 
w Instytucie Nafty i Gazu.
Oddana swej pracy i zaangażo-

wana w rozwój polskiego przemysłu 
petrochemicznego,  specjalizowała 
się w technologii paliw i rafineryj-
nych wodorowych procesach kata-
litycznych.

Dr inż. Iwona Skręt urodziła się 22 lute-
go 1957 r. w Koszęcinie. Naukę rozpoczęła 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Łańcucie i tam 
też kontynuowała ją w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Henryka Sienkiewicza. W roku 
1976 została skierowana przez Politechnikę 
Warszawską na studia do Rumunii – w In-
stytucie Ropy i Gazu w Ploiesti, na Wydziale 
Technologii Przeróbki Ropy Naftowej i Gazu, 
które ukończyła w roku 1982, uzyskując tytuł 
magistra inżyniera.

Przez cały czas późniejszej pracy zawodo-
wej podkreślała, że bogatą i praktyczną wie-
dzę, którą posiadała, dotyczącą problemów 
technologicznych i technicznych, związanych 
z przygotowaniem oraz przeróbką pierwotną 
i wtórną ropy naftowej i gazu, a także ogól-
nych zagadnień przemysłu petrochemiczne-
go, zawdzięcza wybitnej rumuńskiej kadrze 
naukowej, a także atmosferze tej uczelni, 
sprzyjającej i wspierającej indywidualny roz-
wój każdego studenta.

Pracę zawodową rozpoczęła w roku 1982 
w Instytucie Technologii Nafty na stanowisku 
chemika, a w okresie późniejszym kontynu-
owała pracę na stanowiskach naukowych 
i badawczo-technicznych, specjalizując się 
w technologii paliw i rafineryjnych wodoro-
wych procesach katalitycznych.

Rozprawę doktorską pt.: „Wpływ proce-
su hydrokrakingu na skład chemiczny i wła-
ściwości frakcji stosowanych do komponowa-
nia olejów napędowych”, której promotorem 
była prof. dr hab. inż. Jolanta Grzechowiak, 
obroniła w Instytucie Chemii i Technolo-

gii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej 
w roku 2002.
Pełniła szereg funkcji, m.in.:

– Kierownika Pracowni Olejów Napędo-
wych w Zakładzie Procesów Katalitycz-
nych (1991–1993),

– Kierownika Zakładu Olejów Napędo-
wych i Opałowych (1993–2002),

– Zastępcy dyrektora ds. Naukowo-Ba-
dawczych w Instytucie Technologii 
Nafty (2002-2007),

– Zastępcy dyrektora ds. Technologii 
Nafty w połączonym Instytucie Nafty 
i Gazu (2008–2013).

Była autorką oraz współautorką około 
50 publikacji, około 60 dokumentacji pro-
jektów badawczych, a także współautorką 
bardzo wielu patentów i zgłoszeń patento-
wych, wyróżnionych na międzynarodowych 
wystawach wynalazków, m.in. w Kuala Lum-
pur, Genewie, Teheranie czy na Tajwanie. Za 
działalność wynalazczą i wdrożeniową in-
nowacyjnych technologii w dziedzinie paliw 
została wyróżniona m.in.:

– Odznaką Honorową „Za Zasługi dla 
Wynalazczości” nadaną przez prezesa 
Rady Ministrów w roku 2011,

– Medalem „Za Zasługi dla Międzynaro-
dowej Wynalazczości” (2011),

– Honorowym Medalem im. Tadeusza 
Sendzimira (2012), a także tytułem

– „Wynalazczyni Roku 2011”
– „Krakowianka Roku 2012”.

Pani Dyrektor,
Droga Iwono,

Wszyscy cieszyliśmy się z tych osiągnięć, 
bo w ten sposób budowałaś także obraz na-
szego Instytutu, zawsze kompetentna, zawsze 
zaangażowana, dbająca przede wszystkim 
o jakość, żądająca od pracowników, ale i od 
siebie, przede wszystkim wiedzy i umiejętno-
ści, niecierpiąca cwaniactwa, zawsze lojalna.

Dzisiaj, gdy bezpowrotnie przychodzi się 
nam z Tobą pożegnać, chcieliśmy podzięko-
wać za wszystkie lata Twojej pracy zawodo-
wej dla dobra Instytutu, ale także za ostatni 
okres Twojej choroby, w którym dałaś przy-
kład nieprawdopodobnej, godnej walki o ży-
cie, na przekór wszystkiemu.

My pozostajemy i dalej będziemy tworzyć 
Instytut na miarę Twoich marzeń, wyobrażeń 
i dążeń.

Koleżanki i Koledzy 
z Instytutu Nafty i Gazu
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POŻEGNANIE
dr inż. Iwona Skręt
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Marcin	Sienkiewicz

Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 
dla „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych”

Jakie są główne cele Pana polityki wobec 
sektora naftowego i gazowego w Polsce?

Naszym priorytetem jest przede wszyst-
kim zapewnienie bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju, co będzie możliwe m.in. 
dzięki większej dywersyfikacji źródeł energii. 
Najważniejszym działaniem w tym obszarze 
jest budowa magazynów ropy naftowej i pa-
liw płynnych o takich pojemnościach, które 
zapewnią nam utrzymanie ciągłości dostaw 
surowców, szczególnie w sytuacjach kryzyso-
wych. Pamiętajmy bowiem, że ze względu na 
ograniczone zasoby własne jesteśmy znacząco 
uzależnieni od importu ropy naftowej.

Chcemy także zapewnić właściwy poziom 
konkurencji na rynku i zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla sektora. Na forum UE po-
stulujemy o takie prawodawstwo, które wes-
prze rodzimą branżę paliwową i nie będzie fa-
woryzowało surowców importowanych do UE 
z obszarów o mniej restrykcyjnych przepisach 
środowiskowych. To bardzo ważne abyśmy 
zapewnili w Polsce swobodę i opłacalność 
biznesu naftowego. 

Branża naftowa i gazownicza potrzebuje 
nowych inwestycji. Jedną z nich jest budowa 
terminala LNG w Świnoujściu. Projekt już uzy-
skał wsparcie finansowe w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO-
IiŚ) w wysokości 114 mln euro, a także w ra-
mach programu European Energy Programme 
for Recovery (EEPR) w wysokości 80 mln euro. 
Także rozbudowa systemu przesyłowego bę-
dzie dofinansowana w ramach POIiŚ w wyso-
kości prawie 200 mln euro. Realizacja tej in-
westycji umożliwi dostęp do globalnego rynku 
LNG m.in. w ramach korytarza gazowego Pół-
noc-Południe. Będzie również regionalną bazą 
przeładunkową dla zaopatrzenia lokalnych 
terminali LNG. 

Dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski podjęliśmy też działa-
nia w celu rozbudowy sytemu przesyłowego. 
Chciałbym zaznaczyć, że dzięki zrealizowanym 
już inwestycjom, zwiększyliśmy techniczne 
możliwości importu gazu ziemnego do Polski 
z nowych kierunków, alternatywnych wobec 
wschodniego, o 3,3 mld m3 rocznie. To ponad 
30 proc. dotychczas realizowanego importu 
gazu. Udało się to m.in. dzięki połączeniom 
międzysystemowym Lasów i Cieszyn oraz re-
wersie na gazociągu jamalskim. Badamy po-
nadto możliwości nowych połączeń z Litwą, 
Słowacją, Czechami oraz prowadzimy prace 
przedinwestycyjne dotyczące Gazociągu Bał-
tyckiego (Baltic Pipe) i podmorskiego połącze-
nia z Danią.

Czy jest Pan zwolennikiem prywatyzacji 
Lotosu i czy rząd w dalszym ciągu rozważa 
taką możliwość?

Zgodnie z obowiązującą „Polityką Rzą-
du RP dla przemysłu naftowego w Polsce” 
Skarb Państwa pozostaje większościowym 
akcjonariuszem spółki, z akcjonariatem na 
poziomie 53,19 proc. Główne założenia poli-
tyki właścicielskiej w stosunku do Grupy LO-
TOS S.A. realizuje minister Skarbu Państwa, 
a ewentualne decyzje dotyczące struktury 
własnościowej tej spółki podejmie Rada 
Ministrów po wnikliwych analizach kosztów 
oraz korzyści z ewentualnej dalszej prywaty-
zacji. Doświadczenia ostatnich lat pokazują 
jednak dobitnie jak ważne są możliwości 
bezpośredniego oddziaływania władzy pu-

Janusz Piechociński. Fot. www.psl.org.pl
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blicznej na sektory gospodarczo-politycznie 
„wrażliwe”.

W dokumencie Polityka energetyczna 
Polski do 2030 r. zapisano m.in. konieczność 
zdywersyfikowania dostaw ropy naftowej 
do Polski, czemu służyć ma przede wszyst-
kim „Budowa infrastruktury umożliwiającej 
transport ropy naftowej z innych regionów 
świata, w tym regionu Morza Kaspijskiego 
w ramach projektu Euroazjatyckiego Kory-
tarza Transportu Ropy Naftowej”. Jakie są 
dotychczasowe osiągnięcia rządu w tym za-
kresie i jakie działania będą podejmowane 
w przyszłości?

Dywersyfikacja źródeł ropy naftowej jest 
dla nas jednym z kluczowych zadań. Z zado-
woleniem obserwujemy starania Grupy PERN 
„Przyjaźń” S.A. która rozbudowuje i moder-
nizuje zbiorniki oraz podnosi jakość logistyki 
naftowej w kraju. Warto wspomnieć też o pol-
skim Naftoporcie, który umożliwia import ropy 
naftowej z każdego miejsca na świecie. 

Ponadto aktywnie wspieramy, zarówno 
w kraju jak i na forum międzynarodowym, pra-
ce nad budową rurociągu Brody-Adamowo, 
który jest elementem Euroazjatyckiego Koryta-
rza Transportu Ropy Naftowej (EAKTR). Projekt 
ten może wkrótce znaleźć się na  unijnej liście 
Project of Common Interest (PCI), z uwagi na 
jego charakter, przewidujący dywersyfikację 
źródeł i tras dostaw ropy naftowej do Europy. 
Przygotowaniem całej inwestycji zajmuje się 
specjalnie powołana w tym celu spółka MPR 
Sarmatia Sp z o.o. Projekt budowy rurociągu 
został wpisany do miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego gmin i wo-
jewództwa lubelskiego, przez które będzie 
biegł rurociąg oraz pomyślnie przeszedł proces 
notyfikacji pomocy publicznej. Teraz koniecz-
ne będzie podpisanie listów intencyjnych lub 
umów handlowych pomiędzy potencjalny-
mi odbiorcami i dostawcami ropy naftowej 
z regionu basenu Morza Kaspijskiego, w tym 
przede wszystkim z Azerbejdżanu. 

Czy Pańskim zdaniem obecny model 
opodatkowania paliw jest właściwy? Py-
tanie to zadaję w imieniu konsumentów, 
którzy ponoszą coraz większe koszty ich 
zakupu. Jednocześnie zaobserwować moż-
na wzrastający indywidualny import paliw 
z Obwodu Kaliningradzkiego, z którego 
(według informacji podanej przez Polską 
Izbę Paliw Płynnych) Polacy wywożą ok. 
100 tys. litrów benzyny dziennie.

Chciałbym podkreślić, że obecny model 
opodatkowania paliw opiera się na obowiązu-
jącym systemie prawnym m.in. ustawie o po-
datku akcyzowym, ustawie o podatku od to-
warów i usług oraz corocznym obwieszczeniu 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej dotyczącym opłaty paliwowej. 
W przypadku podatku akcyzowego, należy 
również wspomnieć o minimalnych stawkach, 
którymi są obłożone paliwa płynne w pań-
stwach Unii Europejskiej. 

Pragnę zaznaczyć, że na początku lutego 
2013 r. za benzynę silnikową płaciliśmy naj-
mniej w całej UE. Z kolei olej napędowy moż-
na było kupić taniej jedynie w Luksemburgu. 
Również pośrednie stawki podatkowe, który-
mi obłożone są paliwa ciekłe w Polsce, należą 
do jednych z najniższych w Europie.

Rzeczywiście, do Polski trafia również 
paliwo z Obwodu Kaliningradzkiego. Pozwala 
na to ustawa o podatku od towarów i usług, 
która zwalnia z podatku import surowca do 
200 litrów przewożonego w standardowych 
zbiornikach prywatnych środków transpor-
tu. Limit ten został zwiększony przepisami 
rozporządzenia wykonawczego do ustawy 
o VAT. W tym przypadku możliwy jest bezcło-
wy transport maksymalnie 600 litrów paliwa 
przewożonego w standardowym zbiorniku 
handlowego pojazdu samochodowego. Re-
gulacje te zostały wprowadzone w ramach 
implementacji unijnej dyrektywy.

Na jakim etapie znajduje się realizacja 
projektu korytarza transportu gazu Północ-
-Południe?

Korytarz Północ-Południe, czyli integracja 
rynków gazu w Europie Środkowo-Wschodniej 
i Południowo-Wschodniej to bardzo zaawan-
sowany projekt. Niedawno przyjęte w Brukseli 
polityczne porozumienie dotyczące nowych 
wytycznych dla transeuropejskich sieci ener-
getycznych znacznie przyspieszyło realizację 
tej inwestycji.

Został on także włączony do unijnego pro-
jektu ws. infrastruktury energetycznej, która 
jest częścią tzw. pakietu infrastrukturalnego. 
Obecnie przedstawiciele państw członkow-
skich wraz z Komisją Europejską opracowują 
listę najważniejszych przedsięwzięć tzw. PCI, 
które będą mogły liczyć m.in. na przyspie-
szoną ścieżkę uzyskiwania pozwoleń, zachę-
ty inwestycyjne czy możliwość ubiegania się 
o fundusze z budżetu UE (program CEF).

Już wkrótce dowiemy się które inwestycje 
otrzymają wsparcie. Wszystko wskazuje na to, 

iż nasze projekty m.in. terminal LNG w Świno-
ujściu oraz połączenia z Czechami i Słowacją, 
mają bardzo duże szanse na uzyskanie statusu 
PCI i związane z nim przywileje.

Przypomnę również, że pod koniec 2012 
roku podpisaliśmy Memorandum of Under-
standing ze Słowacją w sprawie budowy inter-
konektora, a obecnie przygotowujemy umowę 
międzyrządową w tej sprawie. Podobne kroki 
będziemy chcieli przedsięwziąć w przypadku 
połączenia z Czechami.

Wszystko wskazuje więc na to, że uda 
nam się szybko zrealizować kluczowe projekty 
polskiej części korytarza Północ-Południe.

Biorąc pod uwagę położenie geogra-
ficzne Polski oraz jej potencjalne zasoby 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych czy nie 
należałoby rozważyć przyjęcie polityki 
zmierzającej do uzyskania przez nasz kraj 
statusu centrum handlu gazem w Europie 
Środkowej i Wschodniej?

Położenie geograficzne Polski czyni nasz 
kraj doskonałym miejscem do lokowania tu 
tzw. hubów gazowych, czyli węzłów wymiany 
handlowej tego surowca. Żeby Polska mogła 
stać się regionalnym centrum handlu gazem 
potrzebna jest także sprawna infrastruktura 
gazowa, której budowa jest jednak procesem 
długotrwałym i niezwykle kapitałochłonnym 
oraz nowe przepisy. W MG przygotowujemy 
zmiany w prawie liberalizujące rynek gazu 
ziemnego, co pozwoli utworzyć w naszym 
kraju europejskie centrum handlu gazem.

Jeśli chodzi o zasoby gazu ziemnego 
w formacjach łupkowych, pamiętajmy, że ich 
wielkość nie została jeszcze potwierdzona, 
a różnice pomiędzy poszczególnymi szacun-
kowymi danymi na ten temat są bardzo duże. 
Cały czas potrzebujemy więcej odwiertów, 
aby zweryfikować prognozy. Muszą także 
powstać stabilne i korzystne dla inwestorów 
ramy prawne, dotyczące wydobycia węglowo-
dorów ze złóż niekonwencjonalnych. Kluczowe 
w tej kwestii projekty, czyli nowelizacja usta-
wy prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa 
o specjalnym podatku węglowodorowym, 
które przygotowało Ministerstwo Środowi-
ska, znajdują się obecnie na etapie uzgodnień 
międzyresortowych i konsultacji społecznych. 
Czeka nas zatem jeszcze wiele pracy, zanim 
zaczniemy wydobywać gaz z łupków na skalę 
przemysłową.

Rozmawiał Marcin Sienkiewicz
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Jerzy	Papuga

Z punktu widzenia wychodzącego inwestora

– Panie dyrektorze, kanadyjski Talisman 
Energy opuszcza Polskę…

– Naszą „rozliczeniową” rozmowę zaczął-
bym od nakreślenia takiej sceny: jest kraj o  spo-
rych zasobach bogactw naturalnych, w którym 
od jakiegoś czasu wydobywa się również ropę 
naftową i gaz ziemny, choć w niewielkich ilo-
ściach. I raptem geolodzy, zarówno polscy jak 
i zagraniczni stwierdzają, że formacje geologicz-
ne przebiegające przez kraj są łudząco podobne 
do tych, które znajdują się na innych kontynen-
tach, a tam odkryto już zasoby węglowodorów, 
które można przy obecnie dostępnej technologii 
z powodzeniem eksploatować. Pojawia się gru-
pa chętnych do tego poszukiwaczy…

– …pionierów…
– Pionierów, którzy chcą przyjechać, zbadać 

te węglowodory, aby móc je później wydoby-
wać. Z punktu widzenia państwa modelowe 
myślenie powinno być takie, że skoro są chętni 
by nieudokumentowane jeszcze zasoby zbadać, 
a wiąże się to z wydawaniem  wielkich pienię-
dzy, to trzeba im to w jak najdłuższym czasie 
umożliwić. I cieszyć się z tego, że zawiązywa-
ne są spółki, wynajmowane biura, zatrudniani 
ludzie i angażowane tzw. moce przerobowe. 
To znaczy, dokonywany wynajem sprzętu, in-
westowanie w ludzi i najnowsze technologie, 
w żmudne poszukiwania i wywiązywanie się 
z obowiązków wobec państwa. Im dłużej trwa 
wydawanie pieniędzy przez inwestorów, tym 
bardziej polityka kraju posiadającego zasoby 
powinna temu sprzyjać. Chodzi o to, aby jak 
najwięcej inwestorów posadowiło tu swoje 
wieże, przeprowadziło poszukiwania i w efek-
cie zaczęło eksploatację złóż. Z punktu widzenia 
państwa im dłużej, tym lepiej.

– To model idealny, ale w pewnym mo-
mencie pada pytanie o efekty. Jest gaz czy go 
nie ma? Będziecie eksploatować, czy nie?

– Gdybym był na miejscu, traktowanego 
umownie, państwa, to zachęcałbym inwesto-
rów do jak najdłuższego i jak najdokładniejsze-
go poszukiwania złóż, a nie wyznaczał im hory-
zontu czasowego przeprowadzenia odwiertów. 

