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Szanowni Czytelnicy
W bardzo szybkim tempie zbliżają się wa-

kacje, a co za tym idzie obniża się powoli nasza 
aktywność. Tego typu zjawisko jest powszechne 
i dotyczy nie tylko naszej branży. Stopniowo 
mniej jest organizowanych konferencji i spotkań. 
Z tego też powodu w maju i do połowy czerwca 
mamy ich więcej. Tym samym ten numer „Wia-
domości…” bogatszy jest w doniesienia i rela-
cje ze spotkań i konferencji, które prezentujemy 
w końcowej części wydania,  zachęcam do zapo-
znania się z nimi. 

Pomijając jednak tę kwestię chciałbym się 
skupić na syntetycznym przeglądzie treści tego 
numeru. W szczególności odniosę się tutaj 
głównie do początkowych rozdziałów tj. „Nauka 
i technika”, w którym publikujemy materiał opra-
cowany przez Józefa Dopke pt. „Ile gazu ziemne-
go zużyto na ogrzewanie budynków w sezonach 
grzewczych w latach 2006-2011?”. Interesujący 
materiał, szczególnie ze względu na prezentację 
wyników zachodzących zmian klimatycznych na 
bazie 10 wybranych miast Polski. Z treści artyku-
łu wynika, że zima (sezon grzewczy) 2006/2007 
była najcieplejsza między 2001 a 2010 r., a dla 
niektórych miast również w znacznie dłuższym 
okresie. Po tym ciepłym epizodzie następowało 
systematyczne ochładzanie. Każdy następny 
rok był chłodniejszy. Autor nazywa ten okres 
po 2007 roku (kolejne cztery sezony grzewcze) 
oziębieniem klimatycznym i pokazuje, że za tymi 
zmianami idzie zwiększenie zużycia energii na 
ogrzewanie budynków oraz wzrasta emisja CO2. 
Nie jest to nic odkrywczego, ale przy wzrasta-
jącym poziomie zużycia gazu ziemnego będzie-
my go potrzebować więcej, a co za tym idzie 
użytkownicy będą chcieli minimalizować opłaty. 
Upatrywać tutaj należy szansy dla nas w zaso-
bach tzw. gazu niekonwencjonalnego, który 
jeszcze przez najbliższe lata będziemy badać, 
dokumentować i udostępniać. Jego zasoby i ich 
eksploatacja może w znaczący  sposób wpłynąć 
na cenę jednostkową u klienta (jej spadek), tak 

że utrzymujący się trend klimatyczny nie wpłynie 
na ubożenie społeczeństwa. 

Kolejny rozdział z cyklu „Analizy, komen-
tarze” wypełniamy artykułem opracowanym 
przez naszego stałego analityka Cezarego 
Szyjko pt. „Liberalizacja polskiego rynku gazu 
a dokończenia budowy jednolitego rynku UE”. 
Myślę, że zawarte w tym materiale informacje 
będą dla wszystkich interesujące, bo w konse-
kwencji chodzi o cenę gazu. Uwolnienie rynku 
gazu w Polsce do 2014 roku może znacząco 
wpłynąć na jego cenę.   

Bezspornym faktem jest, że uwolnienie ryn-
ku energii to wyzwanie dla Polski. Polskie firmy 
będą musiały przygotować się na prawdziwą 
konkurencję i brać pod uwagę możliwość utra-
ty części rynku. Jednak inną kwestią jest fakt, 
że uwolnienia cen w krótkim czasie nie będzie, 
a URE przestanie regulować ceny najwcześniej 
za dwa – trzy lata. Tworzy to trudną sytuację Pol-
ski w UE, gdyż Bruksela tym samym zarzuca Pol-
sce, że łamie unijne prawo wewnętrznego rynku 
energii i grozi sankcjami i skierowaniem sprawy 
do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

W kolejnych rozdziałach kilka informacji 
z Instytutu Naftowego z Krakowa, który co raz 
zaskakuje nas swoimi osiągnięciami oraz rozdział 
z krótkimi informacjami z kraju i ze świata.   

Druga część wydania, o której wspomniałem 
na wstępie, dotyczy głównie bieżącej działalno-
ści SITPNiG. W Biuletynie Informacyjnym znaleźć 
można szereg informacji oraz relacji z konferencji 
i spotkań branżowych. Dla branży naftowo-ga-
zowniczej, jak i stowarzyszenia najważniejszym 
wydarzeniem był „VI Kongres Naftowców i Ga-
zowników – Bóbrka 2011”, z okazji Jubileuszu 
65-lecia Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego. Uchwała, jaką podjęli jego 
uczestnicy stanowi istotny głos w dyskusji nad 
polityką państwa w zakresie rozwoju przemysłu 
naftowego i gazowniczego w Polsce. Podobnie 
zresztą i Uchwała XXIV Kongresu Techników Pol-
skich z dnia 8 czerwca. Obie  publikujemy w tym 
numerze „Wiadomości…”.

Na koniec, życząc ciekawej lektury wspo-
mnę jeszcze tylko o obchodach dwóch jubile-
uszy tj. 30-lecia Oddziału w Łodzi i wspólnych 
obchodach 65-lecia istnienia i działalności trzech 
Oddziałów w Sanoku, Krośnie i Gorlicach, z któ-
rych relacje znajdują się w rozdziale „Nasze Sto-
warzyszenie”. 

Dziewiątego czerwca ruszyło wiercenie 
kolejnego głębokiego otworu poszukiwawczego 
w Karpatach. Zlokalizowany jest w okolicy 
Dukli i nosi nazwę Dukla-1.

Jego planowana głębokość to 5500 m.

Inwestorem jest PGNiG S.A. w Warszawie, 
a wykonawcą PNiG Jasło Sp. z o.o.
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Streszczenie
Omówiono zmienność temperatury powie-

trza w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 
2009/2010 r. dla dziesięciu miast. Zamieszczo-
no w tabelach miesięczną i roczną liczbę stop-
niodni grzania dla temperatury bazowej 15oC 
dla Krosna dla lat 2006-2010 oraz dla Łodzi dla 
lat 2001-2010. Przedstawiono przebieg sku-
mulowanej liczby stopniodni grzania w sezonie 
grzewczym dla Krosna. Dokonano analizy wzro-
stu zużycia paliw na ogrzewanie budynków dla 
sezonów grzewczych po najcieplejszym sezonie 
w latach 2006/2007 r.

Temperatury powietrza w sezonach 
grzewczych w latach 2006-2010

Od sezonu grzewczego 2006/2007 r. każdy 
następny jest chłodniejszy (rys. 1). To oziębienie 
klimatyczne trwające już cztery sezony grzewcze 
powoduje, że zużywa się coraz więcej energii 
(paliw) na ogrzewanie budynków i emituje wię-
cej CO2.

W latach 2006-2007 zanotowano na 
terenie wielu krajów europejskich rekordo-
wą temperaturę kolejnych 12 miesięcy, które 
w większości przypadały na miesiące sezonu 
grzewczego 2006/2007 r. Lipiec 2006 r. ze śred-
nią temperaturą 23,5oC i grudzień 2006 r. ze 

średnią  temperaturą 3,9oC były najcieplejszymi 
miesiącami w Warszawie od 1779 r. Również 
średnie temperatury powietrza we wrześniu 
(16,1oC), październiku (10,7oC), listopadzie 
(5,9oC) 2006 r. były znacząco wyższe od śred-
nich temperatur dla wielolecia 1961-2000, któ-
re wynosiły odpowiednio 13,3oC, 7,8oC i 2,3oC. 
W styczniu, marcu i kwietniu 2007 r. średnie 
miesięczne temperatury były także znacząco 
wyższe od średnich wielolecia 1961-2000. 

Podobny przebieg pogody miał miejsce rów-
nież w innych miastach Polski (rys. 2). Np. w Ło-
dzi średnia temperatura powietrza we wrześniu 
(16,1oC), październiku (10,9oC), listopadzie (6oC) 
i grudniu (3,8oC) 2006 r. była znacząco wyższa 
od średniej temperatury dla wielolecia 2001-
2010, która wynosiła odpowiednio 13,7oC, 
8,1oC, 4,8oC i -0,3oC. W styczniu (3,4oC), lutym 
(0,1oC), marcu (6,4oC), kwietniu (9,7oC) i maju 
(15,1oC) 2007 r. średnia miesięczna temperatura 
była także wyższa od średniej wielolecia 2001-
2010, która wynosiła odpowiednio -2,2oC, -
0,4oC, 3oC, 9,6oC i 13,6oC. 

W Krośnie średnia temperatura powietrza 
we wrześniu (15,7oC), październiku (10,7oC), 
listopadzie (5,9oC) i grudniu (2,1oC) 2006 r. 
była wyższa od średniej temperatury dla wie-
lolecia 2006-2010, która wynosiła odpowied-
nio 13,5oC, 8,4oC, 5,2oC i -0,5oC. W styczniu 
(2,2oC), lutym (1,1oC), marcu (6,6oC) i maju 
(15,3oC) 2007 r. średnia miesięczna temperatura 
była także wyższa od średniej wielolecia 2006-
2010, która wynosiła odpowiednio -2,3oC, 
-0,6oC, 3,1oC, i 13,6oC. Jedynie w kwietniu 
2007 r. (9,2oC) temperatura była nieco niższa 
niż w wieloleciu 2006-2010 (9,5oC).

Średnia temperatura powietrza w Łodzi 
w miesiącach sezonu grzewczego od 1 wrześ-
nia 2006 r. do 31 maja 2007 r. wynosiła 7,95oC 
(tabela 1) i była wyższa o 2,46oC od średniej 
temperatury powietrza w sezonach grzewczych 
w wieloleciu 2001-2010 (5,49oC). Najzimniej-
szym sezonem grzewczym w tym wieloleciu 
był sezon 2002/2003 r. ze średnią temperaturą 
powietrza 4,24oC. W Krośnie średnia tempe-
ratura powietrza wynosiła: 7,7oC w najcieplej-
szym sezonie grzewczym 2006/2007 r., 5,3oC  
w 2007/2008 r., 5,9oC w 2008/2009 r. i 5,2oC 
w sezonie 2009/2010 r.

Liczba stopniodni grzania 
Liczbę stopniodni grzania Sd(15oC) obliczo-

no z definicji [1]: 

Ile gazu ziemnego zużyto na ogrzewanie budynków w sezonach 
grzewczych w latach 2006-2011?

Józef Dopke

Rys. 1. Średnia temperatura powietrza w wybranych miastach Polski w sezonach 
grzewczych od 2006/2007 r. do 2009/2010 r.

Rys. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza w okresie od stycznia 2006 r. 
do lutego 2011 r. dla wybranych miast Polski

ze średnich dziennych temperatur powietrza tśr(i) 
w pięcioleciu 2006-2010 [2]. 

Uśrednioną rzeczywistą temperaturę bazo-
wą tb dla obszaru dostaw gazu ziemnego moż-
na wyznaczyć z zależności  między zużyciem 
gazu przez odbiorców komunalnych a tem-
peraturą zewnętrzną powietrza. Dla obszaru 
obsługiwania Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S. A. [3] wynosiła ona  18,5oC 
w 1987 r. i 15,2oC w 1998 r. Duże osiedla do-
mów wielopiętrowych ocieplonych styropianem 
o grubości 100 mm i ogrzewanych osiedlowymi 
ciepłowniami rozpoczynają ogrzewanie przy 
średniej temperaturze dobowej tb=15oC. Dalej 
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założono temperaturę bazową 15oC, przy której 
rozpoczynało się średnio ogrzewanie mieszkań 
w Polsce. 

W tabeli 2 podano liczbę stopniodni grza-
nia Sd(15oC) dla Krosna dla dziewięciu miesię-
cy sezonów grzewczych od 2006/2007 r. do 
2010/2011 r. W ostatnim wierszu tabeli 2 poda-
no liczbę stopniodni grzania w sezonie grzew-
czym. Obecny sezon grzewczy 2010/2011 r. 
w Krośnie miał zimniejszy wrzesień  (90oC·dni) 
i październik (298,6oC·dni) 2010 r. niż w wielo-
leciu 2006-2010. Listopad 2010 r. (230,8oC·dni) 
był cieplejszy niż październik i cieplejszy niż śred-
nia w wieloleciu 2006-2010. Grudzień 2010 r. 
(574,5oC·dni) był najzimniejszym miesiącem 
od 2006 r. a styczeń 2011 r. (495,9oC·dni) był 
zbliżony do średniego w wieloleciu 2006-2010, 
luty (541,5oC·dni)  był zimniejszy do średniego 
w wieloleciu 2006-2010.

Skumulowana miesięczna liczba 
stopniodni grzania 

Skumulowaną miesięczną liczbę stopniodni 
grzania Sd(15oC) [4, 5] dla dziewięciu miesięcy 
analizowanych sezonów grzewczych dla Krosna 
przedstawiono na rys. 3. Skumulowana liczba 
stopniodni grzania Sd(15oC) (tabela 3) w sezo-
nie grzewczym dla Krosna jest najniższa dla naj-
cieplejszego sezonu grzewczego 2006/2007 r. 
i wynosi 2106oC·dni. Nieco zimniejszy był sezon 
2007/2008 r. z  Sd(15oC)=2659oC·dni, na-
stępnie 2008/2009 r. z Sd(15oC)= 2528oC·dni, 
i 2009/2010 r. z Sd(15oC)=2711oC·dni. Bieżą-
cy sezon grzewczy od 1 września 2010 r. do 
28 lutego 2011 r. miał skumulowana liczbę 
stopniodni grzania 2231oC·dni, gdy w najcie-
plejszym sezonie 2006/2007 r. dla analogicz-
nego okresu skumulowana liczba wynosiła 
Sd(15oC)=1611oC·dni a w ostatnim sezonie 
2009/2010 r. - liczba ta wynosiła Sd(15oC)= 
2096oC·dni. Obecny sezon będzie zimniejszy 
i zużycie energii na ogrzewanie budynków 

Lp. Sezon 
grzewczy

Średnia temperatura 
sezonu grzewczego

Skumulowana liczba 
Sd(15oC) dla sezonu 

grzewczego

Skumulowana Sd(15oC)/ 
skumulowanej  

Sd(15oC)2006/2007 r.

--- --- oC oC·dzień. ---
1 2006/2007 r. 7,95 2032 1,000
2 2001/2002 r. 5,95 2540 1,250
3 2007/2008 r. 5,79 2538 1,249
4 2008/2009 r. 5,81 2551 1,255
5 2004/2005 r. 5,56 2633 1,295
6 2003/2004 r. 5,07 2755 1,356
7 2009/2010 r. 4,70 2846 1,400
8 2005/2006 r. 4,38 2965 1,459
9 2002/2003 r. 4,24 3029 1,491

Miesiąc Miesięczna liczba Sd(15oC) obliczona z definicji (oC·dzień)
2006/2007 r. 2007/2008 r. 2008/2009 r. 2009/2010 r. 2010/2011 r. Średnia

Wrzesień 12,8 85,3 115,6 28,5 90 60,6
Październik 141,4 218,9 142,6 226,3 298,6 182,3

Listopad 273 402,4 279,9 276,9 230,8 308,1
Grudzień 399,5 529,4 421,6 480 574,5 457,6
Styczeń 396,5 450,8 537,1 624 495,9 502,1

Luty 387,9 369,4 449,4 459,9 541,5 416,7
Marzec 261,1 348,6 399,2 370,5 --- 344,9

Kwiecień 173,9 182,4 109,3 187,3 --- 163,2
Maj 60,3 72 73,4 57,8 --- 65,9

Suma 2106,4 2659,2 2528,1 2711,2 2231,3 2501,2

Miesiąc Skumulowana miesięczna liczba Sd(15oC) obliczona z definicji (oC·dzień)
2006/2007 r. 2007/2008 r. 2008/2009 r. 2009/2010 r. 2010/2011 r. Średnia

Wrzesień 12,8 85,3 115,6 28,5 90 60,6
Październik 154,2 304,2 258,2 254,8 388,6 242,9

Listopad 427,2 706,6 538,1 531,7 619,4 550,9
Grudzień 826,7 1236 959,7 1011,7 1193,9 1008,5
Styczeń 1223,2 1686,8 1496,8 1635,7 1689,8 1510,6

Luty 1611,1 2056,2 1946,2 2095,6 2231,3 1927,3
Marzec 1872,2 2404,8 2345,4 2466,1 --- 2272,1

Kwiecień 2046,1 2587,2 2454,7 2653,4 --- 2435,4
Maj 2106,4 2659,2 2528,1 2711,2 --- 2501,2

Tabela 1. Średnia temperatura powietrza i skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(15oC) 
w dziewięciu miesiącach sezonów grzewczych w latach 2001-2010 dla Łodzi

Tabela 2. Miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla temperatury bazowej tb=15oC 
dla Krosna w sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2009/2010 r. Średnia bez sezonu 
2010/2011 r.

Tabela 3. Skumulowana miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) obliczona z definicji 
dla Krosna w  sezonach grzewczych od 2006/2007 r. do 2009/2010 r. Średnia bez sezonu 
2010/2011 r.

Rys. 3. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) obliczona z definicji dla 
Krosna (49040’58’’N, 021045’00’’E, 278 m npm) dla dziewięciu miesięcy sezonów 
grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/2011 r.

Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) obliczona z definicji dla tempera-
tury bazowej tb=150C dla wybranych miast dla dziewięciu miesięcy  sezonów grzewczych od 
2006/2007 r. do 2009/2010 r. oraz dla okresu od 01.09.2010 r. do 28.02.2011 r.
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w Krośnie będzie większe niż w poprzednim 
sezonie grzewczym.

Największą skumulowaną liczbę stopniodni 
grzania w sezonie grzewczym wśród analizo-
wanych miast (rys. 4) ma Białystok, w którym 
zużywa się najwięcej energii na ogrzewanie bu-
dynków. Następnym miastem w tym rankingu 
jest Olsztyn.

Od sezonu grzewczego 2006/2007 r. każ-
dy następny jest chłodniejszy(tabela 4). To ozię-
bienie klimatyczne trwające już cztery sezony 
grzewcze powoduje, że rośnie liczba stopniodni 
grzania, od której liniowo jest zależne zużycie 
energii (paliw) na ogrzewanie budynków. Je-
żeli zużycie energii  w najcieplejszym sezonie 
grzewczym przyjąć za wartość odniesienia to 
w Krośnie zużyto więcej energii na ogrzewanie 
budynków:  o 26,2% w sezonie grzewczym 
2007/2008 r., o 20% w sezonie 2008/2009 r. 

i o 28,7% w sezonie 2009/2010 r. niż w naj-
cieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r. 
W Rzeszowie Jasionce zużyto w sezonie 
2007/2008 r. o 24,1%, w sezonie 2008/2009 r. 
o 21,5% i w sezonie 2009/2010 r. o 31,2% 
więcej energii (paliw) na ogrzewanie budyn-
ków niż w najcieplejszym sezonie grzewczym 
2006/2007 r. Jeszcze większy wzrost zuży-
cia energii miał miejsce w Szczecinie, gdzie 
zużycie energii wzrosło o 26,9% w sezonie 
2007/2008 r., o 33,4% w sezonie 2008/2009 r. 
i o 51,7% w sezonie 2010/2011 r.

W Krośnie w okresie od 1 września do 28 
lutego następnego roku zużyto więcej energii na 
ogrzewanie: o 27,6% w sezonie 2007/2008 r., 
o 20,8% w sezonie 2008/2009 r., o 30,1% 
w sezonie 2009/2010 r. i o 38,5% w obecnym 
sezonie 2010/2011 r. niż w najcieplejszym sezo-
nie grzewczym 2006/2007 r. 

W tabeli 5 podano udział miesięcznej licz-
by Sd(15oC) w skumulowanej liczbie Sd(15oC) 
w sezonie grzewczym. W sezonie grzewczym 
2009/2010 r. we wrześniu zużyto w Krośnie 
1,1%, w październiku 8,3%, listopadzie 10,2%, 
w grudniu 17,7%, w styczniu 23%, w lutym 
17%, w marcu 13,7%, kwietniu 6,9% i w maju 
2,1% całego sezonowego zużycia energii na 
ogrzewanie budynków. W sezonie 2009/2010 
r. w miesiącach grudzień, styczeń, luty zużyto 
57,7%, w okresie od 1 listopada do 31 marca - 
zużyto 81,6% a w okresie od 1 października do 
30 kwietnia następnego roku – 96,8% całego 
zużycia paliw w sezonie grzewczym.

Wnioski
Od sezonu grzewczego 2006/2007 r. każdy 

następny jest chłodniejszy. To oziębienie klima-
tyczne powoduje, że zużywa się coraz więcej 
energii (paliw) na ogrzewanie budynków oraz 
wzrasta emisja dwutlenku węgla. Częste re-
klamacje odbiorców gazu ziemnego na wzrost 
wysokości rachunków są spowodowane tymi 
zmianami klimatycznymi. Ponieważ w dziesię-
cioleciu 2001-2010 były jeszcze zimniejsze se-
zony grzewcze (tabela 1, rys. 5) [6, 7], to należy 
się liczyć z dalszym wzrostem zużycia paliw na 
ogrzewanie budynków w przypadku wystąpie-
nia zimniejszych sezonów grzewczych.

Literatura
[1] Degree-days: theory and application 

TM41:2006. The Chartered Institution of 
Building Services Engineers 222 Balham 
High Road, London SW129BS.

[2] OGIMET. www.ogimet.com 
[3] M. Błaziak, M. Reszczyńska. Magazyn Polski 

Gaz i Nafta PGNiG S. A. 1998.
[4] Dopke J.: Skumulowane zmienne zużycie 

gazu w sezonie grzewczym. www.cire.pl  
02.03.2009 r.

[5] Dopke J.: Zależność skumulowanego zużycia 
gazu względem skumulowanej liczby stop-
niodni grzania w sezonie grzewczym. Gaz, 
Woda i Technika Sanitarna 2009 nr 1.

[6] Dopke J.: Ile paliw na ogrzewanie budynków 
zużyto w minionym sezonie grzewczym. 
www.ogrzewnictwo.pl 18.06.2010 r.

[7] Dopke J.: Wpływ ocieplenia klimatu na zu-
życie paliw na ogrzewanie w Warszawie. 
www.cire.pl 06.01.2010 r.

Józef Dopke
jozefdopke@wp.pl

Artykuł recenzowany

Miesiąc
Skumulowana  Sd(15oC)/ skumulowana  Sd(15oC)2006/2007 r. (-)

2006/
2007 r.

2007/
2008 r.

2008/
2009 r.

2009/
2010 r.

2010/
2011 r.

Średnia

Wrzesień 1 6,664 9,031 2,227 7,031 4,730
Październik 1 1,973 1,674 1,652 2,520 1,575

Listopad 1 1,654 1,260 1,245 1,450 1,290
Grudzień 1 1,495 1,161 1,224 1,444 1,220
Styczeń 1 1,379 1,224 1,337 1,381 1,235

Luty 1 1,276 1,208 1,301 1,385 1,196
Marzec 1 1,284 1,253 1,317 --- 1,214

Kwiecień 1 1,264 1,200 1,297 --- 1,190
Maj 1 1,262 1,200 1,287 --- 1,187

Tabela 4. Współczynnik równy ilorazowi skumulowanej miesięcznej liczby stopniodni grzania 
Sd(150C) w analizowanym sezonie grzewczym i skumulowanej miesięcznej liczby stopniodni 
grzania Sd(150C) w najcieplejszym sezonie grzewczym 2006/2007 r. dla Krosna. Średnia bez 
sezonu 2010/2011 r.

Okres
Udział miesięcznej liczby Sd(15oC) w skumulowanej liczbie Sd(15oC) 

w sezonie grzewczym (-)
2006/2007 r. 2007/2008 r. 2008/2009 r. 2009/2010 r. Średnia

Wrzesień 0,006 0,032 0,046 0,011 0,024
Październik 0,067 0,082 0,056 0,083 0,072

Listopad 0,130 0,151 0,111 0,102 0,123
Grudzień 0,190 0,199 0,167 0,177 0,183
Styczeń 0,188 0,170 0,212 0,230 0,200

Luty 0,184 0,139 0,178 0,170 0,168
Marzec 0,124 0,131 0,158 0,137 0,137

Kwiecień 0,083 0,069 0,043 0,069 0,066
Maj 0,029 0,027 0,029 0,021 0,027

Grudzień-luty 0,562 0,508 0,557 0,577 0,551
Listopad-
marzec

0,816 0,790 0,826 0,816 0,812

Październik-
kwiecień

0,965 0,941 0,925 0,968 0,950

Tabela 5. Udział miesięcznej liczby Sd(150C) w skumulowanej liczbie Sd(150C) w sezonie 
grzewczym dla Krosna dla sezonów grzewczych od 2006/2007 r. do 2010/2011 r. Średnia bez 
sezonu 2010/2011 r.
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Liberalizacja polskiego rynku gazu 
a dokończenia budowy jednolitego rynku UE

Cezary Tomasz Szyjko

Polska musi do 2014 r. uwolnić rynek gazu, 
bo tego wymaga Unia. Rząd przygotowuje plan 
liberalizacji rynku gazowego, zdominowanego 
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowni-
ctwo. To swoista odpowiedź na drugie już we-
zwanie Komisji Europejskiej do otwarcia rynku 
i rezygnacji z cen regulowanych. Bruksela dała 
Polsce na to tylko dwa miesiące, grożąc skie-
rowaniem sprawy do Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Komisja zarzuca Polsce, że ła-
mie unijne prawo wewnętrznego rynku energii, 
które przewiduje, że ceny gazu powinny być 
ustalane w rynkowej grze podaży i popytu. Tym-
czasem w Polsce ceny gazu dla końcowych od-
biorców zatwierdza Urząd Regulacji Energetyki. 
– Zezwolenie takie muszą uzyskać także nowe 
podmioty przed wejściem na rynek. Ponadto 
przepis nie czyni dostatecznego rozróżnienia 
między poszczególnymi grupami odbiorców, 
a jego zakres jest zbyt szeroki – stwierdziła KE. 
A to ogranicza wybór dostawcy gazu i blokuje 
konkurencję. Bruksela chce przede wszystkim 
otworzyć nasz rynek gazu na konkurencję i do-
prowadzić do jego integracji z sąsiadami w UE.

Dochodzenie do wspólnego 
rynku energii

W 2012 przypadnie dwudziesta rocznica 
jednolitego rynku, który był, i pozostaje, funda-
mentem integracji Europy oraz trwałego wzrostu 
spójności gospodarczej. Obecnie jednolity rynek 
UE nie osiąga najlepszych możliwych wyników 
i musi zaoferować więcej. Realizacja pełnego 
potencjału tego ważnego projektu europej-
skiego wymaga nowej determinacji politycznej. 
W celu przyspieszenia wzrostu gospodarczego 
i postępu społecznego oraz poprawy konkuren-
cyjności zaprojektowano akt prawny w sprawie 
jednolitego rynku, w którym wzywa się do pod-
jęcia działań modernizacyjnych na rzecz ułatwie-

nia życia wszystkim podmiotom obecnym na 
rynku. Bariery utrudniające działalność polskim 
przedsiębiorstwom energetycznym na unijnym 
rynku powinny być zniesione. 

Kiedy tworzono Wspólnotę Europejską, nie 
zastanawiano się nad wspólną polityką energe-
tyczną. Ramy instytucjonalne stworzono tylko 
dla sektora węglowego (Europejska Wspólnota 
Węgla i Stali) oraz dla sektora energii atomowej 
(Europejska Wspólnota Energii Atomowej). Do-
piero w 1964 r. państwa członkowskie Wspól-
noty Europejskiej podpisały protokół w sprawie 
podjęcia kroków w stronę wspólnej polityki ener-
getycznej, a na jego podstawie Rada UE opraco-
wała w 1969 r. wstępne podstawy tej polityki. 
W wyniku pogłębiającego się kryzysu energe-
tycznego 17 grudnia 1973 r. Rada UE powołała 
do życia Komitet Energetyczny, którego zadaniem 
było przygotowanie dla Komisji Europejskiej pro-
jektów uchwał w zakresie polityki energetycznej 
oraz kontrolowanie wprowadzania w życie przez 
państwa członkowskie środków polityki energe-
tycznej wypracowanych przez WE.