Akurat w Polsce, przy obecnym stanie wiedzy 
geologicznej, najpierw trzeba stwierdzić, gdzie 
są pokłady węglowodorów, a następnie czy na-
dają się do dalszej przemysłowej eksploatacji. 
Taki proces, zakładam, mógłby trwać pięć do 
siedmiu lat, i dopiero po tym okresie można by 
podejmować decyzje: wydobywamy czy dzięku-
jemy inwestorom. Zresztą, oni sami je podejmą, 
gdyby nie znaleźli złóż lub zasoby były nieko-
mercyjne.

– Dajmy na to, że są komercyjne?
– Dopiero wtedy inwestorzy siadają do 

stołu i rozmawiają z państwem – właścicielem 
tych zasobów – w jaki sposób je wydobywać. 
Chodzi przecież o działalność biznesową, dla 
zysku, a państwu, o należne korzyści: przy-
chody z podatków, opłat i innych danin a także 
o korzyści z długoletniego funkcjonowania da-
nej spółki na polskim rynku. Tego rodzaju mo-

del jest obecny w krajach wysokorozwiniętych, 
które mają gospodarkę wolnorynkową opartą 
o wymianę towarową, gdzie sama polityka jest 
tylko sposobem prowadzenia interesów stra-
tegicznych, zarówno ekonomicznych jak i spo-
łecznych. My zdecydowanie jesteśmy opóźnieni 
w tym zakresie.

– Dlaczego?
– Inwestorzy, z naprawdę sporymi zaso-

bami finansowymi, szturmem ruszyli do Polski, 
ale zamiast napotkać urzędników proszących 
o poszukiwania węglowodorów do skutku, na-
potkali nieznane im dotąd bariery. Choćby to, że 
od razu mówiło się: musicie zapłacić tyle a tyle, 
już na samym początku poszukiwań.

– Prawem kontrastu, jaki kraj wydaje się 
być bliski ideałowi inwestorskiemu?

– Pracuję w firmie kanadyjskiej i to jest 
mój naturalny punkt odniesienia. Kanada prze-
chodziła przez różne odcienie relacji pomiędzy 
inwestorami a państwem. Ale w bardzo krót-
kim czasie uporała się ze swoją biurokratyczną 
mentalnością i doprowadziła do maksymalnie 

Z Tomaszem Gryżewskim, Talisman Polska rozmawia Jerzy Papuga

TOMASZ A. GRYŻEWSKI, w Talisman Energy pełni funkcję Corporate Affairs Lead – dyrektora 
ds. korporacyjnych. Odpowiada za budowanie i rozwijanie relacji z interesariuszami, przedsta-
wicielami władzy, rządu, administarcji publicznej, regionalnej i lokalnej oraz za komunikację 
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efektywnego systemu zarządzania procesem 
inwestycyjnym. Stało się to głównie w Albercie 
i Brytyjskiej Kolumbii, gdzie są największe zło-
ża i działają inwestorzy. Proces decyzyjny, a co 
za tym idzie inwestorski, są absolutnie prze-
widywalne i transparentne; wiadomym jest, 
gdzie kto poszukuje i co znajduje. Wiadomym, 
w jaki sposób troszczy się o kwestie środowi-
skowe, o kwestie społeczne, jak wyglądają 
podatki i opłaty eksploatacyjne i jak postępuje 
eksploatacja złóż. Zawsze uważałem, że przy 

tworzeniu swoich procedur i struktur warto brać 
przykład z najlepszych, a wydaje się, że Kana-
dyjczycy, ze swoim systemem administracyjnym 
i swoimi procedurami są najlepsi.

– Może jakiś przykład?
– Pierwszy z brzegu – cały departament 

zarządzania energetyką gazową w prowincji 
Alberta jest utworzony jako zupełnie oddziel-
na agenda rządową, w dodatku finansowana 
przez tych, którzy poszukują gazu. Innymi sło-

wy, gdyby inwestorzy nie poszukiwali gazu, to 
tej agendy by po prostu nie było. Jest to bar-
dzo przejrzyste narzędzie, powołane oczywiście 
w oparciu o ustawodawstwo krajowe i przepisy 
obowiązujące w danej prowincji. Sam mecha-
nizm powoduje, że każdy jest zainteresowany, 
aby szybko i należycie być przez państwo ob-
służonym. Wiedzieć, na jakim etapie i w jakim 
zakresie składa się poszczególne wnioski, jak 
wygląda procedura koncesyjna, a jak procedura 
oceny wpływu na środowisko? W jakim zakresie 
można wydobywać węglowodory i w jakiej ska-
li dzielimy się z prowincją i państwem zyskami? 
Jak wyglądają podatki i czy istnieje potrzeba 
dostosowania skali obciążeń do warunków 
„na miejscu”? Tymi wszystkimi kapitalnymi, 
z punktu widzenia inwestora, kwestiami, 
zajmuje się jedna instytucja. Sam fakt, że 
procedura uzyskania koncesji oraz pozwolenia 
na wiercenie w danym miejscu trwa …

– Niech zgadnę, pół roku?
– Nie, maksimum 37 dni kalendarzowych, 

już o czymś świadczy. A w Polsce między 8 a 12 
miesięcy, przy czym jest to wersja najbardziej 
optymistyczna, kiedy nie pojawiają się żadne 
problemy interpretacyjne, na poziomie różne-
go typu urzędników, którzy po prostu boją się 
podejmować decyzji, albo nie wiedzą jak to 
uczynić. Dodam, że bardzo podobne modele 
są zastosowane w amerykańskich stanach Tek-

Fot. arch. Talisman Energy
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sas, Waszyngton czy Pensylwania. Polskie de-
legacje jeździły do tych miejsc, wiem o dwóch 
czy trzech takich misjach, ale chyba skończyło 
się tylko na wyjazdach zapoznawczych. Z wła-
snego doświadczenia mogę stwierdzić, że nie 
miały one żadnego przełożenia na pragmaty-
kę służbową. Gdzieś te obserwacje zaginęły, 
dobry przykład wyparował jak eter. Odnoszę 
dzisiaj wrażenie, że były to bardziej wycieczki 
krajoznawcze, aniżeli wyjazdy służbowe, które 
miałyby przenieść na polski grunt modelowe 
rozwiązania z tamtej dobrze funkcjonującej 
płaszczyzny decyzyjnej.

– Nauka poszła w las?
– Jeszcze dwa lata temu inwestorzy za-

graniczni działający w Polsce myśleli, że nie-
które modelowe rozwiązania z Ameryki znajdą 
tu zastosowanie. Tymczasem okazało się, że 
nadal nie ma pełnomocnika ds. gazu łupko-
wego i urzędu, który zbiorczo zajmowałby się 
sprawami proceduralno-administracyjnymi…
Gdzie indziej składa się wniosek o koncesję, 
gdzie indziej rejestruje spółkę poszukiwaw-
czo-wydobywczą, zupełnie gdzie indziej pła-
ci podatki węglowodorowe, a gdzie indziej 
opłaty eksploatacyjne. W innym okienku za-
łatwia pozwolenie na wodę, na innym biurku 
pozwolenie na piasek czy żwir, a tak w ogóle 
to zarządza tym wszystkim ministerstwo, któ-
re akurat odpowiada za gospodarkę. Mamy 
Wyższy Urząd Górniczy, Państwowy Instytut 
Geologiczny, ministra gospodarki i ministra 
środowiska, poza tym dyrekcje ochrony śro-
dowiska i cały sznur organów decyzyjnych 
i opiniujących, na poziomie województw, sta-
rostw i gmin, z którymi należy się liczyć. No 
i biegamy pomiędzy tymi urzędami, przenosi-
my papiery z miejsca na miejsce, od jednego 
biurka do drugiego, wykonując de facto pracę 
urzędnika bądź gońca, a nie poszukiwacza 
węglowodorów. Jakże często po 9 miesiącach 
dowiadujemy się, że gdzieś nie postawiliśmy 
przecinka albo napisaliśmy, że chcemy wiercić 
na 3 tys. m, a okazuje się, że gaz jest na 3, 2 
tys. m, i niestety na te 200 m niżej nie mo-
żemy przewiercić już złoża, bo trzeba zacząć 
procedurę od nowa. Wystarczy kilka takich 
przypadków i następuje załamanie pozytyw-
nych emocji poszukiwawczych oraz wyhamo-
wywanie zapału pionierskiego... Zwłaszcza po 
stronie inwestorów zagranicznych, który nie 
są przyzwyczajeni do tego typu barier, gdyż 
tam jak coś się robi, to po to, aby załatwić pro-
blem. Robi się z maksymalnie dobrą wolą, po-
zytywnym nastawieniem i po to, ażeby znaleźć 
węglowodory i je eksploatować. Przykro mi, 
ale odniosłem wrażenie, że w Polsce nie szu-
ka się węglowodorów żeby je szybko i obficie 

eksploatować. Głównym celem wydaje się być 
szukanie dla szukania, co tłumaczyłoby bardzo 
wiele dziwnych sytuacji.

– Ile czynności urzędowych firma Tali-
sman Energy wykonywała przeciętnie, ażeby 
mogła zajmować się wierceniem, do czego 
została powołana?

– Czynności – chyba setki, jeśli nie tysiące! 
Z naszych wewnętrznych analiz wynika, by wy-
bić wiertło w ziemię, to samych dokumentów, 
uzyskanych z przeróżnych organów administra-
cji rządowej i samorządowej trzeba było zebrać 
ok. 60. W tym tak ważnych, jak ocena oddzia-
ływania na środowisko, czy karta informacji 
o środowisku, jak również zupełnie banalnych, 
jak pozwolenie na prąd, na wywiercenie studni 
na wodę, pozwolenie na czerpanie z tej stud-
ni wody i na jej zamknięcie. Podobnie z drogą: 
pozwolenie na utwardzenie drogi, jej oznako-
wanie, następnie na jej roztwardzenie, usunię-
cie znaków... Sam spotkałem się z sytuacją aż 
6 pozwoleń na czerpanie wody dla 50 ludzi 
pracujących na wiertni, by mogli mieć jako takie 
warunki higieniczne i warunki pracy. Pozwoleń 
dla samej lokalizacji, wywiercenia, ocembro-
wania i zbadania jakości wody z konkretnego 
ujęcia, po gospodarkę ściekową i badania Sa-
nepidu. A są jeszcze wymogi Wyższego Urzędu 
Górniczego i regionalnych dyrekcji ochrony 
środowiska... Oczywiście, każdy taki dokument 
ma swoje terminy, zgodne z kpa, jak również 
tryb odwoławczy i możliwość zaskarżenia. I każ-
dy trzeba oddzielnie złożyć.

– A w Kanadzie jak jest to załatwiane?
– Obowiązuje system „one window shop-

ping”, czyli system „jednego okienka”. I on zna-

komicie działa! Wiadomym bowiem w Kanadzie 
jest, że rolą inwestora z przemysłu poszuki-
wawczego nie jest dochodzenie swoich spraw 
w urzędach, ale wiercenie i poszukiwanie gazu. 
Papierkowa robota to rola urzędników pracują-
cych de facto za pieniądze inwestorów. W prak-
tyce wygląda to tak, że jako inwestorzy skła-
damy w jednym okienku wniosek, co chcemy 
wykonywać i na jakim obszarze, a odpowiednia 
administracja, ze wszystkimi sobie podległymi 
agendami, ustala terminy wydania decyzji i nad 
tym pracuje. Wskutek tej pracy, jak z maszy-
ny, „wypluwane” są odpowiednie dokumenty, 
w których jest napisane: działamy w takim a nie 
innym celu, czego konkretnie szukamy, ile to 
kosztuje, komu i kiedy płacimy podatki, jakie są 
warunki brzegowe inwestowania i prowadzenia 
działalności operacyjnej. Wreszcie, kiedy najpóź-
niej należy zacząć prace, jaki jest ich zakres. Nie 
określane są przy tym głębokości wierceń, bo 
chodzi przecież o to, żeby znaleźć gaz. I taki do-
kument wychodzi do inwestora, który porusza 
się w procesie inwestycyjnym jak po sznurku. 
Ale co ważne, już po tym wszystkim, obowiązu-
je doskonały system raportowania o wynikach 
i monitorowania postępu prac. Wystarczy wejść 
na stronę odpowiedniej administracji kanadyj-
skiej i zobaczyć, że wszyscy, którzy dostali zgodę 
na wiercenia i na eksploatację zasobów, niemal 
w godzinowych interwałach podają specjalne 
raporty. Jest to bieżąca informacja, która obrazu-
je sytuację na poszczególnych polach eksploata-
cji. Każdy, kto ma odpowiedni kod dostępu, jest 
w stanie sprawdzić, co dany inwestora w danej 
chwili robi – gdzie jest i co znalazł. Taka trans-
parentność w systemie on line daje administracji 
możliwość podejmowania błyskawicznych decy-
zji co do dalszych działań.

Fot. arch. Talisman Energy
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– Jak daleko nam do tego systemu?
– Bardzo, bardzo daleko, bo wszystko od-

bywa się raczej papierowo, raporty składane są 
raz na miesiąc i raz na kwartał, i aż się prosi, 
przy obecnym rozwoju techniki cyfrowej, żeby 
wprowadzić choć najprostsze modele raporto-
wania. Co prawda nam mniej, ale urzędnikom 
i administratorom na pewno pomogłyby one 
zrozumieć, z czym mają do czynienia.

– Ten polski show gazowy trochę oklapł, 
ale cały czas wierzymy, że gaz jest i da się 
wydobyć…

– Fachowcy od samych wierceń mówią, je-
den na osiem odwiertów poszukiwawczych jest 
zwykle trafiony. Co przy tak wielkim obszarze 
poszukiwań od Pomorza po Podkarpacie, bez 
przynajmniej 200 odwiertów nie da odpowie-
dzi, czy znaleziony gaz jest komercyjny czy nie. 
A nie można tych 200 odwiertów szybko wy-
konać, bo istnieją problemy regulacyjne i proce-
duralne. Uważam, że zasoby może nie są takiej 
wielkości, jak niektórzy myśleli prawie 7 bln m 
3, na pewno jednak  w głównym pasie usko-
ku tektonicznego zalegają skały łupkowe, które 
są obiecujące. Mogę powiedzieć, że w naszych 
rdzeniach, poddanych badaniom w USA, Niem-
czech i Kanadzie, znaleźliśmy obiecujące ilości 
gazu i ropy, ale nie możemy jeszcze powiedzieć, 
czy są komercyjne, czy nie.

– Dlaczego?
– Po prostu nie możemy odnieść naszych 

wyników do wyników innych poszukiwaczy, 
żeby stwierdzić np. jak przegłębia się rozkład 
danego złoża. Konkretnie, gdzie ono się zwięk-
sza,  a gdzie zmniejsza, jaka jest jego miąższość, 
gdzie ono jest grubsze, a gdzie cieńsze. Jeżeli 
nie będziemy znać tych parametrów, to nie 
będziemy podejmować decyzji o dalszych wier-
ceniach. Ale gaz i ropa z łupków jest, takie są 
opinie najwybitniejszych fachowców!

– Co Polska powinna zrobić, aby uprosić 
procedury. Powołać nowe ministerstwo su-
rowców i energii?

– Trudno powiedzieć, czy dałoby to ocze-
kiwane skutek. Trzeba by się najpierw pochylić 
nad bardzo skomplikowanym polskim prawem 
i je uprościć tam, gdzie jest to możliwe. Ale już 
dzisiaj można być pewnym, że o wiele łatwiej by 
się wszystkim  funkcjonowało, gdyby był jeden 
ośrodek podejmujący decyzje. Mógłby być to 
pełnomocnik rządu, ale nie malowany, a z so-
lidnym zapleczem merytorycznym. Pełnomocnik 
wcale nie od fiskalizmu, tylko z zapleczem po-
trzebnym do udrożnienia procedur dla jak naj-
szybszego przeprowadzenia prac poszukiwaw-
czych i eksploatacji zasobów. Wydaje mi się, że 

powinno nastąpić funkcjonalne połączenie po-
między agendami ministra środowiska o agen-
dami ministra gospodarki, na zasadzie „one 
window shopping”. Może za wcześnie, żeby od 
razu tworzyć jeden urząd, ale na początek być 
może coś, co by łączyło kompetencje tych or-
ganów i powodowało, że prace poszukiwawcze 
mogłyby przyspieszyć. Dopiero gdyby okazało 
się, że prace poszukiwawcze dały pozytywny 
efekt pozwalający myśleć o  komercjalizacji, 
należałoby stworzyć jednolitą agendę rządową, 
która szybko objęłaby ten zakres spraw. 

– Czy to nie symptomatyczne, że jedną 
z pierwszych ustaw, jaką w obecnym Sejmie 
złożono do Laski Marszałkowskiej, była usta-
wa o opodatkowaniu węglowodorów, autor-
stwa P i S…

– Rozpoczęcie już w 2011 roku debaty nt. 
opodatkowania węglowodorów, czyli zasobów, 
których de facto nie mamy, a dopiero spodzie-
wamy się mieć, wzbudziło  zdumienie wśród 
inwestorów. Wchodząc do Polski doskonale 
orientowali się, że prawo w tym zakresie jest 
do pewnego stopnia niedorozwinięte, choć-
by w porównaniu do prawa holenderskiego, 
brytyjskiego, nie wspominając o kanadyjskim. 
Spodziewali się, że to prawo będzie zmie-
nione i zaczną obowiązywać inne zasady. Ale 
nie spodziewali się, że dyskusję zacznie się od 

opodatkowania, nie zmieniając procedur admi-
nistracyjnych i nie udrażniając samego procesu 
decyzyjnego. To jest jeden z większych powo-
dów konsternacji tego sektora w Polsce i wyha-
mowania procesu poszukiwań. Bo jeszcze „nie 
wiemy, czy znaleźliśmy”, a już musimy w nasze 
algorytmy biznesowe wpisywać zapowiadane 
podatki. To powoduje, że modele biznesowe 
tworzone dla Polski stają się mniej konkurencyj-
ne niż w innych krajach.

– Ale może lepiej wiedzieć zawczasu, co 
ma być opodatkowane i w jakiej wysokości, 
niźli żywić obawy?

– To prawda, że rynek dobrze przyjął rządo-
we założenia opodatkowania węglowodorów, 
ale główne zagrożenia dla tego przemysłu nie 
płyną z fiskalizacji zasobów, ale z problemów 
proceduralnych i braku sumarycznego podejścia 
do cash flow. Mamy problemy z amortyzacją 
środków trwałych, nawet z tym, co jest inwe-
stycją, a co inwestycją nie jest, z pozwoleniem 
na budowę itp. itd. Innymi słowy, jest to najeżo-
ne potencjalnymi eksplozjami pole minowe, po 
którym ostrożnie stąpamy. Sprawę komplikuje 
to, że każdy odwiert jest inny, ma swoje koszty 
i nakłady. Dlatego, być może aż do przesady, 
każde jedno pole eksploatowane w Brytyjskiej 
Kolumbii, jest inaczej opodatkowane. Bo ma 
inne koszty, nakłady i inne warunki geologicz-

Fot. arch. Talisman Energy
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ne. Inwestor nie ma na to wpływu, rządzi tym 
nieobliczalna przyroda i geologia. Czasami 
oczekuje od państwa ulgi, po to, żeby w ogó-
le móc produkować, a państwo miało z tego 
finalne korzyści.