Dopiero w listopadzie 1983 r. Rada Mi-
nistrów Gospodarki Energetycznej przyznała 
Wspólnocie pełnomocnictwo do prowadzenia 
samodzielnej polityki energetycznej. Następnie 
Komisja WE w raporcie „Rynek wewnętrzny 
energii” (maj 1988 r.) ujęła w formie programu 
szereg inicjatyw:

– liberalizację europejskiego rynku ener-
getycznego, zwłaszcza w sektorze węgla 
i elektryczności,

– podniesienie elastyczności europejskiego 
systemu energetycznego,

– usuwanie narodowych barier integra-
cji, ograniczenie udziału ropy naftowej 
w ogólnej konsumpcji energii w WE do 
40 proc.,

– udoskonalenie wykorzystania źródeł 
energii do 20 proc.,

– zmniejszenie udziału ropy naftowej 
w produkcji energii do 15 proc.,

– zwiększenie udziału energii słonecznej 
i wiatru oraz odnawianie źródeł energii 
w bilansie energetycznym. 

Traktat o Unii Europejskiej potwierdził 
wszystkie powyższe cele, nie tworząc jednak 

żadnych nowych podstaw instytucjonalno-praw-
nych dla europejskiej polityki energetycznej.

Punkt wyjścia europejskiej polityki energe-
tycznej określają dziś następujące zadania: 

– walka ze zmianami klimatycznymi, 
– potęgowanie wzrostu gospodarczego 

i rozwój rynku pracy,
– ograniczanie zależności UE od zewnętrz-

nych dostaw gazu i ropy. 
Unia Europejska przygotowała również plan 

działania w dziedzinie energetyki wraz z harmo-
nogramem podejmowanych kroków zmierzają-
cych do skierowania Europy na drogę realizacji 
nowych strategicznych celów. Do pierwszego 
pakietu środków zaliczamy:

– sprawozdanie z postępów we wdrażaniu 
przez państwa członkowskie wewnętrz-
nego rynku gazu i energii elektrycznej 
wraz z ustaleniami dochodzenia, w ra-
mach którego zbadano stan konkurencji 
w dwóch wymienionych sektorach,

– plan priorytetowych połączeń wzajem-
nych między sieciami dystrybucji gazu 
i energii elektrycznej poszczególnych 
państw członkowskich, pozwalających na 
urzeczywistnienie paneuropejskiej sieci,

– propozycje zmierzające do propagowa-
nia zrównoważonego wytwarzania ener-
gii z paliw kopalnych,

– mapa drogowa i inne inicjatywy służące 
upowszechnianiu odnawialnych źródeł 
energii, w szczególności biopaliw na po-
trzeby transportu,

– analiza obecnego stanu energetyki jądro-
wej w Europie,

– wstępny zarys przyszłego europejskiego 
strategicznego planu w dziedzinie tech-
nologii energetycznej.

Bezpieczeństwo energetyczne 
a zasoby gazu

Choć bezpieczeństwo energetyczne w XXI 
w. kojarzone jest przede wszystkim z wyczer-
pywaniem się zasobów ropy naftowej i gazu 
oraz wynikającymi stąd konsekwencjami dla 
dalszego rozwoju gospodarki światowej, to 
jednak skorelowane ujmowanie tego bezpie-
czeństwa z ochroną środowiska jest w pełni za-
sadne. Przypomnijmy, że ochrona środowiska to 
działalność mająca na celu zachowanie, resty-
tuowanie, a także zapewnienie trwałości użyt-
kowania składników i zasobów Ziemi, a także 
takie prowadzenie działalności gospodarczej, 
które nie powodowałoby degradacji zasobów 
naturalnych świata. Realizacji tych korelacji ma 
służyć wspólna polityka energetyczna i jednolity 
rynek energii. Przy ich tworzeniu UE kieruje się 
wspomnianą już strategią zrównoważonego 
rozwoju zakładającą m.in. zmniejszenie energo-

Rynek musi służyć zarówno gospodarce, jak i obywatelom. 
Tak funkcjonuje nasze społeczeństwo.1
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chłonności wyrobów oraz wdrożenie systemów 
zarządzania popytem na energię. Zamierzenia 
UE w realizacji wspólnej polityki energetycznej 
muszą brać pod uwagę przede wszystkim zaso-
by własne i światowe gazu, możliwości dostępu 
do nich i wolnego handlu nimi w warunkach 
ostrej konkurencji.

Przepisy unijne pozwalają stosować re-
gulowane ceny gazu, ale tylko w przypadku 
ochrony części gospodarstw domowych lub 
nawet małych firm ze względów społecznych. 
Musi się to odbywać na jasno zdefiniowanych 
zasadach, w sposób przejrzysty, podlegający 
weryfikacji i gwarantujący wszystkim firmom 
energetycznym z Unii dostęp do odbiorców 
gazu – wyjaśniła Marlene Holzner, rzeczniczka 
Komisji Europejskiej.2 Ceny hurtowe gazu w Pol-
sce są np. wyższe niż w Niemczech, chociaż 
rosyjski gaz do Niemiec jest transportowany 
przez Polskę. Mimo to niemieccy dostawcy mają 
trudności z wejściem na polski rynek i dostawa-
mi dla polskich klientów z powodu barier praw-
nych, a jedną z ważniejszych jest regulacja cen. 
– Na razie nie widzę racjonalnych powodów 
do uwolnienia rynku gazu w Polsce. Nie ma do 
tego przesłanek, np. połączenia z gazociągami 
w innych państwach są dopiero w trakcie bu-
dowy czy rozbudowy. W ciągu dwóch miesięcy 
rząd może tylko rozpocząć rozmowy z KE o „ma-
pie drogowej” dochodzenia do wolnego rynku 
gazu – powiedział Tomasz Chmal, ekspert ds. 
energetyki z Instytutu Sobieskiego.

Nowa inicjatywa prawna
Od 1992 r. jednolity rynek przynosi niezli-

czone korzyści i sprzyja nowym możliwościom. 
Jednolity, wspólny czy wewnętrzny? – kolejne 
zmiany w nazewnictwie odzwierciedlają drogę, 
w jaki sposób pogłębiało się i wzbogacało poję-
cie wielkiego rynku europejskiego. Koncentrując 
swoją strukturę wokół czterech podstawowych 
swobód: przepływu osób, towarów, usług i ka-
pitału, rynek ten został następnie pogłębiony 
i wzbogacony, w szczególności dzięki skonso-
lidowaniu integracji gospodarczej, wprowa-
dzeniu jednej waluty oraz rozwijaniu polityki 
spójności. Spójna polityka wspierająca jednoli-
ty rynek okazała się niezbędna, aby zapewnić 
wszystkim obywatelom, bez względu na ich 
miejsce zamieszkania, możliwość korzystania 
z niego i uczestniczenia w nim. 

Jednolity rynek był, i pozostaje, kamie-
niem węgielnym integracji Europy oraz trwa-
łego wzrostu gospodarczego. Sześćdziesiąt lat 
po utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali osiągnięcia jednolitego rynku są niepod-
ważalne. W ciągu dwóch ostatnich dziesięcio-
leci stworzenie jednolitego rynku oraz otwarcie 
granic były jednymi z najważniejszych motorów 

wzrostu gospodarczego w Europie.3  Europa 
musi działać, aby osiągnąć większy dobrobyt 
i stworzyć więcej miejsc pracy. A ze względu na 
kryzys finansowy – musi działać szybko. Dlatego 
Komisja Europejska przyjęła „Akt o jednolitym 
rynku” (ang. Single Market Act), zawierający sze-
reg środków wspierających europejską spójność 
gospodarczą i służących zwiększeniu zatrudnie-
nia.4 Ten strategiczny dokument zawiera 50 po-
mysłów na pogłębienie unijnej współpracy.

W tym kontekście przypomnijmy, że docho-
dzenie do jednolitego rynku trwało w pierwszej 
połowie lat 80-tych, a sam program jednolitego 
rynku europejskiego został przedstawiony w po-
staci tzw. białej księgi w roku 1985 i w konse-
kwencji podpisano Jednolity Akt Europejski5. Na 
przełomie lat 70-tych pojawiła się fala krytyki iż 
rynek europejski jest tylko teoretycznie wspólny, 
a faktycznie składający się z wielu rynków naro-
dowych. Swobodę rynku europejskiego bloko-
wały granice narodowe, bariery techniczne, ba-
riery fiskalne i różnice systemów finansowych. 
W rzeczywistości każdy rynek funkcjonował 
jako coś odrębnego. Właśnie dla podkreślenia 
wspólności rynku podjęto program jednolitego 
rynku europejskiego. Znane hasło początku lat 
80-tych to „Europa bez granic”.6

Dzisiaj jednolity rynek to ciągłe korzyści 
przedsiębiorstwom i obywatelom w ramach 
ich działalności. Handel wewnętrzny w Europie 
stanowi dzisiaj odpowiednio 17 % i 28 % świa-
towego handlu towarów i usług. Konkretnym 
przykładem może tu być zmniejszenie o 70 % 
kosztu połączeń w telefonii komórkowej oraz 
spadek o 40 % cen biletów samolotowych.7 
Jak stwierdza Mario Monti: „stworzenie ugrun-
towanego i efektywnego jednolitego rynku jest 
kluczowym czynnikiem mającym wpływ na 
ogólne wyniki makroekonomiczne UE”8. Dodaje 
również, że „jednolity rynek jest mniej popular-
ny niż kiedykolwiek, ale bardziej potrzebny niż 
kiedykolwiek”9. W sprawozdaniu Mario Monti 
proponuje zatem „aby chronić jednolity rynek 
przed ryzykiem nacjonalizmu gospodarczego, 
rozszerzyć go na nowe obszary o kluczowym 
znaczeniu dla rozwoju Europy poprzez wzmoc-
nienie instrumentów prawnych”10. 

Ku 4 swobodom
Zdaniem Piotr Stolarczyka, ekspert Forum 

Obywatelskiego Rozwoju, wszelkie propozycje, 
które powodują usunięcie przeszkód w handlu 
gazem na rynku wewnętrznym Unii, są godne 
uwagi.11 Adekwatne rozwiązania prawne w ob-
szarze spółek europejskich wpłyną bezpośrednio 
na proces dokończenia prac nad budową jedno-
litego rynku przynosząc wyższy wzrost gospo-
darczy oraz więcej miejsc pracy. Wśród propozy-
cji warto zwrócić uwagę m.in. na inicjatywę KE 

dotyczącą emisji obligacji projektowych z unijną 
gwarancją przeznaczone na wspieranie strate-
gicznych inwestycji w sieci transportowe, ener-
getyczne, internetowe i telekomunikacyjne.12 
Z jednej strony jest to szansa na zmobilizowanie 
i przyciągnięcie finansowania prywatnego do 
realizacji ważnych projektów infrastruktural-
nych (poprzez mechanizm zabezpieczenia części 
ryzyka związanego z projektem), z drugiej jed-
nak strony niewyjaśniona jest jeszcze rola KE 
w strukturze transakcji. 

Komisja pragnie zainicjować szeroko za-
krojoną, europejską debatę publiczną na temat 
ożywienia jednolitego rynku. Po jej zakończeniu 
Komisja zaprosi pozostałe instytucje do przy-
pieczętowania ich zaangażowania co do osta-
tecznej wersji aktu. Ale swobodny przepływ 
towarów, usług, kapitału i osób nie zawsze od-
bywa się bez zakłóceń. W niektórych obszarach 
prawdziwie zintegrowany europejski rynek nie 
istnieje. Daje się odczuć brak przepisów regu-
lujących niektóre aspekty. Na przeszkodzie do 
pełnego wykorzystania potencjału wspólnego 
rynku stoją też wymogi administracyjne i niewy-
starczające egzekwowanie prawa. Należy rów-
nież wzmocnić zaufanie do jednolitego rynku, 
aby stworzyć warunki do pobudzenia wzrostu 
gospodarczego. Europa musi działać, okazując 
więcej siły i zdecydowania, aby pokazać, że 
wspólny rynek przynosi postęp społeczny i może 
być zbawiennym narzędziem dla konsumentów, 
pracowników i małych przedsiębiorstw.13

Ożywienie jednolitego rynku wydaje się za-
tem być nieodzownym narzędziem strategii „Eu-
ropa 2020”14, która zastąpiła Strategię Lizboń-
ską. W strategii tej proponuje się 7 projektów 
przewodnich: Unia innowacji, Mobilna młodzież, 
Europejska agenda cyfrowa, Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów, Polityka przemysłowa 
w erze globalizacji, Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia, Europejski program 
walki z ubóstwem. Zmodernizowany jednolity 
rynek jest wspólnym fundamentem wszystkich 
tych projektów. Jest dźwignią, która wesprze 
tworzenie nowych miejsc pracy, tworząc dy-
namikę na rzecz inteligentnego, zrównoważo-
nego i integrującego wzrostu gospodarczego, 
wzmacniając w ten sposób synergie pomiędzy 
poszczególnymi projektami przewodnimi. 

Aby podjąć te wezwania, odbudować 
zaufanie, pobudzić zrównoważony i zarazem 
sprawiedliwy wzrost gospodarki, Europa musi 
zmobilizować się do mocnego i zdecydowane-
go zaangażowania się. Potrzebne jest poczucie 
odpowiedzialności za wyznaczone cele i środki, 
które byłoby dzielone przez wszystkie podmioty 
publiczne i prywatne, gospodarcze i społeczne 
na szczeblu europejskim i regionalnym. Reali-
zacja nowego Aktu jest z jednej strony okazją 
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do wykorzystania istotnych dźwigni wzrostu 
gospodarczego na jednolitym i odnowionym 
w ten sposób rynku, jakimi są gospodarka cy-
frowa i usługi oraz nowe obszary związane 
ze środowiskiem i zmianą klimatu, a z drugiej 
strony okazją do znalezienia konsensusu w tej 
dziedzinie. Przyjęcie tego Aktu odbywa się rów-
nocześnie z przyjęciem „Sprawozdania w spra-
wie obywatelstwa europejskiego z 2010 r.: usu-
wanie przeszkód w korzystaniu przez obywateli 
europejskich z należnych im praw”, które to 
sprawozdanie skupia się wokół likwidacji prze-
szkód, na jakie napotykają obywatele europej-
scy w życiu codziennym, np. kiedy podróżują, 
studiują, pobierają się, przechodzą na emery-
turę, kupują, dziedziczą lub głosują w innym 
państwie członkowskim. 

Akt i sprawozdanie w sprawie obywatel-
stwa są dwoma uzupełniającymi się inicjaty-
wami, których celem jest likwidacja utrzymu-
jącego się w Unii Europejskiej rozdrobnienia, 
jeśli chodzi o kwestie bezpośrednio interesujące 
obywateli, jak również urzeczywistnienie w ten 
sposób zobowiązania do tworzenia Europy dla 
obywateli i sprawnie działającego jednolitego 
rynku, w odpowiedzi na potrzeby obywateli 
i przedsiębiorstw oraz zgodnie z ich oczeki-
waniami.15 Zdaniem Viviane Reding, komisarz 
UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych 
i obywatelstwa: „prawo swobodnego przepły-
wu jest w Unii Europejskiej prawem cenionym. 
Przedsiębiorstwa i obywatele czerpią ogromne 
korzyści z nieustającego dążenia UE do usunię-
cia barier wewnętrznych, które utrudniały prze-
pływ towarów, usług i osób. Każdy powinien 
korzystać z europejskiej przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości”16.

Komisja Europejska chce zmian w ośmiu 
obszarach. Jeśli chodzi o samo funkcjonowanie 
rynku, chce m.in. kontynuować rozwój jednoli-
tego rynku usług czy rozwijać ponadgraniczny 
handel online. By „pobudzić konkurencyjność”, 
zamierza wzmocnić ochronę praw własności in-
telektualnej, m.in. szybko forsując ideę patentu 
UE. W dziedzinie infrastruktury sieciowej Bruk-
sela planuje usuwać bariery między systemami 
transportowymi i ułatwić finansowanie inwesty-
cji. Ukłonem w stronę ponadnarodowych korpo-
racji ma być wprowadzenie jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych w UE. Wnioski 
w dokumencie dotyczą również ułatwień w do-
stępie do kapitału oraz wykorzystania zamówień 
publicznych do wspierania określonych celów 
środowiskowych i dotyczących zatrudnienia. 
Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi zostaną 
włączone do nowej wersji komunikatu nt. aktu. 
Jego przyjęcie przez Radę i Parlament Europejski 
ma nastąpić do rozpoczęcia Prezydencji Polskiej 
w UE.17

Wnioski dla rozwoju Polski
Istotne konsekwencje dla unijnej polityki 

energetycznej wynikają z rozszerzenia Unii. 
Konsekwencji tych nie można jeszcze dokład-
niej określić. Pewne jest to, że rosną potrzeby 
natomiast nie rosną możliwości i wola zaspo-
kojenia tych potrzeb. Można spodziewać się, 
przy zachowaniu obecnych trendów ekono-
micznych i politycznych, zmniejszenia relatyw-
nej roli polityki spójności w gospodarce UE. 
Unia staje przed wyzwaniem reformy polityki 
regionalnej i spójności. Dyskutowane są różne 
kierunki zmian. Oprócz wspomnianych wyżej 
zasadniczych zmian (ograniczenie pomocy tylko 
do nowych krajów członkowskich, renacjonali-
zacja polityki regionalnej, przesunięcie wydat-
ków z rolnictwa na sferę B+R) proponuje się 
(w Komisji Europejskiej) też drobniejsze zmiany, 
jak uproszczenie procedur dotyczących projek-
tów finansowanych z funduszy strukturalnych, 
w tym istotne zwiększenie roli państw człon-
kowskich w dysponowaniu środkami na rozwój 
regionalny. Ta ostatnia propozycja oznaczałaby, 
że niski poziom rozwoju regionów danego kraju 
byłby tytułem do otrzymywania przez ten kraj 
środków z budżetu Unii, którymi to środkami 
kraj ten mógłby dysponować, niekoniecznie 
przeznaczając je na politykę regionalną. Moż-
na przypuszczać, że w takich krajach jak Pol-
ska podział tych środków byłby wynikiem gry 
politycznej i bieżącej sytuacji społecznej i ma-
kroekonomicznej, bez większego związku z po-
lityką regionalną. Słuszne jest więc sceptyczne 
stanowisko Polski w stosunku do tej idei, oraz 
sprzeciw przeciw rezygnacji z „mapy wsparcia”, 
co mogłoby skutkować upolitycznieniem polity-
ki spójności (wobec jasnych reguł terytorialnej 
dystrybucji środków) i zmniejszyć napływ środ-
ków do naszego kraju.18 

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej na rozwój infrastruktury energetycznej Pol-
ski nie sprowadza się do wysokości środków UE 
na politykę spójności i sposobu dzielenia tych 
środków. Istotny wpływ na rozwój regionalny 
Polski będzie mieć integracja rynków towarów, 
usług, pracy i kapitału, a z drugiej strony ewen-
tualne utrudnienia w kontaktach handlowych 
z sąsiadami spoza Unii. W wyniku tego wpływu 
mogą ulec zwiększeniu nierówności międzyre-
gionalne a nawet napięcia polityczne na tym 
tle. Zwiększy to zapotrzebowanie na politykę 
regionalną w Polsce. Wielkim wyzwaniem dla 
Unii i dla Polski będzie ewentualne kolejne roz-
szerzenie Unii – o Turcję. Przyjęcie Turcji będzie 
możliwe tylko pod warunkiem radykalnego 
ograniczenia celów i środków polityki spójno-
ści. Renacjonalizacja polityki regionalnej stanie 
się wtedy koniecznością. Członkostwo Polski 
w UE daje Polsce szansę pozyskania znacznych 

środków na rozwój całego kraju i najbardziej 
potrzebujących regionów. Szansa ta może być 
jednak tylko przejściową i trwać tylko kilka lat. 
Tym bardziej należy zadbać, by tej szansy nie 
stracić. Kluczowym zadaniem jest zwiększenie 
zdolności Polski (tak władz centralnych jak re-
gionalnych i lokalnych) do absorpcji unijnych 
środków. Wymaga to nie tylko umiejętno-
ści formułowania przekonujących projektów 
i sprawności w zarządzaniu ich realizacją, ale 
również takiego doboru projektów i sposobów 
ich finansowania i zarządzania, by rzeczywiście 
projekty te przyczyniały się do rozwoju gospo-
darczego regionów i społeczności lokalnych, by 
nie stały się obciążeniem dla lokalnych samo-
rządów i społeczności. 

Z powodu kryzysu finansowego kraje UE, 
Komisja Europejska i Parlament Europejski chcą 
zreformować unijną politykę spójności.19 Obec-
nie pula środków na nią jest drugą pozycją 
w budżecie UE, po wspólnej polityce rolnej. Na 
lata 2007 – 2013 przydzielono łącznie 27 człon-
kom Unii 347 mld euro. Z czego Polska otrzy-
mała najwięcej, bo aż 67,3 mld euro. Wiadomo 
już, że Komisja Europejska będzie forsowała 
tzw. zasadę warunkowości. Jej wprowadzenie 
oznacza, że dany kraj otrzyma pieniądze dopie-
ro po wdrożeniu wszystkich niezbędnych dyrek-
tyw wymaganych przez Unię, np. dotyczących 
ochrony środowiska czy zamówień publicznych. 
Obecnie standardem jest, że kraje członkowskie 
nie wprowadzają dyrektyw płynących z Brukse-
li na czas, a problemy będące efektem opóźnień 
pojawiają się dopiero na etapie kontroli i rozli-
czania dotowanych inwestycji.

W nowej perspektywie finansowej UE na 
lata 2014 – 2020 dane państwo nie otrzyma 
pieniędzy przed wdrożeniem dyrektyw. Do 
czasu ich wprowadzenia do krajowego po-
rządku prawnego środki zostaną zamrożone. 
Dlatego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
przygotowało już listę dyrektyw wymaganych 
do otrzymania środków w nowym rozdaniu, 
a niewdrożonych przez Polskę. Jest ich kilka-
dziesiąt. Resort rozwoju przekazał ich listę do 
tzw. ministerstw sektorowych, m.in. infrastruk-
tury i środowiska. Będą miały one (wraz z po-
słami) dwa lata na nadrobienie legislacyjnych 
zaległości. Brak skutecznego wdrożenia może 
spowodować trudności w funkcjonowaniu 
jednolitego rynku. Państwa członkowskie są 
odpowiedzialne za terminowe i poprawne 
wdrożenie prawa europejskiego do prawa kra-
jowego. W uzupełnieniu tradycyjnych środków 
na rzecz wdrożenia Komisja podejmie regularny 
dialog z państwami członkowskimi, dotyczący 
na przykład wzajemnej oceny przepisów UE 
oraz alternatywnych mechanizmów rozwiązy-
wania sporów.
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Podsumowanie
Uwolnienie rynku energii to wyzwanie dla 

Polski. Polskie firmy będą musiały przygotować 
się na prawdziwą konkurencję i brać pod uwagę 
możliwość utraty części rynku. Uwolnienia cen 
w tak krótkim czasie nie będzie. – Rezygnacja 
z zatwierdzania taryf przez prezesa URE bę-
dzie możliwa najwcześniej za dwa – trzy lata, 
i to początkowo tylko dla klientów biznesowych 
– mówi dyrektor Departamentu Ropy i Gazu 
w Ministerstwie Gospodarki Maciej Kaliski. 
– Dla odbiorców w gospodarstwach domowych 
ceny jeszcze przez co najmniej kilka lat będzie 
ustalać regulator, by ich chronić przed nadmier-
nymi podwyżkami.20 Jeśli  uwolnione zostaną 
ceny gazu dla biznesu, to powinno zachęcić 
inne firmy zagraniczne z tej branży do dzia-
łalności w Polsce. W praktyce więc zwłaszcza 
najwięksi klienci PGNiG, np. zakłady azotowe, 
które od kilku lat narzekają na wysokie koszty 
zakupu gazu, będą mogli skorzystać z ofert in-
nych firm. Odrębna kwestia to ta, czy gaz będzie 
dla nich tańszy. 

Wydaje się, że w pierwszym okresie ot-
warcia rynku takie oferty będą rzadkością. Na 
początek niższe ceny będą mogły zaoferować je-
dynie jakieś małe spółki z Rosji czy Ukrainy, czyli 
pośrednicy w handlu mający dostęp do surowca 
w tych dwóch krajach, bo tylko takie podmioty 
zyskają zgodę na jego sprzedaż i przesłanie. Ale 
nie będą to stabilni dostawcy, tacy jak zachod-
nioeuropejskie koncerny. Zachodnie firmy będą 
miały kłopot z przesłaniem gazu do Polski, bo 
jedynie takie możliwości daje rozbudowany ga-
zociąg k. Lasowa. Wprawdzie w październiku 
będzie gotowe połączenie z Czechami, ale już 
całą moc w nim zakontraktowano. Mimo to fir-
my unijne będą od razu po uwolnieniu rynku 
próbowały sprzedawać choćby niewielkie ilości 
surowca, gdyż uważają Polskę za perspekty-
wiczny kraj i liczą na wzrost popytu.

Budowanie wielkiego rynku jest central-
nym punktem projektu europejskiego założycieli 
Unii Europejskiej. Albowiem zrozumieli oni, jak 
istotne są spotkania, wymiana doświadczeń 
i współpraca przy tworzeniu społeczeństwa bar-
dziej dostatniego, kreatywnego, inteligentnego, 
sprawiedliwego i zajmującego coraz ważniejszą 
pozycję w świecie. Wspólne użytkowanie nale-
żącej do wszystkich przestrzeni życia gospodar-
czego i społecznego w poszanowaniu właściwej 
nam różnorodności, chęć bycia razem uzasad-
niona i skonsolidowana dzięki płynącym z tego 
pożytkom – oto jaka była i jest obecnie ambicja 
wielkiego rynku europejskiego. 

Europa stała się najbardziej rozległą go-
spodarką światową. Nawet nie uwzględnia-
jąc handlu wewnątrzeuropejskiego jesteśmy 
największymi importerami i eksporterami na 

świecie. Jednolity rynek stanowi główny atut 
naszej konkurencyjności na arenie międzyna-
rodowej. Pozbawieni jednolitego rynku nie zaj-
mowalibyśmy tak ważnej pozycji w światowej 
równowadze potęg gospodarczych, szczególnie 
w okresie pojawienia się na niej nowych graczy.  
Jednak przede wszystkim jednolity rynek oferuje 
ciągłe korzyści przedsiębiorstwom i obywatelom 
w ramach ich działalności. Handel wewnętrzny 
w Europie stanowi dzisiaj odpowiednio 17 % 
i 28 % światowego handlu towarów i usług. 
Konkretnym przykładem może tu być zmniej-
szenie o 70 % kosztu połączeń w telefonii 
komórkowej oraz spadek o 40 % cen biletów 
samolotowych. 

Świat zmienił się. Globalizacja przyspieszyła 
wymianę i rozwój technologii oraz pozwoliła na 
wejście na scenę nowych podmiotów konku-
rujących z nami w obszarze stanowiącym nasz 
największy atut: są to produkty i usługi o du-
żej wartości dodanej. Stawia to Europę przed 
podwójnym wyzwaniem: rozwijać w sposób 
jeszcze bardziej zdecydowany nasze umiejętno-
ści w sektorach o dużej wartości dodanej oraz 
prowadzić politykę ułatwiającą przedsiębior-
stwom europejskim udział w fantastycznych 
możliwościach, jakie oferują nowe ośrodki 
wzrostu gospodarczego. Europa zjednoczyła 
się, poszerzyła i pogłębiła. Szok związany z kry-
zysem finansowym i gospodarczym uderzył we 
wszystkie sektory gospodarki. Osłabił zarówno 
przedsiębiorców jak i pracowników; zmniejszył 
siłę nabywczą milionów konsumentów euro-
pejskich. Jednolity rynek jest jednym z naszych 
głównych atutów w obliczu tego kryzysu. Po-
zwolił załagodzić skutki kryzysu oraz będzie sta-
nowił kluczowy atut w przyszłości. 