– Rozumiem, że wiercenia zapoczątko-
wane przez Talisman Energy, a także doro-
bek związany z funkcjonowaniem w Polsce, 
nie zniknie, wraz z odejściem tej firmy na 
inne obszary?

– Talisman Energy od początku miał bar-
dzo profesjonalne podejście do poszukiwań 
w Polsce, studiując mapy, analizując przepi-
sy, konsultując wszelkiego rodzaju punkty 
krytyczne, wynikłe z procedur i zasad. Łącz-
nie z tym, że zastosowaliśmy sprawdzone 
w Kanadzie i USA metody pracy w terenie. 
Nawiązywaliśmy relacje z miejscowymi spo-
łecznościami, zanim przystępowaliśmy do prac 
poszukiwawczych, i to na różnych szczeblach: 
zarówno władz samorządowych, jak i miesz-
kańców, liderów i organizacji działających 
w danym regionie. Bardzo dokładnie prześle-
dziliśmy proces wydawania decyzji w zakresie 
składanej dokumentacji, co nam zajęło dużo 
czasu, aby to wszystko rozpoznać i się nie 
pogubić. Ale on się nam zwrócił, gdyż zaosz-
czędziliśmy wysiłku w późniejszym terminie. 
My po prostu wiedzieliśmy, co i gdzie chcemy 
uzyskać, potrafiliśmy to wskazać urzędnikom. 
Kosztowało to dużo potu i łez na początku 
procesu inwestycyjnego, a nie wszystkie firmy 
tak robią. No i nie mieliśmy większych pro-
blemów społecznych, co jest ważną sprawą 
w procesie poszukiwań.

– Ale one były.
– Były, ale w nieznacznej skali. Otwarcie 

się współczesnego świata informacyjnego 
dla wszystkich bez wyjątku stawia przed in-
westorem nowe zadania. Każdy przecież, za 
kliknięciem klawisz w laptopie lub przycisku 
w telefonie komórkowym może dotrzeć do 
pełni informacji; mieszkańcy w rejonach po-
szukiwań są doskonale zorientowani w proce-
sie decyzyjnym. Nie mając informacji bezpo-
średnio od nas, że inwestycja gazowa może 
mieć tu miejsce, mieszkańcy reagują czysto 
ludzkim odruchem protestu. Talisman Energy 
o tym wiedział i stworzył w Polsce wyspecja-
lizowaną komórkę, która zajmowała się spo-
tkaniami z wójtami, starostami, mieszkańcami 
gmin i nawiązywaniem kontaktów. Odbyło się 
naprawdę dużo spotkań edukacyjnych i infor-
macyjnych, także o tym, w jaki sposób na da-
nym obszarze będziemy się poruszać, w jakich 
terminach, w jakim zakresie. Jak będą wyglą-

dać nasze prace, czego należy się spodzie-
wać i obawiać. Wiadomo bowiem, że zanim 
będzie gaz, to kilkaset ciężkich samochodów 
musi dany rejon przez jakiś czas rozjeżdżać. 
Jest to uciążliwe, choć nie tak, jak kopalnia 
węgla brunatnego czy nawet żwirownia. Ci, 
co tego społecznościom lokalnym nie mówili, 
skazywali się na czerpanie przez nią wiedzy 
z filmów typu ”Gasland”, jak wiadomo zma-
nipulowanego i zupełnie nieprawdziwego. To 
doświadczenie jest dla mnie osobiście bardzo 
ważne, bo inwestor liczący na posadowienie 
się w danej społeczności na długie lata, musi 
brać to pod uwagę. 

– A organizacje ekologiczne.
– Ponieważ podchodziliśmy do pracy ze 

społecznościami lokalnymi bardzo poważnie, 
to na długi czas przed rozpoczęciem poszuki-
wań i wierceń, staraliśmy się zidentyfikować, 
poznać i spotkać z różnymi organizacjami. Czy 
to ze społecznymi, regionalnymi, kulturalnymi, 
czy ekologicznymi, nawiązując z nimi dialog 
a nawet współpracę. W jaki sposób się poru-
szać, aby nie zrazić sobie środowiska i sojusz-
ników i nie być nieproszonym i niechcianym 
gościem? Nie mieliśmy tu specjalnie negatyw-
nych doświadczeń, aczkolwiek zdarzyło się raz 
czy dwa, że po naszym wejściu zaczęły działać 
od hoc utworzone stowarzyszenia czy funda-
cje, które mówiły, że są ekologiczne. Ale jedy-
ne, co z siebie potrafiły wyartykułować, to że 
nie chcą gazu i nie chcą inwestycji w terenie. 
Co ciekawe, nie były to podmioty przygoto-
wane merytorycznie i zawodowo w tematyce, 
o której tak ochoczo się wypowiadały. Ich 
kompetencje sprowadzały się do polskiego 
„nie bo nie”.

– Jak to pokonywać?
– Jako przedstawiciel inwestora kanadyj-

skiego mogę z tej perspektywy powiedzieć, że 
każdemu inwestorowi zależy na współpracy 
z organizacją ekologiczną z danego terenu, 
która wskaże obszary wymagające omijania, 
pod specjalną ochroną. Chodzi tu o mikro-
elementy na skalę lokalną, a nie o obszary 
Natura 2000 czy parki narodowe – tu wiedza 
jest ogólnie dostępna. Teraz zaś mamy do 
czynienia z powstawaniem organizacji pro-
testujących przeciwko poszukiwaniom gazu 
jako takiego. Są one tworzone tylko dla tego 
protestu, nie mają nic wspólnego z regionem, 
który rzekomo reprezentują. Właściwie ich 
portfolio protestu jest tak szerokie jak tablica 
Mendelejewa, a jednym celem wcale nie jest 
ochrona środowiska, tylko wymuszanie hara-
czu od inwestora. 

– Mocne słowa, a czy poparte przykła-
dami?

– Wielokrotnie najgłośniej protestują 
podmioty, których sponsorami są np. określo-
ne kancelarie prawne, które wysyłają swojego 
konsultanta do procedury oceny oddziaływa-
nia na środowisko. Symbioza jednego i dru-
giego ogólnie polega na tym, że organizacja 
protestuje dopóty, dopóki kancelaria nie 
otrzyma od inwestora zlecenia na wykonanie 
badań lub ekspertyz. Niestety, tak jest w przy-
padku wielu inwestycji łupkowych i zdarza się 
zazwyczaj w chwili przystępowania do szcze-
linowania, gdzie wymagane jest uzgodnienie 
procedury oceny na środowisko. Nowelizacja 
prawa górniczego i geologicznego nie wpro-
wadziła tu żadnych obostrzeń, nie ma wymo-
gów dla organizacji ekologicznej, żeby stała 
się ona rzeczywistym i pewnym partnerem 
dla inwestora, jako źródło wiedzy o środo-
wisku naturalnym danego regionu. Tu nadal 
obowiązuje wolnoamerykanka, zgłaszają się 
dowolne organizacje, które pragną być stroną 
w postępowaniu i dzieje się to w biały dzień. 
A wiedza fachowa takiej „strony” jest żadna, 
nie poparta ani kadrowo, ani merytorycznie 
jakimkolwiek dorobkiem. Jedynym celem jest 
protest, a to nie są działania ekologiczne ale 
raczej eko-terrorystyczne. Dochodzi jeszcze do 
tego typowo polskie liberum weto, że każdy 
na każdym etapie może protestować przeciw-
ko wszystkiemu. Ale najbardziej karykatural-
ne jest to, że w Polsce głównymi protestami 
nie były protesty miejscowych społeczności 
z rejonów odwiertów, ale przeróżnych przy-
jezdnych, nawet z zagranicy. Eko-terrorystów 
z Niemiec czy Francji, którzy tam już nie mają 
żadnej racji bytu, bo ustawodawstwo w tych 
krajach ukróciło tego typu praktyki. Na całe 
szczęście w każdej polskiej gminie czy po-
wiecie są osoby, które zajmują się przyrodą 
swojej okolicy, które doskonale wiedzą, jakie 
zasoby przyrodnicze mogą być narażone na 
straty. Warto bazować na ich wiedzy, kom-
petencji i wieloletniej dokumentacji. A każdy 
przypadek oszołomstwa albo eko-terroryzmu 
powinien być odseparowany i ograniczany 
przez administrację i inne organy. Warto o tym 
informować zarówno policję, jak i prokuraturę. 
Niestety, to się nie dzieje systemowo, a jedy-
nie na wniosek zainteresowanych. Urzędnicy 
są paraliżowani przez protesty, a powinny one 
być rozpatrywane tylko w procesie konsultacji 
społecznych. Dalej niech rządzi demokracja 
przedstawicielska.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Jerzy Papuga
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Wspieramy przyszłych 
geologów

Pracuj bezpiecznie

Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze

Zielona  Góra  była  gospodarzem 
XXVI  finału  Ogólnopolskiego  Kon-
kursu  Wiedzy  Geologicznej.  Zaan-
gażowaliśmy się  jako sponsor wyda-
rzenia,  a  w  jury  konkursu  zasiadł 
pracownik Oddziału Geologii i Eks-
ploatacji Stanisław Mamczur. 

Tematem tegorocznej edycji konkursu, który 
odbył się w dniach 17-19 kwietnia, była „Geo-
logia i hydrogeologia Przedgórza Sudeckiego 
i Sudetów”. Do finału zakwalifikowało się 12 
uczniów z czterech szkół – Zespołu Szkół Tech-
nicznych im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Gó-
rze, Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa im. Walerego 

Rywalizację drużynową ogólnopolskiego konkursu geologicznego zwyciężyła ekipa z Zielonej Góry. Dyplom i nagrody wręczał 
wygranym Stanisław Mamczur z Oddziału Geologii i Eksploatacji. Fot. Mirosław Wyderkiewicz

Goetla z Krakowa, Technikum Geologiczno-Geo-
dezyjno-Drogowego im. Profesora Stanisława 
Kluźniaka z Warszawy i Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza 
z Krosna.

Po trzech dniach zmagań wszystko było 
jasne, gospodarze – ZST im. Mikołaja Koperni-
ka zwyciężyli w rywalizacji drużynowej! Drugie 
miejsce zajęła szkoła z Krakowa, trzecie z War-
szawy, czwarte z Krosna. Zwycięzcy rywalizacji 
indywidualnej otrzymali cenne nagrody rzeczo-

we i te najważniejsze – indeksy na uczelnie 
wyższe: AGH, Uniwersytet Warszawski i Uni-
wersytet Wrocławski. Oprócz tego najlepsza 
drużyna, którą okazała się ekipa Zespołu Szkół 
Technicznych im. Mikołaja Kopernika, otrzyma-
ła od dziekana Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie agat 
przywieziony z Rio Grande do Sul w Brazylii.

Michał Burkowski
Dział Komunikacji i PR 

Bezpieczeństwo pracy dotyczy każdego 
z nas, zachowując zasady BHP chronimy siebie 
i tych, z którymi współpracujemy. Uwrażliwiać 
na sprawy bezpieczeństwa można w różny 
sposób, także niekonwencjonalny np. poprzez 
sztukę. 

W Oddziale w Zielonej Górze ekspono-
wana jest obecnie wystawa plakatów pt. 
„Pracuj bezpiecznie" przygotowana przez 

pracowników Działu BHP i Ochrony P. Poż. 
Prace pochodzą ze zbioru Centralnego Insty-
tutu Ochrony Pracy. Są to plakaty nagrodzone 
w konkursie organizowanym przez Instytut od 
ponad 20 lat. 

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR

Wystawę „Pracuj bezpiecznie” otworzył dyrektor Eksploatacji Czesław Klasiński, Fot. Tomasz 
Babel de Fronsberg 

Uczestnicy wystawy mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu BHP i higieny pracy podczas 
konkursu zorganizowanego podczas otwarcia wystawy. Fot. Magdalena Wajda
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Konferencja  podsumowująca  pro-
jekt, w którym uczestniczyli partnerzy 
zagraniczni, odbyła się 27 marca w Ło-
dzi.  Powstał  on  z  myślą  o  uczniach 
Technikum  Gazowniczego  w  Zespo-
le  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  3 
w  Łodzi.  Uczestnikami  konferencji 
byli m.in. Dyrekcja OZG Łódź MSG 
wraz  z  pracownikami  zaangażowa-
nymi w  projekt,  grono  pedagogiczne 
szkoły wraz  z Dyrekcją,  40 uczniów, 
a  także przedstawiciele ZZ  i Urzędu 
Marszałkowskiego.  Fundusze  na  jego 
realizację  pozyskano  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet  IX  Rozwój  wykształcenia 
i kompetencji w regionach. 

Czym ten projekt różni się od poprzednie-
go? Jego zasadniczy cel – którym jest podniesie-
nie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodo-
wego – pozostaje ten sam. Tym razem jednak 
był to projekt ponadnarodowy, realizowany we 
współpracy z firmami zagranicznymi – świa-

towymi liderami w dziedzinach związanych 
z innowacyjnymi systemami grzewczymi oraz 
dostawą nowoczesnych rozwiązań technicznych 
dla największych operatorów i dystrybutorów 
paliwa gazowego w swoim regionie. Mazo-
wiecka Spółka Gazownictwa pełniła w nim 
funkcję lidera, a parterami byli: hiszpańska firma 
Barnagas  Norte S.L. i niemiecka Viessmann We-
rke Berlin GmbH & Co KG. 

Wyjście poza ramy edukacji wyłącznie 
szkolnej poprzez organizację różnego typu zajęć 
pozalekcyjnych, obejmujących zarówno szkole-
nia zawodowe, jak i te kształtujące kompetencje 

kluczowe, mające ułatwić start w życie zawo-
dowe to rozwiązanie cieszące się coraz większą 
popularnością. Nie od dziś wiedzą o tym firmy 
zagraniczne. Jeden z partnerów projektu – firma 
Viessmann od lat propaguje – własnym przy-
kładem – rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Jest bowiem pomysłodawcą, istniejącej w ra-
mach Akademii Viessmann, Policealnej Szkoły 
Nowoczesnych Technik Grzewczych, będącej 
jedyną tego typu szkołą w branży grzewczej 
prowadzoną przez producenta. Działająca już 
od 10 lat szkoła jest modelowym przykładem 
efektywności tego typu kształcenia. Wydaje się, 
że również w przypadku Mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa takie rozwiązanie się sprawdza. 
W ubiegłym roku pierwsi absolwenci Techni-
kum Gazowniczego w ZSP nr 3 w Łodzi zasi-
lili szeregi pracowników Mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa. Dzięki dobremu przygotowaniu 
zawodowemu nie było koniczności wdrażania 

Renata	Łatanik

Bliżej rynku pracy
Mazowiecka Spółka Gazownictwa 
zrealizowała kolejny projekt unijny

ich do obowiązków służbowych na nowo ob-
jętych stanowiskach pracy. Z punktu widzenia 
pracodawcy to korzyść nie do przecenienia, 
oznacza bowiem oszczędność czasu i kosztów. 
Natomiast z punktu widzenia uczniów – dzięki 
możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych we współpracy z pracodawcami – był on 
szansą  na lepsze odnalezienie się w przyszłości 
na rynku pracy. 

Działania, podjęte w projekcie, nakierowa-
ne na realizację przyjętych założeń objęły m.in.:
• kształtowanie kompetencji kluczowych 

(przedsiębiorczość i inicjatywność) oraz za-
wodowych uczniów poprzez różne formy 
zajęć pozalekcyjnych:
– szkolenia: w zakresie spawania instalacji 

gazowych i zgrzewania rur polietyleno-
wych oraz bhp

– zajęcia z języka angielskiego

Konferencja podsumowująca projekt. Fot. arch. MSG

Z wizytą u Viessmanna. Fot. arch. MSG
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– zajęcia dot. umiejętności budowania 
stron www

– warsztaty IPD (Indywidualny Plan Dzia-
łania służący tworzeniu wizji rozwoju 
zawodowego i ścieżki kariery uczniów), 
w formie zajęć grupowych, obejmujących 
m.in. takie zagadnienia jak: planowanie 
kariery, uwarunkowania lokalnego rynku 
pracy, techniki aktywnego poszukiwania 
pracy, zasady opracowania dokumentów 
aplikacyjnych, przygotowanie do rozmo-
wy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a tak-
że zajęcia indywidualne – prowadzone 
przez doradców zawodowych

– seminarium z zakresu nowych technolo-
gii w gazownictwie oraz szkolenie z rów-
ności szans kobiet i mężczyzn

• opracowanie modelowego programu 
współpracy szkoły zawodowej z praco-
dawcami

• tworzenie teczek portfolio uczniów (za-
wierających m.in. certyfikaty w zakresie 
odbytych w ramach projektu szkoleń oraz 
raporty z wizyt studyjnych)

• zakup sprzętu do spawania i zgrzewania 
instalacji gazowych oraz sprzętu bhp

• wizyty studyjne: u hiszpańskiego oraz nie-
mieckiego partnera projektu, w Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz w In-
stytucie Nafty i Gazu

• wizyty partnerów zagranicznych w Polsce
• wydanie materiałów podsumowujących 

projekt oraz praktycznych poradników 
dla uczniów i nauczycieli, będących pod-
sumowaniem zdobytych podczas szkoleń 
informacji
Uczniom uczestniczącym w projekcie mógł 

wydawać się on interesujący także z innego 
względu – obejmował bowiem wizyty studyj-
ne u partnerów zagranicznych. Wizyta w firmie 
Viessmann, umożliwiła nie tylko bliższe zapo-
znanie się z jej historią i działalnością. Semi-
narium poświęcone „Programowi produkcji 
kotłów średniej mocy oraz kotłów wiszących, 
a także instalacji solarnych opartych o kolek-
tory słoneczne” było okazją do zwiedzenia 
fabryki i zapoznania się z zasadami obowią-
zującymi podczas wytwarzania pomp ciepła. 
W pamięci uczniów z pewnością pozostanie 
wizyta w skansenie – Muzeum Latarni Ga-
zowych w Berlinie, mogącym poszczycić się 
najbogatszą kolekcją tego typu latarni w Euro-

pie. Składa się na nią około 90 eksponatów, 
pochodzących z 25 niemieckich i 11 innych 
miast europejskich. Z kolei wcześniejsza wi-
zyta w Barcelonie – w firmie Barnagas Norte 
dostarczyła uczniom bogatej wiedzy na temat 
funkcjonowania hiszpańskiego systemu gazo-
wego, połączonego terminalem LNG. Wizyta 
stworzyła ponadto możliwość zapoznania się 
z dobrymi praktykami w zakresie metod kształ-
cenia uczniów, w celu ich adaptacji na grunt 
polski. Natomiast wiedza dotycząca nowych 
technologii pozwoliła nauczycielom i pracow-
nikom wspierać uczniów w wykonywaniu 
projektów edukacyjnych w ramach projektu 
unijnego.

Współpraca z partnerami zagranicznymi, 
firmami cieszącymi się międzynarodową reno-
mą, pozwoliła uczniom poznać realia funkcjo-
nowania firm na zliberalizowanym rynku gazu. 
Z punktu widzenia polskiego rynku błękitnego 
paliwa, na którym ten proces dopiero się rozpo-
czyna – to doświadczenie bezcenne.  

Renata Łatanik 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Latarnia wdowa Wilmersdorfer. Fot. arch. MSG Muzeum Latarni Gazowych w Berlinie. Fot. arch. MSG

Kurs zgrzewania polietylenu. Fot. arch. MSG Kurs spawania. Fot. arch. MSG
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Wyniki finansowe Grupy PGNiG 
za I kwartał 2013 roku

W pierwszym kwartale 2013 roku GK 
PGNiG zanotowała 1,07 mld złotych zysku 
netto wobec 333 mln złotych zysku w ana-
logicznym okresie ubiegłego roku. Tak zna-
czący wzrost był możliwy dzięki zwiększeniu 
wydobycia i sprzedaży ropy naftowej w wy-
niku uruchomienia dwóch strategicznych in-
westycji – największej w Polsce kopalni ropy 
i gazu LMG oraz wydobycia z norweskiego 
złoża Skarv.

przygotować się do wyzwań związanych z libe-
ralizacją rynku gazu – mówi Mirosław Szkałuba, 
p.o. prezesa Zarządu PGNiG SA.

Poszukiwanie i Wydobycie – najbardziej 
dochodowy segment

Największy wpływ na wyniki Grupy miał 
segment Poszukiwania i Wydobycie, którego 
wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 47% do 912 
mln zł w I kwartale 2013 roku wobec 618 mln zł 
w analogicznym okresie ub.r. Tak dobre wyniki 
segmentu to efekt rozpoczęcia wydobycia ropy 
i gazu ze złoża norweskiego Skarv oraz uru-
chomienia największej w Polsce kopalni gazu 
i ropy LMG. To dwie zakończone, strategiczne 
z punktu widzenia budowania wartości Grupy 
PGNiG i bezpieczeństwa energetycznego Polski, 
inwestycje. Dzięki nim sprzedaż ropy naftowej 
w I kwartale wzrosła o 63% do 207 tys. ton. 
Przy niższej o 3% cenie sprzedaży ropy skutko-
wało to zwiększonymi o 49% do poziomu 508 
mln zł przychodami z ropy naftowej. Wolumen 
wydobycia ropy naftowej wzrósł o 79% do 229 
tys. ton w I kwartale 2013 r.

„To kolejny dobry kwartał dla spółki pod 
względem wyników finansowych. Znaczący 
wzrost wydobycia ropy naftowej z naszych 
dwóch inwestycji pozwolił na istotną poprawę 
wyników. Warto podkreślić, że I kwartał br. 
zakończyliśmy poprawą wyników we wszyst-
kich segmentach. Stabilne kursy walut i cena 
ropy pozwoliły utrzymać koszty Grupy PGNiG 
pod kontrolą, a rynek docenił sytuację finan-
sową spółki, co znalazło odzwierciedlenie we 
wzroście wartości akcji" – podkreśla Jacek 
Murawski, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. 
Finansowych.

Poprawa wyników w Obrocie 
i Magazynowaniu

Zwiększenie o 7% wolumenu sprzedaży 
gazu pozwoliło na znaczącą poprawę efektyw-
ności segmentu Obrót i Magazynowanie. Przy-
chody tego segmentu w I kwartale 2013 roku 
wzrosły o 15%, a koszty operacyjne bez amor-
tyzacji jedynie o 5% wobec okresu porówny-
walnego. Pozwoliło to zredukować stratę ope-
racyjną EBITDA o 744 mln zł, do poziomu minus 
1 mln zł. Kursy euro i dolara amerykańskiego 
w stosunku do złotego, czyli walut, od których 
zależne są koszty pozyskania gazu, obniżyły się 
o 2%, natomiast 9-miesięczna średnia notowań 
ropy naftowej wyniosła 345 zł za baryłkę, czyli 
o 5% mniej. Jednocześnie aktualnie obowiązu-
jąca taryfa na paliwo gazowe nie pokryła w peł-
ni kosztu pozyskania gazu, czego rezultatem 
była ujemna marża na sprzedaży gazu wysoko-
metanowego oraz zawiązanie odpisu na zapas 
tego gazu w wysokości 36 mln zł.

W I kwartale br. wolumen sprzedaży gazu 
wyniósł prawie 5,38 mld m sześc., wobec 5,05 
mld m sześc. w analogicznym okresie ub.r. 
Wpływ na większą sprzedaż miały warunki po-
godowe, a także rosnąca liczba klientów spółki 
PGNiG Sales and Trading poza granicami Polski. 
W pierwszym kwartale 2013 roku spółka PST 
sprzedała w Niemczech 260 mln m sześc. gazu.

Wzrost sprzedaży gazu poprawia wyniki 
segmentu Dystrybucja

W segmencie Dystrybucja wynik operacyjny 
EBITDA I kwartału 2013 roku, sezonowo najlep-
szego, wyniósł 815 mln zł, tj. o 11% więcej niż 
w analogicznym okresie 2012 roku. Ten dobry 
rezultat jest skutkiem wyższego o 8% wolume-
nu dystrybuowanego gazu, co było efektem 
podłączeń nowych klientów, w tym także na gaz 
koksowniczy oraz zwiększonego zużycia odno-
towanego wśród gospodarstw domowych, 
w czym zauważalny był wpływ najniższych od 
10 lat temperatur w marcu bieżącego roku.

Sprzedaż ciepła i energii elektrycznej
W I kwartale 2013 roku sprzedaż ciepła 

wzrosła o 4,3% do 18,5 PJ, natomiast sprzedaż 
energii elektrycznej zwiększyła się o 7% do 1,5 
TWh. Wolumeny sprzedaży ciepła i energii elek-

Ponadto na wzrost zysku netto w I kwar-
tale 2013 wpływ miała zmieniona formuła ce-
nowa w kontrakcie jamalskim,  a także wysokie 
wolumeny dystrybuowanego gazu i sprzedane-
go ciepła.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa 
odnotowała znaczący (blisko o 150%) wzrost 
wyniku EBITDA do 1976 mln zł wobec 799 mln zł 
w analogicznym okresie ub.r. głównie ze względu 
na lepsze wyniki wszystkich segmentów.

Przychody Grupy PGNiG zwiększyły się 
o 15% do 10,3 mld zł w I kwartale 2013 roku, 
m.in. z powodu wzrostu wolumenu sprzedaży 
ropy naftowej o 63% i gazu ziemnego o 7%. 
Mimo wzrostu przychodów ze sprzedaży, mar-
ża na sprzedaży gazu wysokometanowego 
w I kwartale 2013 roku wyniosła minus 3%.

– Spółka ma dobrze sprecyzowaną krót-
koterminową strategię i jest ona obecnie kon-
sekwentnie realizowana. Kluczowy pozostaje 
wzrost wydobycia węglowodorów z własnych 
złóż. Dobre wyniki finansowe dają stabilne pod-
stawy do realizacji ambitnego planu inwesty-
cyjnego oraz planu poszukiwań, zarówno jeśli 
chodzi o złoża konwencjonalne jak i niekon-
wencjonalne. Zwiększenie wydobycia poprawi 
naszą pozycję konkurencyjną i pozwoli lepiej 
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trycznej wzrosły głównie ze względu na niższe 
temperatury. Przychody segmentu Wytwarzanie 
wyniosły 758 mln zł w I kwartale 2013 roku, 
a zysk operacyjny EBITDA 257 mln zł.

Zatłoczenie magazynów
Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku 

zatłoczenie magazynów wyniosło 1,22 mld 
m sześc. w porównaniu do 670 mln m sześć 
w analogicznym okresie ub.r. Powodem tak 
znacznej różnicy jest konieczność utrzymania 
rezerw obowiązkowych i brak zgody na ich 
wykorzystanie, co w przypadku długiej zimy 
zmusiło spółkę do dodatkowego zakupu gazu 
od Gazpromu (w ramach rocznego zamówienia 
z kontraktu jamalskiego) podczas szczytu zapo-
trzebowania w marcu 2013 roku.

Komunikat Rady Nadzorczej 
PGNiG SA

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa SA, po wysłu-
chaniu podczas posiedzenia 24 kwietnia br. 
wyjaśnień Zarządu w sprawie okoliczności 
przygotowania i zawarcia Memorandum of 
Understanding pomiędzy spółkami SGT Eu-
RoPol Gaz S.A. oraz OOO Gazprom Export 4 
kwietnia br. w Petersburgu oraz po przeanali-
zowaniu stosownych dokumentów negatyw-
nie oceniła postawę i działania w tej sprawie 
prezes Zarządu, Grażyny Piotrowskiej-Oliwy 
oraz wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, 
Radosława Dudzińskiego.

Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza 
utraciła zaufanie do w/w Członków Zarządu, co 
uniemożliwia dalszą współpracę.

W związku z oceną zaistniałej sytuacji, pod-
czas posiedzenia 29 kwietnia br. Rada Nadzorcza 
podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu 
PGNiG S.A. Grażyny Piotrowskiej-Oliwy oraz Ra-
dosława Dudzińskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza niezwłocznie 
podjęła działania w  celu wyłonienia nowych 
członków  Zarządu Spółki. Postępowanie zo-
stanie przeprowadzone w trybie przewidzia-
nym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko 
członka zarządu w niektórych spółkach handlo-
wych (Dz. U. nr 55 poz. 476 z dn. 31 marca 
2003 r., z późn. zm.) z udziałem profesjonalne-
go doradcy zewnętrznego.

Rada Nadzorcza podjęła także decyzję 
o przeprowadzeniu audytu w zakresie procesów 

przygotowawczych i decyzyjnych oraz przepły-
wu informacji między organami spółki dotyczą-
cych projektów inwestycyjnych z udziałem pod-
miotów krajowych i zagranicznych mogących 
mieć wpływ na bezpieczeństwo energetyczne 
państwa lub relacje międzynarodowe.

Do czasu wyłonienia nowego prezesa Za-
rządu Spółki kierowanie pracami Zarządu zosta-
ło powierzone Mirosławowi Szkałubie – wice-
prezesowi Zarządu.

PGNiG SA przejmie PGNiG Energia 
w ramach realizacji 
krótkoterminowej strategii

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA przejmie spółkę PGNiG Energia, 
w której posiada 100% udziałów. Połączenie 
jest efektem realizacji krótkoterminowej stra-
tegii budowania wartości GK PGNiG na lata 
2012-2014 ogłoszonej pod koniec 2012 roku.

Spółki uzgodniły już plan połączenia
Połączenie spółek pozwoli, zgodnie ze 

strategią, na stworzenie w PGNiG Termika cen-
trum kompetencyjnego w zakresie wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła dla całej Grupy Ka-
pitałowej PGNiG. Ponadto utworzony zostanie 
nowy oddział w ramach struktur PGNiG, który 
docelowo ma przejąć całość funkcji handlu hur-
towego dotychczas rozproszonych po różnych 
jednostkach organizacyjnych GK PGNiG, także 
PGNiG Energia.

PGNiG Energia SA jest spółką w 100% 
zależną od PGNiG i prowadzi działalność w za-
kresie przygotowania projektów inwestycyjnych 
oraz działalność handlową na rynkach energii 
elektrycznej, świadectw pochodzenia energii 
oraz uprawnień do emisji CO2.

PGNiG i TAURON zamykają 
finansowanie dla inwestycji 
EC Stalowa Wola

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two oraz TAURON Polska Energia zamknęły 
proces pozyskiwania finansowania dla pro-
jektu budowy największej w Polsce elektro-
ciepłowni gazowej w Stalowej Woli.

Inwestycja o wartości ok.1,6 mld zł finanso-
wana jest ze środków własnych partnerów oraz 
ze środków zewnętrznych pochodzących z Euro-
pejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europej-
skiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dodatko-
wo do finansowania przystąpił Bank Pekao SA 
przejmując od EBOiR 50 proc. kredytu.

Kwota kredytu opiewa na 1,13 mld zł, 
z czego na EBI przypada 566 mln zł, a na EBOiR 
i Pekao SA po 283 mln zł.

25 kwietnia 2013 roku Elektrociepłownia 
Stalowa Wola otrzymała pierwszą transzę kre-
dytu w wysokości 56 mln zł. Wypłata kolejnej 
transzy o wartości  250 mln zł planowana jest 
w trzecim kwartale br.

W Stalowej Woli powstaje nowoczesna jed-
nostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. Blok 
będzie pracował w wysokosprawnej kogeneracji. 
Oprócz energii elektrycznej będzie wytwarzał cie-
pło w postaci gorącej wody na potrzeby komu-
nalne i pary technologicznej dla pobliskich zakła-
dów przemysłowych. Jednostka zostanie oddana 
do eksploatacji w 2015 roku. Blok finansowany 
jest w formule project finance. Zarządzać nim 
będzie spółka celowa Elektrociepłownia Stalowa 
Wola, w której PGNiG i TAURON Polska Energia 
posiadają po 50 procent udziałów.

Szacuje się, że blok w Stalowej Woli bę-
dzie wytwarzał rocznie około 3500 GWh ener-
gii elektrycznej, zużywając 600 mln m3 gazu. 
Projekt realizowany jest w formule „pod klucz" 
i obejmuje budowę bloku gazowo-parowego 
o mocy 450 MWe z członem ciepłowniczym 
z kompletną infrastrukturą oraz ze wszystkimi 
urządzeniami pomocniczymi i przyłączami.

Generalny wykonawca inwestycji podpisał 
już umowy na dostawy głównych urządzeń tj. 
turbiny gazowej, turbiny parowej i kondensato-
ra oraz kotła odzyskowego.

Ponadto zakończono pierwszy etap prac 
związanych z budową progu na rzece San, 
a także zakończono prace elektryczne zasila-
nia placu budowy bloku energetycznego oraz 
wzmacnianie terenu pod budynek turbiny pa-
rowej. Wykonano również studnie próbne ko-
nieczne do realizacji odwodnień.

Generalny wykonawca przygotował także 
projekt wykonawczy fundamentów głównych 
budynków i obecnie trwają prace budowlane 
nad ich wykonaniem. Równolegle prowadzone 
są również prace związane z przyłączeniem do 
sieci przesyłowej gazowej i elektroenergetycznej 
tj. budowa rozdzielni 220 kV przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne i stacji pomiarowej gazu 
przez Gaz-System, które przebiegają zgodnie 
z harmonogramem.
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Sukces PGNiG – projekty 
badawcze otrzymają dofinansowania 
w programie Blue Gas

Konsorcjum, którego liderem jest Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, 
odniosło sukces w pozyskaniu finansowania 
projektów w ramach pierwszego konkursu 
programu Blue Gas organizowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Cał-
kowity budżet tych projektów wynosi 180 
mln przy zakładanej kwocie dofinansowania 
z NCBiR wynoszącej 90 mln zł.

Do dofinansowania zakwalifikowano 10 
projektów ze złożonych 12. Jeden wniosek kon-
sorcjum nadal jest w trakcie oceny merytorycznej.

Konsorcjum „Polskie Technologie dla Gazu 
Łupkowego", w skład którego wchodzą również  
Lotos Petrobaltic SA, Orlen Upstream Sp. z o.o., 
Akademia Górniczo-Hutnicza, Instytut Nafty 
i Gazu, Politechnika Gdańska oraz Politechnika 
Warszawska, złożyło wnioski we wszystkich 12 
obszarach projektowych obejmujących następu-
jące grupy zagadnień: poszukiwania i rozpozna-
nie zasobów, zagospodarowanie i technologia 
oraz ochrona środowiska.

Ogólna kwota budżetu dla wszystkich 
12 projektów wynosi ok. 220 mln zł. Wkład 
PGNiG w realizację projektów to w przeważa-
jącej części wkład niepieniężny w postaci aportu 
rzeczowego między innymi: know-how, dane 
z zakresu sejsmiki 2D i 3D, rdzeni wiertniczych 
i materiałów złożowych oraz wyniki analizy da-
nych wiertniczych, geofizycznych i sejsmicznych 
z koncesji PGNiG

Zgodnie z regulaminem programu, Kon-
sorcjum ma 3 miesiące na podpisanie z NCBiR 
umowy o wykonanie i finansowanie projektów.

W 2012 roku Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Agencja Rozwoju Przemysłu 
ogłosiły program wsparcia rozwoju innowa-
cyjnych technologii związanych z wydobyciem 
gazu z łupków (shale) pod nazwą "Blue Gas 
- Polski Gaz Łupkowy". Ideą programu jest wy-
korzystanie potencjału badawczego polskich 
uczelni i instytutów w zakresie opracowywania 
bądź dostosowania technologii oraz metodyki 
poszukiwań i eksploatacji gazu ziemnego wy-
stępującego w złożach niekonwencjonalnych.

W kwietniu Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną 
wniosków o dofinansowanie w ramach pierw-
szego konkursu Programu „Blue Gas - Polski Gaz 
Łupkowy". Kwalifikację uzyskało 13 projektów, 
w tym 10 projektów Konsorcjum „Polskie Tech-
nologie dla Gazu Łupkowego".

Przewidywany budżet całego programu 
Blue Gas to ok. 1 mld zł, z czego po 250 mln zł 

wniosą NCBiR oraz ARP, a pozostałe 500 mln zł 
to wkład firm biorących udział w programie (fi-
nansowy i rzeczowy). PGNiG zamierza również 
złożyć aplikacje w drugiej edycji programu, któ-
rą NCBiR planuje ogłosić w II półroczu 2013 r.

Zespół prasowy PGNiG SA

Wydobycie gazu ziemnego na 
świecie w 2012 r. wzrosło o 3%

Wzrost wydobycia gazu ziemnego w 2011 r. 
wynosił 2,7%, w 2012 r. było to 3%, a więc 
niewiele więcej (tab. 1). W Europie Wschodniej 
dominujący producent, czyli Rosja praktycznie nie 
zwiększył produkcji, podczas gdy kraje azjatyckie 
b. ZSRR wykazują wzrost, przy czym najlepszy re-
zultat osiągnął Azerbejdżan z przyrostem wydo-
bycia niemal 17%, chociaż jest to znacznie mniej 
niż rok wcześniej. W Europie Zachodniej pozy-
tywnym zjawiskiem jest zahamowanie spadku 
wydobycia, zmiana w stosunku do roku 2011 dla 
regionu wynosi 101,8%, głównie dzięki dobrym 
wynikom Norwegii. Jednocześnie spadło wydo-
bycie w Danii i w Niemczech, a przede wszystkim 
w W. Brytanii, gdzie zmniejszenie wynosi niemal 
20%. Na tym tle umacnia się pozycja Holandii, 
jako drugiego po Norwegii, producenta gazu. 
Produkcja gazu z Morza Północnego w 2012 r. 
nieznacznie się zwiększyła (2,1%) w porównaniu 
z rokiem 2011, ale jest to tylko 5,4% produkcji 
światowej. 