Kryzys pokazał, że nadal istnieje, szczególnie 
w trudnych sytuacjach, silna pokusa odwracania 
się od jednolitego rynku i poszukiwania oparcia 
w formach nacjonalizmu gospodarczego. Polska 
powinna być zdecydowanym obrońcą jednolite-
go rynku, w pełni korzystającym z dobrodziejstw 
polityki spójności. Potrzebna jest jednak nowa 
świadomość, zarówno w szerokich kręgach 
społecznych, jak i w kręgach politycznych, jak 
dramatyczne konsekwencje miałoby osłabienie 
jednolitego rynku. Podminowałoby ono pod-
stawy integracji i wzrostu gospodarczego oraz 
zatrudnienia w całej UE w czasie, kiedy powsta-
ją nowe potęgi globalne i stoją przed nami po-
ważne wyzwania ekologiczne, a spójna UE jest 
potrzebna bardziej niż kiedykolwiek dotychczas, 
zarówno obywatelom europejskim, jak i dla za-
chowania  efektywnego globalnego ładu. 

Reasumując, warto podkreślić, że nie osiąg-
nięto jeszcze pełnego potencjału jednolitego 
rynku. Wielu obszarów jednolitego rynku nie 
wprowadzono całkowicie w życie. Ponadto 

brakujące ogniwa uniemożliwiają nadal roz-
drobnionemu rynkowi odgrywanie roli silnego 
motoru wzrostu gospodarczego i zapewnienie 
konsumentom pełnych korzyści. UE powinna 
przyjąć bardziej systematyczne i zintegrowane 
podejście z myślą o utworzeniu w pełni roz-
winiętego jednolitego rynku i jego skutecznym 
monitorowaniu. Dokończenie budowy jednoli-
tego rynku obejmuje zniesienie barier w prze-
pływie usług i stworzenie prawdziwie wspólne-
go rynku handlu elektronicznego. Dla Polski jest 
to jeden z priorytetów w czasie przewodnictwa 
w UE w II półroczu.
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W dniach 4 – 7 maja 2011 r. odby-
ła się w Seulu (Korea Płd.) Koreańska 
Międzynarodowa Wystawa Kobie-
cych Wynalazków KIWIE 2011 (Ko-
rea International Women’s Invention 
Exposition). 

Instytut zgłosił do konkursu wynalazek 
Smar plastyczny niskotemperaturowy autorstwa 
dr inż. Anny Zajezierskiej. 

Praca została nagrodzona srebrnym me-
dalem.

Srebro w Seulu

cyjną, nieobserwowaną w przypadku smarów 
wytwarzanych z udziałem konwencjonalnych 
zagęszczaczy mydlanych.

Instytut Nafty i Gazu

Smar plastyczny niskotemperaturowy został 
również nagrodzony złotym medalem na wy-
stawie International Exhibition of Inventions of 
Genewa 6-10 kwietnia 2011.

Smar plastyczny niskotemperaturowy prze-
znaczony jest do stosowania w węzłach tarcia 
maszyn i urządzeń, eksploatowanych w niskich 
temperaturach, szczególnie urządzeń sygna-
lizacyjnych i aparatury sterująco-pomiarowej 
w transporcie kolejowym.

Poprzez zastosowanie wyselekcjonowanych 
komponentów smaru oraz efektywnie działającej 
kompozycji dodatków uszlachetniających, smar 
charakteryzuje się korzystnymi właściwościami 
użytkowymi, tj. niskimi oporami tarcia i dobrymi 
właściwościami rozruchowymi także dobrymi 
właściwościami smarnymi: przeciwzużyciowymi 
i przeciwzatarciowymi.

Z uwagi na obecność organicznego, odpor-
nego na utlenianie zagęszczacza, smar charak-
teryzuje się wysoką stabilnością termooksyda-

Komisja Konkursowa IV Międzynarodo-
wych Targów Innowacji, Produktów i Tech-
nologii AGRO ARCA-2011 06–08.05.2011 r., 
Slatina, Chorwacja przyznała:

ZŁOTY MEDAL z wyróżnieniem dla wyna-
lazku pn. Sposób odsalania ropy naftowej przy 
użyciu demulgatora, którego autorem jest Da-
riusz Bęben.

ZŁOTY MEDAL za wynalazek pn. Biodegra-
dowalny smar plastyczny, którego autorami są: 

Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzy-
na Sikora, Małgorzata Maślanka.

Sposób odsalania ropy naftowej według 
wynalazku polega na dodawaniu do płynu 
złożowego silikonowego demulgatora w stre-
fie przygłowicowej odwiertu. Po czym płyn 
złożowy i demulgator miesza się podczas 
przepływu do separatora w temperaturze 
290K do 320K oddziela się odsoloną ropę 
naftową od solanki.

Przedstawione rozwiązanie umożliwia 
w prosty sposób wymieszanie demulgatora z pły-
nem złożowym podczas przepływu rurociągiem 
oraz oszczędność energii w procesie odsalania 
ropy naftowej. Zawartość chlorków w odsolonej 
ropie naftowej sposobem według wynalazku 
zmniejszyła się z 220 mg/dm3 do 5 mg/dm3.

Biodegradowalny smar plastyczny, prze-
znaczony jest do stosowania w trakcji szyno-
wej, zwłaszcza w kolejnictwie do smarowania 
powierzchni tocznych i obrzeży kół oraz w ko-
munikacji miejskiej, jako środek ograniczający 
hałas emitowany przy eksploatacji pojazdów 
szynowych.

Smar charakteryzuje się podwyższonymi 
właściwościami przeciwzużyciowymi, dzięki 
czemu ogranicza zużycie mechaniczne elemen-
tów węzła tarcia oraz korzystnymi właściwościa-
mi reologicznymi w niskich temperaturach oraz 
wysoką zdolnością przetłaczania przez układy 
centralnego smarowania. Dodatkową zaletą 
smaru plastycznego według wynalazku, obok 
dobrych właściwości eksploatacyjnych jest wy-
soki stopień degradacji biologicznej określony 
w odniesieniu do gleby i wód gruntowych.

Instytut Nafty i Gazu

Wyróżnienia na wystawie w Chorwacji

Czarna to jedna z najpiękniej-
szych miejscowości w sercu
Bieszczadów. Jest cząstką ma-

gicznej krainy, która od dawien
dawna ściąga ku sobie artystów,
ludzi wolnych duchem, wrażliwych
na piękno Połonin i dzikiej przyrody.
W tym uroczym zakątku położona
jest Perła Bieszczadów, Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne Czarna.
Ten ekskluzywny, nowoczesny i kom-
fortowo wyposażony ośrodek ofe-
ruje 165 miejsc noclegowych.
Na Gości czekają: elegancki Hotel,
komfortowy Dom Wczasowy, a także
tradycyjne, całoroczne Domki i Apar-
tamenty leśne. Cały kompleks,
w skład którego wchodzą również
baseny, korty tenisowe i boiska spor-

towe oraz wyciąg narciarski, oto-
czony jest lasem, życie płynie tu
wolniej, w ciszy i spokoju, a górskie
powietrze wpływa na dobry nastój
i poprawia samopoczucie. 
W budynku hotelowym wszystkie
pokoje są klimatyzowane, wypo-
sażone w obszerne łazienki, TV, tele-
fon, lodówkę oraz radio. Znajduje
się w nim także restauracja „Cztery
Pory Roku”, basen kryty oraz strefa
Spa. Ciepłym wystrojem pokoi za-
chęca również połączony z budyn-
kiem hotelowym Dom Wczasowy,
który jest obiektem o podwyższo-
nym standardzie. 
Oferowane przez cały rok
domki to przytulne drew-
niane chatki w leśnej
okolicy, pełne domo-

wego ciepła i blasku ognia z ko-
minka w zimowe wieczory. Każdy
wyposażony jest w aneks kuchenny
z lodówką, kominek, łazienkę, od-
biornik TV, telefon i radio. Ponadto
w dwóch apartamentach leśnych
znajdą Państwo wygodny taras
wyłącznie dla siebie. 
Szef Kuchni restauracji „Cztery Pory
Roku”, Sławomir Wytrążek, tworzy
potrawy według starannie dobra-
nych receptur oraz lokalnych, zawsze
świeżych składników. Zapraszamy
do spróbowania prawdziwych przy-
smaków według karty odświeżanej
z każdą porą roku. Nasza restauracja
to nie tylko wyśmienita kuchnia, ale

także przytulne i eleganckie wnęt-
rza w sercu Bieszczad. 

Organizatorom szkoleń i spot-
kań biznesowych ośrodek
proponuje trzy klimatyzo-
wane sale konferencyjne (dla

20, 30 oraz 120 osób). Każda
wyposażona jest w wysokiej

klasy sprzęt audiowizualny, który
pozwoli przeprowadzić każde szko-
lenie. Rekreacja w Czarnej Perle
Bieszczadów to także bardzo ważny
element służby naszym Gościom.
Dokładamy wszelkich starań, aby
nasze obiekty rekreacyjne i ofero-
wane w nich usługi aktywnego wy-
poczynku były zawsze dostosowane
do oczekiwań, a sprzęt sportowy -
najwyższej klasy. 

n
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PGNiG SA otworzy w lipcu 
rozbudowany magazyn gazu 
Strachocina

Już w lipcu 2011 r. Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo SA otworzy jeden 
z rozbudowywanych obecnie podziemnych 
magazynów gazu – Strachocina.

Rozbudowa magazynu pozwoli na zwięk-
szenie jego pojemności czynnej ze 150 mln m 
sześc. do 330 mln m sześc. Wartość tej inwe-
stycji to ok. 551,1 mln zł, w tym przewidywane 
dofinansowanie UE wyniesie 53,2 mln zł.

W najbliższych latach PGNiG SA wybuduje 
w sumie dziewięć podziemnych magazynów 
gazu, z których cztery w ok. 25-30% zostaną 
wybudowane przy udziale środków finanso-
wych z Unii Europejskiej. PGNiG SA przeznaczy 
dofinansowanie na rozbudowę czterech pod-
ziemnych magazynów gazu, głównie w zakresie 
gazu ziemnego wysokometanowego, w Stra-
chocinie na Podkarpaciu, Wierzchowicach na 
Śląsku i Mogilnie w Kujawsko-Pomorskiem oraz 
na budowę nowego podziemnego magazynu 
gazu w Kosakowie koło Gdańska.

Największą inwestycją jest rozbudowa pod-
ziemnego magazynu gazu Wierzchowice, która 
ma zakończyć się jesienią tego roku. Po zakoń-
czeniu inwestycji, która rozpoczęła się w 2008 r. 
pojemność czynna magazynu wzrośnie z 0,575 
mld m sześc. do 1,2 mld m sześc.

Inwestycje PGNiG SA są realizowane zgod-
nie z harmonogramem. Grupa Kapitałowa 
PGNiG planuje zwiększyć wydatki inwestycyjne 
do ok. 5,6 mld zł w roku 2011 w porównaniu 
z ok. 4,5 mld zł, które poniesiono w 2010 roku.

PGNiG szuka gazu 
na głębokości 5,5 km

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA rozpoczęło wiercenie najgłębszego otworu 
poszukiwawczego (Dukla-1) realizowanego 
obecnie na terytorium Polski. Planowana 
głębokość odwiertu wyniesie 5500 m, a jego 
wykonawcą będzie spółka z grupy kapitałowej 
PGNiG, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło.

Otwór poszukiwawczy Dukla-1 zlokali-
zowany jest w okolicach miejscowości Dukla 
w woj. podkarpackim. Celem prac jest odkrycie 
węglowodorów (ropy naftowej i gazu ziemne-
go) zalegających na znacznych głębokościach 
oraz dostarczenie danych do dokładnego osza-
cowania złóż.

Według obecnych prognoz zasoby geo-
logiczne mogą osiągnąć ok. 700 mln m sześc. 

gazu ziemnego i ok. 2,5 mln ton ropy. Szacowa-
ne zasoby wydobywalne określono na ok. 500 
mln m sześc. gazu ziemnego i ok. 500 tysięcy 
ton ropy naftowej.

Planowany koszt realizowanego otworu 
wyniesie ok. 70 mln zł. Czas realizacji wierce-
nia wraz z próbami złożowymi wyniesie ok. 11 
miesięcy. W przypadku uzyskania pozytywnych 
wyników geologiczno-złożowych przewiduje się 
realizację kolejnego otworu Dukla-2.

Dukla-1 to kolejny głęboki otwór wykony-
wany przez PGNiG SA. W 2010 r. rozpoczęto 
wiercenie głębokiego otworu poszukiwawcze-
go Niebieszczany-1 koło Sanoka w Karpatach. 
Obecnie otwór osiągnął głębokość 3905 m i po 
pobraniu próbek węglowodorów z określonej 
głębokości wiercenia są kontynuowane. Plano-
wana głębokość otworu to 4800 m.

Wiercenie głębokich otworów jest efektem 
zwiększenia zakresu działalności poszukiwaw-
czej spółki zależnej PGNiG SA Oddział w Sanoku 
w ostatnich latach.

Zespół prasowy
PGNiG SA

PMG Strachocina jest zlokalizowany na te-
renie województwa podkarpackiego – w gminie 
Sanok i Brzozów w powiecie sanockim. Pierwsze 
wiercenia w okolicach Strachociny miały miejsce 
już w 1985 roku, a eksploatacja magazynu 
w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu 
ziemnego rozpoczęła się w maju 1982 r.

Budowa magazynu Strachocina jest częścią 
programu rozbudowy pojemności magazyno-
wych – jednego z filarów strategii PGNiG SA. 
Wzrost pojemności podziemnych magazynów 
gazu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski i pomoże elastycz-
nie reagować na wszelkie zakłócenia w regular-
nych dostawach paliwa.

Zgodnie ze strategią rozwoju PGNiG SA 
do 2015 r. zaplanowano znaczne zwiększenie 
pojemności PMG z obecnych 1,8 mld m sześc. 
do ponad 3 mld m sześc. Inwestycje kosztować 
będą ok. 3,5 mld zł.

W 2010 roku Komisja Europejska zaakcep-
towała wniosek PGNiG SA i przyznała dofinan-
sowanie na cztery projekty PMG realizowane 
w Polsce w wysokości 390,5 mln EUR czyli ok. 
1,54 mld zł.

Zakaz stosowania szczelinowania 
hydraulicznego we Francji

Francuski związek przemysłowców Union 
Française des Industries Pétroliere (UFIP) wysłał 
do Zgromadzenia Narodowego przed głosowa-
niem w sprawie poszukiwań gazu z łupków list 
wyjaśniający zasady i technologię szczelino-
wania hydraulicznego. Działania nie odniosły 
skutku i Zgromadzenie Narodowe w dniu 11 
maja br. stosunkiem głosów 287:186 uchwaliło 
zakaz stosowania szczelinowania hydrauliczne-
go w poszukiwaniach gazu z łupków. Ustawa 
nie odwołuje natychmiast już wydanych po-
zwoleń na szczelinowanie, natomiast poleca 
operatorom prowadzącym prace zawiadomić 
odpowiedni organ nadzoru, czy zamierzają wy-
konywać szczelinowanie. Zobowiązuje również 
rząd do przedłożenia parlamentowi rocznego 
raportu o stanie poszukiwań gazu z łupków 
i stosowanych rozwiązaniach technicznych. 
Był to kolejny krok ograniczający poszukiwania 
naftowe we Francji po wstrzymaniu do połowy 
czerwca br. wierceń poszukiwawczych na pole-
cenie premiera Francois Fillona. Teraz UFIP liczy 
na pomyślny wynik debaty nad tym zagadnie-
niem w Senacie.
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Konferencja GECF w Kairze
Zebrani na konferencji w Kairze 2 czerwca 

br. przedstawiciele grupy państw-eksporterów 
gazu ziemnego (GECF-Gas Exporting Countries 
Forum) stwierdzili, że istnieje potrzeba zwięk-
szenia produkcji gazu, aby pokryć rosnące 
zapotrzebowanie. Poprzednie spotkanie GECF 
w Oranie w kwietniu ub. roku upłynęło pod zna-
kiem dyskusji o spadających cenach i nadwyżce 
podaży gazu. Teraz sytuacja zmieniła się – zapo-
trzebowanie rynków wschodzących jak Indie czy 
Ameryka Południowa szybko się zwiększa, a do-
datkowym impulsem była katastrofa elektrowni 
atomowej Fukushima i niepokoje w Afryce Pół-
nocnej i na Bliskim Wschodzie. Znaczenie gazu 
ziemnego jako paliwa o najniższej emisji CO2 
jest coraz bardziej doceniane przez odbiorców. 
Producenci ponownie podkreślali rolę długoter-
minowych umów na dostawy gazu w stabilizacji 
rynku gazowego.

Witając uczestników konferencji egipski 
minister ds. ropy i zasobów mineralnych Ab-
dullah Ghorab powiedział, że zorganizowanie 
spotkania GECF w Kairze akcentuje stabilny 
klimat inwestycyjny w Egipcie i rolę tego kraju 
w regionie.

Plany zagospodarowania złóż 
podmorskich w Rosji

Realizacja programu inwestycyjnego Ga-
zpromu dotyczącego zagospodarowania złóż 
podmorskich do roku 2030 ma umożliwić kon-
cernowi wydobycie ponad 200 mld m3 gazu 
(nie licząc produkcji z projektu Sachalin II) i ok. 
10 mln t ropy rocznie. Projekty obejmują szelf 
Morza Barentsa, Zatoki Peczorskiej, Morza Kar-
skiego i Ochockiego. Na Morzu Barentsa i Mo-
rzu Karskim dominują złoża gazowo-kondensa-
towe, natomiast w Zatoce Peczory przeważają 
złoża ropy. Priorytetem będzie udostępnienie 
zespołu złóż Sztokmanowskoje na Morzu Baren-
tsa i złóż Prirazłomnoje i Dołginskoje w Zatoce 
Peczorskiej. Na Morzu Ochockim najważniej-
szym przedsięwzięciem będzie projekt Sachalin 
III. W kwietniu br. dyrekcja Gazpromu zaapro-
bowała te plany. 

Nowa ocena zasobów ropy 
i gazu na Alasce

Aktualne szacunki Służby Geologicznej USA 
wielkości zasobów dotyczące obszaru National 
Petroleum Reserve i przyległych wód Morza 
Beauforta podają, że znajdują się tam zasoby 
gazu ziemnego rzędu 500 mld m3 ekonomicz-
nie wydobywalne przy cenie gazu 28 centów 
US za 1 m3 i 900 mld m3 przy cenie gazu 35 
centów US za 1 m3. Jeśli chodzi o ropę naftową, 
to przy cenie ropy 72 USD za baryłkę zasoby 
ekonomicznie wydobywalne wynoszą 37 mln 
t, natomiast przy cenie 90 USD za baryłkę jest 
to 68 mln t. 

Ocena ta różni się od wielkości poda-
nych w 2002 r. Teraz Służba Geologiczna USA 
przygotowała aktualizację wielkości zasobów 
i możliwości wydobycia uwzględniając poziom 
cen i kosztów z 2010 r. oraz obecną technolo-
gię. W analizie oceniano koszty poszukiwań, 
zagospodarowania, eksploatacji i transportu 
ropy naftowej i gazu ziemnego przy aktualnych 
cenach surowców. Jeden z autorów opraco-
wania, Emil Attanasi, wyjaśnia wprowadzenie 
terminu „zasoby ekonomicznie wydobywalne” 
obok „zasobów technicznie wydobywalnych” 
dla określenia zasobów ropy lub gazu, których 
eksploatacja może być opłacalna przy obecnych 
cenach rynkowych. Wielkość ekonomicznie wy-
dobywalnych zasobów ropy jest mniejsza niż 
podawano w szacunkach z 2002 r., ponieważ 
ostatnie wiercenia na obszarze National Petrole-
um Reserve odkrywają przeważnie akumulacje 
gazu ziemnego, a nie ropy. Z drugiej strony do-
tychczas nie ma żadnego gazociągu do trans-
portu gazu z North Slope, więc zasoby gazu 
ziemnego będą dostępne za 10-20 lat. 

Poszukiwania 
na Falklandach trwają

Po zachęcających wynikach otworu roz-
poznawczego 14/10-4 na złożu Sea Lion firma 
Rockhopper Exploration plc planuje kolejne 3 
wiercenia rozpoznawcze w celu określenia kon-
turu złoża. Otwór 14/10-4 przewiercił kompleks 
skał o dobrych własnościach zbiornikowych 
i znacznej miąższości. Łączna miąższość inter-
wału złożowego wynosi 107 m i znajdują się 
tam 4 główne pakiety piaszczyste ze średnią 

porowatością 20% i przepuszczalnością prze-
kraczającą 100 mdcy. Łączna miąższość hory-
zontów roponośnych wynosi 104 m, przy czym 
górny piaszczysty pakiet osiąga miąższość netto 
30 m. Wyniki opróbowania próbnikiem złoża 
(zastosowano próbnik formacji MDT – Modular 
Dynamic Tester ) wskazują, że wielkość przypły-
wu ropy jest większa niż w otworze 14/10-2, 
który odkrył złoże Sea Lion. Kontakt ropa-woda 
znajduje się na głębokości 2503 m.

Otworem 14/10-3 zbadano północną część 
stożka napływowego, gdzie pakiet piaszczysty 
jest cieńszy i zawodniony. Rockhopper ocenia, 
że podniesiona część stożka północnego będzie 
miała lepsze własności złożowe. Tak więc nega-
tywne wyniki wierceń na obiektach Rachel North 
i Dawn/Jacinta nie zahamowały poszukiwań.

Koncesje poszukiwawcze 
w Afganistanie

Doniesienia z sierpnia ub. roku o odkryciu 
w pobliżu granicy z Uzbekistanem dużego złoża 
ropy naftowej o zasobach szacowanych na 250 
mln t zwiększyły zainteresowanie koncesjami 
w Afganistanie, jednak nieustabilizowana nadal 
sytuacja wewnętrzna i bezpieczeństwo kraju 
jest najważniejszym czynnikiem, który może 
utrudnić rozpoczęcie prac poszukiwawczych. Do 
końca lipca br. ma być rozstrzygnięty przetarg 
na koncesje poszukiwawcze w basenie Amu Da-
rii, rozpoczęty w kwietniu 2009 r. Ministerstwo 
Górnictwa poinformowało, że do przetargu 
zakwalifikowano 5 ofert. O koncesje ubiegają 
się: Buccaneer Energy z Australii, CNPC Inter-
national Ltd. z Chin, Petroleum Exploration Ltd. 
z Pakistanu, Schlumberger Ltd. z Francji i Tethys 
Petroleum z W. Brytanii. Rząd afgański zapowia-
da ogłoszenie w najbliższych latach następnych 
przetargów na bloki poszukiwawcze w północ-
nym Afganistanie. 

Greenpeace przeciwko 
poszukiwaniom w Arktyce

W ub. roku platforma wiertnicza wydzier-
żawiona przez szkocką firmę Cairn Energy była 
obiektem ataku Greenpeace, teraz akcja powtó-
rzyła się. Działacze Greenpeace z Austrii, Danii, 
Kanady, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, Turcji 
i W. Brytanii opanowali platformę wiertniczą 
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„Leif Eiriksson” opuszczającą port w Stambule 
i zawiesili transparenty „Stop niszczeniu Arktyki” 
i „Odejdźcie od ropy, wybierzcie czystą energię”. 
Akcja była możliwa, bo platforma nie miała 
eskorty tureckiej straży przybrzeżnej. Platforma 
wyczarterowana przez Cairn Energy zakończyła 
wiercenie na M. Czarnym i ma teraz rozpocząć 
pracę na Morzu Baffina. Okupacja platformy za-
kończyła się dość szybko i kontynuuje ona rejs 
przez Dardanele na Grenlandię. Greenpeace po 
ubiegłorocznej katastrofie w Zat. Meksykańskiej 
domaga się zawieszenia wierceń głębokowod-
nych, szczególnie na obszarach arktycznych.

Jerzy Zagórski
Źródła: BNK Petroleum, Hart’s E&P, Offshore, 

Oil & Gas Financial Journal, Offshore, Oil & Gas 
Journal, PGNiG, Reuters, Rigzone, World Oil. 

LOTOS szuka ropy 
na Morzu Północnym 

Na koncesjach PL503 i PL503B, położo-
nych w południowej części Morza Północne-
go, prowadzone są badania sejsmiczne 3D. 
Operatorem złoża jest spółka LOTOS Explo-
ration & Production AS, należąca do LOTOS 
Petrobaltic. 

– To będzie dla nas bardzo intensywne lato 
– podkreśla Stig Bergseth, exploration manager 
w LOTOS Norge – Po pierwsze precyzyjne wy-
konanie i szczegółowa analiza sejsmiki na PL503 
i PL503B, którą przeprowadza dla nas statek ba-
dawczy „Artemis Arctic”, należący do firmy Dolpin 
Geopysical AS. Ponadto jesteśmy w trakcie przej-
mowania funkcji operatora na koncesji PL455, 
co wymaga od nas dodatkowej pracy. To będzie 
nasza trzecia koncesja na norweskim szelfie kon-
tynentalnym, na której pełnimy funkcję operatora.

Na koncesjach PL503 i PL503B badaniem zo-
stanie objęty obszar morski o powierzchni 1560 
km kw. Zgodnie z planem prace na morzu po-
trwają do sierpnia. Na podstawie wyników badań 
spółka będzie w stanie jeszcze dokładniej oszaco-
wać potencjał wydobywczy dla obszaru objętego 
koncesją oraz zlokalizować optymalne miejsce 
pod wykonanie odwiertu poszukiwawczego. 

Udziały i status operatora w koncesji PL503 
przyznano LOTOS Norge w ramach rundy licen-
cyjnej APA 2008. Oprócz LOTOS Norge udzia-
łowcami koncesji są: Skagen 44 AS, Edison 
International i North Energy ASA. Każda z firm 
posiada po 25% udziałów w koncesji PL503. 

LOTOS i PERN zamierzają 
razem budować magazyny 
na ropę i paliwa

 
Grupa LOTOS S.A. i Przedsiębiorstwo Eks-

ploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” 
S.A. zawarły dziś list intencyjny dotyczący 
wspólnej budowy podziemnych zbiorników 
ropy naftowej i paliw płynnych. Według pla-
nów zbiorniki powstaną na Pomorzu, co jesz-
cze bardziej wzmocni bezpieczeństwo w sek-
torze energii Polski i innych państw regionu 
Morza Bałtyckiego.   

Województwo pomorskie z uwagi na jego 
uwarunkowania geograficzne i geologiczne, 
a także bezpośredni dostęp do morza i dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę portową jest idealnym 
kandydatem do miana regionalnego centrum 
sektora energii.

Sprawa budowy kawern jest od wielu lat 
przedmiotem dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa 
w sektorze energii, przede wszystkim ze względu 
na postępującą dywersyfikację dostaw różnych 
gatunków ropy naftowej, jak i potrzebę zbliżania 
się do takiego poziomu pojemności magazyno-
wych w kawernach przypadającej na jednego 
mieszkańca, jaki jest np. w Niemczech czy Francji. 
Budowa zbiorników na ropę i paliwa płynne, ta-
kie jak olej napędowy czy lekki olej opałowy ma 
zostać zrealizowana w dwóch etapach do 2020 r. 
Wtedy też powstaną magazyny o łącznej pojem-
ności 7 mln metrów sześciennych. W przyszłości, 
w miarę rosnących potrzeb rynku, ich pojemność 
może wzrosnąć nawet do 15-20 mln metrów 
sześciennych. Należy podkreślić, że obie spółki 
zamierzają przygotowywać i realizować ww. 
projekt zgodnie z krajowymi i europejskimi wy-
maganiami w zakresie ochrony środowiska oraz 
wszelkimi odnośnymi przepisami.