Wzrost produkcji gazu w USA o 6% decy-
duje o dodatnim wyniku dla Ameryki Północ-
nej, natomiast w Kanadzie wydobycie spadło 
o 3,5%. W Ameryce Południowej zwraca uwagę 
wzrost produkcji gazu w Brazylii, który wyniósł 
16,6%. Coraz bardziej liczącymi się producen-
tami w tym regionie stają się (nieuwzględnione 
w tabeli) Boliwia (wydobycie 17,6 mld m3 gazu), 
Peru (11,6 mld m3) i Ekwador (10,1 mld m3). 
Trend spadkowy utrzymuje się w Argentynie, 
chociaż nadal zajmuje drugie miejsce za Tryni-
dadem. W Afryce postępuje odbudowa wydo-
bycia w Libii, o czym świadczy spektakularny 
wskaźnik wzrostu wydobycia o 88%, ale daleko 
jeszcze do powrotu do stanu z 2010 r. z pro-
dukcją 15,6 mld m3. Ogólnie w regionie obser-
wuje się utrzymanie poziomu produkcji, chociaż 
w Egipcie i Nigerii nastąpił spadek.

Wzmocnienie sektora gazowego na Bliskim 
Wschodzie przyczyniło się do zwiększenia pro-
dukcji, szczególnie w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich i w Arabii Saudyjskiej. Znaczne waha-
nia występują w Iranie, bo po wzroście w 2011 

r. teraz nastąpił znaczny spadek. Produkcja 
gazu ziemnego w krajach OPEC zwiększyła się 
w 2012 r. o 1,7%, przy czym jeśli chodzi o ten 
surowiec kartel ma tylko 17-procentowy udział, 
odmiennie niż w produkcji ropy naftowej. Wy-
dobycie na Dalekim Wschodzie wykazuje nie-
wielki przyrost, ale w poszczególnych krajach 
występują zarówno spadki jak i przyrosty. Naj-
bardziej wydobycie zwiększyło się w Tajlandii 
(14,1%), z kolei Indie są coraz bardziej uzależ-
nione od importu, bo wydobycie zmniejszyło się 
o 11,2%. Największy odbiorca gazu, czyli Chiny 
zwiększyły wydobycie o 6,1%. 

Monitoring wpływu 
szczelinowania w Polsce

Dyrektor MicroSeismic Inc. z Houston, Pe-
ter Duncan przekazał wiadomość o rozpoczęciu 
instalacji systemów monitorowania, rejestracji 
i analiz wpływu szczelinowania hydraulicznego 
w rejonach poszukiwań gazu z łupków w Pol-
sce. Instalacje będą rozmieszczone na obszarze 
od 12 do 40 km2, ale nie ujawniono zlecenio-
dawcy i rejonu prac. Stosowane będą rozstawy 
geofonów rozmieszczone promieniście (10-12 
rozstawów), z połączeniami kablowymi lub 
bezprzewodowymi. Pomiary umożliwią kon-
trolowanie zachowania się ośrodka skalnego 
w czasie szczelinowania i po jego zakończeniu. 
Rejestracje w czasie rzeczywistym pozwolą użyt-
kownikom dostosować wydajność pomp oraz 
rodzaj podsadzki i płynów roboczych stosowa-
nych w zabiegach pobudzania eksploatacji. 

Szanse realizacji rurociągu 
Brody-Płock

W Programie Operacyjnym Infrastruktura 
i Środowisko Unii Europejskiej przewidziano 
kwotę 495 mln zł przeznaczoną na projekt ro-
pociągu Brody-Płock. Fundusze były zarezerwo-
wane na okres 2007-2013. Ministerstwo Go-
spodarki na początku lutego br. przypomniało 
o możliwej utracie dofinansowania, ponieważ 
projekt w rzeczywistości nie rozpoczął się i na-
dal nie ma umowy międzyrządowej o realizacji 
inwestycji. Sprawa rurociągu Odessa-Brody-
-Płock była poruszana na spotkaniu wicepre-
miera J. Piechocińskiego z ministrem energetyki 
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Kraj 2011 2012
Zmiana 

20011:2012 w %
Ameryka Północna 896,8 935,5 104,3
Kanada 144,8 139,7 96,5
Meksyk 67,9 67,7 99,6
USA 684,0 728,1 106,4
Ameryka Południowa 150,5 155,7 103,4
Argentyna 36,8 36,3 98,6
Brazylia 14,5 16,9 116,6
Trynidad 39,4 40,4 102,5
Wenezuela 20,2 20,3 100,7
Pozostałe 39,7 44,7 112,5
Europa Zachodnia 254,6 259,1 101,8
Dania 5,9 5,3 89,9
Holandia 77,3 77,8 100,7
Niemcy 12,1 10,1 83,6
Norwegia 101,2 114,1 112,8
W. Brytania 47,6 38,9 81,7
Włochy 8,0 8,3 104,5
Pozostałe 2,7 4,7 173,8
Europa Wschodnia+b.ZSRR 850,5 874,9 102,9
Azerbejdżan 23,3 27,3 116,9
Kazachstan 34,8 38,7 111,1
Inne kraje b. ZSRR 136,7 151,5 110,8
Rosja 638,2 640,1 100,3
Rumunia 6,5 6,8 105,3
Pozostałe Europa Wsch. 11,0 10,6 95,9
Afryka 152,7 154,8 101,4
Algieria 77,3 77,1 99,8
Egipt 37,6 36,2 96,2
Libia 4,7 8,8 188,5
Nigeria 26,0 23,8 91,3
Pozostałe 7,1 8,9 125,4
Bliski Wschód 483,3 489,7 101,3
Arabia Saudyjska 77,0 83,9 109,0
Iran 170,9 160,0 93,6
Katar 117,0 119,6 102,2
Oman 29,1 30,6 105,3
Zjedn. Emiraty Arab. 49,9 55,5 111,0
Pozostałe 39,3 40,1 102,0
Daleki Wschód 426,2 439,3 103,1
Chiny 102,6 108,9 106,1
Indie 48,4 43,0 88,8
Indonezja 76,7 82,9 108,1
Malezja 62,3 60,4 97,0
Pakistan 42,3 44,7 105,7
Tajlandia 36,4 41,6 114,1
Pozostałe 57,5 57,9 100,7
Australia + Oceania 49,4 53,1 107,7
Australia 44,9 48,3 107,7
Pozostałe 4,5 4,8 107,4
Razem świat 3263,9 3362,2 103,0
W tym OPEC 563,5 572,8 101,7
W tym M. Północne 177,8 181,5 102,1

Tab 1. Wydobycie gazu ziemnego na świecie w 2012 r. i gospodarki Azerbejdżanu Natiqem Alijewem 
1 lutego br. w Warszawie, ale bez konkretnych 
ustaleń i terminów. Nie są to pomyślne sygnały 
dla powodzenia tej inwestycji. 

Projekt gazociągu TAP 
z Turcji do Włoch

Pojawił się kolejny projekt stanowiący kon-
kurencję dla gazociągu Nabucco West jak i dla 
South Stream. Porozumienie Grecji, Włoch i Al-
banii podpisane 13 lutego br. w Atenach prze-
widuje budowę 800-kilometrowego gazociągu 
TAP (Trans-Adriatic Pipeline) o zdolności prze-
syłowej 10 mld m3 gazu rocznie (z możliwością 
zwiększenia do 20 mld m3). Do realizacji inwe-
stycji powołano konsorcjum, w skład którego 
wchodzą: Statoil (operator złoża Szach Deniz), 
E.ON Ruhrgas i szwajcarska grupa Axpo. Ukła-
danie gazociągu ma się rozpocząć w 2015 r. 
Projekt jest bardzo popierany przez Grecję, która 
spodziewa się, że nakłady inwestycyjne w kra-
ju przekroczą 1,5 mld €. Trasa gazociągu ma 
prowadzić z Turcji przez Grecję i Albanię (od-
cinki lądowe), a następnie przez Adriatyk do 
południowych Włoch. Dotychczas nie jest znany 
kosztorys tej inwestycji. Wiceminister energetyki 
Azerbejdżanu poinformował, że decyzja o za-
pewnieniu dostaw gazu ze złoża Szach Deniz 
ma zapaść w czerwcu br. Złoże gazu ziemnego 
Szach Deniz na Morzu Kaspijskim ma ogromne 
zasoby, ale gdyby wszystkie projekty gazocią-
gów zakładające dostawy gazu z tego złoża zo-
stały zrealizowane, to przypuszczalnie wkrótce 
zabrakłoby surowca.

Rosnieft przejęła TNK-BP
Dyrektor generalny Rosniefti Igor Sieczin 

i dyrektor generalny BP Bob Dudley podpisali 
21 marca br. w Moskwie umowę o przeję-
ciu brytyjsko-rosyjskiego konsorcjum TNK-BP 
przez Rosnieft. BP otrzymał za swoje udziały 
w TNK-BP 16,7 mld USD w gotówce i 12,8% 
akcji Rosniefti i obecnie posiada łącznie prawie 
20% udziałów rosyjskiego koncernu. Wpływy 
ze sprzedaży będą częściowo przeznaczone na 
spłatę odszkodowań, które BP musi zapłacić za 
katastrofę w Zatoce Meksykańskiej. TNK-BP po-
wstało w 2003 r. jako konsorcjum, do którego 
weszły działający w Rosji oddział BP i rosyjska 
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grupa kapitałowa AAR. I. Sieczin i B. Dudley 
będą zasiadać w komisji przygotowującej połą-
czenie firm. W wyniku transakcji powstała grupa 
z produkcją 206 mln t ropy, 47 mld m3 gazu i 97 
mln t produktów rafineryjnych. Analitycy rynku 
naftowego szacują całkowitą wartość transakcji 
na 55 mld USD i oceniają, że jest to największa 
firma naftowa na świecie.

Silniki zasilane gazem na wiertni
Firma Waukesha należąca do koncernu 

General Electric produkuje silniki spalinowe za-
silane gazem ziemnym. W hrabstwie Harrison 
w Zachodniej Wirginii rozpoczęła pracę pierw-
sza wiertnica z silnikiem zasilanym gazem ziem-
nym zamiast silnika wysokoprężnego. Jest to 
rozwiązanie opracowane przez firmę wiertniczą 
Patterson-UTI Drilling i podyktowane dążeniem 
do redukcji kosztów wierceń, w tym kosztów 
paliwa silnikowego. Ten rodzaj silników cha-
rakteryzuje się niższą emisją tlenków azotu, CO2 

i cząstek organicznych niż silniki wysokoprężne 
i spełnia surowe stanowe i federalne normy 
emisji. Mają one też dłuższe przebiegi między-
okresowe i rzadziej wymienia się olej. Mogą 
być zasilane gazem z separatorów na wiertni, 
gazem skroplonym lub propanem. Zapewniają 
też utrzymanie osiągów na wysokości do 2400 
m, co ma znaczenie przy wierceniach w tere-
nach górskich. Wprowadzenie w wiertnictwie 
na szerszą skalę silników, które mogą być za-
silane gazem z wiercenia będzie bardzo waż-
ne ze względu na ograniczenie spalania gazu 
w pochodniach. Waukesha jest obecna także 
w Polsce, gdzie sprzedaje pompy odśrodkowe.

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas & Oil Con., Hart’s E&P, 
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 

Oil & Gas Journal, Rigzone, Rosnieft, Statoil, 
wnp.pl, World Oil.

LOTOS podsumowuje 
pierwszy kwartał

LOTOS zakończył I kwartał 2013 r. przy-
chodami ze sprzedaży na poziomie 7,2 mld zł, 
co stanowi spadek o 8,4% r./r. Powodem była 

silna presja na wyniki finansowe ze strony 
umacniającego się dolara, postój remontowy 
rafinerii,  wpływ  tzw. „szarej strefy” na polski 
rynek paliw, a także przedłużająca się zima.

Umacniający się od początku 2013 r. (o po-
nad 5,5%) kurs dolara amerykańskiego w ujem-
ny sposób wpłynął na działalność operacyjną 
oraz przeszacowanie wartości zadłużenia Grupy 
Kapitałowej LOTOS w przeważającej części de-
nominowanego właśnie w tej walucie.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że po pierw-
szych dwóch miesiącach br. konsumpcja paliw 
motorowych w Polsce spadła o 6,9% (7,6% 
benzyny; 5,6% olej napędowy), co wynika 
przede wszystkim z rozwoju „szarej strefy”, 
której udział wg Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Handlu Naftowego szacowany jest na 6-7% 
(dla oleju napędowego) oraz w części ze spo-
wolnienia gospodarczego.

– Na rynek naftowy zawsze duży wpływ 
miała sezonowość, a pierwsze kwartały z re-
guły charakteryzowały się niższą sprzedażą 
wynikającą z ograniczonego popytu – wyjaśnia 
Paweł Olechnowicz, prezes Grupy LOTOS S.A. 
– Do tego 29 marca rozpoczęliśmy planowany 
postój remontowy gdańskiej rafinerii, a jego 
wpływ na działalność firmy był odczuwalny już 
silnie w pierwszym kwartale. W marcu sprze-
daliśmy mniej produktów, z których część trafiła 
do zbiorników, jako zapas, po to by realizować 
sprzedaż na określonym poziomie w kwietniu, 
już w trakcie postoju.

10 maja rafineria w Gdańsku wznawia 
przerób i produkcję. Poza pracami remontowy-
mi, przeprowadzonymi w ramach postoju LO-
TOS zrealizował m.in. szereg inwestycji zwięk-
szających moce przerobowe poszczególnych 
instalacji oraz obniżających koszty operacyjne, 
co jeszcze bardziej zoptymalizuje pracę rafinerii 
i pozytywnie wpłynie na sprzedaż produktów 
w kolejnych kwartałach br.

LOTOS zakończył kwartał wynikiem operacyj-
nym i netto na poziomie -25,6 i -147,3 mln zł.

Porozumienie w Norwegii, rozwój projektów 
gazowych na Bałtyku

Istotnym wydarzeniem było zawarcie po-
rozumienia w sprawie usunięcia wadliwej plat-
formy z norweskiego złoża Yme i wypłaty od-
szkodowania 470 mln USD przez SBM Offshore 
– właściciela platformy – dla konsorcjum operu-
jącego na koncesji. Na LOTOS E&P Norge przy-
pada 20 proc. tej kwoty. Warto podkreślić, że 
LOTOS, m.in. dzięki zawartemu porozumieniu, 
odzyska możliwość alternatywnego zagospo-
darowania złoża lub sprzedaży swoich udziałów 
w koncesji Yme. 

Kolejnym kamieniem milowym, w seg-
mencie poszukiwań i wydobycia, było przystą-

pienie CalEnergy Resources Poland do spółki 
Baltic Gas, utworzonej przez LOTOS Petrobaltic. 
Dzięki temu możliwa będzie realizacja umowy 
inwestycyjnej zawartej w październiku ub.r., 
dotyczącej współpracy przy zagospodarowaniu 
złóż gazowych B4 i B6 na Bałtyku. Zasoby wy-
dobywalne złóż szacuje się na 4 mld m3 gazu.

Znaczący wpływ zimy i szarej strefy
Wykorzystanie mocy produkcyjnych 

w gdańskiej rafinerii w I kwartale 2013 r. 
kształtowało się na poziomie 89,8%, to o 3 
punkty procentowe więcej niż w I kwartale 
2012 r. Przerób ropy osiągnął poziom podob-
ny do I kwartału 2012 roku. Jednak na wyniki 
produkcji i handlu w I kwartale 2013 r. miała 
przedłużająca się zima i rozwój wspomnianej 
„szarej strefy”.

Wzrost udziałów w detalu
W I kwartale 2013 r. sieć stacji LOTOS za-

notowała wzrost udziału w krajowym rynku de-
talicznym do 8,6%. To efekt przede wszystkim 
intensywnego rozwoju sieci od 2011 r., LOTOS 
tylko w I kwartale tego roku uruchomił kolejnych 
10 stacji, (w tym 7 w segmencie ekonomicznym, 
pod marką LOTOS Optima). Placówki LOTOS 
Optima działają już we wszystkich wojewódz-
twach Polski. Warto dodać, że istotnym obsza-
rem działania stacji LOTOS jest również sprzedaż 
pozapaliwowa.

JET w górę
W analizowanym okresie LOTOS zwięk-

szył produkcję i sprzedaż paliwa lotniczego 
(+38,5% r./r.). Od stycznia br. spółka LOTOS 
sprzedaje paliwo lotnicze na Lotnisku Chopina 
w Warszawie, które obsługuje blisko 40 proc. 
ruchu pasażerskiego w Polsce. Z kolei w maju 
zostaną uruchomione operacje tankowania „do 
skrzydła” na lotnisku w Krakowie.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. przyznał granty 
w ramach konkursu Fundusz 
Naturalnej Energii

III edycja programu grantowego na reali-
zację projektów ekologicznych, organizowa-
na przez GAZ-SYSTEM S.A., została rozstrzy-
gnięta.



37
5(181)/2013

maj

Celem konkursu jest wsparcie przez GAZ-
-SYSTEM S.A. najlepszych pomysłów na ochro-
nę środowiska naturalnego regionu. III edycja 
konkursu była skierowana do gmin, szkół i in-
stytucji pożytku publicznego województw: za-
chodniopomorskiego, pomorskiego, dolnoślą-
skiego, lubuskiego oraz mazowieckiego.

W ramach konkursu Fundusz Naturalnej 
Energii zgłoszono 50 projektów, a 19 najlep-
szych pomysłów zostało nagrodzonych granta-
mi przyznanymi na ich wdrożenie. Do zwycię-
skich projektów należą:
W województwie zachodniopomorskim:

1. „19 smyków - cała masa ekotrików - 
w trosce o Pojezierze Wałeckie”, projekt 
złożony Szkołę Podstawową nr 1 im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Wałczu,

2. „Fakty i mity z życia Jeży" - akcja środowi-
skowa dla dzieci w wieku przedszkolnym 
z terenu Szczecińskiego Obszaru Metro-
politarnego, projekt złożony przez Zakład 
Usług Komunalnych w Szczecinie,

3. „EKOoszczędzanie, czyli o przyrody rato-
wanie…”, projekt złożony przez Zespół 
Szkół w Lubianie,

4. „Mały Ekoludek dużym ekologiem”, pro-
jekt złożony przez Szkołę Podstawową 
im. Unii Europejskiej w Krasiborze,

5. „Rowerowa edukacja ekologiczna”, pro-
jekt złożony przez Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

W województwie pomorskim:
1. „Zielona brać”, projekt złożony przez 

Szkołę Podstawową w Szczenurzy,
2. „Nasza planeta – nasza przyszłość”, pro-

jekt złożony przez Zespół Szkół Mecha-
niczno-Informatycznych w Lęborku.