– Cieszymy się, że realizację tak istotnego 
zadania podejmiemy z Przedsiębiorstwem Eks-
ploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”. 
Spółka ta bez wątpienia posiada największe 
w kraju doświadczenie w magazynowaniu 
i przesyłaniu rurociągami ropy naftowej oraz 
paliw płynnych – podkreśla Paweł Olechnowicz, 
prezes Grupy LOTOS S.A. – Liczymy również na 
to, że do projektu włączą się inne krajowe firmy, 
tak byśmy wspólnie mogli budować bezpie-
czeństwo Polski w sektorze energii.

– Grupa PERN, a w szczególności PERN 
„Przyjaźń” i OLPP, od kilku lat pracuje nad pro-
jektem budowy kawern. Traktujemy tę inwestycję 
przede wszystkim jako sposób na zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego kraju, choć na-
turalnie dostrzegamy również aspekt komercyjny 
wynikający z możliwości udostępnienia znacznych 
pojemności magazynowych na potrzeby rynku 
– mówi Robert Soszyński, prezes PERN „Przy-
jaźń” S.A. – Współpraca z LOTOSEM, ze względu 
na jego kluczową pozycję na rynku rafineryjnym 
w regionie Morza Bałtyckiego, a także determina-
cję w realizacji wielkich i trudnych inwestycji, któ-
rych najlepszym przykładem jest Program 10+, 
jest  dla nas znakomitym rozwiązaniem.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
koszt budowy magazynów oraz niezbędnej in-
frastruktury logistycznej zostanie w części pokryty 
z funduszy Unii Europejskiej. Ważne jest, że LO-
TOS nie będzie zaangażowany w finansowanie 
tego projektu. – Tak przygotowujemy strukturę 
finansowania, aby to firmy zewnętrzne zainwe-
stowały w realizację całego przedsięwzięcia – do-
daje prezes Olechnowicz.   

Obok wykonania kawern solnych, zada-
nie obejmuje także budowę szeregu urządzeń 
powierzchniowych, m.in. instalacji urządzeń 
pompujących, rurociągów, sieci wodnych i ener-
getycznych, dróg oraz powiązania całej inwesty-
cji z krajowymi systemami logistyki ropy i paliw 
płynnych. 

Do realizacji projektu powołana zostanie 
spółka celowa, której szczegółowa struktura 
udziałów zostanie określona w wyniku dalszych 
negocjacji. Dodatkowo przedsięwzięcie zostanie 
wsparte przez Central Europe Energy Partners 
(CEEP), które wykonało szereg analiz na temat 
jego realizacji.

Pamiętajmy, że Polska, aby wypełnić zobo-
wiązania wobec UE i Międzynarodowej Agencji 
Energii, musi systematycznie powiększać swoje 
objętości magazynowe na ropę i paliwa ropo-
pochodne. Budowa magazynów w kawernach 
solnych jest najefektywniejszym ekonomicznie 
i najbezpieczniejszym rozwiązaniem problemu 
magazynowania ropy i paliw płynnych. Budowa 
zbiorników na Pomorzu będzie miała pozytywny 
wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
w sektorze energii Polski, państw regionu Morza 
Bałtyckiego, członków Paktu Północnoatlantyckie-
go oraz UE.

Dodatkowo, Grupa LOTOS rozpoczyna rozmo-
wy z PERN „Przyjaźń” na temat potencjalnej współ-
pracy przy inwestycjach PERN w Gdańsku oraz na 
granicy polsko–białoruskiej (połączenie rurociągo-
we bazy w Małaszewiczach z Białorusią).

Marcin Zachowicz 
Rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A.

Roman Góralski 
Rzecznik prasowy PERN „Przyjaźń” S.A.
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GAZ-SYSTEM S.A. przyłączy 
do sieci przesyłowej 
Elektrociepłownię Stalowa Wola  

13 czerwca 2011 r. GAZ -SYSTEM S.A. 
podpisał z Elektrociepłownią Stalowa Wola 
umowę na przyłączenie instalacji gazowej 
obiektu do sieci przesyłowej. 

Realizacja przyłączenia, której zakończenie 
zaplanowano na koniec 2013 roku, obejmuje 
m.in. budowę gazociągu przyłączeniowego 
o średnicy 300 mm i długości 60 m, budowę 
stacji gazowej oraz włączenie gazociągu przyłą-
czeniowego do gazociągu wysokiego cieśnienia 
relacji Jarosław-Rozwadów.

Dzięki przyłączeniu do sieci przesyłowej 
GAZ-SYSTEM S.A., Elektrociepłownia Stalowa 
Wola  będzie mogła pobierać gaz ziemny z mocą  
80 tysięcy m³/h. 

Nakłady inwestycyjne wyniosą  ponad 8 
mln zł netto.

GAZ-SYSTEM S.A. i ONTRAS – VNG 
Gastransport GmbH podpisały 
porozumienie o współpracy 
w zakresie punktu Lasów 
na granicy polsko-niemieckiej

10 czerwca 2011 roku. operatorzy sy-
stemów przesyłowych: polskiego – GAZ-SY-
STEM S.A. oraz niemieckiego – ONTRAS-VNG 
Gastransport GmbH podpisali porozumienie 
określające zasady współpracy w zakresie 
udostępnienia dodatkowej przepustowości 
w punkcie Lasów z kierunku Niemiec do 
Polski.

Obecnie zdolność przesyłowa punktu La-
sów po stronie polskiej wynosi ok. 1,0 mld m³ 
gazu rocznie. W wyniku prowadzonych działań 
modernizacyjnych w systemie przesyłowym na 
Dolnym Śląsku możliwe będzie zwiększenie 
przepustowości tego punktu do 1,5 mld m³ 
rocznie. Zakończenie prac modernizacyjnych 
w polskim systemie przesyłowym planowane 
jest na grudzień 2011 roku. Udostępnienie 
dodatkowej przepustowości w punkcie Lasów 
planowane jest od stycznia 2012 roku.

Porozumienie pomiędzy operatorami de-
finiuje zasady współpracy oraz podstawowe 
założenia i warunki przeprowadzenia procedur 
alokacji dodatkowej przepustowości w punkcie 
Lasów po stronie polskiej jak i niemieckiej.

Planowane ogłoszenie procedur to 1 lipca 
2011 roku. 6 czerwca 2011 roku GAZ-SYSTEM 
S.A. rozpoczął publiczne konsultacje projektu 
„Procedury udostępniania dodatkowej przepu-
stowości w punkcie wejścia Lasów”, poprzez 
opublikowanie dokumentów na stronie www.
gaz-system.pl w celu zebrania uwag od uczest-
ników rynku. Proces konsultacyjny powinien się 
zakończyć do 20 czerwca 2011 roku, w postaci 
seminarium w Warszawie, podczas którego 
GAZ-SYSTEM S.A. i ONTRAS-VNG Gastransport 
GmbH przedstawią zasady procedur alokacji 
przepustowości. 

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

PNIG Kraków kupił urządzenie 
do wierceń łupkowych 

Już we wrześniu przyjedzie do Polski 
z Włoch nowoczesne urządzenie wiertnicze - 
Drillmec 2000 HP przeznaczone do wiercenia 
otworów  w poszukiwaniu gazu łupkowego. 

Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków Sp. 
z .o.o. (Grupa PGNIG), dzięki wsparciu i pomo-
cy właściciela PGNIG SA, zakupiła nowoczesne 
i jedyne takie w Polsce,  urządzenie do wierceń 
za gazem łupkowym. 

Drillmec 2000 HP może działać w specjal-
ny sposób. Dostosowanie do potrzeb wierceń 
„łupkowych” polega na wyposażeniu maszyny 
w tzw. „walking system”. Dzięki temu można 
wiercić wiele otworów na jednym placu wier-
ceń, tzw.: „padzie”. Urządzenie sterowane jest 
elektronicznie i posiada nowoczesny napęd 
z silników elektrycznych prądu zmiennego. Ma 
to ogromne znaczenie (kosztowe i technologicz-
ne) przy wierceniu otworów poszukiwawczych 
i eksploatacyjnych w projektach shale gas.

Obecnie trwają szkolenia załóg, które będą 
obsługiwać nowe urządzenie.

Urządzenie Drillmec 2000 HP zostało zaku-
pione w ramach leasingu finansowego.

Agnieszka Sioła
Rzecznik prasowy, PNIG Kraków

PNiG Jasło podpisało 
kontrakt na zakup nowego 
urządzenia wiertniczego

14 czerwca Poszukiwania Nafty i Gazu 
Jasło Sp. z o.o. podpisała kontrakt na  za-
kup nowego urządzenia wiertniczego 
Drillmec 2000 HP. Gotowe do pracy urzą-
dzenie przyjedzie do Polski już na początku 
przyszłego roku.

Producentem urządzenia Drillmec 2000 
HP jest włoska firma Drillmec SPA – jeden 
ze światowych liderów w produkcji sprzętu 
wiertniczego. Firma produkuje nowoczesne 
i uniwersalne urządzenia wiertnicze, wypo-
sażone w innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne oraz spełniające najwyższe euro-
pejskie standardy w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska. Urządzenie Drillmec 
2000 HP przeznaczone będzie do realizacji 
głębokich projektów wiertniczych w poszuki-
waniu zarówno konwencjonalnych, jak i nie-
konwencjonalnych złóż gazu ziemnego i ropy 
naftowej.

Urządzenie wiertnicze zakupione przez 
PNiG Jasło zostanie wyposażone w szereg 
najnowocześniejszych, ale zarazem spraw-
dzonych rozwiązań technicznych, w tym m.in. 
system umożliwiający  przesuw urządzenia.

Zastosowany w urządzeniu nowoczesny 
system kontroli zasilania umożliwiał będzie 
podłączenie urządzenia bezpośrednio do sie-
ci elektrycznej (prąd zmienny 50 Hz), dzięki 
czemu jego praca stanie się mniej uciążliwa 
dla środowiska naturalnego. Rozwiązania te 
są szczególnie istotne przy wierceniach za ga-
zem łupkowym.

W podpisanym kontrakcie producent 
urządzenia zobowiązał się także do przeszko-
lenia polskiej załogi obsługującej urządzenie. 
Szkolenia zostaną przeprowadzone w centrali 
Drillmec SPA – we włoskiej Piacenzy. Urzą-
dzenie Drillmec 2000 HP zakupione przez 
PNiG Jasło będzie jednym z najnowocześ-
niejszych działających na europejskim rynku 
wiertniczym. Będzie ono w stanie sprostać 
najwyższym wymaganiom międzynarodo-
wych inwestorów.

Poszukiwania Nafty 
i Gazu Jasło Sp. z o. o.
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Szósty honorowy tytuł 
doktora/profesora honoris causa 
dla prof. Jakuba Siemka (AGH Kraków)

Prof. Jakub Siemek ukończył studia na Wy-
dziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie w 1958 r. Jest także absolwentem 
Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień 
doktora nauk technicznych uzyskał w AGH 
w 1968 r., zaś doktora habilitowanego w 1973 r. 
W roku 1979 został profesorem nadzwyczajnym, 
a w 1990 r. profesorem zwyczajnym.

Do 1964 r. pracował w Katedrze Kopal-
nictwa Naftowego, a następnie do 1976 r. na 
stanowisku kierownika Zakładu Maszyn Mate-
matycznych w Instytucie Naftowym w Krakowie. 
W latach 1976-1981 pracował w Instytucie Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa, pełniąc obo-
wiązki zastępcy dyrektora. W 1981 r. powrócił 
do Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydział 
Wiertniczo-Naftowy, gdzie kierował Zakładem 
Przepływów w Złożach i Termodynamiki, a na-
stępnie do 2008 r. Katedrą Gazownictwa Ziem-
nego. W latach 1987-1990 pełnił obowiązki 
prodziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
AGH, zaś w latach 1999-2002 dziekana tego 
wydziału.

Profesor Jakub Siemek jest od 2007 roku 
przewodniczącym Sekcji Nauk Technicznych 
i członkiem Prezydium Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów. Opublikował 450 prac 
naukowych oraz uzyskał 5 patentów, a także 
wypromował 15 doktorów.

Działalność naukowa prof. Jakuba Siemka 
dotyczy między innymi zagadnień z zakresu: 
m.in. fizyki złóż, inżynierii złożowej złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego, przepływu gazów 
w pokładach węgla, w tym w aspekcie wyrzu-
tów gazowych, a także transportu i dystrybucji 
gazu ziemnego oraz problematyki podziemnego 
magazynowania gazu ziemnego i dwutlenku 
węgla w ośrodkach porowatych.

Działalność prof. Jakuba Siemka spotkała 
się wielokrotnie z uznaniem środowiska nauko-
wego, czego wyrazem jest wybranie profesora 
na członka: Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk (wicepre-
zes oddziału krakowskiego PAN), Akademii In-
żynierskiej w Polsce. W roku 2000 r. otrzymał  
tytuł Profesora Honorowego Narodowego Uni-
wersytetu w Dniepropietrowsku. W roku 2004 
r. taki sam tytuł profesora honorowego otrzymał 
od Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu 
w Iwano-Frankowsku, a w 2009 r. od macierzy-
stej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
W roku 2002 Profesor uzyskał tytuł Doktora 
Honoris Causa Uniwersytetu im. Luciana Blagi 
w Sibiu w Rumunii. W 2010 r. otrzymał tytuł 
Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej.

Stanisław Nagy

ORLEN zdecydowanym 
liderem polskich inwestycji 
w Niemczech 

Koncern został podwójnie uhonorowany 
w konkursie „Orły Polskiego Biznesu w Niem-
czech” wyłaniającym najlepszych polskich inwe-
storów i przedsiębiorców działających na terenie 
Republiki Federalnej Niemiec. Prezes Zarządu 
PKN ORLEN, Jacek Krawiec, otrzymał z rąk Da-
nuty Wałęsowej i przewodniczącego Rady Go-
spodarczej przy prezesie Rady Ministrów Jana 
Krzysztofa Bieleckiego Grand Prix – najważniejszą 
z przyznanych dziś nagród. Wyróżnienie w kate-
gorii „handel” odebrał natomiast prezes Zarządu 
ORLEN Deutschland, Jozef Niedworok. Kapituła 
I edycji  konkursu, organizowanego przez Insty-
tut Lecha Wałęsy, doceniła umiejętności firmy 
w efektywnym prowadzeniu interesów na tym 
wymagającym rynku. 

PKN ORLEN prowadzi działalność na rynku 
niemieckim za pośrednictwem spółki zależnej 
ORLEN Deutschland. Obecność polskiego kon-
cernu w Niemczech zapoczątkowała transakcja, 
w wyniku której w 2003 roku płocka spółka na-
była od firmy BP 494 stacje za kwotę 140 mln 
EUR. Obecnie, ORLEN Deutschland zarządza 
siecią sprzedaży detalicznej liczącą 569 stacji 
paliw, głównie pod marką STAR, zlokalizowanych 
w północnej części Niemiec, a jej udział w rynku 
systematycznie się zwiększa. W 2010 roku obrót 
spółki wzrósł do 2,9 miliarda EUR.

– Niemcy to wyjątkowo uporządkowany 
i wymagający rynek, dlatego początki naszej 
działalności w tym kraju nie były łatwe. Jednak 
nasza determinacja i odważne decyzje biznesowe 
pomogły nam odnieść sukces. Dzięki tej inwesty-
cji PKN ORLEN zrobił pierwszy krok, by stać się 
firmą działającą na skalę międzynarodową. Dziś 
ORLEN Deutschland, dynamicznie pnie się w górę 
zarówno pod względem finansowym jak i rynko-
wym, a wprowadzona w Niemczech marka Star 
jest coraz bardziej rozpoznawalna i lubiana przez 
niemieckich kierowców – powiedział Jacek Kra-
wiec, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Konkurs „Orły Biznesu” został zainicjowany 
przez Fundację Instytutu Lecha Wałęsy w dwu-
dziestolecie podpisania 17 czerwca 1991 roku, 
przez premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i Kan-
clerza Helmuta Kohla, traktatu polsko-niemieckie-
go, który uważa się za  początek rozwoju pierw-
szych polskich firm w Niemczech. 

– 20 lat temu, gdy podpisywano traktat 
polsko-niemiecki, pewnie nikt nie wierzył, że tak 
szybko uda się nam zmienić bardzo słaby wi-
zerunek polskiej gospodarki. To były czasy, gdy 
priorytetem było ściąganie kapitału i know-how 
z Zachodu do Polski. Kierunek przeciwny raczej 
nie wchodził w rachubę. Teraz żyjemy w innym 
świecie. Kryzys połamał sobie na Polsce zęby, 
a polski biznes pokazał, że – wzorem Lecha Wa-
łęsy - potrafi budować sukcesy także dzięki prze-
skakiwaniu przez mury. W naszym przypadku 
graniczne, nie stoczniowe. „Polnische Wirtschaft” 
znaczy dziś zupełnie co innego niż 20 lat temu 
– dodał prezes ORLEN-u.

W skład kapituły nagrody weszli ambasa-
dorowie RP w Niemczech, radcy-ministrowie, 
konsule generalni RP, członkowie zarządu Polskiej 
Izby Gospodarczej w Niemczech, prezydenci Pol-
sko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
oraz prezes Fundacji Instytutu Lecha Wałęsy.

Biuro prasowe
PKN ORLEN

12 maja 2011 r. w auli Wydziału Inżynie-
rii Środowiska Politechniki Lubelskiej odbyła 
się uroczystość nadania tytułu Honorowego 
Profesora Politechniki Lubelskiej prof. zw. dr 
hab. inż. Jakubowi Siemkowi przyznanego 
przez Senat Politechniki Lubelskiej, Uchwałą 
Nr 37/2010/IX z dnia 30 grudnia 2010 r.

Pan profesor otrzymał ten tytuł w uznaniu 
zasług rozwoju badań dotyczących odnawial-
nych źródeł energii oraz inżynierii gospodarki 
zasobami naturalnymi.  
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Śmierć Profesora Władysława Dulińskiego była dla nas 
wszystkich zaskoczeniem, wielu z nas ma w pamięci sylwetkę 
profesora maszerującego Błoniami pomiędzy ulicą Reymonta 
i ul. Dunin-Wąsowicza. Pan Profesor Duliński należał do ge-
neracji przedwojennej – urodził się w Krakowie w roku 1926 
w Prądniku Korzkowskim. Zaraz po wojnie uczył się i pracował 
równocześnie. Studia na AGH na Wydziale Górniczym ukoń-
czył  w roku 1956. Pracę doktorską pod kierunkiem prof. Zdzi-
sława Wilka obronił prof. Duliński w roku 1964. W ramach 
Katedry Kopalnictwa Naftowego (kierowanej przez prof. Z. 
Wilka) w tym czasie funkcjonowały dwa zakłady: Eksploatacji 
Nafty i Gazownictwa Ziemnego. Pan Profesor – wtedy w roku 
1966 jako dr został Kierownikiem Zakładu Gazownictwa Ziem-
nego. Pan Profesor – jako docent był kierownikiem Zakładu 
Eksploatacji Złóż Gazu Ziemnego i Gazownictwa – w ramach 
utworzonego w roku 1967 Wydziału Wiertniczo-Naftowego. 
Od 1985 roku do 1993 – Pan Profesor kierował Zakładem 
Gazownictwa i Zagospodarowania Złóż Gazu Ziemnego. Od 
roku 1969 do roku 1978 kierował  Naukowo Dydaktycznym 
Punktem Konsultacyjnym w Krośnie 1969-78. W latach 80-
tych zarządzał Instytutem Wiertniczo-naftowym jako zastępca 
dyrektora, był także kierownikiem Studium Podyplomowego 
1985-88. Pełnił funkcję konsultanta naukowego ds. eksploa-
tacji i zagospodarowania wód mineralnych i dwutlenku węgla 
w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów w latach 1972-2006. Od 1 
stycznia 1998 pozostawał na emeryturze co wcale nie zna-
czy to, ze zaprzestał swojej działalności naukowej.  Pracował 

powoli ale bardzo systematycznie – jak powtarzał „Langsam 
Langsam aber sicher”. 

W naszej pamięci pozostaje  szereg dyskusji prowadzo-
nych z profesorem w dotyczących zagadnień wydobycia wód 
mineralnych uzdrowisk Krynicy, Żegiestowa, Szczawnicy czy 
Dusznik. Te zagadnienia – oprócz zagadnień transportu gazu 
ziemnego i technologii oczyszczania gazu – były szczególnie 
bliskie zainteresowań i działalności Profesora. Większość 
polskich uzdrowisk zawdzięczała Jemu wiele rozwiązań 
technicznych związanych z wydobyciem wód mineralnych. 
Szczególnie ukochał Krynicę, dla której pracował praktycznie 
do ostatnich lat. Profesor prowadził wielogodzinne dyskusje 
dotyczące sposobu ujęcia źródeł wody Zuber w Krynicy.

Profesor Duliński należał do tej wspaniałej generacji, 
która przetrwała okres powojenny, wychowując nas w duchu 
odpowiedzialności, pracowitości i patriotyzmu. Równocześ-
nie Profesor był człowiekiem bardzo skromnym, pracowitym 
i życzliwym dla ludzi, szczególnie cierpliwy dla studentów.  
Profesor został doceniony wielokrotnie za swoja pracę: otrzy-
mał szereg odznaczeń i wyróżnień: Krzyż Oficerski OOP-1994, 
Medal Edukacji Narodowej – 1992, Krzyż Kawalerski OOP 
– 1980, Złoty Krzyż Zasługi – 1975. Otrzymał honorowe wy-
różnienia: Generalny Dyrektor Górniczy III st. – 1980, Złota 
Odznaka SiTPNiG – 2009. Otrzymywał szere nagród ministe-
rialnych: w 1970 i 1979 roku – nagroda Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie badań 
naukowych, w roku 1979, 1980, 1983 i 1989 nagrody Mi-
nistra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze i kształcenie kadry naukowej. 
Profesor wypromował dziesięciu doktorów, jest autorem 123 
publikacji naukowych, jednego podręcznika oraz 6 patentów

Jego młodzieńcze lata przypadły na lata okupacji – prof. 
miał trzynaście  lat jak wybuchła wojna. Pomimo surowej 
lekcji okupacyjnej profesor nie chował urazy do kultury nie-
mieckiej. Bardzo często profesor nawiązywał do Goethego, 
Schillera czy biografii Beethovena. Zdarzało się, że Profesor 
pytał studentów o znane fakty z historii muzyki czy literatu-
ry. Duża w tym zasługa powojennej współpracy profesora 
z niemieckimi uniwersytetami. Profesor Duliński utrzymywał 
z Akademią Górniczą we Freibergu żywy kontakt do końca lat 
90-tych – podobnie jak z Politechniką w Clausthal.

Panie Profesorze ! Na zawsze pozostanie Pan zawsze 
w naszej pamięci jako wspaniały człowiek, naukowiec, wy-
chowawca wielu pokoleń inżynierów.

Wspomnienie 
o śp. prof. dr hab. inż. Władysławie Dulińskim 

(1926-2011)
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran krystyna Maciurzyńska

Kalendarium
6 – 8.06.2011 r. w Bóbrce odbyła się konferencja nt.”Nowoczesne technologie budowy i 
nieinwazyjne metody inspekcji rurociągów”. Zorganizowali Oddział SITPNiG w Krośnie i Zakład 
Remontowy Urządzeń Gazowniczych Sp. z o.o. w Pogórskiej Woli.

8 – 10.06.2011 r. Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH zorganizował w Krakowie XXII 
Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną nt. „Nowe metody i technologie w geologii 
naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii złożowej i gazownictwie”

10.06.2011 r. – w Bóbrce odbyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 65- lecia działalności 
Oddziałów SITPNiG w Krośnie, Sanoku i Gorlicach 

10.06.2011 r. Oddział SITPNiG w Łodzi obchodził uroczystość 30- lecia działalności.

15 – 17.06.2011 r. w Zakopanem zostało zorganizowane Sympozjum Gas Trendy nt. „Spo-
łeczna odpowiedzialność biznesu w gazownictwie”. Sympozjum zorganizowali:

– Krakowski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego,

– Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie,
– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Handlowy Gazownia 

Krakowska

Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG 
Szanownym Koleżankom i Kolegom 

życzymy zdrowia, 
pomyślności i radości w życiu osobistym 

i stowarzyszeniowym.

70 urodziny Roman Staszewski 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie 

w dniu 09.06.2011 r.

70 urodziny Jan Antoni Ganczewski 
z Oddziału SITPNiG Warszawa I 

w dniu 11.06.2011 r.

70 urodziny Henryk Stanisławski 
z Oddziału SITPNiG w Poznaniu 

w dniu 20.06.2011 r.

70 urodziny Irena Uliasz 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie 

w dniu 28.06.2011 r.

80 urodziny Barbara Feret 
z Oddziału SITPNiG Krakowie 

w dniu 09.06.2011 r.

80 urodziny Alfreda Lisowska 
z Oddziału SITPNiG w Sanoku 

w dniu 13.06.2011 r.

80 urodziny Kazimierz Liszka 
z Oddziału SITPNiG Krakowie 

w dniu 20.06.2011 r.

85 urodziny Piotr Karnkowski 
z Oddziału SITPNiG Warszawa II 

w dniu 02.06.2011 r.

Z dniem 15 czerwca 2011 r. na wniosek 
Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka prezes 
Rady Ministrów Donald Tusk powołał na stano-
wisko podsekretarza stanu w MG prof. Macieja 
Kaliskiego (nr leg. czł. SITPNiG 6725). Maciej 

Kaliski pełnił dotychczas funkcję dyrektora De-
partamentu Ropy i Gazu MG. Jako wiceminister 
będzie odpowiadał za sektor energetyczno-pali-
wowy i górnictwo. Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy powodzenia.

Prof. Maciej Kaliski 
podsekretarzem stanu 
w Ministerstwie 
Gospodarki
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19 maja 2011 r. odbyło się w sali konfe-
rencyjnej Muzeum Gazownictwa w Warszawie 
posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego 
Światowej Rady Naftowej. Przedmiotem po-
siedzenia było omówienie udziału polskiej de-
legacji w jubileuszowym XX Światowym Kon-
gresie Naftowym, który ma się odbyć w dniach 
4 – 8 grudnia 2011 r. w Doha. Posiedzeniu 
przewodniczył Michał Szubski – przewodni-
czący PKN WPC

Polski Komitet Narodowy (Polish National 
Committee) Światowej Rady Naftowej (World 
Petroleum Council – WPC) stanowi oficjalną re-
prezentację Polski w organizacji Światowej Rady 
Naftowej poprzez uczestnictwo w Stałej Radzie 
(Permanent Council) jego przedstawicieli. Sto-
warzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego wspiera działalność Polskiego Komitetu 
Narodowego WPC, zapewniając mu siedzibę 
oraz zapewnia prowadzenie jego spraw organi-
zacyjno-finansowych. Wszystkie wiodące  firmy 
polskie, działające w sektorze naftowym, zostały 
zaproszone do udziału w działalności Polskiego 
Komitetu Narodowego WPC. Prezydium Pol-
skiego Komitetu Narodowego WPC uważa za 
konieczne odbywanie okresowych spotkań Ko-
mitetu w celu omówienia bieżących problemów 
występujących w działalności, a także formy 
udziału polskiej delegacji w tym ważnym gre-
mium międzynarodowym. 

Posiedzenie Polskiego Komitetu 
Narodowego Światowej Rady Naftowej

Przedstawiciele PNC WPC do Permanent Council WPC: Michał Szubski – przewodniczący PNC WPC, Janusz 
Wiśniewski – wiceprzewodniczący PNC WPC i Stanisław Rychlicki – sekretarz PNC WPC. Fot. S. Szafran

Obecne posiedzenie było okazją do ponow-
nej deklaracji udziału firm i instytucji w pracach 
Komitetu,  jak również w najbliższym XX Świa-
towym Kongresie Naftowym w Doha. Zostały 
również przedstawione zadania Polskiego Naro-
dowego Komitetu WPC i sprawy finansowania 
jego działalności.

W bieżącym roku mija 78 rocznica zwołania 
pierwszego kongresu, co miało miejsce w Lon-
dynie w 1933 r. Po raz pierwszy Światowy Kon-
gres Naftowy odbędzie się w Katarze i po raz 
pierwszy w tej części świata.

Program naukowy XX Kongresu został już 
przyjęty przez Komitet Programowy, co mia-
ło miejsce na posiedzeniu Permanent Council 
w październiku 2010 r. w Pekinie. Polska repre-
zentowana była przez oficjalnych reprezentantów 
Polski w Światowej Radzie Naftowej: Janusza 
Wiśniewskiego – wiceprzewodniczącego PNC 
WPC i wiceprezesa Zarządu Głównego SITPNiG  
Stanisława Rychlickiego. Program naukowy XX 
Światowego Kongresu Naftowego składa się 
z dziesięciu sesji plenarnych, na których referaty 
wygłoszą przedstawiciele rządów i największych 
korporacji naftowych oraz z sesji technicznych 
i specjalnych. Sesje techniczne podzielone są 
na pięć bloków tematycznych i tradycyjnie obej-
mują prezentacje w formie referatów, posterów 
i dyskusje okrągłego stołu. W skierowanym do 
uczestników kongresu przesłaniu Randall Gos-
sen – urzędujący prezydent Światowej Rady 
Naftowej ocenił bardzo wysoko zainteresowanie Uczestnicy spotkania. Fot. S. Szafran

środowiska naukowego udziałem w tej edycji 
kongresu. Podkreślił, że systematycznie wzrasta 
świadomość odpowiedzialności przemysłu naf-
towego wobec  globalnej sytuacji światowej, 
co znajduje odzwierciedlenie w ewolucji poza-
technicznych działań kongresu. Na XX Kongre-
sie będzie też okazja do dyskusji na temat praw 
człowieka, oczekiwań społecznych i obowiązków 
środowiska naftowego wobec tych wyzwań. Na 
stronie internetowej WWW.20wpc.com znaleźć 
można szczegółowy program kongresu, informa-
cje o imprezach towarzyszących, szczegółowe in-
formacje dotyczące oferty hotelowej, organizacji 
pobytu, w tym oferty wycieczek technicznych i tu-
rystycznych. Istnieje możliwość rejestracji on-line 
lub pobrania druków w celu zgłoszenia rejestracji 
drogą pocztową.

Organizatorzy oferują liczne upusty w kosz-
tach m.in. związane z datą rejestracji (do 31 
maja br. 7500 QAR, 1 czerwca do 30 września 
br. 8500 QAR i in.), statusem uczestnika zniżki 
dla autorów, pracowników uczelni, studentów, 
organizacji non-profit) jak i wyjazdami zbio-
rowymi. Zakwaterowanie w jednym z „oficjal-
nych” hoteli gwarantuje bezpłatny shuttle-bus 
do miejsca obrad kongresu. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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8 czerwca 2010 roku, podczas VII Forum 
Inżynierskiego w Poznaniu, uroczyście zainau-
gurowano XXIV Kongres Techników Polskich 
(KTP), którego sesja finalna (II część) odbyła się 
w dniach 24-25 maja 2011 r. w Łodzi.

Kongres prowadził obrady pod hasłem 
„Technika – społeczeństwu wiedzy”, a hono-
rowy patronat przyjął prezydent RP Bronisław 
Komorowski.

Udział w kongresie wzięli przedstawiciele 
polskich środowisk technicznych z kraju i za-
granicy – stowarzyszeń techników i inżynierów, 
organizacji przemysłowych i biznesowych. Warto 
przypomnieć, że inżynierowie stanowią dziś 3/4 
kadry menedżerskiej w spółkach Skarbu Państwa 
i ponad połowę właścicieli firm prywatnych. Na 
kongresie licznie stawili się również naukowcy 
z uczelni technicznych i instytutów badawczych.

XXIV Kongresu Techników Polskich nawią-
zywał do I Zjazdu Techników Polskich, który 
odbył się w 1882 roku w Krakowie. Wprawdzie 
ziemie polskie były wówczas we władaniu za-
borców, ale polscy technicy i inżynierowie już 
wtedy zastanawiali się, jak stworzyć podwaliny 
rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego przy-
szłego niepodległego państwa.

XXIV Kongres – podobnie jak poprzednie 
– wypracował stanowiska w najistotniejszych, 
strategicznych kwestiach dotyczących dalszego 
rozwoju Polski oraz jej miejsca i funkcjonowania 
w Unii Europejskiej. Głównym celem Kongresu 
było opracowanie strategii rozwojowych dla 
Polski do roku 2030 w zakresie innowacyjności, 
energetyki i transportu. We wszystkich tych dzie-
dzinach Polska nie ma się czym chwalić, a poli-
tyka rozwojowa stała się mało skuteczna. Pil-
nym zadaniem polskich techników i inżynierów 
stało się stworzenie merytorycznych warunków 
do podejmowania optymalnych decyzji politycz-

nych, administracyjnych i gospodarczych.
Obrady kongresu otwarła Ewa Mańkie-

wicz-Cudny przewodnicząca Komitetu Orga-
nizacyjnego, prezes Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych – Naczelnej Organizacji 
Technicznej. Przesłanie prezydenta Bronisława 
Komorowskiego do uczestników XXIV KTP od-
czytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
RP – Olgierd Dziekoński. Jerzy Buzek – przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego przekazał fil-
mowe nagranie okolicznościowego przesłania.

W trakcie pierwszej sesji plenarnej „POLITY-
CY I TECHNICY” uczestnicy kongresu wysłuchali 
zaproszonych gości – przedstawicieli rządu, par-
lamentu oraz władz województwa łódzkiego, 
w tym: wiceministra infrastruktury Radosława 
Stępnia, przewodniczącego Polskiej Akademii 
Nauk – Michała Kleibera, przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
– Andrzeja Smirnowa, wojewody łódzkiego 
Jolanty Chełmińskiej i marszałka województwa 
łódzkiego Witolda Stępnia. 

Wśród nadawców okolicznościowych li-
stów znaleźli się m.in. : minister nauki i szkolni-
ctwa wyższego Barbara Kudrycka oraz minister 
sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

Inauguracja obrad XXIV KTP była doskona-
łą okazją do wręczenia nagród zwycięzcom kon-
kursów, które w środowisku technicznym mają 
wysoką rangę i cieszą się wielkim prestiżem. Mi-
strzem Techniki 2010 został zespół z MINE MA-
STER Sp. z o.o. w Wilkowie, Złotym Inżynierem 
2010 – dr inż. Teresa Laskowska – prezes za-
rządu Investgas, a laureatami nagrody Dźwignia 
2011 – dr Andrzej Arendarski – prezes Krajowej 
Izby Gospodarczej oraz PROMOTECH Sp. z o.o. 
w Białymstoku.

Drugiego dnia obrad kongresu, w środę 25 
maja, odbyły się trzy równoległe sesje panelowe 

pod hasłem DIAGNOZA I TERAPIA:
I. Forum Innowacyjne – Cywilizacyjne atu-

ty Polski. Nowa Strategia Innowacji;
II. Forum Energetyki – Człowiek – Energia 

– Środowisko. Nowa Strategia Energetyki;
III. Forum Transportu – Infrastruktura – 

krwioobieg gospodarki. Nowa Strategia 
Transportu.

Na zakończenie obrad, w sesji plenarnej 
pod hasłem „BYĆ KRAJOWI UŻYTECZNYM” 
odbyła się debata nad dokumentami XXIV KTP 
oraz prezentacja dokumentów i uchwały Kon-
gresu. Integralną częścią uchwały są stanowi-
ska przyjęte przez uczestników ogólnopolskich 
forum innowacji, energetyki i transportu podjęte 
na kongresie.

XXIV KTP przedkłada propozycję Mini-
strom: Gospodarki, Nauki i Rozwoju Regional-
nego objęcia przez środowisko techniczne pa-
tronatu nad grupą przedsiębiorstw sektora MSP 
i zrealizowania w latach 2011-2015 projektów 
innowacyjnych. Wyniki tych projektów będą 
prezentowane na Międzynarodowych Targach 
Innowacje-Technologie-Maszyny.

Kongres upoważnia Radę Ekspertów do 
przygotowania stanowiska na III Europejski 
Szczyt Innowacyjności.

Kongres apeluje do mediów publicznych 
o większe zainteresowania i promowanie pol-
skiej myśli technicznej. 

Kongres upoważnia Komisję Wnioskową 
do dopracowania wykazu szczegółowych po-
stulatów i wniosków, dotyczących obszarów 
priorytetowych oraz poszczególnych branż, jak 
i problemów regionalnych oraz do przekazania 
ich wszystkim organizatorom kongresu, których 
zobowiązuje się do podjęcia działań realizacyj-
nych.

Obrady zakończyły się przyjęciem Uchwały 
XXIV Kongresu Techników Polskich. 

Obradom kongresu towarzyszyła wystawa 
osiągnięć naukowo-technicznych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

XXIV Kongres 
Techników Polskich

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników 
Polskich wyrażają zadowolenie z faktu, że to 
bardzo ważne dla całej polskiej społeczności 
inżynierskiej wydarzenie, obejmujące swoim 
zakresem prawie roczny okres debat, dyskusji 
i działań, zmierzających do konsolidacji polskiej 
społeczności technicznej środowisk naukowych 
z wyższych uczelni i instytutów badawczych 

oraz gospodarczych odbywa się w czasie po-
przedzającym rozpoczęcie prezydencji Polski 
w Unii Europejskiej. XXIV KTP kontynuował idee 
poprzednich Kongresów Techników Polskich, 
a w szczególności XXIII KTP zorganizowanego 
pod hasłem „Technicy Bliżej Rynku” 2001/2002 
w Warszawie i Poznaniu.

Uczestnicy XXIV Kongresu Techników Pol-

skich uznali za pilną potrzebę włączenie się śro-
dowiska technicznego, skupionego w Federacji 
SNT NOT i w Akademii Inżynierskiej w Polsce oraz 
Rady Głównej Instytutów Badawczych i Konfe-
rencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, 
do dyskusji i prac zmierzających do rozwiązania 
najważniejszych strategicznych problemów Pol-
ski. Inżynierowie, technicy, naukowcy i przedsię-
biorcy, uczestniczący w pracach XXIV Kongresu 
Techników Polskich uznają, że działania, pro-
wadzące do wzrostu gospodarczego Polski są 

Uchwała XXIV Kongresu Techników Polskich
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zadaniami priorytetowymi. Odnotowując z sa-
tysfakcją kierunki przemian rozwojowych śro-
dowisko techniczne dostrzega również zjawi-
ska negatywne w gospodarce, szczególnie te, 
które nie pozwalają na znaczące zmniejszenie 
bezrobocia i poczucia niezadowolenia licznych 
grup społecznych i zawodowych.

Przyjmując, że rozwój techniczny i cywi-
lizacyjny Polski w najbliższych latach uzależ-
niony jest w dużej mierze od wypracowania 
i wdrożenia procedur i rozwiązań systemo-
wych przede wszystkim w zakresie innowa-
cyjności, bezpieczeństwa energetycznego oraz 
bezpiecznego transportu i infrastruktury, za 
najważniejsze zadania, wymagające dalszych 
działań uznajemy:

I. w obszarze innowacyjności: jednoznacz-
ne zdefiniowanie celów polityki proinnowa-
cyjnej, obejmującej rozpoznanie, koncentrację 
sił i środków na priorytetowych zadaniach, 
szeroką kooperację międzynarodową, elitarne 
szkolnictwa wyższe (obok powszechnego), 
wspomaganie innowacyjności przedsię-
biorstw, w szczególności MŚP oraz szerszy 
udział krajowych uczelni, instytutów i podmio-
tów gospodarczych w międzynarodowych pro-
gramach badawczo-rozwojowych, stworzenie 
systemu skutecznego monitoringu, zarządza-
nia i absorpcji ogólnie dostępnych na rynku 
światowym technologii oraz tych, które płyną 
do Polski w ramach szczegółowych umów ko-
operacyjnych, szeroką współpracę środowisk 
i organizacji pozarządowych w realizacji pod-
stawowych i niekonwencjonalnych działań, 
zmierzających między innymi do wypracowy-
wania wspólnych stanowisk i procedur, prowa-
dzących do rozwoju polskiej innowacyjności, 
kontynuowanie idei polskiej „Mapy drogowej 
infrastruktury badawczej” i wprowadzenie 
rozwiązań, pozwalających na skoncentrowanie 
badań w najsilniejszych w Polsce jednostkach 
badawczych i stanowiących narzędzie do ak-
tywnego udziału w dużych międzynarodo-
wych programach badawczych, ustanowienie 
rządowego organu koordynującego prowadze-
nie polityki proinnowacyjnej, wyposażonego 
w niezbędne kompetencje i środki, podporząd-
kowanego bezpośrednio premierowi,

II. w obszarze bezpieczeństwa energetycz-
nego: rozwój i szerokie wdrożenie do praktyki 
nowoczesnych, efektywnych ekonomicznie 
technologii w górnictwie i przetwórstwie wę-
glowym oraz biomasy wynikający z konieczno-
ści zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego, racjonalizowanie procesów technologii 
wydobycia, przetwarzania i eksploatacji gazu 
łupkowego w Polsce, racjonalizowanie zużycia 
energii elektrycznej i cieplnej w procesach wy-
twarzania, przesyłu i dystrybucji oraz efektyw-

nego jej wykorzystania przez odbiorców koń-
cowych – przemysłowych i komunalnych, XXIV 
KTP zdecydowanie popiera budowę elektrowni 
jądrowych uważając, że jest to jeden z najważ-
niejszych kierunków zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski. 

III. w obszarze transportu: możliwe maksy-
malne wykorzystanie funduszy UE w obszarach 
systemowych dla optymalizacji wykorzystania 
niedoinwestowanej infrastruktury transpor-
towej, minimalizacji emisji CO2 i cząstek 
stałych oraz stworzenia i wykorzystywania 
alternatywnych źródeł energii, wzmocnienie 
roli administracji rządowej i samorządowej 
w rozwoju transportu poprzez minimalizowa-
nie negatywnych skutków rozwoju motoryzacji 
i minimalizowanie kosztów transportu, pełne 
wykorzystanie potencjału Koncepcji Rozwoju 
Przestrzennego Kraju do stworzenia zinte-
growanego systemu transportowego (m.in. 
intermodalność) oraz wzmocnienie działań 
w priorytetowy dla rozwoju kraju system 
transportu płn.-płd. (kolej, autostrady, dro-
gi wodne) niezbędnych do otwarcia naszych 
portów na południe Europy, rozwój transportu 
zbiorowego (miejskiego i międzymiastowego) 
oraz inteligentnych systemów transportowych 
(ITS), zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego oraz minimalizacji negatywnych 
skutków w obszarze ochrony środowiska, 
wdrożenie programu kolei dużych prędkości, 
kształcenie zawodowe młodzieży dla potrzeb 
sektora transportowego, integracja środowi-
ska. Przykłady i doświadczenia najbardziej 
rozwiniętych krajów europejskich dowodzą, że 
wprowadzenie zintegrowanej i konsekwentnej 
polityki i działań w wymienionych obszarach 
gospodarczych jest czynnikiem rozwojowym 
i pozwala na wzrost poziomu technologiczne-
go i cywilizacyjnego. 

Uczestnicy Kongresu wyrażają przekona-
nie, ze przewodnictwo Polski w UE stwarza 
doskonałe warunki do jeszcze większej inte-
gracji i dostosowania stosunków społecznych, 
prawnych, ekonomicznych i technicznych do 
funkcjonujących w Zjednoczonej Europie. 
W tym zakresie szczególne znaczenie ma de-
legowanie przez rząd stosownych uprawnień, 
kompetencji i środków do organizacji pozarzą-
dowych. Dla wdrożenia do praktyki gospodar-
czej merytorycznych wyników prac kongresu, 
należy wdrożyć system ich okresowego mo-
nitoringu za pomocą konferencji organizowa-
nych corocznie przez FSNT-NOT, z udziałem 
zainteresowanych merytorycznie SNT. Kolejno 
należy trzy ogólnopolskie konferencje poświę-
cić wdrożeniu uchwały i dorobku XXIV KTP 
odrębnie w zakresie: innowacyjności, energe-
tyki i transportu, a dwie następne połączonej 

problematyce. Trzy kolejne ogólnopolskie kon-
ferencje należy poświęcić opracowaniu nowej 
problematyki na XXV KTP. 

Uczestnicy XXIV Kongresu wyrażają prze-
świadczenie, że priorytetami najbliższego 
okresu działania państwa powinno być two-
rzenie warunków do inwestowania w naukę 
i rozwój techniczny, szczególnie w obszarach 
wskazanych w niniejszym dokumencie oraz 
nowe technologie i rozwiązania środowiskowe, 
wynikające z programów europejskich. Prawid-
łowa realizacja tych postulatów oraz innych, 
szczegółowych wniosków rozwojowych wy-
maga szczególnego zaangażowania środowisk 
naukowych – wyższych uczelni technicznych 
i instytutów badawczych, członków Akademii 
Inżynierskiej w Polsce i środowiska techniczne-
go zaangażowanego w działania Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 
Organizacji Technicznej. 

Polski ruch inżynierski, legitymujący się 
ponad 175-letnią tradycją powinien stać się 
rzeczywistym partnerem w kreowaniu i budo-
waniu Polski silnej, nowoczesnej i odpowia-
dającej wyzwaniom XXI wieku, przejmując na 
siebie również część odpowiedzialności za te 
działania rozwojowe.

Integralną częścią uchwały XXIV KTP 
są stanowiska przyjęte przez uczestników 
Ogólnopolskich Forum: innowacji, energetyki 
i transportu podjęte na kongresie.

XXIV KTP przedkłada propozycję Mini-
strom: Gospodarki, Nauki i Rozwoju Regio-
nalnego objęcia przez środowisko techniczne 
patronatu nad dużą grupą przedsiębiorstw 
sektora msp i zrealizowania w latach 2011-
2015 projektów innowacyjnych obejmujących 
badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz 
ich wdrożenie . Wyniki tych projektów będą za-
prezentowane na Międzynarodowych Targach 
Innowacje-Technologie-Maszyny.

Kongres upoważnia Radę Ekspertów do 
przygotowania stanowiska na III Europejski 
Szczyt Innowacyjności.

Kongres apeluje do mediów publicznych 
o większe zainteresowanie i promowanie pol-
skiej myśli technicznej. 

Kongres upoważnia Komisję Wnioskową 
do dopracowania wykazu szczegółowych po-
stulatów i wniosków, dotyczących obszarów 
priorytetowych oraz poszczególnych branż, 
jak i problemów regionalnych oraz do przeka-
zania ich wszystkim organizatorom kongresu, 
których zobowiązuje się do podjęcia działań 
realizacyjnych.

Łódź, 25 maja 2011 r.



25
6(�58)/20��

czerwiec

W dniach 25 – 27 maja 2011 r. 
odbył się w sali kongresowej Muze-
um Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego im. I. Łukasiewicza Bóbrce 
VI Polski Kongres Naftowców i Ga-
zowników. 

Patronat honorowy nad kongresem przyjął: 
wicepremier, minister Gospodarki – Waldemar 
Pawlak, minister Skarbu Państwa – Aleksander 

VI Polski Kongres Naftowców i Gazowników – Bóbrka 2011’
Grad oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Środowiska, główny geolog kraju – Henryk Ja-
cek Jezierski. 

Kongres zaakcentował Jubileusz 65-lecia  
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego

Organizatorem kongresu był Zarząd Głów-
ny SITPNiG, który tę edycję Polskich Kongresów 
Naftowców i Gazowników skoncentrował na 

Prezes SITPNiG Michał Szubski i przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Stanisław Szafran otwiera-
ją obrady. Fot. K. Korona

przewodnim temacie: „Niekonwencjonalne pa-
liwa węglowodorowe i ich wpływ na rozwój 
gospodarczy kraju”.

W obradach kongresu uczestniczyli przed-
stawiciele Ministerstwa Gospodarki, przedsta-
wiciele KPP, KIG, prezesi i dyrektorzy zakładów 
i spółek działających w sferze polskiego przemy-
słu naftowego i gazowniczego, przedstawiciele 
władz regionalnych oraz osoby, których bieżąca 

W trakcie przerwy w obradach. Fot. K. Korona

Uczestnicy Kongresu. Fot. K. Korona Uczestnicy Kongresu. Fot. K. Korona

Medal im. Ignacego Łukasiewicza wręczają Stanisławowi Szafranowi prezes SITPNiG Mi-
chał Szubski oraz kanclerz Kapituły prof. Stanisław Rychlicki. Fot. K. Korona (uzup. red)

Maciej Załubka – Prezes PNiG Kraków odbiera dyplom Członka Wspierającego SITPNiG 
Fot. K. Korona
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działalność wiąże się z przemysłem naftowym 
i gazowniczym. Tematykę kongresu przygoto-
wała Rada Programowa pod przewodnictwem 
prof.dr hab.inż. Stanisława Rychlickiego z Aka-
demii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Kra-
kowie. Udział w Honorowym Komitecie Nauko-
wym Kongresu przyjęli: prof. dr hab. inż. Antoni 
Tajduś – rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
S. Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Maria 
Ciechanowska – dyrektor Instytutu Nafty i Gazu, 
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – dziekan 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska AGH, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet 
– dziekan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu 
AGH, prof. dr hab. inż. Maciej Kaliski – dyrektor 
Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Go-
spodarki i dr Henryk Jacek Jezierski – podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny 
geolog kraju.

Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem przed 
obradami delegacja uczestników kongresu zło-
żyła kwiaty na grobie Ignacego Łukasiewicza 
na cmentarzu w Zręcinie, a następnie uczest-
niczyli w mszy świętej celebrowanej w kościele 
p.w Podwyższenia Krzyża Świętego OO Kapu-
cynów w Krośnie, przez kapelana Zakładu Ga-
zowniczego w Krakowie O. Fidelisa Maciołka 
w intencji założycieli Stowarzyszenia Naukowo-
Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego oraz wszystkich 
członków, którzy wypełniali treścią 65 letnią hi-
storię SITPNiG, a dziś budują jego przyszłość.

Uczestników kongresu powitali przedstawi-
ciele Zarządu Głównego SITPNiG: Michał Szub-
ski prezes SITPNiG i Stanisław Szafran sekretarz 
generalny. Organizatorzy ufundowali symbo-
liczny upominek uczestnikowi kongresu, który 
pierwszy złożył zgłoszenie na VI PKNiG – Janu-
szowi Honkowiczowi – prezesowi Górnośląskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Tradycyjnym zwyczajem we wstępnej części 
obrad kongresu zostały wręczone odznaczenia 

zasłużonym członkom SITPNiG. 
Kapituła Medalu im. Ignacego Łukasiewicza 

nadała Medal im. Ignacego Łukasiewicza (nr 19) 
Stanisławowi Szafranowi. Obszerną laudację S. 
Szafrana przedstawił Stanisław Rychlicki – kan-
clerz Kapituły, a medal wręczali laureatowi Mi-
chał Szubski – prezes SITPNiG oraz Stanisław Ry-
chlicki – kanclerz Kapituły, wiceprezes SITPNiG.

Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG 
został uhonorowany Czesław Klasiński, a Złotą 
Honorową Odznaką SITPNiG wyróżniono Jolan-
tę Siergiej. 

Zarząd Główny FSNT NOT nadał Diamento-
wą Odznakę Honorową FSNT NOT: Henrykowi 
Grabowskiemu, Krystynie Maciurzyńskiej, An-
drzejowi Mikołajczakowi, Ewie Przedpełskiej, 
Stanisławowi Rychlickiemu i Stanisławowi Sza-
franowi. Srebrną Odznaką Honorową FSNT NOT 
został uhonorowany Ryszard Ryba.

Obrady VI Polskiego Kongresu Naftow-
ców i Gazowników odbywały się w 4 sesjach, 
w czasie których zaprezentowano następujące 
referaty:

Prezes SITPNiG Michał Szubski wręczył Diamentowe Odznaki Honorowe FSNT NOT: Krystynie Maciurzyńskiej, 
Henrykowi Grabowskiemu, Ewie Przedpełskiej, Andrzejowi Mikołajczakowi, Stanisławowi Rychlickiemu i Stanisła-
wowi Szafranowi. Fot. K. Korona

Prezes SITPNiG Michał Szubski wręcza Diamentową Odznakę Honorową SITPNiG Czesła-
wowi Klasińskiemu, Złotą Odznakę Honorową SITPNiG Jolancie Siegiej. Fot. K. Korona

Prezes SITPNiG Michał Szubski wręcza  Srebrną Odznakę Honorową FSNT NOT Ryszar-
dowi Rybie. Fot. W. Wanat

W sesji I:
• „Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej PGNIG 

SA” – Michał Szubski (PGNiG SA); 
• „Inwestycje w sieć gazowniczą oraz termi-

nal LNG w Świnoujściu, a poprawa bezpie-
czeństwa energetycznego Polski” – Woj-
ciech Kowalski (GAZ-SYSTEM SA); 

• „Wpływ poszukiwań gazu łupkowego w Pol-
sce na międzynarodowy rynek gazu” – Wie-
sław Prugar (ORLEN Upstream Sp. z o.o.). 

W sesji II:
• „Szacowanie ryzyka przy poszukiwaniach 

niekonwencjonalnych złóż gazu łupkowe-
go” – Irena Matyasik (INiG); 

• „Rozwój szkolnictwa zawodowego na przy-
kładzie Mazowieckiej Spółki Gazownictwa” 
– Kazimierz Nowak (MSG Sp. z o.o.); 

• „Filozofia poszukiwań naftowych – orga-
nizacja i kreatywność” – Wojciech Górecki 
(WGGiOŚ AGH).

W sesji III:
• „Procesy destrukcyjne w przetwórstwie ropy 

naftowej” – Wojciech Gardziński, Czesław Bu-
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gaj, Andrzej Kwasieborski (PKN ORLEN SA); 
• „Możliwości wykorzystania światowych do-

świadczeń w eksploatacji złóż gazu łupkowe-
go” – Maciej Kaliski (WWNiG AGH, MG), Sta-
nisław Rychlicki (WWNiG AGH), Sylwia Sikora 
(MG), Piotr Janusz (MG), Adam Szurlej (MG);

• „Biopaliw alternatywa paliw kopalnych?” 
– Robert Gmyrek (PKN ORLEN SA); 

W sesji IV:
• „Podstawowe założenia projektu Ustawy 

»Prawo Naftowe«” – Natalia Banaś (MG), 
Daniel Borkowski (MG); 

• „Wpływ zanieczyszczeń LPG, występujących 
w łańcuchu logistycznym na właściwości 
paliwa” – Beata Altkorn, Delfina Rogowska 
(INiG); 

• „Prognozowanie eksploatacji niekonwencjo-
nalnych złóż węglowodorów” – Jerzy Stopa, 
Stanisław Rychlicki – (WWNiG AGH).