W województwie dolnośląskim:
1. „Puszczańskie Torfowisko”, projekt zło-

żony przez Stowarzyszenie Aktywności 
Społecznej TREK w Kruszynie,

2. „Szlakiem natury przez Gminę Wisznia 
Mała”, projekt złożony przez Stowarzy-
szenie Teraz Szewce w Szewcach,

3. „Pracowita Pszczoła do Przyjaciół  Woła”, 
projekt złożony przez Sudeckie Stowa-
rzyszenie Ekorozwoju Green Gate w Ka-
miennej Górze,

4. „DLA NATURY”, projekt złożony przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową „Podzamcze" 
w Wałbrzychu,

5. „MAŁA PSZCZÓŁKA, A TYLE MOŻE”, pro-
jekt złożony przez Zespół Szkół Publicz-
nych w Wołowie.

W województwie lubuskim:
1. „Ekologiczny Spacerownik”, projekt zło-

żony przez Stowarzyszenie Edukacyjne 
TUBA w Kolsku.

2. „Bez zapomnienia”, projekt złożony 

przez Fundację Karolat w Siedlisku.
3. „Nie truję - segreguję!”, projekt złożony 

przez Zespół Kształcenia Specjalnego nr 
1 w Gorzowie Wielkopolskim.

W województwie mazowieckim:
1. „Okaż kulturę - chroń Kampinoską na-

turę!”, projekt złożony przez Fundację 
Szkoła pod Słońcem,

2. „W puszczy mieszkamy, więc o przygodę 
dbamy”, projekt złożony przez Zespół 
Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych 
Grochalach,

3. „My chcemy grać w zielone”, projekt 
złożony przez Przedszkole Miejskie nr 9 
w Legionowie,

4. „Mały eko-ludek zakłada swój ogródek”, 
projekt złożony przez Przedszkole nr 10 
w Otwocku.

Patronem III edycji konkursu były Fundacja 
Nasza Ziemia, Zachodniopomorski, Pomorski, 
Dolnośląski, Lubuski i Mazowiecki Urząd Wo-
jewódzki oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, 
Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie.

– Wnioski zgłoszone w tym roku na konkurs 
pokazują, jak wiele jest twórczych i ciekawych 
pomysłów w zakresie edukacji ekologicznej 
i działań na rzecz środowiska w całej Polsce. Na-
grodzone projekty nie tylko budują świadomość 
w zakresie ochrony środowiska, ale przede 
wszystkim pokazują jak poprzez codzienne, pro-
ste działania można wpływać na otaczający nas 
świat – powiedział Sławomir Brzózek, prezes 
Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Więcej informacji o Funduszu Naturalnej 
Energii można znaleźć na stronie konkursu:  
www.gazsystemdlanatury.pl

Kolejna, IV edycja konkursu zostanie ogło-
szona we wrześniu 2013 r.

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna 
prace projektowe dla gazociągu 
Lwówek – Odolanów

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A. rozpoczyna realizację gazocią-
gu wysokiego ciśnienia Lwówek-Odolanów 
o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 
MPa, o długości 165 km.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy:
Etap I obejmuje połączenie węzłów Lwó-

wek, Kotowo i Krobia (ok. 110 km). 
Etap II obejmuje połączenie węzłów Krobia 

i Odolanów (ok. 55 km).

Wykonawca projektu budowlanego i wyko-
nawczego inwestycji został wybrany w wyniku 
publicznego postępowania przetargowego. 
Umowa w sprawie opracowania projektu kon-
cepcyjnego, budowlanego i wykonawczego 
gazociągu podpisana została z ILF Consulting 
Engineers Polska Sp. z o.o.

Do zadań wykonawcy projektu należy 
między innymi uzyskanie decyzji lokalizacyjnej 
inwestycji oraz prawomocnego pozwolenia na 
budowę. Zakończenie opracowania dokumen-
tacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę planowane jest w 2015 roku. Po 
tym etapie możliwe będzie ogłoszenie przetargu 
na budowę gazociągu. Harmonogram inwesty-
cji przewiduje ukończenie prac budowlanych 
w 2017 roku.

Gazociąg Lwówek – Odolanów jest częścią 
szerokiego planu inwestycyjnego GAZ-SYSTEM 
S.A.. Gazociągi przesyłowe, które spółka pla-
nuje wybudować w Polsce w ramach Korytarza 
Północ – Południe będą powstawać sukcesyw-
nie do roku 2018. W sumie będzie to prawie 
1000 km nowych gazociągów przesyłowych.

W zachodniej części Polski plan inwesty-
cyjny spółki obejmie budowę 8 gazociągów 
przesyłowych wysokiego ciśnienia o średnicach 
700-1000 mm i łącznej długości około 520 km.

Oprócz gazociągu Lwówek – Odolanów 
będą to także: 

Czeszów – Wierzchowice
Czeszów – Kiełczów
Tworóg – Tworzeń Tworóg – Kędzierzyn 
Zdzieszowice – Wrocław Zdzieszowice – 
Kędzierzyn
Kędzierzyn – granica polsko-czeska

Małgorzata Polkowska, 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.

Pierwszy odwiert PKN ORLEN 
na szelfie łotewskim

Platforma Ocean Nomad dotarła do ło-
tewskiej strefy Morza Bałtyckiego i stanęła 
na terenie objętym licencją należącą do Balin 
Energy spółki joint venture, której udziałow-
cami są PKN ORLEN (za pośrednictwem OR-
LEN International Exploration and Production 
Company B.V), oraz Kuwait Energy Company 
Netherlands Cooperatief. W niedzielę firma 
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wykonawcza Diamond Offshore Drilling Inc 
rozpoczęła wiercenie pierwszego otworu po-
szukiwawczego.

10 maja półzanurzalna platforma wiertni-
cza o nazwie Ocean Nomad została przyholo-
wana na miejsce planowanych prac w obrębie 
łotewskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyc-
kiego. Platforma tego typu spełnia wszystkie 
najbardziej restrykcyjne przepisy bezpieczeń-
stwa oraz jest najczęściej wykorzystywaną 
przy wierceniach na otwartym morzu, między 
innymi na Morzu Północnym. Prace wiertnicze 
prowadzone są na głębokości 132 m, pod po-
ziomem wody i potrwają około 40 dni. W tym 
czasie wykonany zostanie odwiert o całkowitej 
głębokości 1500 m p.p.m., w miejscu oddalo-
nym o 104 kilometry od zachodniego wybrzeża 
Łotwy. Dwa bloki koncesyjne, które objęte są 30 
letnimi licencjami wydobywczymi zlokalizowane 
są na wodach łotewskich, w pobliżu granicy ze 
Szwecją i obejmują łącznie obszar 1664 km2.

– Poszukiwanie oraz wydobycie ropy naf-
towej i gazu ziemnego jest jednym z filarów 
Strategii PKN ORLEN przyjętej w ubiegłym roku. 
Cieszę się, że równolegle z prowadzeniem prac 
poszukiwawczych na koncesjach w Polsce, uru-
chamiamy wiercenia w ramach Projektu Bałtyk, 
otwierając nowe możliwości w obszarze upstre-
amu – powiedział Jacek Krawiec, prezes Zarzą-
du PKN ORLEN.

– Z przyjemnością przekazujemy informa-
cję o przybyciu platformy Ocean Nomad na 
łotewski obszar morski i rozpoczęciu wierceń. 
Dzięki prowadzonym obecnie wierceniom Ba-
lin Energy zdobędzie dokładniejszą wiedzę na 
temat obszaru koncesyjnego i upewni się, czy 
w złożach znajdują się węglowodory w ilości 
uzasadniającej ich przemysłową eksploatację 
– powiedziała Sara Akbar, dyrektor generalny 
Kuwait Energy.

Do tej pory spółka Balin Energy pozyskała 
i zinterpretowała ponad 300 km2 sejsmiki 3D, 
przeprowadziła również szczegółowe badania 
dna morskiego oraz jakości paramertów środo-
wiskowych. Wyniki analiz pozwoliły na podjęcie 
decyzji o umiejscowieniu urządzeń wiertniczych 
oraz rozpoczęciu fazy wierceń. Prace wykonuje 
podmiot zależny spółki Diamond Offshore Dril-
ling Inc., pod nadzorem firmy konsultingowej 
Senergy. Dowodem występowania w basenie 
Morza Bałtyckiego komercyjnych ilości zasobów 
ropy naftowej i gazu jest niedaleka obecność 
eksploatowanych pól wydobywczych, zarówno 
na lądzie jak i na morzu, między innymi w ło-
tewskiej miejscowości Kuldīga.

ORLEN najlepiej zarządzaną firmą 
sektora naftowego w regionie

Niezależni analitycy wiodących między-
narodowych banków, firm konsultingowych 
i instytutów badawczych biorący udział w 9. 
edycji rankingu “Best CEE Companies” brytyj-
skiego magazynu finansowego Euromoney, 
uznali PKN ORLEN za najlepiej zarządzaną 
firmę w Europie Środkowo-Wschodniej w  ka-
tegorii oil/gas/chemicals/petrochemicals. Po 
raz pierwszy koncern pojawił się w rankingu 
w 2006 r i był pięciokrotnie klasyfikowany 
jako najlepiej zarządzana firma w Polsce, 
o najbardziej przekonującej i spójnej strategii. 

Ranking “Best Managed Companies in CEE 
Survey 2013” opiera się na ankiecie przepro-
wadzonej co roku wśród ekspertów rynkowych 
reprezentujących wiodące banki, firmy konsul-
tingowe i instytuty badawcze. Respondenci 
nominowali do rankingu trzy wiodące ich zda-
niem firmy z każdego kraju Europy Środkowo-
-Wschodniej i sektora, których dotyczą. Pod 
uwagę brane były takie atrybuty jak pozycja 
rynkowa, rentowność, potencjał wzrostu, jakość 
zarządzania oraz zyski.

W rankingu Euromoney, który po raz pierw-
szy został przeprowadzony w 2005 roku, orga-
nizatorzy nagradzają przedsiębiorstwa, które 
posiadają najbardziej przekonującą i spójną 
strategię biznesową w regionie, uwzględnia-
jąc przemysł i kraj. Koncern klasyfikowany jest 
w zestawieniu Euromoney niezmiennie od sied-
miu edycji, w tym czasie został pięciokrotnie 
wskazany jako firma o najbardziej przekonującej 
i spójnej strategii w Polsce.

– Po raz pierwszy PKN ORLEN wyszedł poza 
klasyfikację krajową plasując się na pierwszym 
miejscu w sektorze w ujęciu regionalnym. To 
wyraźne wskazanie wzrostu naszej pozycji i po-
tencjału w ocenach niezależnych, międzynaro-
dowych ekspertów. Ich podstawą, jak sądzę, jest 
strategia działań do 2017, którą przyjęliśmy pod 
koniec ubiegłego roku, wyznaczająca ambitne 
cele i kierunki pozwalające umiejętnie wykorzy-
stać szanse na efektywny rozwój spółki – powie-
dział Jacek Krawiec, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Magazyn Euromoney jest prestiżowym 
pismem poświęconym europejskim rynkom 
finansowym i najbardziej znanym tytułem lon-
dyńskiego wydawnictwa Euromoney Institutio-
nal Investor PLC. Od momentu powołania do 
życia w roku 1969 Euromoney koncentruje się 
na tematyce międzynarodowych rynków kapita-
łowych.

ORLEN godny zaufania
Stacje benzynowe ORLEN zostały uznane 

za Złotą Markę Godną Zaufania i Najbardziej 
Przyjazną Środowisku. Obiekty Bliska zosta-
ły natomiast uhonorowane Kryształowym 
Godłem Marki Godnej Zaufania, w najwięk-
szym europejskim sondażu European Trusted 
Brands 2013.

– Obdarzenie naszych marek tak dużym 
zaufaniem świadczy o tym, że spełnienie pre-
ferencji naszych konsumentów oraz ciągłe mo-
nitorowanie rynku przynosi pozytywne efekty. 
Cieszymy się, że udało nam się wypracować 
spójną, modelową i kompleksową ofertę stacji 
paliw, która pozwala konsumentom na wybór 
i zakup produktów zgodnych z ich oczekiwa-
niami  – powiedział Marek Podstawa, członek 
Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN.

W badaniu European Trusted Brands udział 
wzięło około 20 000 respondentów w 12 kra-
jach. Sondaż konsumencki, w zależności od 
kraju, został przeprowadzony metodą wywia-
dów. Zdaniem organizatorów próba badania 
odzwierciedla szeroki profil badanej populacji 
w każdym kraju.

W naszym kraju respondenci zostali obję-
ci ankietą on-line. Po otrzymaniu e-mailowego 
zaproszenia do udziału w sondażu, otrzymali 
następnie kwestionariusz do samodzielnego 
wypełnienia. Do polskich uczestników sondażu 
wysłano 950 000 ankiet. Kwestionariusz Europe-
an Trusted Brands składał się z dwóch bloków te-
matycznych: zagadnień społecznych oraz zagad-
nień związanych z markami i zaufaniem do nich. 
Pierwszy blok dotyczył zaufania do zawodów czy 
polityki rządu w poszczególnych dziedzinach – tu 
dominowały pytania zamknięte z możliwością 
oceny na pięciostopniowej skali. Drugi blok – do-
tyczący zaufania do marek – pozostawiał respon-
dentom wolny wybór (odpowiedzi spontaniczne, 
nie sugerowane) co do wskazań marek godnych 
zaufania w poszczególnych kategoriach. Dopiero 
po dokonaniu wyboru marki godnej zaufania, re-
spondent był proszony o ocenę podanych w an-
kiecie atrybutów tej marki na skali ocen 1–5.

Na koniec 2012 roku sieć stacji paliw kon-
cernu liczyła w Polsce ponad 1760 obiektów 
o wysokim standardzie obsługi i przystępnej 
cenie sprzedaży produktów. Główne atrybuty 
wyróżniające stacje paliw koncernu to także 
dobra lokalizacja oraz gwarancja najwyższej 
jakości. Przy stacjach funkcjonują dobrze zaopa-
trzone sklepy i kąciki gastronomiczne Stop Cafe 
i Stop Cafe Bistro. Koncern regularnie monito-
ruje jakość obsługi w sieci stacji, dbając o stałe 
podnoszenie jej standardu.

Centrum prasowe PKN ORLEN
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Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą 

Koleżanka i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownej Koleżance i Kolegom 
życzymy zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym 

i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
10.05.2013 r. w Krakowie w biurze Zarządu Głównego 
SITPNiG odbyło się posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii 
i Muzealnictwa Zarządu Głównego SITPNiG.

13-15.05.2013 r. w Międzyzdrojach, w hotelu Amber 
Baltic odbyła się XVI Konferencja GAZTERM 2013 poświęcona 
problemom gazownictwa i ciepłownictwa. Celem konferencji 
było przedstawienie możliwości rozwoju energetyki w oparciu 
o gaz ziemny i źródła energii odnawialnej.

22 – 24.05. 2012 r. w Bóbrce odbył się VIII Polski Kon-
gres Naftowców i Gazowników pt. „Warunki rozwoju polskiego 
przemysłu naftowego i gazowniczego w perspektywie najbliż-
szego dwudziestolecia”. Kongres pod patronatem: wiceprezesa 
Rady Ministrów, ministra gospodarki – Janusza Piechocińskiego, 
ministra Skarbu Państwa – Mikołaja Budzanowskiego, podse-
kretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa 
kraju – Piotra Woźniaka. 

70 urodziny Stanisław Sajdak z oddziału w Warszawie II 
w dniu 8.05.2013 r.

70 urodziny Zofia Łobaziewicz z oddziału w Krakowie 
w dniu 15.05.2013 r.

70 urodziny Henryk Wyroślak z oddziału w Poznaniu 
w dniu 18.05.2013 r.

75 urodziny Tadeusz Pabis z oddziału w Gorlicach 
w dniu 30.05.2013 r.

80 urodziny Wojciech Rzeszutko z oddziału w Krakowie 
w dniu 21.05.2013 r. 

85 urodziny Jan Sadziński z oddziału w Łodzi 
w dniu 4.05.2013 r. 

90 urodziny Stanisław Czelny z oddziału w Krośnie 
w dniu 1.05.2013 r. 

25 kwietnia 2013 r. w  sali kongresowej 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce od-
było się seminarium nt. „Problemy górnictwa 
nafty i gazu w aspekcie restrukturyzacji i zmian 
organizacyjnych – perspektywy młodej kadry 
w obecnej sytuacji branży naftowej i gazowni-
czej”. Organizatorem seminarium był Oddział 
SITPNiG w Krośnie. 

W seminarium na zaproszenie organizato-
rów uczestniczyli: Piotr Truszkowski – prezes Za-
rządu Exalo Drilling Sp. z o.o., Bronisław Baran 
– zastępca prezydenta miasta Krosna, Stanisław 
Słyś – przewodniczący Rady Miasta Krosna. 
W przemówieniach wstępnych goście wyrazili 

zadowolenie z tematyki spotkania. Prezes Exalo 
Drilling  Piotr Truszkowski stwierdził, że proces 
konsolidacji rozwija się w kierunku stworzenia 
firmy wykorzystującej pełny potencjał kadrowy 
i sprzętowy dla podejmowania wyzwań sta-
wianych obecnie zarówno przez rynki krajowe, 
jak i zagraniczne. Zastępca prezydenta miasta 
Krosna Bronisław Baran wyraził niepokój władz 
miasta Krosna o miejsca pracy w konsolidowa-
nych przez PGNiG SA krośnieńskich firmach, 
szczególnie dla młodych  kadr.

W imieniu prezesa Zarządu PGNiG Techno-
logie Janusza Radomskiego program działania 
firmy przedstawił Aleksander Rzońca – dyrektor 
Oddziału Naftomontaż. Prezesa Zarządu Kar-

Seminarium nt.: „Problemy górnictwa nafty i gazu w aspekcie restrukturyzacji i zmian organizacyjnych 
– perspektywy młodej kadry w obecnej sytuacji branży naftowej i gazowniczej”

Zbigniew Duda - prezes Oddziału SITPNiG w Krośnie otwiera 
seminarium. Fot. S. Szafran
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24 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej 
PGNiG SA w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25  
odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Fundacji Bó-
brka. Posiedzeniu przewodniczył Czesław Bugaj 
– prezes Rady Fundacji. Obok spraw procedural-
nych głównymi tematami posiedzenia były:

• Sprawozdanie Zarządu z działalności me-
rytorycznej Fundacji Bóbrka w roku 2012;

• Sprawozdanie finansowe Zarządu Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
za okres 1.01.2012 – 31.12.2012 roku;

• Sprawozdanie z działalności Rady Funda-
cji Bóbrka w roku 2012,

• Informacja Zarządu Fundacji Bóbrka o dzia-
łalności Fundacji od 29 listopada 2012 r.;

• Udzielenie pełnomocnictwa dla Zarządu 
Fundacji Bóbrka na przeprowadzenie prze-
targu i podpisanie umowy na wykonanie 
prac remontowo-konserwacyjnych wiertni-
cy kanadyjskiej z napędem parowym;

• Dyskusja na temat dalszego finansowania 
działalności Fundacji Bóbrka oraz wystąpie-
nia do PGNiG S.A. i PKN ORLEN S.A. z wnio-
skami o zwarcie umów na finansowanie 
działalności fundacji na lata 2014-2016

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-

cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt. 3 Statutu 
Fundacji, zatwierdziła bez zastrzeżeń przedsta-
wione przez Zarząd Fundacji: „Sprawozdanie 
merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, za 
okres 01.01.2012– 31.12. 2012 r.” oraz „Spra-
wozdanie finansowe Fundacji Bóbrka za okres 
01.01.2012 – 31.12.2012”. Wynik działalności 
za okres sprawozdawczy zamyka się sumą ak-
tywów i pasywów w wysokości 8 244 584,39 
zł oraz dodatnim wynikiem finansowym w ra-
chunku zysków i strat w wysokości 171 974,78 
zł. Kwotę nadwyżki w kosztach i przychodach 
w wysokości 171 974,78 zł przeznaczono na 
działalność statutową Fundacji Bóbrka w latach 
następnych. Rada Fundacji Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza w Bóbrce wyraziła uznanie Zarządowi 
oraz całemu zespołowi pracowników Fundacji 
za działalność w roku 2012.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt  3 Statutu 
Fundacji, postanowiła przyjąć przedłożone przez 
sekretarza Rady „Sprawozdanie z działalności 
merytorycznej Rady Fundacji w roku 2012” 
w celu przedłożenia fundatorom.