Prezentowane referaty obejmowały szerokie 
spektrum najbardziej obecnie ważnych zagadnień 
z punktu widzenia bezpieczeństwa energetyczne-
go i ekologicznego kraju, dały możliwość nowego 
spojrzenia między innymi na poszukiwania nie-
konwencjonalnych złóż gazu ziemnego na obsza-
rze polskich prowincji naftowych, innowacyjnych 
tematów wdrażanych w przemyśle rafineryjnym, 
dylematów wprowadzania nowych typów paliw 
oraz problemów ekologicznych związanych z dzia-
łalnością przemysłu naftowego i gazowniczego. 
Ponadto uczestnicy kongresu stwierdzili, że wiele 
wątków poruszanych podczas obrad poprzednich 
edycji kongresu pozostaje nadal w sferze ważnych 
zagadnień współczesnego przemysłu naftowego 
i gazowniczego. 

Ważnym akcentem pierwszego dnia kongresu 
była dyskusja panelowa na temat „Strategia zaopa-
trzenia Polski w węglowodory”. Moderatorami dys-

kusji byli: prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki i prof. 
dr hab. inż. Jan Lubaś a w dyskusji uczestniczyli: 
Czesław Bugaj (PKN ORLEN SA), Wojciech Górecki 
(WGGiOŚ AGH), Janusz Honkowicz (GSG Sp z o.o.), 
Tadeusz Kulczyk (PGNiG SA O/Zielona Góra), Wie-
ław Prugar (Orlen Upstream Sp. z oo), Sylwia Sikora 
(MG) i Maciej Załubka (ZPNiG Kraków). 

Wieczorem, przed rozpoczęciem spotkania 
koleżeńskiego uczestników kongresu odbyło się 
uroczyste otwarcie na galerii w „Urządzeniu ka-
nadyjskim” wystawy „Historia polskich naftowych 
stowarzyszeń naukowo-technicznych”. Ekspozycja 
została przygotowana przz zespół Głównej Komisji 
ds. Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG przy współ-
pracy z Działem Historycznym Muzeum. Uroczyste-
go przecięcia wstęgi dokonali: Stanisław Rychlicki 
– wiceprezes SITPNiG, Stanisław Szafran – sekretarz 
generalny SITPNiG oraz Janusz Pudło – przewodni-
czący zespołu przygotowującego wystawę. 

W podsumowaniu kongresu uczestnicy przy-
jęli uchwałę, której treść skierowali do czynników 
decyzyjnych i całego społeczeństwa.

Kongres sponsorowali: PGNiG SA – jako 
sponsor strategiczny, oraz GAZ SYSTEM SA, PKN 
ORLEN S.A., ORLEN OIL Sp. z o.o., Dolnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Górnośląska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Karpacka Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o., Mazowiecka Spółka Ga-
zownictwa Sp. z o.o., Pomorska Spółka Gazowni-
ctwa Sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o., PGNiG SA O/Sanok, a Grupa LOTOS SA 
była partnerem kongresu. Organizatorzy kongresu 
uprzejmie dziękują sponsorom i partnerowi, za 
wsparcie organizacyjne i finansowe, umożliwiające 
realizację przyjętego programu, a w tym wydanie 
materiałów kongresowych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy panelu dyskusyjnego. Fot. K. Korona

Moment przecięcia wstęgi otwierającej wystawę „Historia polskich naftowych stowarzyszeń naukowo-technicznych” 
– wstęgę przecinają: Stanisław Szafran, Stanisław Rychlicki i Janusz Pudło. Fot. W. Wanat

Sala wystawowa. Fot. K. Korona
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Wieloletnie dyskusje, liczne synergiczne 
opracowania prognoz rozwoju gospodarcze-
go kraju i świata oraz podejmowane w ich 
następstwie decyzje nie dają dostatecznych 
gwarancji dla niezawodnego funkcjonowania 
systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju 
we współczesnych ramach integrującej się Euro-
py, opartego na realiach ekonomicznych, zabu-
rzonego przez zaszłości i doraźne oddziaływania 
polityczne. W ostatnich latach były zauważalne 
dynamiczne zmiany na europejskim rynku gazu, 
wynikające głównie z kryzysu energetycznego 
i spadku popytu na gaz w sektorze przemysło-
wym, boomu gazu ziemnego ze źródeł niekon-
wencjonalnych, rozwoju światowego rynku LNG 
i rozbudowy gazociągowych połączeń transgra-
nicznych oraz postępującej integracji i wzrostu 
powiązań pomiędzy rynkami. 

Uczestnicy VI Polskiego Kongresu Naftow-
ców i Gazowników zorganizowanego przez 
Zarząd Główny SITPNiG w dniach 25 – 27 maja 
2011 r. z okazji Jubileuszu 65 lecia Stowarzy-
szenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego, którego przewodnim motywem były 
„Niekonwencjonalne paliwa węglowodorowe 
i ich wpływ na rozwój gospodarczy kraju”, po 
wysłuchaniu referatów i opinii panelistów oraz 
głosów w dyskusjach, a także po rozważeniu 
wniosków i uwag zgłoszonych przez uczestni-
ków kongresu, postanawiają przyjąć, jako wynik 
spotkania kongresowego następujące wnioski:

1) Rozwój gospodarczy kraju warunkowany 
jest niezmiennie stabilną bazą zasobów surow-
ców energetycznych pozyskiwanych zarówno 
z odkrywanych i dokumentowanych złóż krajo-
wych i możliwych do odkrycia złóż gazu ziemne-
go niekonwencjonalnego, jak również z importu 
prowadzonego z transgranicznych połączeń 
rurociągowych jak również za pośrednictwem 
terminalu LNG i naftoportu; 

2) Wzrost krajowej bazy zasobowej ropy 
naftowej i gazu ziemnego jest możliwy po-
przez intensyfikację poszukiwań zarówno złóż 
konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych 
takich jak „gaz z łupków”, „gaz ze zbiorników 
granularnych o zaciśniętych porach”, „gaz 
z pokładów węglowych” oraz „gaz z głęboko 
zalegających zbiorników”. Konieczne są prace 
badawcze w zakresie zrozumienia zjawisk wpły-
wających na eksploatację gazu ze złóż niekon-
wencjonalnych oraz opracowanie technologii 
i „dobrych praktyk” eksploatacyjnych skutecz-
nych w polskich warunkach geologicznych;

3) Zapewnienie niezbędnego poziomu 
nakładów inwestycyjnych na ten cel oraz 
uproszczenie procedur wymaganych przy po-
dejmowaniu prac inwestycyjnych związanych 
z poszukiwaniami złóż i ich zagospodarowa-
niem;

4) Głównym czynnikiem wzrostu popytu na 
gaz ziemny w najbliższych latach będzie sektor 
wytwarzania energii elektrycznej, jednak przy 
obecnym bilansie zasobowym kraju zaspokoje-
nie zapotrzebowania na gaz może być realizo-
wane przede wszystkim z importu;

5) Utrzymanie pozycji gospodarczej na 
rynku krajowych firm poszukiwawczych i wy-
dobywczych możliwe jest m.in. poprzez: rozwój 
międzynarodowej działalności E&P skoncen-
trowanej na kluczowych regionach, ukierun-
kowanej na nabycie nowych koncesji, wejście 
na nowe segmenty rynku energetycznego, oraz 
rozwój krajowego i międzynarodowego trading 
multicommodity;

6) Istotnym warunkiem zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego kraju jest rozbu-
dowa krajowego systemu przesyłowego gazu 
ziemnego, a w tym: priorytetowych korytarzy 
infrastrukturalnych (np. BEMIP, połączenie pół-
noc-południe), interkonektorów, terminalu LNG 
oraz zwiększenia pojemności czynnej istnieją-
cych krajowych PMG i budowa nowych maga-
zynów gazu dla uzyskania strategicznych rezerw 
tego surowca energetycznego na poziomie zale-
ceń europejskich;

7) Konkurencyjność rynkowa wymusza ko-
nieczność systematycznej modernizacji technicz-
nej i technologicznej przemysłu oraz coraz wyżej 
kwalifikowanych kadr i ciągłego uzupełniania 
przez nią wiedzy. Uczestnicy konferencji apelują 
do organów decyzyjnych poszczególnych jedno-
stek branżowych o zapewnienie odpowiednich 
środków na cele szkoleniowe oraz innowacyjne 
prace badawczo-rozwojowe;

8) Podejmowanie decyzji w zakresie bezpie-
czeństwa energetycznego kraju należy oprzeć 
na wielowariantowych scenariuszach i analizie 
zasobów i potrzeb rynku energii, uwzględnia-
jących możliwości kierunków dostaw gazu do 
wytwórców energii elektrycznej, a także pozy-
cji polskiego rynku energii po jego skojarzeniu 
z rynkami Unii Europejskiej. 

9) Należy rozwijać rynek LNG i CNG w celu 
pregazyfikacji „białych plam” oraz jako alterna-
tywy zabezpieczenia odbiorców na czas przerw 
i ograniczeń w dostawie energii. Konieczne jest 
również opracowanie standardów prawnych 

i technicznych dotyczących stacji i urządzeń tan-
kowania CNG i LNG. 

10) Ochrona środowiska zaznacza się obec-
nie jako istotny element kosztotwórczy, istotny 
przy każdym projekcie inwestycyjnym. Jest on 
ważny zarówno na etapie poszukiwania, złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego, ich zagospo-
darowania oraz przesyłu i dystrybucji. Z aktu-
alnej oceny standardów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska wynika, że konieczna jest 
weryfikacja proponowanych przepisów UE 
z punktu widzenia efektywności oddziaływania 
przemysłu na środowisko naturalne, ogranicze-
nia emisji i jednocześnie zachowania konkuren-
cyjności polskiego i europejskiego przemysłu 
rafineryjnego;

11) W ramach działalności sektora rafine-
ryjnego należy przede wszystkim zwrócić uwa-
gę na:

– jakość paliw w kontekście uwarunkowań 
ekologicznych oraz dostosowania ich do 
wymogów i norm europejskich,

– logistykę i dywersyfikację dostaw ropy 
naftowej,

– umocnienie polskiego sektora paliwowe-
go na rynku europejskim.

12) Zakłady rafineryjne zgodnie z obowią-
zującym prawem równolegle z przerobem ropy 
naftowej powinny prowadzić działania opera-
cyjne w zakresie produkcji i wdrażania na rynek 
biopaliw i biokomponentów, a równocześnie 
konieczne jest wypracowanie kierunku rozwoju 
biopaliw kolejnych generacji, gdyż nie konkurują 
one z rynkiem żywności, posiadają wyższy po-
tencjał redukcji GHG w porównaniu z paliwem 
I generacji;

13) Zasadne jest podjęcie działań w polityce 
podatkowej państwa zmierzające do przywróce-
nia równowagi w strukturze gatunkowej paliw 
płynnych w Polsce.

14) Obowiązujący stan prawny w Polsce nie 
uwzględnia nowych potrzeb wynikających z roz-
woju poszukiwań za gazem niekonwencjonal-
nym i powinien równoważyć interesy państwa 
polskiego oraz firm prowadzących działalność 
poszukiwawczo-wydobywczą. Konieczne jest 
podjęcie pilnych prac nad projektem Ustawy 
– Prawo naftowe;

Bóbrka, 27 maja 2011 r.
Uczestnicy 

VI Polskiego Kongresu Naftowców 
i Gazowników

Uchwała VI Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników
Bóbrka, 25 – 27 maja 2011 r. 
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10 czerwca 2011 r. w restauracji Yuka 
w Łodzi z udziałem licznych członków SITPNiG 
i zaproszonych gości zostały zorganizowane 
uroczystości jubileuszowe 30 - lecia działalności 
Oddziału SITPNiG w Łodzi.

30 - lecie Oddziału 
SITPNiG w Łodzi

Prezes oddziału Włodzimierz Tomczak 
przedstawił bogatą działalność merytoryczną 
oddziału w okresie 30 - lecia. Wymienił fak-
ty i zdarzenia jakie miały miejsce oraz  plany 
na przyszłość. Podkreślił, że historię Oddziału 
wypracowały osoby, które swoją wiedzą, do-
świadczeniem i zaangażowaniem tworzyły 
klimat i warunki, w których oddział mógł się 

rozwijać, jak również osiągać sukcesy. 
Wyrazem podziękowania dla wielu dzia-

łaczy było wręczenie Diamentowych, Złotych 
i Srebrnych Honorowych Odznak SITPNiG. Były 
liczne życzenia od przyjaciół i sympatyków. 
W imieniu Zarządu Głównego życzenia złożył 
wiceprezes Andrzej Mikołajczak.

Otwarto wystawę prezentującą osiągnięcia 

oddziału w 30 - leciu. Uroczystość zakończyło 
spotkanie koleżeńskie. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Życzenia w imieniu Zarządu Głównego SITPNiG składają: Krystyna Maciurzyńska, Andrzej Mikołajczak oraz Jacek Traple
Fot. arch. SITPNiG

Wręczenie Diamentowych, Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG. Fot. arch. SITPNiG

Wystawa z okazji jubileuszu 30-lecia Oddziału Łódź. Fot. arch. SITPNiG
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Dziesiątego czerwca w Bóbrce w Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego miała 
miejsce uroczystość o niepowtarzalnym cha-
rakterze. Otóż odbyło się integracyjne spotka-
nie członków 3 oddziałów SITPNiG z Sanoka, 
Krosna i Gorlic, a okazją do tego spotkania były 
obchodny jubileuszu 65-lecia powstania i nie-
przerwanego funkcjonowania Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, a głównie trzech z pierwszych 
pięciu Oddziałów jakie zostały powołane 13 
sierpnia 1946 roku. 

Wspólne 
świętowanie

Nie przypadkowo spotkaliśmy się w Muze-
um w Bóbrce. Skansen Naftowy to dzieło na-
szych poprzedników, członków Stowarzyszenia. 
To miejsce stało się symbolem polskiego prze-
mysłu naftowego i wizytówką naszego Stowa-
rzyszenia. 

Impreza skupiła prawie 300 osób, członków 
Stowarzyszenia ze wszystkich trzech Oddziałów. 
Wśród nich byli zasłużeni działacze, kadra kie-
rownicza, dyrektorzy i prezesi firm, które ściśle 
współpracują ze Stowarzyszeniem.

Rozpoczęcia konferencji dokonał wicepre-
zes SITPNiG – Waldemar Wójcik, który również 
ją poprowadził. Na wstępie podkreślił, że istnie-
je ścisły związek przedsiębiorstw branżowych 
i ich pracowników ze stowarzyszeniem. Ta 
niepowtarzalna symbioza w jakiej funkcjonuje 
SITPNiG w branży naftowej, odzwierciedliła się 
również obecnością tak sporej ilości osób.  

Tradycyjnie, jak to bywa podczas tego 
typu spotkań wręczono honorowe odznaczenia 
i legitymacje nowym członkom stowarzyszenia, 

a następnie uczestnicy wysłuchali trzech refe-
ratów o historii i działalności trzech oddziałów 
w okresie minionych 65. lat.

Referaty wygłosili: Piotr Dziadzio – prezes 
Oddziału w Gorlicach, Zbigniew Duda – prezes 
Oddziału w Krośnie i Tadeusz Kozimor – prezes 
Oddziału w Sanoku.

Mimo że każdy z referatów miał inny cha-
rakter to całość ułożyła się w jedną całość – hi-
storię trzech pierwszych Oddziałów Stowarzy-
szenia, która towarzyszyła rozwojowi przemysłu 
naftowego. Ci sami ludzie, którzy budowali 
przemysł naftowy budowali również stowa-
rzyszenie. Wspomniani zostali wszyscy prezesi 
oddziałów, zasłużeni ludzie dla przemysłu naf-
towego i gazowniczego, Ci którzy wspierali 
i wspierają naszą działalność. W dużym skupie-
niu i zainteresowaniem wszyscy wysłuchaliśmy 
tych informacji. Były one oczywiście przedsta-
wione w dużym skrócie, ale pokazały jak wiele 
wspólnego i jak przeplatały się losy działalności 
właśnie tych trzech oddziałów w swojej historii. 
Wspólna uroczystość pokazała, że łącznie two-
rzymy dużą siłę – jesteśmy z sobą zaprzyjaźnieni 
i mamy takie same cele. 

Oddziały zostały uhonorowane listami gra-
tulacyjnymi oraz życzeniami od firm – członków 
wspierających. 

Miłym i wesołym akcentem było wytępienie 
przewodniczącego Klubu Seniora, przy Oddziale 
w Krośnie Józefa Bielańskiego.  

Podsumowania części konferencyjnej w uję-
ciu historycznym dokonał sekretarz generalny 
SITPNiG Stanisław Szafran, który również złożył 
życzenia wszystkim uczestnikom spotkania  na 
najbliższe  lata. 

Po części konferencyjnej uczestnicy mieli moż-
liwość zwiedzenia muzeum. Dużym zainteresowa-
niem cieszyła się stała wystawa o historii Polskich 
Stowarzyszeń Naftowych urządzona przez kolegów 
z krośnieńskiego oddziału w antresoli „Kanadyjki”. 
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Zwiedzający mieli okazję do zapoznania 
się z bogatą historią jednego z najstarszych 
stowarzyszeń technicznych na ziemiach pol-
skich, którego początki datują się na rok 1877. 
To wtedy z  inicjatywy Ignacego Łukasiewicza  
powstało Towarzystwo dla Opieki i Rozwoju 
Przemysłu  i Górnictwa Naftowego w Galicji 
z siedzibą w Gorlicach. Powojenny kształt sto-
warzyszenia tworzyli ludzie wykształceni przed 
II wojną światową, posiadający ukształtowane 
postawy moralne i doświadczenia w działalno-
ści przedwojennych organizacji technicznych, 

pełni patriotycznego zapału budowy przemysłu 
II Rzeczypospolitej.

Historia 65 lat powojennej działalności Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego, losy jego członków, ich dzieła i sukcesy 
dowodzą, że ludzie nafty i gazu z powodzeniem 
kontynuują dzieło poprzedników i zawsze goto-
wi są podejmować trudne problemy polskiego 
przemysłu naftowego i gazowniczego. 

Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali 
wspaniałą atmosferę oraz wielkie znaczenie 

tego typu imprez dla integracji naszego śro-
dowiska .

Rozstaliśmy się późnym  wieczorem obiecu-
jąc sobie kolejne spotkanie za rok. 

Piotr Dziadzio
Janusz Pudło

Tadeusz Kozimor

Fot. B. Bajorski

Pamiątkowe, wspólne zdjęcie uczestników jubileuszowego spotkania przed Pawilonem Wystawienniczym w Muzeum w Bóbrce. Fot. B. Bajorski
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W dniach 2-8 kwietnia 2011 r. z inicjaty-
wy Koła nr 1 w Sanoku SITPNiG i pod dziarskim 
przywództwem pani Kasi, pilotki z biura podró-
ży ART-Tour z Rzeszowa, odbyła się wyprawa 
do perły Kaukazu – Gruzji. Na wyjazd zgłosiła 
się prawie 40 osobowa grupa śmiałków, w tym 
niżej podpisany, którzy po przelocie z Warsza-
wy, małym samolotem typu Embraer, znaleźli się 
w stolicy – Tbilisi. 

Dawida Budowniczego (1089-1125) i królowej 
Tamar (1184-1213). Później została podbita 
przez Persję i imperium osmańskie. W połowie 
XVIII wieku Gruzja wyzwoliła się spod władzy 
muzułmanów, jednakże w 1783 r. została zmu-
szona do przyjęcia protektoratu Imperium Ro-
syjskiego. Rosjanie nie udzielili Gruzji wsparcia 
militarnego w walce z Persami w 1795 r., za-
miast tego w latach 1801-1810 wzięli w obronę 

Geograficznie państwo przynależy do Azji, 
jednakże stolica wyraźnie zwrócona jest ku  Eu-
ropie, o czym świadczą flagi Unii Europejskiej 
przy urzędowych budynkach, puby z irlandzką 
muzyką i eleganckie sklepy z towarami znanych 
firm spożywczych i odzieżowych. To wszystko 
obecne jest w stolicy kraju na każdym kroku, 
być może za sprawą obecnego prezydenta, wy-
kształconego m.in. w USA. 

Równocześnie jest to kraj zadziwiających 
monastyrów i kościołów  karkołomnie posado-
wionych na wzgórzach wulkanicznych lub ręcz-
nie wyrzeźbionych w skałach osadowych. To 
także kraina sąsiadujących z winnicami małych 
domków często jeszcze pokrytych eternitem, 
przy których  zobaczyć można zdezelowane  po-
radzieckie samochody.

Nasz dzień rozpoczynał się śniadaniem 
europejskim a kończył wyśmienitą gruzińską ko-
lacją. Wieczorem w trakcie obiadokolacji kosz-
towaliśmy gruzińskie potrawy, znakomite wina 
(m.in. saperavi) , a wszystko to przy dźwiękach 
regionalnej muzyki i pokazach stylizowanych 
ludowych tańców.

Gruzini swoją tradycję oraz większość zwy-
czajów towarzyskich wiążą z winem: narodziny 
dziecka świętowane są toastem, toastem rów-
nież żegna się zmarłego. Nie bez znaczenia po-
zostaje pozycja pijących – do toastów mężczyźni 
wstają, a kobiety siedzą.

Za przebieg takiego spotkania odpowiada 
osoba zwana tamadą, którym najczęściej jest 
gospodarz lub najbardziej poważana osoba 
w grupie. Wino pije się praktycznie tylko na jego 
komendę. Tamada zwykle proponuje wachtan-
guri (bruderszaft), który pije się ze specjalnych 
pucharów zrobionych z  bawolego rogu, często 
oprawionych srebrem, o pojemności niekiedy 
przekraczającej pół litra. 

Podczas naszych wieczorów, nieprzypad-
kowo wybrani spośród grupy dwaj tamadowie, 
wznosili krótkie acz wspaniałe toasty. A potem? 
A potem tamadą zostawał już każdy.

Wycieczki, chyba z racji krótkiego pobytu, 
zaplanowane zostały w promieniu ok. 100 km 
od stolicy. Poruszaliśmy się dość wygodnym 
autokarem z kierowcą, który bardzo dbał 
o powierzony mu sprzęt i z żółwią prędkością, 

Georgia, OK !

robert Trzeciak
ODDZIAŁ SANOK

Na lotnisku przywitali nas lokalni prze-
wodnicy – dwoje młodych, uroczych ludzi, 
mówiących po angielsku i o dziwo po polsku. 
Po krótkim odpoczynku w hotelu rozpoczęliśmy 
zwiedzanie, głównie wschodniej części, tego 
urokliwego zakątka ziemi.

Historia terenów, na których leży Gruzja 
sięga II tysiąclecia p.n.e., gdy wybrzeże Gruzji 
znane było starożytnym Grekom pod nazwą 
Kolchida, zaś wschodnie górzyste obszary jako 
Iberia. W 66 p.n.e. obszar ten został podbi-
ty przez Pompejusza i włączony do Imperium 
Rzymskiego. Około 317 r. król Mirian III przyjął 
chrześcijaństwo jako religię państwową. Przez 
kolejne tysiąc lat Gruzja zachowała niezależność 
pomimo najazdów ze strony Arabów, Mongo-
łów, Persów i Turków, osiągając szczyt potęgi 
pomiędzy XI i XIII wiekiem za panowania króla 

jej terytorium, włączając je do Imperium Rosyj-
skiego. W XIX wieku na terenie Gruzji zaczął 
rozwijać się powoli ruch rewolucyjny, którego 
wybuch nastąpił w krytycznym dla Rosji roku 
1905. Po rewolucji październikowej w 1917 r. 
Gruzini, podobnie jak inne narody zniewolone 
przez Rosję, ogłosili niepodległość, a dnia 26 
maja 1918 r. utworzyli Demokratyczną Republi-
kę Gruzji, która następnie została podbita przez 
bolszewików w 1921 r. Po klęsce rząd gruziński 
ewakuował się do Stambułu.

Obecna Gruzja to państwo o łącznej po-
wierzchni około 69,7 tys. km2, w którym wyczu-
wa się wpływy wielu kultur. Szczególnie wyraź-
ne są pozostałości po byłym ZSRR, a na Stalina 
patrzy się jak na męża stanu i największego po-
lityka XX wieku (tak przynajmniej opowiadała 
nam przewodniczka w Gori). 

Tbilisi nocą. Fot. Robert Trzeciak
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często ze względu na spore różnice wysokości, 
wjeżdżał w ryzykowne odcinki, niestety nie-
zbyt dobrych dróg. 

Grupa zwiedziła malowniczą stolicę – Tbili-
si, przez którą przepływa rzeka Mtkwari (Kura). 
Pobyt w katedrze Sameba – Św. Trójcy najwięk-
szej świątyni na Zakaukaziu (podobno mieści 
się w niej nawet 15 tys. wiernych) z głośno 
bijącymi dzwonami albo nocny wypad ulicami 
stolicy do górującego ponad miastem fortu Na-
rikala czy wizyta w meczecie na długo utkwią 
w naszej pamięci.

Zdecydowanie mniejsze wrażenie na 
uczestnikach zrobiło muzeum etnograficzne pod 
gołym niebem, gdzie prezentowane są przykła-
dy gruzińskiej zabudowy wiejskiej.

 Nieliczni skorzystali nawet z tutejszego 
metra. Przejechać parę kilometrów metrem 
w Tbilisi – bezcenne! W metrze brak obco-
języcznych napisów. Ciężko było przeczytać 
staranne, kaligraficzne (choć dla nas zupełnie 
niezrozumiałe), wężykowe gruzińskie pismo 
საქართველო. Grupa odważnych pomimo, 
całodziennego zmęczenia regularnie udawała 
się na nocny spacer po stolicy główną ulicą 
miasta Rustaveli, niektórzy nawet dochodzili do 
pomnika św. Jerzego. 

Zwiedziliśmy też chyba najciekawsze miej-
sca Gruzji środkowej, których nie sposób tutaj  
wymienić w komplecie. Warto za to wspomnieć 
o pięknym parku narodowym Borjomi (tereny 
tzw. Małego Kaukazu),  w którym piliśmy uznaną 
w świecie, wodę mineralną o tej samej nazwie, 
polecaną szczególnie dla osób ze schorzeniami 
przewodu pokarmowego i dróg żółciowych. 

Wizytowaliśmy istniejące jeszcze i – jak się 
okazało – często odwiedzane muzeum Stalina 
w mieście Gori oraz perełkę – skalne miasto 

Uplisciche, gdzie w przeszłości istniała duża 
społeczność wykorzystująca naturalne lub wy-
kute w skale jaskinie, jako mieszkania. Byliśmy 
w Mcchecie – starożytnej stolicy, gdzie Gruzini 
przyjęli chrześcijaństwo na początku IV w. Zo-
baczyliśmy monastyr Dżvari z VI w. oraz Katedrę 
Svetitsko i Sziomgwime - kompleks klasztorny 
położony w wąwozie rzeki Mtkwari, prawie 12 
km na zachód od centrum Mcchety, którego naj-
starsze części powstały w początkach VI wieku. 

Czasami autokar jechał tak wolno, że nie-
którzy uczestnicy decydowali się na spacer, 
dający bardziej atrakcyjne doznania aniżeli „tu-
rystyka zza szyby” .

W części wschodniej państwa, grupa zoba-
czyła m.in. pięknie odnowione, specjalnie chyba 
dla turystów, miasto Signagi. W Signagi znaj-
duje się potężna forteca z drugiej połowy XVII 
wieku. Zabytek jest bajecznie położony na skra-
ju płaskowyżu, który wznosi się nad rozległą 

doliną rzeki Alazani. Z murów twierdzy można 
podziwiać wspaniałe panoramy Równiny Ala-
zańskiej, jak i ściany gór Kaukazu Wielkiego. 
Niestety z powodu utrzymującej się w tym dniu 
mgły – widoki były bardzo ograniczone. 

Ok. 90 km na południowy-zachód od Tbi-
lisi położona jest osada Dmanisi. To tam znale-
ziono unikalne w skali światowej wykopaliska 
ludzkich szczątków sprzed prawie 2 mln lat. 
Dzisiejsze Dmanisi jest opustoszałą wioską, zaś 
w czasach antycznych istniała tu bogata osada 
żyjąca głównie z handlu. Do naszych czasów 
przetrwały 3 kościoły zbudowane w VI wieku. 
Wewnątrz świątyń zachowały się świetne freski 
z XIII w. oraz sakralne inskrypcje.

Chyba największe wrażenie na piszącym te 
słowa zrobił położony w Kachetii na pograniczu 
gruzińsko-azerskim kompleks monastyrów Da-
wid Garedża, gdzie niemalże czuło się wielką 
pasję ludzi żyjących w zgodzie z naturą. Zwie-

Fragment kamiennego miasta Uplisciche. Fot. Robert Trzeciak

Fragment kościoła w Dmanisi. Fot. Robert Trzeciak Dawid Garedża. Fot. Robert Trzeciak
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dzając bezpośrednie otoczenie monastyru, po-
dziwialiśmy wspaniałe, acz niepilnowane przez 
nikogo, freski w grotach wykutych w skale, 
a towarzyszył nam niezmienny zachwyt piękną 
panoramą na Azerbejdżan.

Większość z nas na trwale zapamięta nie-
zwykłe górskie widoki, jak również oryginalną 
urodę gruzińskich kobiet i podobnie urodziwych 
mężczyzn. Z Gruzji pozostaną nam przywiezione 
pamiątki w postaci miniaturek mieczy i cieka-
wych nakryć głowy. Z tzw. pamiątek jadalnych 
zostały przywiezione (rany! jak szybko się koń-
czą..) bardzo cenione przyprawy – khmeli-su-
neli oraz adjika. Ta ostatnia to bardzo ostry sos 
będący idealnym dodatkiem do mięs, marynat 
mięsnych czy nawet zup. Zakupione u przy-
drożnych sprzedawczyń churczhele – orzechy 
moczone w gęstym syropie winogronowym, po-
służyły do częstowania gości, niekiedy wyraźnie 

zdziwionych już samym osobliwym kształtem 
przysmaku.

Pogoda jak na początek kwietnia była śred-
nia, ale nie popsuła humorów. Deszczowy dzień 
dokuczał tylko raz, w Borjomi. 

W drodze powrotnej na lotnisko miał miej-
sce miły polski akcent. Jechaliśmy ulicą prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego, którego w Tbilisi 
pamiętają i poważają jako wielkiego przyjaciela 
narodu gruzińskiego.

Niemożliwe jest poznanie kraju z taką historią 
i topografią w zaledwie kilka dni. Trudno jest na-
wet zapamiętać nazwy wszystkich odwiedzonych 
miejsc i obiektów. Aby zrozumieć ludzi i zwiedzić 
to niewielkie przecież państwo, potrzeba by pew-
nie paru tygodni, a może nawet miesięcy. Zapew-
ne niektórzy z nas przyjadą tu ponownie. 

Żałujemy jedynie, że będąc na szlaku Gru-
zińskiej Drogi Wojennej i podziwiając piękno 

Ananuri – fortecy z przełomu XVI-XVII w., leżący 
jeszcze śnieg, nie pozwolił nam na kontynuo-
wanie jazdy do Kazbegi - miasta w górskiej do-
linie, z panoramą na nieczynny wulkan Kazbek 
o wys. 5047m n.p.m. A… może jest jeszcze je-
den powód do rozczarowania: nie znaleźliśmy, 
pomimo starań, żadnych śladów najbardziej 
rozpoznawalnego „polskiego Gruzina” – Grigo-
rij - jednego z czterech pancernych. Jedyny ślad 
jaki został znaleziony …to parę tygodni później 
w Polsce, w krakowskim sklepie winiarskim. Na 
etykiecie wina o nazwie Grigorij.

Robert Trzeciak
PGNiG SA w Warszawie,

Oddział w Sanoku
ONG Przemyśl

Sprzedawczyni churczheli. Fot. Robert Trzeciak

Uczestnicy wyjazdu do Gruzji  2011 r. Fot. Robert Trzeciak

Twierdza Ananuri. Fot. Robert Trzeciak
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W dniach 31.05 – 1.06 w hotelu Sofitel Vic-
toria odbyła się druga już konferencja z serii Glo-
bal Shale Gas Summit. Tak jak w roku ubiegłym 
zorganizowana ona została przez American 
Business Conferences pod auspicjami Państwo-
wego Instytutu Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego. Sponsorami konferencji 
były następujące firmy: BakerHughes, CDM, We-
atherford, MultiChem, ION Geophysical, DIInter-
national oraz Schlumberger. Udział w niej wzięło 
ponad 130 uczestników reprezentujących firmy 
naftowe prowadzące poszukiwania gazu łupko-
wego, firmy serwisowe (wiertnicze, geofizyczne 
i inne), świat nauki oraz agendy rządowe.

Pełen tytuł tegorocznej konferencji brzmiał 
następująco: Shale Gas Results in Europe 2011 
– Delivering The Very Latest Data  & Results From 
Shale Gas Exploration in Europe To Determmine The 
Cost & Feasibility Of Production. Jak z tego wynika, 
organizatorzy planowali położyć nacisk na prezen-
tację wstępnych wyników prowadzonych obecnie 
w europie poszukiwań gazu łupkowego.

Pierwszy dzień konferencji zatytułowany był 
Examining The Very Latest Data And Sub-Sur-
face Exploration Results To Accurately Evaluate 
Project Feasibility. Poświęcony on był prezen-
tacji wyników szeroko rozumianych prac po-

szukiwawczych dotyczących gazu łupkowego, 
prowadzonych w Europie i poza nią. W trakcie 
obrad zaprezentowano szereg referatów pogru-
powanych w następujące sesje:

• Examining Shale Gas Development And 
How Learnings Will Be Incorporated Into 
Driving Profitable Shale Gas Results in 
Poland

• Understanding How Geochemical Fin-
dings In Europe Have Been Used To Cal-
culate Gas Storage

• Reporting Leading-Edge Geophysical 
Data Which Has Been Used To Evaluate 
Fracability And Recovery Rates

• Examining How Calibration Techniques 
For Core And Seismic Have Been Used To 
Evaluate Shales

• Examining Recent Data From Emerging 
European And Worldwide Shale Gas 
Plays To Pin Point Areas Of Future Profita-
bility

• Drawing The Geological Shale Map Of 
Europe Based On The Newest Core Re-
sults To Determine Which Will Be The 
Next Big Play

• Attaining A Global View Of The World’s 
Emerging Shale Plays To Reveal Cutting-

Edge Exploration And Investment Oppor-
tunities

• Examining The Latest Resevoir Characte-
risation Techniques To Determine Which 
Ones Are Working Best In European Sha-
le Reservoirs

• Examining The Latest Resevoir Characte-
risation Techniques To Determine Which 
Ones Are Working Best In European Sha-
le Reservoirs

• Examining Recently Proven Techniques 
Used For Characterising Gas & Oil Shale 
Reservoirs At Minimum Cost

• Examining How To Successfully Predict 
Costs, ROI and Economic Feasibility Of 
A Formation

• Showcasing Geological And Geochemi-
cal Techniques For Developing An Un-
conventional Basin Model To Pin Point 
Drilling Locations

Tytuł tej sesji jak i tytuł całej tegorocznej 
konferencji sugerowały, iż organizatorzy liczyli 
na prezentację pierwszych wyników poszukiwań 
prowadzonych w kilku basenach osadowych 
Europy, jednak bez wątpienia było na to jeszcze 
za wcześnie. Jedyny referat, który zawierał tego 
typu informacje został zaprezentowany przez 

Międzynarodowa konferencja 
Global Shale Gas Summit 2011

Piotr krzywiec

Fragment z prezentacji pt. „UK Shale Gas Exploration” Peter Turner-Cuadrilla 
Resources Ltd

Fragment z prezentacji Adriana Tophama pt. „Applying lessons from North America 
to European Shale Plays”- Baker Hughes
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Petera Turnera z firmy Cuadrilla, który pokrótce 
omówił wyniki pierwszych otworów odwierco-
nych przez jego firmę na obszarze Wielkiej Bry-
tanii. Jak wiadomo również na obszarze Polski 
odwiercono już kilka otworów, jednak firmy nie 
są jeszcze skłonne ich upubliczniać, mając w tym 
względzie bardziej długofalową taktykę. Pomija-
jąc ten aspekt, cały pierwszy dzień wypełniony 
był bardzo ciekawymi prezentacjami dotyczący-
mi wykorzystania najnowocześniejszych technik 
geochemicznych, geofizycznych, wiertniczych 
etc. na potrzeby poszukiwań gazu łupkowego.

Drugi dzień obrad dotyczył zagadnień 
ujętych pod zbiorczym tytułem Analysing The 
Latest Developments In Equipment, Environ-
mental And Regulatory Infrastructure To Support 
Cost-Effective Shale Gas Production In Europe 
i objął następujące sesje:

• Shale Gas Results From Other Parts Of 
The World; Examining The Lessons Le-

Fragment z prezentacji pt. „Unconventional Challenges: Sustainable Unconventional Development” – Rob Gales 
Weatherford

Fragment z prezentacji firmy Cuadrilla Resources Ltd. Dokonanej przez Douglassa 
Bretta

Fragment z prezentacji Pawła Poprawy pt. „Shale gas results in Europe – recent 
techniques for reservoir characterization

Fragment z prezentacji Keith Minnich - Talisman Energy, Inc.

arned, What Can Be Applied To Europe 
And What Has To Be Done Differently

• Examining Pioneering Strategies For 
Overcoming Equipment Scarcity And 
Evaluating The Leading Frac Technolo-
gies On The Market Today

• Examining How Shale Gas Operators Can 
Access The Latest Technical Solutions 
And Attain Sufficient Services To Frac 
Wells Cost Effectively

• Examining How The Availability And 
Cost Trajectory Of Shale Gas Infrastructu-
re And Drilling And Stimulation Services 
In Europe Is Likely To Evolve

• Examining Leading Drilling And Com-
pletions Advancements That Have Been 
Successfully Utilized In High Depth Euro-
pean Shale Plays

• Understanding How To Account For The 
Costs Of Water Management And Land 
Footprint Mitigation In The Feasibility 
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Evaluation
• Examining A Case Study On How Ope-

rators Can Overcome The Environmental 
Issues Unique To Highly Populous Europe

• Evaluating Recent Results From Suc-
cessful Frac Water Handling Activities To 
Eliminate The Risk Of Aquafer Contami-
nation

• Exploring How Fiscal And Public Accep-
tance Will Evolve And The Game Chan-
ging Impact This Could Have On Shale 
Gas Development

• Understanding EU Energy Policy Relevant 
To Unconventional Gas & How The Mi-
nistry Of Economy Will Respond To An 
Increase In Production

• Investigating How Water And Environ-
mental Issues Can Be Effectively Commu-
nicated To The Public To Prevent A US-
Style Outcry

W trakcie drugiego dnia obrad dyskuto-
wane były przede wszystkim nie-geologiczne 
aspekty poszukiwań gazu łupkowego, związane 
z ochroną środowiska, kosztami poszukiwań, 
dostępnością wody (w kontekście zabiegów 
szczelinowania) czy wreszcie społecznej akcep-
tacji dla poszukiwań gazu łupkowego, charak-
teryzujących się szerszym frontem prac wiertni-
czych w stosunku do poszukiwań i eksploatacji 
konwencjonalnych złóż węglowodorów.

Konferencji towarzyszyła wystawa przygo-
towana przez sponsorów, na których stanowi-
skach można było się zapoznać z szerokim za-
kresem usług oferowanych firmom zajmującym 
się poszukiwaniami gazu łupkowego.

Konferencja z serii Global Shale Gas Sum-
mit, już po raz drugi zorganizowana w Pol-
sce, pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się 
z najnowszymi osiągnięciami w zakresie technik 
stosowanych do poszukiwań gazu łupkowego. 
Liczymy wszyscy, że za rok zobaczymy w trakcie 
jej kolejnej edycji wiele wyników dokumentują-
cych prowadzone z sukcesem poszukiwania na 
obszarze Polski!

Piotr Krzywiec
dr hab. inż. Piotr Krzywiec prof. nad-
zwyczajny w Państwowym Instytucie 
Geologicznym w Warszawie, geofizyk 
(absolwent AGH) i geolog (absolwent 
UJ), zajmuje się interpretacją danych 
sejsmicznych i analizą basenów osa-
dowych, od 2006 roku zaangażowa-
ny w poszukiwania gazu łupkowego 
w Polsce

Sponsorami konferencji były:

Patronat medialny nad konferencją objęły:
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W dniach od 23 do 27 maja 2011 r., po 
raz pierwszy w Polsce, odbyły się w Krako-
wie spotkania grup roboczych i posiedzenie 
plenarne Komitetu Technicznego TC 19, dzia-
łającego w ramach Europejskiego Komitetu 
Normalizacyjnego CEN. Posiedzenia CEN/
TC19 zakończyła międzynarodowa konferen-
cja Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 
w zakresie rozwoju paliw i biopaliw.

Konferencja została objęta honorowym 
patronatem ministra Gospodarki, Waldemara 
Pawlaka.

Wykładowcami na konferencji byli wybitni 
eksperci grup roboczych WG 21 i WG 24, któ-
rych głównym zadaniem jest normalizacja wy-
magań i metod badań dla benzyn i olejów na-
pędowych, również tych z biokomponentami.

Program konferencji obejmował 9 prezenta-
cji dotyczących następujących zagadnień:
1. Dyrektywy Komisji Europejskiej a wymagania 

dotyczące jakości paliw silnikowych – Jacco 
Woldendorp.

2. Wymagania jakościowe dla benzyny silniko-
wej, historia, stan obecny, planowane zmia-
ny – Benoit Engelen.

3. Jakość oleju napędowego stosowanego 
do samochodów osobowych i ciężarowych 
– Nigel Elliott.

4. Wpływ jakości paliw na poziom emisji spalin 
i wymagania techniczne dla samochodów 
osobowych i ciężarowych – Anders Röj.

5. Sposoby zapewnienia jakości (bio)paliw 
w łańcuchu dystrybucji – Nigel Elliott.

6. Nowe metody badań CEN (np. mangan, fo-
sfor w FAME) – Paolo Tittarelli.

7. Precyzja metod badań w praktyce labo-
ratoryjnej i w wymaganiach dla paliw 
(EN ISO 4259) – Tom Feuerhelm.

8. Rozwój europejskich wymagań jakościowych 
dla biodiesla i bioetanolu – Barry Cahill.

9. Wymagania jakościowe dla paliw alterna-
tywnych – Ortwin Costenoble.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele 

16 państw: Albanii, Belgii, Włoch, Czech, Fin-
landii, Francji, Niemiec, Holandii, Japonii, Mace-
donii, Czarnogóry, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Polski. Nasz kraj reprezento-
wali m.in.: przedstawiciele Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, przemysłu naftowego PKN 
Orlen, Grupy Lotos, Rafinerii Trzebinia, Czecho-
wice, Jedlicze, Operatora Logistycznego Paliw 
Płynnych OLPP, Polskiej Organizacji Przemysłu 
i Handlu Naftowego, Agencji Rezerw Materiało-
wych, przedstawicieli przemysłu biopaliwowe-
go, ośrodków badawczych, laboratoriów.

Dyskutowano o bieżących problemach jako-
ści biopaliw, nowych metodach ich badań oraz 
rynku i kierunkach rozwoju biopaliw w Europie.

W ramach cyklu spotkań normalizacyjnych 
odbyły się również:

Posiedzenie Grupy Roboczej WG 21 ds. 
benzyny bezołowiowej, Posiedzenie Grupy Ro-
boczej WG 24 ds. oleju napędowego, 29-te 
Posiedzenie Plenarne Komitetu Technicznego 
TC 19 Paliwa ciekłe i gazowe, środki smarowe 
i produkty podobne pochodzenia naftowego, 
syntetycznego i biologicznego działającego 
w ramach Europejskiego Komitetu Normaliza-
cyjnego CEN.

W posiedzeniu plenarnym wzięło udział 60 
osób w tym przedstawiciele 20 państw: Austrii, 
Belgii, Chorwacji, Czarnogóry, Finlandii, Francji, 
Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Macedonii, 
Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Szwaj-
carii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski.

W trakcie dwudniowego spotkania, de-
legaci państw członkowskich CEN, przyjęli 57 
rezolucji, podsumowujących dwuletnią pracę 
CEN/TC19 w zakresie procesu wdrażania no-

wych norm i wymagań na paliwa, biopaliwa 
i biokomponenty oraz bieżących spraw organi-
zacyjnych TC19.

Konferencja wykazała, że zaangażowanie 
w prace grup roboczych CEN daje możliwość 
uczestnictwa w rozwiązywaniu najistotniejszych 
problemów jakościowych paliw silnikowych oraz 
współtworzenia europejskich wymagań i metod 
badań na te produkty, co może mieć bardzo 
istotne znaczenie również z punktu widzenia za-
bezpieczenia interesu krajowych producentów 
paliw i biopaliw. Zdecydowane zaangażowanie 
i wsparcie finansowe przemysłu jest kluczowym 
elementem umożliwiającym współprace w ra-
mach grup roboczych CEN.

Organizatorami spotkania były Instytut Naf-
ty i Gazu, Komitet Techniczny KT 222 Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, Stowarzyszenie 
Współpracy Przemysłu Naftowego i Samocho-
dowego CEC POLSKA oraz Targi w Krakowie.

Sponsorami posiedzeń oraz konferencji byli: 
Sponsor Główny PKN Orlen, Partner Grupa LO-
TOS, Sponsor Rafineria Trzebinia.

Instytut Nafty i Gazu

Konferencja Kierunki prac normalizacyjnych CEN/TC 19 
w zakresie rozwoju paliw i biopaliw zakończona

Fot. arch. INiG

Fot. arch. INiG

Fot. arch. INiG
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Tegoroczna Konferencja i Wystawa EAGE 
odbyła się w Wiedniu w pawilonach kongre-
sowych Reed Mess Wiena. Temat konferencji to 
„Zasoby niekonwencjonalne i rola technologii”. 
W kilkudziesięciu sesjach przedstawiono ponad 
900 referatów i posterów, odbyło się 14 war-
sztatów naukowych (workshops), 6 kursy (short 
cours), 2 wycieczki geologiczne, wiele zebrań 
różnych zespołów i komisji oraz kilka imprez 
towarzyszących. W sumie w konferencji uczest-
niczyło około 6500 osób z wielu krajów świata, 
nie tylko europejskich. Wiedeń już po raz trzeci 
był miejscem konferencji i zachwycał swoimi 
budowlami i niepowtarzalna atmosferą. Sprzy-
jająca była również pogoda. 

Jeszcze przed otwarciem wystawy odbyło 
się spotkanie organizowane przez prezesów 
EAGE ustępującego i rozpoczynającego działa-
nie na które była zaproszona delegacja SITPNIG. 
Na spotkaniu podsumowano działalność  EAGE 
w ostatnim roku i wymieniono poglądy na te-
mat współpracy stowarzyszeń. W poniedziałek 
23 maja odbyła się sesja plenarna, na której roz-
dano doroczne nagrody a następnie otworzono 
uroczyście wystawę, na której było 330 firm, 
tradycyjnym przyjęciem wstępnym (ice breaker). 
W wystawie uczestniczyli ze strony polskiej: 
Geofizyka Kraków, Geofizyka Toruń, Instytut Naf-
ty i Gazu Kraków, PBG Warszawa oraz SITPNIG 
(SAOGIET). Przedstawiono również 18 polskich 

referatów. A oto spis polskich referatów:
1. Reservoir Parameters Classification of Mio-

cene Formation from Fractal Approach to 
Well Logging, Porosimetry and NMR – J.A. 
Jarzyna* (AGH University of Science and 
Technology), M.J. Bala (AGH University of 
Science and Technology), Z. Mortimer (AGH 
University of Science and Technology) & E. 
Puskarczyk (AGH University of Science and 
Technology

2. Application of Electric Resistivity Tomog-

raphy in Carpathian Landslide Monitoring 
– S. Ostrowski* (PBG Ltd), B. Rybak-Ostro-
wska (University of Warsaw) & M. Lasocki 
(PBG Ltd)

3. Applying Artificial Neural Networks to Per-
meability Determination – M. Ujma* (AGH 
University of Science and Technology)

4. Analysis of Effectiveness of Refraction Static 
Methods on Field Data – T. Wysokinski* 
(AGH University of Science and Technology)

5. Risk of Overfilling the Budziszewice-Zaosie 

73 EAGE Konferencja & Wystawa 
Wiedeń, Austria 23-26 maj 2011

Jan Wójcik

Sesja plenarna – rozdanie dorocznych nagród. Fot. arch. J. Wójcik

Zebranie EAGE Local Chapter – przemawia Prezes EAGE John Underhill. Fot. arch. J. Wójcik

Wizyta Zarządu EAGE na stoisku SITPNIG od lewej D. Calcagni, J. Wójcik, P. Smółka, 
J. Underhill, L.Srnka. Fot. arch. J. Wójcik

Wizyta Zarządu EAGE na stoisku SITPNIG od lewej L.Srnka (Vice-president), D. 
Calcagni (President), G.Gonzales (Vice-president)J. Wójcik(SITPNIG), J.Underhill 
(President), P. Smółka(SITPNIG), Z. Hegybiro(Cooperation oficer), Marcel van Loon 
(Manager EAGE). Fot. arch. J. Wójcik
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Structure in the Course of CO2 Injection – W. 
Machowski* (University of Science and Tech-
nology in Krakow) & M. Michna (University 
of Science and Technology in Krakow)

6. Application of CSAMT Method to Water 
Resources Recognition in High Urbanized 
Areas – L. Sito* (PBG Geophysical Explora-
tion Company Ltd), J. Farbisz (PBG Geophysi-
cal Exploration Company Ltd), M. Stefaniuk 
(AGH University of Science and Technology) 
& M. Wojdyla (PBG Geophysical Exploration 
Company Ltd)

7. Integrating of Core and Logs and 2D Seis-
mic Data to Improve 3D Hydraulic Flow Unit 
Modeling – M. Ha Quang* (Hanoi University 
of Mining and Geology) & J. Jarzyna (AGH 
University of Science and Technology)

8. On the Footprint of Attenuation on Full-wave-
form Inversion of Land Data - A Case Study 
from the Polish Basin – M. Malinowski* (In-
stitute of Geophysics PAS), S. Operto (UMR 
Geoazur) & A. Ribodetti (UMR Geoazur)

9. Application of Well Logs and Laboratory 
Data to Analysis of Reservoir Properties of 
Polish Miocene of Ż Gas Field – M.J. Bala* 
(AGH University of Science and Technology) 
& K. Witek (AGH University of Science and 
Technology)

10. Uncertainty Analysis for Volumetric Calcu-
lations with Use of Petrel Software – M.A. 
Michna* (AGH University of Science and 
Technology in Krakow), W. Machowski (AGH 
University of Science and Technology in Kra-
kow) & B. Papiernik (AGH University of Sci-
ence and Technology in Krakow)

11. Linear Noise Elimination by Hybrid Modeling 
on the Basis of Examples from Poland – S. 
Tlalka* (Geofizyka Torun Ltd)

12. Source Rock Evaluation and Petroleum 
Processes in the Lower Palaeozoic Strata 
(Onshore of the Polish Baltic Basin) – P. Ko-

sakowski* (AGH University of Science and 
Technology) & D. Więcław (AGH University 
of Science and Technology) 

13. Hydrocarbon Potential of the Carboniferous 
– Lower Permian Total Petroleum System in 
thePolish Part of the SPB – W. Górecki (AGH 
University of Science and Technology), B. 
Papiernik* (AGH University of Science and 
Technology), T. Maćkowski (AGH University 
of Science and Technology), B. Reicher (AGH 
University of Science and Technology), D. Bo-
tor (AGH University of Science and Technol-
ogy), W. Burzewski (AGH University of Sci-
ence and Technology) & G. Machowski (AGH 
University of Science and Technology)

14. 3D Migration of 2D Crooked-line Seismic 
Profiles – D. White (Geological Survey of 
Canada) & M. Malinowski* (Institute of Geo-
physics PAS)

15. Analysis of the Main Dolomite Ca2 Zonation 
in the NW Part of Polish Lowlands – M. Niep-
suj* (AGH University of Science and Technol-
ogy in Krakow) & P. Krakowska (AGH Univer-
sity of Science and Technology in Kraków)

16. The Possibilities of Applying Different Ve-
locity Models for Estimating Reservoir Pa-
rameters in Rotliegend Sandstone in the 
Southwest Part of the Polish Lowlands – E. 
Górska - Mruk* (AGH), A. Pasternacki (AGH) 
& T. Marecik (AGH)

17. Fit of Time and Velocity from Well Logging 
and Seismic – P. Krakowska* (AGH University 
of Science and Technology in Krakow)

18. Factors Affecting Tight Gas Reservoir Proper-
ties in Deep Laying Rotliegend Sandstones 
– P. Such (Oil & Gas Institute), G. Leśniak (Oil 
& Gas Institute), A. Buniak (Oil & Gas Compa-
ny), K. Ziemianin* (Oil & Gas Institute) & M. 
Słota-Valim (Oil&Gas Institute)
Podczas konferencji odbyły się również pre-

zentacje i spotkania dla studentów. Jak zwykle 
dużym zainteresowaniem cieszyła się  giełda 
pracy (Job center). Podczas konferencji odbyło 

się zebranie przedstawicieli EAGE Local Chapter, 
w którym wzięli udział przedstawiciele Polski  
Paweł Karnkowski i Jan Wójcik. Tradycyjny wie-
czór konferencyjny odbył się tym razem w pałacu 
cesarskim Hofburg. Wieczór uświetniły występy 
zespołów muzycznych prezentujących różnego 
rodzaju muzykę. 

Zarząd EAGE wizytował stoisko SITPNIG. Hi-
storia naszego przemysłu i stowarzyszenia bardzo 
zainteresowała prezesa EAGE Johna Underhill .

Spotkanie w Wiedniu dostarczyło wielu no-

wych informacji na temat nauk o ziemi. Polskie 
stoiska cieszyły się wyjątkowym zainteresowa-
niem w związku z perspektywami odkrycia nie-
konwencjonalnych złóż  gazu (shal gas). Następ-
na 74 konferencja odbędzie się w Kopenhadze 
w dniach 4 do 7 czerwca 2012 .

Jan Wójcik

Stoisko austriackiej firmy OMV. Fot. arch. J. Wójcik

Pawilon wystawowy Reed Mess. Fot. arch. J. Wójcik

Uroczysta kolacja w Hofburgu - występy górali austria-
ckich. Fot. arch. J. Wójcik

Uroczysta kolacja w Pałacu Hofburg– sala balowa 
Fot. arch. J. Wójcik
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Spotkanie sektora przemys³u naftowego
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i energetycznego oraz gazownictwa

Organizator:
Zarz¹d Targów Warszawskich S.A., 02-566 Warszawa, ul. Pu³awska 12a;

tel.: +48 22 849 60 06; fax: +48 22 849 35 84; e-mail: ztw@ztw.pl; www.ztw.pl; www.naftaigaz.com.pl
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Energetyka, a zwłaszcza źródła energii, to 
jeden z kluczowych elementów zapewniających 
rozwój gospodarczy. Przyszłość Europy z tym za-
kresie będzie w znaczącym stopniu uzależniona 
od gazu i atomu. Newralgicznym ogniwem inno-
wacyjnych inwestycji będzie już wkrótce Polska, 
w której na niespotykaną dotąd skalę prowadzo-
ne są prace badawcze i wdrożeniowe związane 
z zaawansowanymi technologiami, zwiększający-
mi efektywność wykorzystania paliw oraz ambit-
nym uruchomieniem polskiego programu atomo-
wego. Podwójną tematykę Forum: gaz i energia 
jądrowa wybrano więc niezwykle trafnie łącząc 
wszystkie panele z najważniejszymi wyzwaniami 
polskiego sektora energetycznego. Celem tego 
międzynarodowego szczytu energetycznego 
zorganizowanego w najwyższym stopniu profe-
sjonalnie przez doświadczoną firmę szkoleniową 
„Most Wanted! Conferences” było zgromadzenie 
czołowych biznesmenów i ekspertów zaangażo-
wanych w tematykę gazu i energetyki jądrowej 
oraz stworzenie pola do debat dla prominentnych 
gości zarówno z Ameryki, jak i Rosji czy Dalekiego 
Wschodu. W rzeczywistości zaciszna Jachranka 
była więc świadkiem dwóch równoległych gre-
miów, które otworzyła wspólna sesja plenarna od 
uroczystego przesłania dyrektora Departamentu 
Ropy i Gazu – profesora Macieja Kaliskiego, list 
w imieniu którego przeczytała czarująca dokto-
rantka Sylwia Sikora, pracująca w Departamencie 
Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki.