Rada Fundacji Bóbrka udzieliła pełnomoc-
nictwa Zarządowi Fundacji na przeprowadzenie 
przetargu i podpisanie umowy na wykonanie 
prac remontowo-konserwacyjnych wiertnicy ka-
nadyjskiej z napędem parowym.

Rada Fundacji wysłuchała informacji Zarzą-
du o działalności fundacji od ostatniego posie-
dzenia Rady w dniu 29 listopada 2012 r. oraz 
omówiła sprawę przygotowania wniosków do 
członków fundacji w sprawie dofinansowania 
działalności muzeum w następnych latach.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

packiej Spółki Gazownictwa Andrzeja Pęcherka 
reprezentował Mariusz Konieczny – dyrektor  
Zakładu Gazowniczego w Jaśle, który omówił 
cele i przebieg procesu konsolidacji spółek ga-
zowniczych oraz przewidywane efekty podję-
tych działań. Dyrektor  Leon Pikuła reprezentują-
cy prezesa Zarządu Rafinerii Jedlicze przestawił 
zakres działalności i program rozwoju rafinerii.
Pięknym akcentem było wręczenie gościom 

Uczestnicy Seminarium. Fot. S. Szafran Fot. S. Szafran

książki „90 lat NAFTOMETU” napisanej przez 
kol. Józefa Zuzaka.

W dalszej części seminarium  zaprezento-
wane zostały 3 referaty:

• Węglowodorowe dylematy – dr Wiesław 
Szott (INiG);

• Hydrauliczne szczelinowanie formacji 
łupkowych – dr inż. Piotr Kasza (INiG);

• SITPNiG po XXXVIII Walnym Zjeździe De-

legatów – rola młodzieży w działalności 
Stowarzyszenia – dr inż. Stanisław Sza-
fran – sekretarz generalny SITPNiG.

Pozdrowienia dla uczestników seminarium 
oraz zaproszenie do współpracy przekazał Zbi-
gniew Ungeheuer – prezes Fundacji Portius.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

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

Rada Fundacji podczas obrad (od prawej): Czesław Bugaj –
prezes RF, Marzena Strzelczak i Barbara Tęcza. Fot. S. Szafran

Zarząd Fundacji przedstawia sprawozdanie z działalności 
w 2012 r. (od lewej): Bohdan Gocz – prezes Zarządu i Stani-
sław Kubit – gł. księgowy. Fot. S. Szafran
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17 – 18 kwietnia 2013 r. odbyły się w Kiel-
cach VII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 
2013. Zakres branżowy targów EXPO-GAS 
2013 obejmował: sieci gazowe, urządzenia 
gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazowe, 
aparaturę kontrolno-pomiarową w gazow-
nictwie, automatykę przemysłową dla ga-
zownictwa, tłocznie gazu, magazyny gazu, 
bezpieczeństwo w gazownictwie, urządzenia, 
materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia 
gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu, 
zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach, 
ochronę środowiska.

Podczas konferencji zaprezentowano 7 re-
feratów:

• Sukcesy i porażki w poszukiwaniu i wy-
dobyciu węglowodorów w Polsce w la-
tach 2003 - 2013 – Stanisław Rychlicki, 
Jerzy Stopa (Akademia Górniczo-Hutni-
cza w Krakowie); 

• Gaz niekonwencjonalny – Andrzej Sikora 
(Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.) 

• Magazynowanie gazu w Polsce – kluczo-
we zmiany i perspektywy na przyszłość 
– Joanna Kijas (Operator Systemu Maga-
zynowania Sp. z o.o.); 

• Polski system gazociągów przesyłowych – 
Andrzej Osiadacz (Politechnika Warszaw-
ska), Rafał WIttmann (GAZ-SYSTEM S.A.); 

• Miniona dekada w segmencie dystrybu-
cji gazu ziemnego – Andrzej Barczyński 
(SITPNiG); 

• Miniona dekada branży oceny i progno-
zy: produkcja-serwis-usługi – Cezary 
Mróz (SANITGAZ CM Sp. z o.o.); 

• Państwo jako właściciel i regulator: histo-
ria i perspektywy – Andrzej Szczęśniak 
(Niezależny ekspert rynku paliw).

Ponadto Stanisław Szafran przedstawił te-
mat „160 lecie przemysłu naftowego i gazowni-
czego – meandry rozwoju”.

Firma ANTICOR PPH Sp. z. o.o. zaprezento-
wała metodę usuwania wycieku gazu na czyn-
nych gazociągach o ciśnieniu roboczym do 8MPa .

W programie drugiego dnia targów były 
warsztaty nt. „Głównych regulacji zawartych 
w ustanowionych Standardach Technicznych 
IGG oraz podstawowych zaleceniach do wdro-
żenia w działalności przedsiębiorstw gazowni-
czych”. Podczas warsztatów zaprezentowano 
następujące referaty:

• Nowe regulacje dotyczące standaryzacji 
technicznej Izby Gospodarczej Gazownic-
twa – Anatol Tkacz (KST IGG); 

• ST-IGG-0601:2012; Ochrona przed 
korozją zewnętrzną stalowych gazocią-
gów lądowych. Wymagania i zalecenia. 
(zastępuje ST-IGG-0601:2008) – Marek 
Fiedorowicz (OGP GAZ-SYSTEM S.A., 
Oddział w Gdańsku, kierownik Zespołu 
Roboczego Nr 6 KST IGG); 

• ST-IGG-1101:2011; Połączenia PE/stal 
dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi 
elementami do włączeń oraz elementami 
do przyłączeń – Tadeusz Furmański (KSG 
Sp. z o.o. Tarnów, kierownik Zespołu Ro-
boczego Nr 6 KST IGG); 

• ST-IGG-0301:2012; Próby ciśnieniowe 
gazociągów z PE o maksymalnym ciśnie-
niu roboczym do 0,5 MPa włącznie; ST-
-IGG-0302:2013; Próby ciśnieniowe ga-
zociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym powyżej 0,5 MPa do 1,0 MPa 
(projekt do zatwierdzenia) – Joanna Pin-
delska (MSG Sp. z o.o. Warszawa, kierow-

VII Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2013

Fot. S. Szafran

Panowie Mirosław Dobrut i Andrzej Machoń otwierają obrady 
konferencji. Fot. S. Szafran

Uczestnicy uroczystości otwarcia  VII Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS 2013. Fot S. Szafran

W programie EXPO-GAS 2013 była kon-
ferencja nt. „Miniona dekada branży – ocena 
i prognozy” oraz warsztaty: „Standardy Tech-
niczne Izby Gospodarczej Gazownictwa w dzia-
łalności przedsiębiorstw gazowniczych”.

Moderator konferencji Andrzej Szczęśniak. Fot. S. Szafran
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nik Zespołu Roboczego Nr 3 KST IGG); 
• ST-IGG-1601:2012; Projektowanie, bu-

dowa i użytkowanie stacji CNG. Wyma-
gania i zalecenia; 

• ST-IGG-1602:2012; Urządzenia do tan-
kowania pojazdów zasilanych sprężo-
nym gazem ziemnym CNG do ciśnień 
tankowania poniżej 20 MPa – Jan Sas 
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, kierownik Zespołu Roboczego Nr 16 
KST IGG; 

• ST-IGG-0205:2011; Ocena jakości ga-
zów ziemnych. Część 1: Chromatografy 
gazowe procesowe do analizy składu 
gazu ziemnego – Robert Kwiatkowski 
(PGNiG S.A. Warszawa, kierownik Ze-
społu Roboczego Nr 2 KST IGG); 

• ST-IGG-0705:2012; Nawanianie pa-
liw gazowych. Metody oznaczania 
zawartości tetrahydrotiofenu (THT); ST-

-IGG-0702:2012; Nawanianie paliw 
gazowych. Wymagania dotyczące po-
stępowania ze środkami nawaniającymi 
oraz ich przechowywania i transportu; 
ST-IGG-0703:2012; Instalacje do nawa-
niania gazu ziemnego – Anna Huszał (In-
stytut Nafty i Gazu w Krakowie, kierow-
nik Zespołu Roboczego Nr 7 KST IGG);

• ST-IGG-1001:2011; Gazociągi. Oznakowa-
nie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 
ST-IGG-1002:2011; Gazociągi. Oznakowa-
nie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymaga-
nia i badania. ST-IGG-1003:2011; Gazo-
ciągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo 
– pomiarowe. Wymagania i badania. ST-
-IGG-1004:2011; Gazociągi. Tablice orien-
tacyjne. Wymagania i badania – Daniel 
Zwolski (KSG Sp. z o.o. Tarnów, kierownik 
Zespołu Roboczego Nr 10 KST IGG); 

• Plany standaryzacji Izby Gospodarczej 

Gazownictwa na lata 2013 – 2014. – 
Anatol Tkacz (kierownik Sekretariatu 
Komitetu Standardu Technicznego Izby 
Gospodarczej Gazownictwa). 

Ponadto firma MSA Safety Sp. z o.o. przygo-
towała seminarium nt.: „Nowoczesne rozwiąza-
nia w zakresie przenośnej i stacjonarnej detekcji 
gazów”.W targach uczestniczyli przedstawiciele 
112 firm z 9 krajów zainteresowani projektowa-
niem, przygotowaniem inwestycji i remontów, 
budową i eksploatacją obiektów gazowniczych.

W drugim dniu targów na wieczornej uro-
czystej gali organizatorzy podsumowali wyniki  
Targów EXPO – GAS 2013, wręczono Odzna-
czenia Honorowe IGG oraz nagrody dla wyróż-
nionych wystawców.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Ekspozycje targowe. Fot. S. Szafran Fot. S. Szafran

Fot. S. SzafranFot. S. Szafran

Fot. S. Szafran

Fot. S. Szafran
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Spotkanie otworzył prezes Zarządu Zbi-
gniew Duda, który powitał zebranych i przed-
stawił program obrad. 

Na wstępie Wiesław Karamon przedsta-
wił protokół z ostatniego zebrania Zarządu 
oddziału. Następnie Zbigniew Duda i Stani-
sław Józefczyk zapoznali zebranych z tematyką 
i ustaleniami z posiedzenia Zarządu Głównego 
i IX Sympozjum SITPNiG z cyklu: „Strategia 
współpracy Stowarzyszenia Naukowo – Tech-
nicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego z przemysłem 
naftowym i gazowniczym działającym na zlibe-
ralizowanym rynku energetycznym Europy”. Te-
matem przewodnim tej edycji sympozjum było: 
„Kierunki działalności SITPNiG w zmieniających 
się warunkach strukturalnych, środowiskowych 
i formalno-prawnych przemysłu”, które odbyły 
się w dniach 20-22 marca w Czerwionce – 
Leszczynach.

8 kwietnia odbyło się spotkanie 
Zarządu Oddziału SITPNiG w Krośnie

Kolejnym punktem obrad było sprawoz-
danie finansowe za rok 2012 oraz plan finan-
sowy Oddziału na rok 2013, które przedstawił 
prezes Oddziału Zbigniew Duda. Budżet i plan 
finansowy Oddziału Krosno zostały przez Zarząd 
zatwierdzone.

Następnie omówione zostały sprawy organiza-
cyjne związane z planowaną na 26 kwietnia orga-
nizacją na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Bóbrce seminarium „Problemy 

górnictwa nafty i gazu w aspekcie restrukturyzacji 
i zmian organizacyjnych – perspektywy młodej ka-
dry w obecnej sytuacji branży naftowej”.

Problem młodej kadry naftowej przewijał 
się przez cały czas obrad Zarządu Oddziału, 
gdzie szczególny nacisk położono na zaangażo-
wanie młodych naftowców w działalność nasze-
go stowarzyszenia.

Po omówieniu spraw organizacyjnych, mię-
dzy innymi odznaczenia, zapomogi, dofinanso-
wanie działalności kół zakładowych Józef Zuzak 
zaprezentował szeroko i w bardzo barwny spo-
sób nowe wydawnictwo „Dzieje Naftometu – 90 
lat 1920 – 2010” oraz wręczył członkom Zarzą-
du Oddziału autorskie egzemplarze tego dzieła, 
opatrzone okolicznościowymi dedykacjami.

Jan Sęp

ODDZIAŁ KROSNO

Zbigniew Duda przewodniczy obradom Zarządu Oddziału Krosno. Fot. W. Jankowski

Józef Zuzak prezentuje nowe wydawnictwo. Fot. W. Jankowski
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„Bezpieczeństwo w sektorze ener-
gii i cena energii” było tematem semi-
narium  inaugurującego  konferencję 
Global  Security  Forum  (GLOBSEC 
2013), które w dniach 18 – 19 kwiet-
nia obradowała w Bratysławie. Cen-
tral Europe Energy Partners (CEEP) 
był partnerem konferencji, która sta-
ła się istotnym wydarzeniem realizo-
wanym w ramach polskiej prezyden-
cji w Grupie Wyszehradzkiej. 

Dyskusję ekspertów rozpoczęli wspólnie 
Beata Stelmach, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych RP oraz Peter Burian, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych i Europejskich Republiki Słowackiej. 

– Efektywne wykorzystanie istniejących 
w Europie rodzimych surowców jest fundamen-
talnym krokiem w kierunku zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa – przekonywała Be-
ata Stelmach, podsekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych.

Z kolei Peter Burian, sekretarz stanu słowac-
kiego MSZ mówił o znaczeniu konferencji, dla 
zaprezentowania stanowiska Europy Centralnej 
w kwestii bezpieczeństwa sektora energii regionu. 

– To dobrze, że rozmawiamy. Może nie 
zawsze mamy takie samo spojrzenie na róż-
ne aspekty polityki w sektorze energii i klima-
tycznej, ale to nie zmienia faktu, że konieczne 
jest rozwijanie współpracy pomiędzy naszymi 
krajami i prezentowania naszego stanowiska 
na zewnątrz. To, co robi CEEP jest niezwykle 

ważne – podkreślił Burian - Słowacja wspiera 
działania na rzecz rozwoju jednolitej polityki 
w sektorze energii UE. - Taka polityka powin-
na jednak zapewnić mechanizm, który pozwoli 
na skuteczne reagowanie w przypadkach za-
grożenia bezpieczeństwa dostaw energii oraz 
działać na rzecz zapewnienia konkurencyjności 
gospodarek państw członkowskich. Dorobek 
CEEP w kwestii artykułowania tej potrzeby na 
forach europejskich jest niezaprzeczalny – dodał 
minister Burian.

Raport z Bratysławy
Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, 

że proponowana w Brukseli jednolita polity-
ka w sektorze energii, która nie uwzględnia 
różnic w rozwoju gospodarczym poszczegól-
nych krajów i ich specyfiki w sektorze energii 
jest szkodliwa dla krajów Europy Centralnej. 
Przede wszystkim, dlatego, że jedynym jej za-
uważalnym efektem jest systematyczny wzrost 
cen energii. To w konsekwencji skutecznie ha-
muje rozwój państw, które weszły do UE po 
2003 roku. Dlatego tak ważne jest, aby kraje 
te wykorzystały wszelkie istniejące możliwości 
dywersyfikacji źródeł i sposobów wytwarza-
nia energii.

To też najważniejsze przesłanie rapor-
tu „What Energy, Price, Growth”, jaki Roland 
Berger przygotował na zlecenie CEEP, i który 
został zaprezentowany w Bratysławie. Autorzy 
opracowania pokazują różnice pomiędzy kraja-
mi EU-15, a krajami przyjętymi do Wspólnoty 
po 2003 roku. Zwracają też uwagę na fakt, że 

osiągnięcie wyznaczonych celów klimatycznych 
będzie dla gospodarek „nowej” UE poważnym 
i istotnym wyzwaniem i obciążeniem. To z kolei 
rodzi kolejne pytania.

– Wraz z wzrastającym zapotrzebowaniem 
na energię, obawy związane z bezpieczeń-
stwem sektora energii stają się coraz ważniej-
sze. By zapewnić stabilny wzrost gospodarczy 
oraz utrzymać poziom wydajności przemysłu, 
energia musi być nie tylko łatwo dostępna, ale 
również dostępna w przystępnej cenie. Powinna 
też pochodzić ze źródeł stabilnych, odpornych 
na różnego rodzaju krótko i długo okresowe za-
kłócenia. Przerwy dostaw energii oznaczają po-
ważne straty. Nikt chyba nie ma i nie powinien 
mieć wątpliwości, że zarówno dziś, jak i w przy-
szłości potrzebujemy wielu źródeł energii. Tylko 
wtedy zapewnimy sobie prawdziwe bezpie-
czeństwo w sektorze energii – mówił Paweł 
Olechnowicz, przewodniczący Rady Dyrektorów 
CEEP otwierając bratysławska konferencję. 

Jak wynika z danych przedstawionych 
w „Raporcie z Bratysławy”, aby wypełnić zało-
żenia polityki w sektorze energii do roku 2020, 
w Europie Centralnej trzeba zainwestować za-
równo w produkcję, efektywność wytwarzania 
energii, jak przesył kwoty rzędu 400-460 mld 
euro. – To olbrzymie inwestycje, których koszty 
nie pozostaną bez wpływu na cenę prądu i jego 
dramatyczny wzrost. Szacujemy go w granicach 
od 40 do 60% dla odbiorców przemysłowych 
w krajach UE - 11. Wszyscy mamy jednak świa-
domość, że choć w mniejszej skali dotknie on 
wszystkich mieszkańców tego regionu. Reasu-
mując – mamy absolutną pewność, że gospo-
darki i społeczeństwa państw Europy Central-
nej tego nie zaakceptują – podkreślał Heiko 
Ammerman, partner w Roland Berger Strategic 
Consultants.