Zdaniem Ministerstwa Gospodarki ostatnie 
miesiące dowodzą, że zdecydowana większość  
przedsiębiorstw energetycznych prowadzących 
działalność w zakresie wytwarzania energii 
elektrycznej, jest zainteresowana inwestycjami 
w bloki gazowo–parowe. Relatywnie niskie na-
kłady inwestycyjne, krótki okres budowy, wysoka 
elastyczność pracy i niskie wskaźniki emisji to naj-
ważniejsze walory energetyki gazowej. Sylwia Si-
kora podkreśliła, że nie tylko spółki energetyczne 
są zainteresowane rozwijaniem energetyki gazo-
wej, inwestycjami w jednostki gazowe interesują 
się także m.in. PKN Orlen SA oraz KGHM Polska 
Miedź SA. Uczestnicy panelu byli zgodni, że reali-
zacja projektu poszukiwań i przyszłej eksploatacji 
surowców ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce 
może zasadniczo zmienić rynek energii w Polsce. 

Problematykę energetyki jądrowej w imieniu 
Rządu zaprezentował Andrzej Chwas, dyrektor 
Departamentu Energii Jądrowej z Ministerstwa 
Gospodarki, który przypomniał, że do kompeten-

cji ministra Gospodarki, zgodnie z art. 9 ust. 2 
pkt 8 Ustawy z dnia 4 września 1997 o działach 
administracji rządowej, należą sprawy związane 
z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby 
społeczno-gospodarcze kraju. Jednym z prioryte-
tów Polityki energetycznej Polski do 2030 r. jest 
dywersyfikacja struktury wytwarzania energii 
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki 
jądrowej. Cel ten jest realizowany – w maju Sejm 
przyjął rządowy „pakiet atomowy” – nowelizację 
ustawy Prawo atomowe oraz tzw. ustawę inwe-
stycyjną. Rozwiązania te mają od strony prawnej 
umożliwić budowę w Polsce elektrowni jądro-
wych już w roku 2016.

Aktualność tematyki podkreślił prof. Andrzej 
Strupczewski, przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa Jądrowego z Instytutu Energii Atomo-
wej. Obecnie na całym świecie pracuje 438 ją-
drowych bloków energetycznych o łącznej mocy 
371 GW, a w budowie są kolejne 44 bloki. Dane 
te wskazują, że energetyka jądrowa jest bardzo 
ważnym źródłem energii dla wielu państw świa-
ta. W ciągu wielu lat doświadczeń zmieniły się 
warunki techniczne pracujących elektrowni jądro-
wych. W ciągu ponad 25 lat wskaźnik dyspozy-
cyjności uległ wzrostowi z 77,2 % do 87,4 %. To 
potwierdza postęp w wykorzystaniu tej technolo-
gii i ich bezpieczeństwo dla Polski.

Panel gazowy poprowadził charyzmatycznie 
Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku gazu o świato-
wej renomie. Jednym z najbardziej obiecujących 
kierunków działań jest planowana eksploatacja 
zasobów gazu zawartego w osadach łupkowych, 
które stają się przysłowiowym języczkiem u wagi 
w szykujących się zmianach układu sił na świa-
towym rynku energetycznym. Dlatego też przed-
stawienie szczegółowych informacji dotyczących 
planów poszukiwania tzw. gazu łupkowego 
przez firmy amerykańskie oraz potwierdzenia 
opłacalności jego wydobycia na skalę przemysło-
wą w Polsce, staje się tematem, który dotyczy nie 
tylko bezpośrednio naszego rynku ale wydaje się 
mieć szerszy, co najmniej europejski, rezonans.

Dostojni goście wytrwale czekali na gorące 
newsy od pędzącego prosto z misji w Kanadzie 
Pawła Poprawy z Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego. Nie zawiódł i wygłosił ekspercki wykład 
multimedialny o nowoczesnych technologiach 
szczelinowania. Zaprezentowane animacje poka-
zywały krok po kroku jak po wykonaniu odwiertu 
pionowego, na głębokość około 2-3 km trzeba 
wykonać odwiert poziomy o długości 1,5-2 km, 

w którym wykonuje się 10-15 zabiegów szczeli-
nowania. Szczelinowanie polega na wytworzeniu 
w odwiercie szczelin umożliwiających dopływ do 
niego gazu. W tym celu do odwiertu wprowadza 
się duże ilości wody z piaskiem i substancjami 
chemicznymi. W zależności od wielkości odwiertu 
do jego szczelinowania zużywa się 8-20 tys. m3 
wody i 500-2500 t piasku. Wydajność tłoczenia 
wody wynosi 6-20 m3/min., przy ciśnieniu do-
chodzącym do 100 MPa. Szacowana propagacja 
szczelin w podłoże wynosi 200-300 m.

Amerykański gość Justin Dargin, pracownik 
naukowy z The Dubai Initiative-Harvard Univers-
ity zwrócił uwagę na problem wody. Właśnie 
z powodu dużego zużycia wody i zawartych 
w niej substancji chemicznych pojawiają się 
bowiem opinie, że wydobycie gazu łupkowego 
jest niebezpieczne dla środowiska naturalnego. 
Mówi się o niebezpieczeństwie przedostawania 
tych substancji do warstw wodonośnych. Są one 
jednak położone około 2 km nad odwiertami po-
ziomymi, w których wykonuje się szczelinowanie 
(woda znajduje się na głębokości do 900 m). Mi-
gracja zanieczyszczeń przez warstwę geologiczną 
o takiej grubości trwa w naturalnych warunkach 
830 tys. lat. Teoretycznie istnieje niebezpieczeń-
stwo przedostania się substancji chemicznych 
z wody używanej do szczelinowania do warstw 
wodonośnych ponieważ odwiert przez nie prze-
chodzi, jednak stosowane wielowarstwowe rury, 
których ściany są pomiędzy sobą cementowane 
zapewniają odpowiednią szczelność.

W czasie dwudniowej debaty poruszono 
multum aspektów związanych z perspektywami 
uruchomienia nowych źródeł energii w Polsce, 
przeanalizowano implikacje prawno-administra-
cyjne związane z tymi inwestycjami, omówiono 
optymalne wykorzystanie nowych innowacyjnych 
technologii, a także wielokrotnie poruszono kwe-
stie bezpieczeństwa energetycznego związane 
np. z funkcjonowaniem gazociągów Nord Stream, 
Nabucco i South Stream. Konferencja Forum Gazu 
i Energii Jądrowej 2011 była więc udaną szansą 
na wymianę poglądów na temat najistotniejszych 
obecnie problemów i projektów transeuropej-
skich, z jakimi spotykają się przedstawiciele firm 
związanych z sektorem energetycznym. Kolejny 
raz firmie Most Wanted! udało się gościć najwy-
bitniejszych specjalistów z dziedziny energetyki: 
decydentów, naukowców, przedsiębiorców, pro-
ducentów, dostawców technologii i dziennikarzy 
branżowych mediów. W jednym miejscu w letniej 
scenerii bajkowej przyrody Jachranki oceniono 
wieloaspektowo obecną sytuację polskiej energe-
tyki oraz nakreślono ambitne scenariusze na przy-
szłość dla europejskiej geopolityki energetycznej. 
Czy były one trafne przekonamy się na kolejnym 
Forum w roku 2012. Do zobaczenia!

Cezary Tomasz Szyjko

Atom i łupki: dwa polskie żywioły
Relacja z FORUM GAZU I ENERGII JĄDROWEJ 2011
30-31 maja 2011 roku, Centrum Kongresowe Warszawianka, 
Jachranka k. Warszawy
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W tym roku dominującymi hasłami IX Mię-
dzynarodowych Targów GEOLOGIA 2011 „GEO-
EKO-TECH” były „Geobezpieczeństwo” i „Geoza-
grożenia”. Targi, które obywały się w siedzibie 
Państwowego Instytutu Geologicznego w War-
szawie przy ul. Rakowieckiej w dniach 25 i 26 
maja br., były objęte honorowym patronatem Mi-
nisterstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruk-
tury i Ministerstwa Środowiska. W ceremonii ot-
warcia udział wzięli: podsekretarz stanu w Min. 
Środowiska, główny geolog kraju dr Henryk J. 
Jezierski, prezes Wyższego Urzędu Górniczego 
dr inż. Piotr Litwa, dyrektor PIG prof. dr hab. Je-
rzy Nawrocki, prof. dr hab. Krzysztof Szamałek 
i komisarz Targów p. Marzena Jedynak (fot. 1). 
W przemówieniu powitalnym min. H. Jezierski 
poruszył sprawę zmian w prawie geologicznym 
uchwalonych niedawno przez Sejm. Zmniejsza-

ją one środki finansowe na Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co 
w poważnym stopniu może ograniczyć prowa-
dzenie prac geologicznych. 

Na Targach są również przyznawane nagrody 
dla wyróżniających się produktów i opracowań. 
Jury pod przewodnictwem dr Marka Granicznego 
przyznało 2 równorzędne nagrody Grand Prix Tar-
gów Geologia 2011. Otrzymali je: 

Soft-Projekt Jan Szymański z Wrocławia – 
za pakiet programów CPT-STAR do interpretacji 
sondowań statycznych sondą wciskaną CPT ze 
stożkiem elektrycznym i mechanicznym,

MERAZET S.A. z Poznania – za penetrometr 
PANDA 2 stosowany do określania parametrów 
geotechnicznych gruntów.

todologii obliczania zasobów, ponieważ ame-
rykańscy specjaliści przyjmowali do obliczeń 
całkowitą powierzchnię bloków koncesyjnych, 
natomiast obliczenia PIG dotyczą tylko obsza-
ru perspektywicznego. Z kolei M. Nowakow-
ski przedstawiając aktualny stan badań gazu 
z łupków podkreślał, że jest to wczesny etap 
rozpoznania i dotychczas dysponujemy wyni-
kami z pojedynczych otworów. Potwierdzają 
one obecność gazu, natomiast nie wiemy nic 
na temat warunków eksploatacji. Należy się też 
liczyć z wyższymi kosztami wierceń – w USA 
koszt otworu wynosi 5-10 mln USD, u nas koszt 
otworu wraz z zabiegami intensyfikacyjnymi 
i testami otworowymi wyniesie 15-20 mln USD. 
Bardzo trudnym zadaniem w procesie poszu-
kiwawczym jest uzyskiwanie zezwoleń na lo-
kalizację wierceń. Liczne na Pomorzu obszary 
chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe 
i obszary „Natura 2000” poważnie ograniczają 

IX Targi Geologia GEO-EKO-TECH

Jerzy Zagórski

Fot. 1 – Ceremonia otwarcia Targów. Stoją od lewej: M. 
Jedynak, H. Jezierski, P. Litwa, K. Szamałek i M. Gra-
niczny. Fot. J. Zagórski

Wyróżnienie przyznano Instytutowi Tech-
nik Innowacyjnych EMAG z Katowic za prze-
nośną iskrobezpieczną aparaturę sejsmiczną 
PASAT M przeznaczoną do badania naprężeń 
w górotworze.

W pierwszym dniu Targów odbyła się kon-
ferencja „Geobezpieczeństwo gospodarcze” 
podzielona na dwie sesje: „Geobezpieczeństwo 
surowcowe-poszukiwanie, wydobycie i eksplo-
atacja złóż” oraz „Geobezpieczeństwo i geoza-
grożenia dla budowy elektrowni jądrowych”. 
Pierwszą sesję otwierał referat M. Nowakow-
skiego z Biura Przygotowania Prac Poszuki-
wawczych PGNiG S.A. poświęcony problema-
tyce gazu z łupków (fot. 2). Wprowadzeniem 
do tematu była wypowiedź dyrektora PIG J. 
Nawrockiego nawiązująca do ogłoszonych 
przez Agencję Informacji Energetycznej USA 
szacunkowych zasobów gazu z łupków w ilości 
5,3 bln m3. Zwrócił on uwagę na różnice w me-

sytuowanie otworów w miejscach najbardziej 
pożądanych z punktu widzenia geologa. Do 
tego dołącza się niezbyt przychylne dla prac 
geologicznych nastawienie lokalnych samo-
rządów. Jak można się domyślać, przyczyniły 
się do tego wiadomości w mediach nadmier-
nie eksponujące potencjalne ryzyko związane 
z eksploatacją gazu z łupków. 

Kontynuacją tych zagadnień był referat M. 
Woźnickiej i M. Konieczyńskiej z PIG „Środowi-
skowe aspekty wydobycia gazu łupkowego”, 
w którym obszernie omówiono sprawy pozyski-
wania i wykorzystania wody niezbędnej w cza-
sie wiercenia i szczelinowania. Przeciętny otwór 
wiertniczy wymaga dostarczenia ok. 18 000 m3 
wody, z czego tylko 20% może być ponownie 
wykorzystane. Osobnym problemem będzie 
utylizacja płynów wiertniczych.

Inną kategorią surowców zajmował się 
C. Bachowski, pełnomocnik Zarządu KGHM 

Fot. 2 – Prelekcja M. Nowakowskiego. Fot. J. Zagórski
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Polska Miedź S.A., przedstawiając stan „Bazy 
krajowych zasobów złóż rud miedzi na tle 
światowego rynku metali nieżelaznych”. Kilka 
lat temu KGHM przewidywał ok. roku 2018 
zakończenie eksploatacji w dotychczasowym 
obszarze górniczym, teraz występuje o prze-
dłużenie koncesji na następne 50 lat. Ponieważ 
realne poszerzenie krajowej bazy zasobowej 
rud miedzi poza basenem cechsztyńskim jest 
mało prawdopodobne, należy wejść w głębsze 
rejony Monokliny Przedsudeckiej. Do tej pory 
granicą była głębokość zalegania rud 1000 m, 
obecnie przesuwa się ona do 1200 m, a w dal-
szej perspektywie do 1500 i 1800 m.

Potencjalne zagrożenia dla posadowienia 
platform wiertniczych na Bałtyku omówił G. 
Zajfert z LOTOS Petrobaltic S.A. w referacie 
„Ocena stanu i identyfikacja geozagrożeń dna 
morskiego”. Z kolei bardzo aktualny w prze-
dedniu decyzji o budowie polskiej elektrowni 
jądrowej był referat Z. Frankowskiego z PIG 
„Monitoring środowiska naturalnego na tere-
nie i wokół Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych w Różanie”. Problemy 
związane z realizacją dużych przedsięwzięć 
budowlano-drogowych prezentowano na 
konferencji „Geologia inżynierska i geotechni-
ka na rzecz bezpieczeństwa inwestycji”. Były 
to referaty:

– Geologiczna ewidencja osuwisk przy 
drogach krajowych

– Zastosowane technologie inżynierskie na 
obszarach gruntów słabonośnych przy 
realizacji inwestycji drogowej-budowa 

autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko
– Monitorowanie geozagrożeń na terenach 

zurbanizowanych
– Badania i budowa fundamentów Stadio-

nu Narodowego w Warszawie
Skala ubiegłorocznych powodzi i osuwisk 

sprawiła, że zwiększyły się obowiązki pań-
stwowej służby geologicznej i państwowej 
służby hydrogeologicznej. Realizując swoje 
statutowe zadania, Państwowy Instytut Geo-
logiczny bada stan środowiska naturalnego 
i formułuje ostrzeżenia o zagrożeniach. Wyniki 

tych prac przedstawiono na konferencji samo-
rządowej „Geozagrożenia”, m. in. w postaci 
map podtopień, które będą pomocne przy 
sporządzaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego. Program konferencji obejmo-
wał następujące tematy:

– Dyrektywa powodziowa UE
– Przydatność mapy obszarów zagrożo-

nych podtopieniami dla potrzeb plano-
wania przestrzennego

– Geologiczno-inżynierskie rozpoznanie 
struktury wałów przeciwpowodziowych 
i ich podłoża

– Nowoczesne metody monitoringu osu-
wisk

– System ochrony przeciwpowodziowej 
– Procesy geodynamiczne w Dolinie Dolnej 

Wisły ze szczególnym uwzględnieniem 
osuwisk

– Ochrona brzegów morskich
Podobnie jak w latach ubiegłych w namio-

cie na dziedzińcu Instytutu Geologicznego (fot. 
3) znajdowały się stoiska firm i instytucji prowa-
dzących działalność z zakresu poszukiwań złóż 
surowców, geofizyki, badań geologiczno-inży-
nierskich, ochrony środowiska i monitoringu, 
kartografii i badań geochemicznych – łącznie 
26 wystawców. Sprzęt wiertniczy i urządze-
nia pomocnicze były wystawione również na 
zewnątrz pawilonu. Na fot. 4 pokazano kom-
paktowy zestaw oczyszczania płuczki wiert-
niczej MD 25 produkowany przez firmę GEOD 
z Krakowa.

Jerzy Zagórski

Fot. 4 – Zestaw do oczyszczania płuczki wiertniczej. Fot. J. Zagórski

Fot. 3 – Widok ogólny Targów. Fot. J. Zagórski
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W dniach 8-10 czerwca 2011 roku w mu-
rach Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu odby-
wała się XXII Międzynarodowa Konferencja 
„OIL-GAS AGH 2011”. Patronat honorowy nad 
konferencją objęli: Waldemar Pawlak – wice-
premier, minister Gospodarki, Aleksander Grad 
– minister Skarbu Państwa, dr Henryk Jacek 
Jezierski – podsekretarz Stanu, główny geolog 
kraju, Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś – JM Rek-
tor AGH w Krakowie. Komitetowi Naukowemu 
Konferencji przewodniczył prof. zw. dr hab. inż. 
Jakub Siemek, a Komitetowi Organizacyjnemu 
– dr hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH.

W konferencji uczestniczyło ponad 260 
osób. Na konferencję nadesłano 42 artykuły, 
które zostały pozytywnie ocenione przez Komi-
tet Naukowy. Artykuły te zostały opublikowane 
w Kwartalniku Wiertnictwo, Nafta, Gaz wyda-
wanym przez AGH. Wśród nich znalazło się 16 
artykułów z zagranicy oraz 26 artykułów z Pol-
ski. W trakcie trwania konferencji, w ramach 
sesji głównej oraz w 6 sesjach technicznych, 
wygłoszono 34 referaty, w tym 16 z zagranicy. 
Sesja główna dotyczyła zagadnień związanych 
z eksploatacją złóż niekonwencjonalnych, głów-
nie gazu łupkowego. 
Wygłoszono na niej cztery referaty: 

1/ GUY E. LEWIS (GAS TECHNOLOGY INSTI-
TUTE, CHIGAGO) - Roadmap to Address 
the Environmental Footprint of Poland’s 
Shale Gas Development – selected topics

2/ ALOULOU M. FAWZI (U.S. DEPARTMENT 

OF ENERGY) - Shale Gas Development: 
Game-Changer for the U.S. and Poland 
Energy Markets”

3/ TAD PATZEK (U. of Texas, Austin) - Un-
conventional Gas Resources in the U.S.: 
Potential and Lessons Learned

4/ JERZY WOŹNIAK (HALLIBURTON) - Hy-
draulic Fracturing vs. Environment Pro-
tection. 

Sesja główna była wprowadzeniem do 
panelu dyskusyjnego na temat: „Gaz niekon-

KARABUŁA (PGNIG S.A.), ROY HARTLEY (AURE-
LIAN), WIESŁAW PRUGAR (ORLEN UPSTREAM)

Oprócz sesji głównej referaty wygłaszano 
w sześciu sesjach technicznych: „EKSPLOATACJA 
ZŁÓŻ GAZU”, „WIERTNICTWO I GEOINŻYNIE-

22nd Conference „OIL GAS AGH 2011”
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wencjonalny w Polsce – nowe wyzwania?” 
Moderatorem panelu był Guy Lewis – dyrektor 
Gas Technology Institute (Chicago). W panelu 
uczestniczyłi także: ALOULOU M. FAWZI  (U.S. 
DEPARTMENT OF ENERGY), JERZY WOŹNIAK 
(HALLIBURTON), TAD PATZEK (TEXAS UNIV. 
AUSTIN), JAKUB SIEMEK (AGH KRAKÓW), 
STANISŁAW NAGY (AGH KRAKÓW), STANISŁAW 
RYCHLICKI (AGH KRAKÓW/PGNIG S.A), ANDRZEJ 
WOJTANOWICZ (LUISIANA STAT UNIV.), MAREK 

RIA” „EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ”, 
„OCHRONA ŚRODOWISKA”, „TRANSPORT 
GAZU, MAGAZYNOWANIE ORAZ LNG

W sumie w panelach dyskusyjnych uczestni-
czyło 22. dyskutantów z kraju i zagranicy, w tym 
przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, a także wybitni profesorowie uni-
wersytetów amerykańskich i polskich oraz znani 
menagerowie. Do sesji posterowej zakwalifiko-
wano 27 posterów, w tym 7 zagranicznych. 

Otwarcie konferencji w auli AGH. Od lewej stoją: Mieczysław Czuma i Leszek Mazan – profesorowie krakaurologii, 
dziekan WWNIG AGH prof. Andrzej Gonet oraz prorektor AGH Prof. Zbigniew Kąkol. Fot. M. Wójcikowski

W trakcie panelu dyskusyjnego nt. gazu niekonwencjonalnego. Od lewej: prof. J. Sie-
mek (AGH Kraków), prof. A. Wojtanowicz (LSU Baton Rouge), Jerzy Woźniak (Halli-
burton), prof. S. Rychlicki (AGH. Kraków). Fot. M. Wójcikowski

W trakcie panelu dyskusyjnego nt. gazu niekonwencjonalnego. Od lewej: Aloulou Fa-
wzi (U.S. DOE), Roy Hartley (Aurelian), Tad Patzek (Texas Univ. in Austin). 
Fot. M. Wójcikowski
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Poniżej prezentujemy najważniejsze wnio-
ski i uwagi panelistów: „Gaz niekonwencjonal-
ny w Polsce – nowe wyzwania?”

1. Konieczny jest szybki dostęp do nowych 
technologii, 

2. Konieczne jest wyszkolenie kadry inży-
nierskiej i naukowej do wdrożenia prac 
stymulacyjnych (szczelinowania) złóż  
łupkowych w Polsce,

3. Konieczne jest przekazanie dobrych  wia-
domości do Europy:
• Polska chce wykorzystać swoją szansę 

w zakresie niezależności energetycznej,
• gaz jest dobrym rozwiązaniem ener-

getycznym i ekologicznym,
• Polska nie jest przeciw czemukolwiek 

i komukolwiek w Unii Europejskiej, 
ale Polska powinna mieć możliwość 
korzystania ze swoich niekonwencjo-
nalnych zasobów gazu,

4. koniecznie trzeba ograniczać koszty wier-
ceń i wydobywać gaz niekonwencjonal-
ny na warunkach biznesowych, wpro-
wadzać maksymalizację wykorzystania 
zasobów gazu,

5. istniejące poważne problemy techniczne, 
nie mogą sterować kwestiami polityczny-
mi.... 

6. Europa wywierciła do tej pory 30000 
otworów, tymczasem w USA wierci się 
20000 otworów każdego roku....należy 

rozważać w jaki sposób można zwięk-
szyć intensywność wierceń w Europie,

7. AGH powinna być liderem szkoleń i nauki 
technologii w zakresie wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego,

8. konieczne jest opracowanie systemu 
lokalnych usług i możliwości wsparcia 
technologii importowanych,

9. konieczne jest przezwyciężenie wielu za-
grożeń związanych z zarządzaniem wy-
dobyciem, w tym  dotyczących geologii 
i technologii wierceń, urbanizacji i omi-
nięcia 25% obszaru jako chronionego 
(natura 2000), przezwyciężenia oporów 
lokalnych władz, umożliwienia dostępu 
do zasobów wodnych oraz dostępu do 
znacznego kapitału inwestycyjnego,

10. istnieje konieczność negocjowania i podpi-
sania umowy dzierżawy gruntów z właści-
cielami, wskazuje to na potrzebę organiza-
cji wielkiej kampanii przekonywania ludzi 
– wskazując na plusy i minusy procesu 
wydobycia gazu oraz  zapewnienie zrów-
noważonego rozwoju gospodarczego w  
dyskusji poprzez edukację na temat moż-
liwych korzyści z rozwoju przemysłu,

11. potrzebujemy więcej czasu na ocenę za-
sobów,

12. w najbliższym czasie będzie się obserwo-
wać zmienność wyników opróbowania.... 
istnieje potrzeba budowy  portfolio wier-

cenia i szczelinowania  otworów na dużą 
skalę, ażeby uniknąć rozczarowania,

13. wymagany jest model współpracy, który 
będzie wyzwaniem dla instytucji badaw-
czych, transferu technologii do firm krajo-
wych i laboratoriów,

14. ważne jest opracowanie polskich moż-
liwości, wykorzystania sprzętu, budowy 
laboratoriów, rozwiązania,

15. konieczne jest opracowanie planu ścieżki 
rozwoju polskiego gazu łukowego (UG),

16. potrzebne modyfikacje ramy prawnych 
w zakresie przyspieszenia inwestycji.

W piątek 10.06 odbyła się również sesja 

W trakcie panelu dyskusyjnego „W kierunku niskoemisyjnej gospodarki w Polsce”. Od lewej: (S.Nagy (AGH Kraków), P. Tomczyk (AGH Kraków), I. Kosacki (Shell Research 
Center Houston), T. Patzek (Texas Univ. in Austin, A. Fawzi (U.S. DOE), M. Zaborowski (Bellona), Z. Kolenda (AGH Kraków). Fot. M. Wójcikowski

Guy Lewis (Gas Technology Institute, Chicago) podczas prezentacji referatu przed sesją panelową. Fot. Krzysztof Fugiel

dyskusyjna panelowa: „W kierunku niskoemisyj-
nej gospodarki w Polsce” prowadzona przez prof. 
Z. Kolendę (AGH Kraków) oraz Marka Zaborow-
skiego (Bellona). W panelu uczestniczyli także 
Aluolou.M. FAWZI  (U.S. Department of Energy),  
Piotr TOMCZYK (AGH Kraków), Tad PATZEK (Texas 
Univ., Austin), Igor Kosacki (Shell Research Center, 
Houston), Stanislaw NAGY (AGH Kraków). Sesję 
panelowa poprzedziła główna sesja „Clean Coal 
Enegy/CCS” prowadzona przez Prof. Z. Kolende 
(AGH Kraków) oraz dra A. Wójcickiego (PIG). 
W tej sesji wygłoszono referaty trzy:  F.J. Delprat 
(IFP), M. Mazurowski (PGNIG)i inni: „Site Char 
Project Presentation”, A. Wójcicki (PIG) – „Do-
mestic CO2 Projects”, M. Zaborowski (BELLONA) 
– „Polish Road Map to CCS”. 

W opinii wielu obserwatorów konferen-
cja stanowiła ważne wydarzenie w dyskusji nt 
przyszłości rozwoju gazu niekonwencjonalnego 
w Polsce.

Stanisław Nagy

Aloulou Fawzi (U.S. Dep. of Energy) – na panelu dot. 
gazu niekonwencjonalnego. Fot. Krzysztof Fugiel