Uczestnicy prezentacji przestrzegali też 
przed zbyt uproszczonym opisywaniem metod 
i sposobów rozwiązywania problemów pomię-
dzy przemysłem, energią a ekologią i ochroną 
klimatu. Warto też – podkreślali w komenta-
rzach – aby zwracając uwagę na energochłon-
ność przemysłu w krajach UE – 11, i postulując 
radykalne rozwiązania, które czasem są formu-
łowane w niektórych gremiach KE i PE nie za-
pominać, że przemysł wypracowuje w nowych 
państwach członkowskich UE ponad 32% PKB. 
Podczas gdy w „Starej Unii” udział ten jest niż-
szy i wynosi tylko 24 proc. Rzecz jednak nie 
w procentach, lecz w miejscach pracy.

Spójność oczekiwań i możliwości
– Dziś zauważamy już symptomy wycho-

dzenia gospodarek europejskich z recesji. To 
dobry czas, aby popatrzyć na to, co sprzyja, 
a co blokuje ożywienie. Przywrócić tym samym 

CEEP: Europa spójności i oczekiwań

Fot. arch. Grupa LOTOS SA
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wartość i znaczenie spójności społecznej i go-
spodarczej, na obszarze całej UE. A jej niezbęd-
nym elementem, skutecznym w niwelowaniu 
różnic jest dynamiczny rozwój przemysłu. Tylko 
w ten sposób zgromadzimy środki niezbędne na 
inwestycje i skutecznie ograniczymy bezrobocie. 
Odpowiedzialni za politykę w sektorze energii 
nie mogą nie brać pod uwagę, jak różne są 
gospodarki w starej i nowej części Unii. Myślę, 
że musimy wypracować stosowny program dla 
EU-15. – przekonywał uczestników spotkania 
Paweł Olechnowicz.

Friedbert Pflueger, dyrektor European Centre 
for Energy and Research Security w King’s Colle-
ge, stwierdził, że raport przygotowany przez Ro-
land Bergera dla CEEP, jest prawdziwym głosem 
Europy Centralnej. – Nie ma innego rozwiązania 
i innego sposobu – przekonywał niż bardziej dy-
namiczne niwelowanie dwóch różnych prędkości 
poprzez politykę spójności, gospodarczej wraz 
z sektorem energii, a także klimatycznej, inaczej 
nie uda się utrzymać potrzeby szybszego rozwoju 
Europy Centralnej. Dobrze, że dzięki działaniom, 
CEEP, kraje tej części naszego kontynentu potrafią 
wyraźnie formułować własne opinie i bronić swo-
ich interesów – podkreślał Pflueger.

Konkurencyjność przez źródła 
energii

Cena i dostępność źródeł energii są jedny-
mi z najważniejszych czynników decydujących 
o wyborze zarówno inwestora, jak i konsumen-
ta. Od kilku ostatnich lat najlepszym tego przy-
kładem są Stany Zjednoczone.  Dzięki dynamicz-
nie rosnącej produkcji gazu łupkowego w USA, 
ceny tego nośnika energii są już teraz ponad 
czterokrotnie niższe niż w Europie. W efekcie 

widzimy nie tylko ożywienie gospodarcze, ale 
i reindustrializację USA. Dokonującą się również 
dzięki firmom z Europy jak np. firm chemicznych 
czy producentów stali. Większość analityków 
spodziewa się, że ceny w USA będą niskie przez 
kolejne dziesięciolecia. 

– Tymczasem u nas w Europie mamy jedne 
z najwyższych cen energii. To skutecznie hamuje 
nasz rozwój. Dlatego konieczne jest podejmo-
wanie odważnych decyzji – przekonywała pod-
czas bratysławskiej konferencji Beata Stelmach, 
podsekretarz stanu w MSZ RP. – Takich na miarę 
rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych. –
dodała B. Stelmach.

Ten przykład najlepiej pokazuje, że niekon-
wencjonalne węglowodory mogą poprawić 
konkurencyjność Europy. Podobnie ważny jest 
rozwój wszystkich rodzimych źródeł energii. –
Wykorzystując je efektywnie działamy na rzecz 
zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa – 
przekonywała Beata Stelmach.

Dywersyfikacja źródeł energii. – To powi-
nien być priorytet dla Europy Centralnej, podob-
nie jak geopolityczna stabilność całego regio-
nu – artykułował zdecydowanie Ian Brzeziński 
z waszyngtońskiej Atlantic Council. – Silny i zde-
cydowany głos CEEP jest ważnym elementem 
relacji i toczących się dyskusji transatlantyckich – 
podsumowywał Ian Brzeziński. – Dopiero z per-
spektyw i doświadczeń tego regionu widzimy 
– kontynuował Ian Brzeziński. – Jak ważna jest 
stabilność i suwerenność Azerbejdżanu, Gruzji 
i Ukrainy oraz powiązania tych państw z Europą 
a także przyszłość relacji w sektorze energii mię-
dzy Rosją i Chinami. Każdy z tych czynników ma 
wpływ na europejskie bezpieczeństwo w tym 
sektorze – zakończył Brzeziński.

Witold Nieć 
Doradca Dyrektora Biura 

Relacji Międzynarodowych
Grupa LOTOS SA

Fot. arch. Grupa LOTOS SA

Fot. arch. Grupa LOTOS SA
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Zasadniczym  celem  konferen-
cji  było  przedstawienie  możliwości 
rozwoju energetyki w oparciu o gaz 
ziemny i źródła energii odnawialnej. 

Jest zupełnie zrozumiałe, w świetle polityki 
energetycznej Unii Europejskiej, że mix energe-
tyczny powinien ewoluować w kierunku źródeł 
gazowych i odnawialnych. Konsekwencją tego 
jest konieczność powstania w Polsce efektyw-
nego i transparentnego rynku kapitałowego no-
śników energetycznych, w tym gazu. Tematyka 
konferencji była zgodna ze strategią PGNiG S.A., 
która przewiduje jej udział w projektach budo-
wy dużych bloków energetycznych, inwestycji 
kogeneracyjnych, trigeneracyjnych zasilanych 
gazem ziemnym. 

W świetle powyższego tematyka konferencji 
dotyczyła następujących zagadnień i problemów:

• Liberalizacja rynku ciepła i gazu w Polsce
• Kierunki rozbudowy systemu przesyło-

wego w świetle rozwoju sektora energe-
tycznego w oparciu o gaz ziemny

• Strategia rozwoju branży gazowniczej 
• Strategia rozwoju branży ciepłowniczej
• Rola gazu ziemnego w ochronie klimatu 

w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
• Zintegrowane układy cieplno-chłodnicze
• Rozproszona energetyka w oparciu o gaz 

ziemny,
• Skojarzone układy elektryczno-cieplno-

-chłodnicze (trigeneracja).

• Niekonwencjonalne metody produkcji 
ciepła (chłodu) i energii elektrycznej, np. 
baterie słoneczne, ogniwa paliwowe, 
pompy ciepła, ekspandery,

• Zastosowanie gazu ziemnego w kogene-
racji wspomaganej energią geotermalną 

• Nowoczesne konstrukcje palników gazo-
wych do różnego rodzaju urządzeń ener-
getycznych 

• Poprawienie efektywności transportu 
gazu poprzez wykorzystanie energii od-
padowej na tłoczniach gazu

• Zwiększenie bezpieczeństwa publiczne-
go i niezawodności dostaw nośników 
energetycznych,

• Świadectwa pochodzenia energii elek-
trycznej wytworzonej w wysokospraw-
nych kogeneracyjnych  przy wykorzysta-
niu źródeł gazowych i odnawialnych

• Efektywny i transparentny rynek kapita-
łowy gazu

• Wpływ certyfikatów energetycznych na 
efektywność ekonomiczną budowy urzą-
dzeń energetycznych zasilanych gazem 
ziemnym  

• Wprowadzanie niezbędnych zmian 
w ustawodawstwie polskim, aby wyeli-
minować istniejące bariery dla rozwoju 
gazownictwa, ciepłownictwa i energety-
ki w Polsce

• Mały Trójpak energetyczny jako instru-

ment liberalizacji rynku gazu
• Wdrożenie III Pakietu Energetycznego 

w obszarze magazynowania paliw gazo-
wych

• Zintegrowane Systemy Zarządzania Ma-
jątkiem Sieciowym w spółkach dystrybu-
cyjnych.

Ponadto tematyka konferencji obejmowała 
tradycyjnie problemy aktualnie nurtujące środo-
wisko gazownicze i ciepłownicze. Ze względów 
czasowych 14 referatów zostało zamieszczo-
nych w materiałach konferencyjnych, bez ich 
wygłaszania. Nieprzypadkowo w programie 
konferencji wpisano motto autorstwa A. Ein-
steina: „Masa i energia faktycznie są równo-
ważne”, aby przypomnieć, że znajomość praw 
fizyki, na których oparta jest działalność tech-
niczna przemysłu gazowniczego i ciepłownicze-

Podsumowanie XVI Krajowej Konferencji GAZTERM 2013
Gazownictwo, ciepłownictwo – wspólne cele i perspektywy rozwoju

Motto
Masa i energia faktycznie
są równoważne

Albert Einstein
Andrzej	Barczyński

Fot. arch. Studio 4u Fot. arch. Studio 4u
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Fot. arch. Studio 4u
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go (projektowanie, budowa i eksploatacja sieci 
i instalacji), jest tak samo ważna jak znajomość  
praw ekonomicznych, a niekiedy ważniejsza, 
gdy należy zapewnić bezpieczeństwo publiczne 
i energetyczne.

W świetle poruszonych w referatach zagad-
nień oraz szerokiej dyskusji nasuwają się nastę-
pujące wnioski i spostrzeżenia:
1) Istotnymi czynnikami decydującymi o przy-

szłości gazownictwa oraz ciepłownictwa 
w Polsce w najbliższych latach będzie: 
• konieczność spełnienia unijnych dyrek-

tyw dotyczących emisji gazów cieplar-
nianych, 

• prowadzenie racjonalnej polityki energe-
tycznej w skali kraju, województwa czy 
gminy w celu stworzenia warunków do 
zrównoważonego rozwoju i zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, 

• rozwój konkurencji oraz równoważenia 
interesów przedsiębiorstw energetycz-
nych i odbiorców paliw i energii.

• usunięcie niekorzystnych zapisów znaj-
dujących się w aktach prawnych hamu-
jących rozwój obu branż,

• wprowadzanie takich zmian w zasadach 
regulacji sektora gazowniczego  i cie-
płowniczego, aby zapewnić przedsię-
biorstwom odpowiednie środki finanso-
we na niezbędne inwestycje. 

2) Zasady racjonalnego planowania energe-
tycznego winny być odzwierciedlone w de-
cyzjach i pozwoleniach wydawanych przez 
właściwe jednostki administracyjne, co do 
sposobu zaopatrzenia w ciepło, bądź pali-
wa gazowe. Dotyczy to szczególnie dużych 
aglomeracji posiadających system ciepło-
ciągów i gazociągów. W tym przypadku, 
w celu pełnego wykorzystania posiadanego 
potencjału winno się podzielić daną aglo-
merację na obszary, w których rozprowa-
dzany będzie wyłącznie gaz ziemny i ener-
gia elektryczna bądź „cieplik” i energia 
elektryczna.

3) Dalsze przyspieszenie rozwoju spółek dys-
trybucyjnych i obniżenie kosztów obsługi 
sytemu transportu gazu oraz usprawnienia 
procesu przyłączania podmiotów do sieci 
gazowej wymagać będzie:
• Przeprowadzenia głębokich zmian 

strukturalnych w podziale istniejącego 
i przyszłego majątku sieciowego pomię-
dzy operatorami systemu przesyłowego 
i dystrybucyjnego w celu prawidłowego 
ukształtowania systemu transportu gazu 
w Polsce i doprowadzenia go do stan-
dardów europejskich;

• Budowy pierścieni gazociągów wysokie-
go ciśnienia i lokalnych zbiorników gazu  
w systemach dystrybucyjnych;

• Usunięcia barier hamujących rozwój 
spółek dystrybucyjnych występujących 
szczególnie w:
– Ustawie o podatkach lokalnych,
– Ustawie o drogach publicznych,
– Ustawie o dozorze technicznym,
– Prawie energetycznym,
– aktach normatywnych dot. służebno-

ści przesyłu.
• Rozłożenia kosztów związanych z przyłą-

czaniem nowych odbiorców lub nowy-
mi gazyfikacjami pomiędzy wszystkich 
uczestników rynku gazowego (obecnie 
koszty ponoszą głównie spółki dystrybu-
cyjne);

• Sukcesywne harmonizowanie krajowych 
aktów prawnych z zapisami wprowadza-
nych norm europejskich (polskie przepisy 
nie nadążają za wprowadzanymi w Pol-
sce normami europejskimi). 

4) W Prawie Energetycznym powinno się 
w wyniku działań operatorów znaleźć bez-
pośrednie odniesienie do odzysku energii 
w ekspanderach gazowych, tworzące wy-
jątek do przywołanego Artykułu 9 ust. 1a.

5) Systemy zarządzania majątkiem siecio-
wym powinny pozwolić na profesjonalną 
paszportyzację sieci gazowej i efektyw-

ny monitoring infrastruktury technicznej, 
a odpowiednia baza danych pomagać 
w lokalizacji awarii i prowadzeniu remon-
tów, montażu urządzeń oraz ułatwiać pro-
wadzenie rozliczeń podatkowych, umoż-
liwiać planowanie rozwoju infrastruktury, 
modelowanie zagrożeń oraz efektywniej-
szy nadzór techniczny.

6) Niezbędne jest opracowanie w Polsce mo-
delu rynku gazu, który pozwoliłby na upo-
rządkowanie branży gazowniczej podzie-
lonej obecnie na działalność przesyłową, 
dystrybucyjną i obrotową.

7) Zakres rzeczowy uzgadnianych projektów 
planów rozwoju w URE powinien być  do-
stosowany do realnych możliwości przed-
siębiorstw energetycznych, nie powodując 
tym samym równoczesnego wzrostu kosz-
tów, wynikających z samego ich przygo-
towania.

8) Przemysł gazowniczy i ciepłowniczy powinien 
wspierać rozwój szkolnictwa średniego 
i wyższego w celu pozyskania odpowiednio 
wykwalifikowanych kadr mogących w przy-
szłości przejąć odpowiedzialność za rozwój 
całej branży.
Reasumując mamy nadzieję, że wspólnie 

podejmowane dyskusje w gronie wybitnych 
ekspertów i praktyków, wzajemne wsparcie 
i zaangażowanie przyczynią się do wypracowa-
nia rozwiązań niezwykle ważnych dla rozwo-
ju przemysłu gazowniczego i ciepłowniczego 
w Polsce oraz szeroko rozumianej współpracy 
obu branż zgodnie z zasadą: „Aby osiągnąć 
sukces każdy w grupie powinien działać nie 
tylko mając na celu własne dobro, ale również 
dobro całej grupy”. 

Andrzej Barczyński
Przewodniczący Komitetu Naukowego 

Konferencji GAZTERM 2013

Międzyzdroje, 13 -15 maja 2013 
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Jubileuszowe 
mistrzostwa Oddział w Zielonej Górze

Miłośnicy  badmintona  w  naszej 
branży spotkali się już po raz 25. Ju-
bileuszowe Mistrzostwa Polski  Firm 
Naftowych  i Gazowniczych w Bad-
mintonie  o  puchar  Prezesa  PGNiG 
SA  odbyły  się  w  Międzychodzie 
w dniach 19-21 kwietnia. Na zawo-
dy przyjechało 59 zawodników m.in. 
z  Gdańska,  Łodzi,  Tarnowa,  War-
szawy,  Poznania  i  Zielonej  Góry. 
Gospodarzem  turnieju  był  Oddział 
w Zielonej Górze. 

Zawodnicy rozegrali 146 meczy w grach 
pojedynczych i podwójnych kobiet oraz męż-
czyzn, a także w grze mieszanej. W klasyfikacji 
drużynowej zwyciężył zespół Pomorskiej Spółki 
Gazownictwa, drugie miejsce zajął PGNiG SA 
Pomorski Oddział Handlowy. Trzecie miejsce 
przypadło organizatorowi.

Magdalena	Wajda	

Szczegółowe wyniki zawodów znajdu-
ją się na stronie internetowej Oddziału –  
www.pgnig.pl/zielonagora, zakładka Wyda-
rzenia. 

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR

Rywalizacja męskiego debla dostarczyła kibicom wiele emocji, Sławomir Narusz i Krzysztof Macielak (PSG Sp. z o.o.) ulegli 
w finale Tomaszowi Olejarzowi i Robertowi Robakowskiemu (Oddział w Zielonej Górze), trzecie miejsce zajęli Wiesław Bukowski 
i Andrzej Łukasiewicz („Gazoprojekt”). Fot. Magdalena Wajda

Uczestnicy mistrzostw zwiedzili jedną z największych i najno-
wocześniejszych w kraju kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego 
– KRNiGZ Lubiatów. Fot. Magdalena Wajda

W uroczystości zakończenia mistrzostw wzięła udział Agniesz-
ka Leśniewska, zastępca Burmistrza Międzychodu, która 
wręczyła medale najlepszym badmintonistom branży naftowej 
i gazowniczej, na najwyższym podium Pomorska Spółka Ga-
zownictwa. Fot. Magdalena Wajda

XXV Mistrzostwa przebiegły we wspaniałej atmosferze, wiele potu zostało na boisku, zawodnicy rozegrali aż 146 meczy. Fot. Magdalena Wajda



SZANOWNI PAŃSTWO!

Zarząd Oddziału SITPNiG Oddział Łódź oraz firma COMMON S.A., zapraszają 

do wzięcia udziału w VII sympozjum Top-Gaz 2013. 

Sympozjum to, o zasięgu ogólnopolskim, znane pod nazwą TOp-Gaz „Technika 
opomiarowania gazu dziś i jutro” Rogów 2013, odbędzie się w dniach 18 – 20 
września 2013 roku w Ośrodku Dydaktycznym SGGW w Rogowie k/Łodzi.

Planowana tematyka:
• Wymagania instalacyjne dla gazomierzy
• Fizyka pomiarów.
• Stosowanie MID.
• Pomiary transgraniczne.
• Nowe metody pomiaru ilości gazu
• Pomiary LNG
• Próba losowa gazomierzy miechowych

Ta specjalistyczna impreza służyć będzie wymianie doświadczeń w zakresie  
szeroko rozumianych pomiarów w gazownictwie.

Tradycyjnie Konferencja rozpocznie się 18 września we wczesnych godzinach  
popołudniowych a zakończy w dniu 20 września obiadem.

Bieżące informacje będą się ukazywać na stronie http://www.sitpnig.lodz.pl/ 
gdzie jest do pobrania Karta Zgłoszenia Uczestnictwa (karta zgłoszenia)

Będzie również dostępny na bieżąco aktualizowany program TOp-Gaz Rogów 2013.

ADRES I INFORMACJE:

SITPNiG Oddział Łódź 
ul. Targowa 18 

90-042 Łódź  
tel. 42 675 92 15; 42 675 93 34; 501 629 780

e-mail: biuro@sitpnig.lodz.pl   
strona internetowa: http://www.sitpnig.lodz.pl




