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i Gazowniczych otwiera pierwsza część dwuod-
cinkowego artykułu opisującego i analizującego 
zjawiska chemiczno-technologiczne zachodzą-
ce w trakcie cementowania otworów wiert-
niczych i ich wpływu na określanie obciążeń 
granicznych przy projektowaniu rur okładzino-
wych zapuszczanych w tych otworach. Autorzy, 
w oparciu o bogaty materiał badawczo-labora-
toryjny, cytowaną  światową literaturę tematu 
oraz wykorzystując własne doświadczenie 
badawcze i zawodowe – w szczególności opi-
sują zjawisko chemicznej hydratacji cementu, 
zachowanie się poszczególnych parametrów 
zaczynu cementowego, a także statyczną wy-
trzymałość strukturalną zaczynu i kamienia ce-
mentowego. Analizują także rozkład ciśnienia 
hydrostatycznego w trakcie hydratacji zaczynu 
oraz jego zmian w trakcie procesu wiązania 
cementu. Powyższa analiza zostanie wykorzy-
stana w kolejnej części artykułu (w następnym 
numerze WNiG) do szerokiego omówienia za-
sad prawidłowego projektowania kolumny rur 
okładzinowych. 

W artykule „Sector coupling, czyli jak zin-
tegrować polską energetykę” – relacjonujemy 
zasadnicze tezy pojawiające się w trakcie sesji 
panelowych VII Kongresu Energetycznego DISE, 
którego WNiG były patronem medialnym. Te-
goroczny kongres toczył się wokół problematyki 
integracji sektorów jako kluczowego wyzwania 
Europejskiego Zielonego Ładu. Jak wiadomo 
– ma on pozwolić na osiągnięcie neutralności 

klimatycznej i ożywienie wewnętrznego rynku 
Unii Europejskiej po kryzysie pandemicznym. 

W dziale „Wieści z polskich firm” opisuje-
my dalekosiężne plany PGNiG S.A. w zakresie 
ekspansji biznesowej na rynek katarski poprzez 
współpracę ze spółką Black Cat Engineering 
&Construction w zakresie projektów poszu-
kiwania i wydobycia ropy i gazu. Szczególną 
uwagę zwracają aktywa polskiej spółki wno-
szone do współpracy – opracowane przez 
PGNiG S.A. rozwiązanie cyfrowe „Smart field” 
oparte na komputerowym modelowaniu złóż, 
sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. 
Poprzez współpracę ze spółką katarską rysują 
się możliwości swobodnego działania w kra-
jach należących do Rady Współpracy Zatoki 
(Bahrain, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie) – czyli największych 
producentów ropy naftowej i gazu ziemnego 
w rejonie Zatoki Arabskiej. 

Cieszy spora liczba materiałów ukazują-
cych życie stowarzyszeniowe w Oddziałach 
SITPNiG w Sanoku, Gdańsku i Wrocławiu. W tej 
części Magazynu znajdziecie Państwo również 
kolejną odsłonę monumentalnego opracowa-
nia poświęconego rodowodowi, tradycjom 
i pamięci 75-letniej działalności Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, napisanego wyłącznie dla 
Wiadomości Naftowych i Gazowniczych.

Przyjemnej lektury.
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Chemical and technological 
phenomena occurring during 
cement operation of borehole 
in terms of determining the limit 
loads in casing design process

Summary
Drilling hole design is a complex issue and 

multidimensional in terms of the number of 
issues to be resolved in terms of mechanical, 
environmental and public safety engineering 
requirements.

In the first part of the article there is a re-
view and evaluation of chemical phenomena 
and processes (not always correctly evaluated) 
that occur during the preparation of cement slur-
ry and after its displacement during the forma-
tion of the gel structure of cement and cement 
sheath. As a result of the chemically complica-
ted process of slurry gelation, a new structure is 
created i.e. – steel pipe- sheath (cement stone) 
- a rock which in a specific way produces a spe-
cific type of load and stress in the annular space, 
and thus influences the changes to hydrostatic 
pressure distribution. These types of phenome-
na described in the first part of the article allow 
to understand the methodical approach to the 
process of designing pipes, especially in the 
aspect of collapse and burst of pipes with big 
diameter > 13 3/8” and thin wall (in 4th load 
regime). This does not mean that the tension 
strength of pipes is not an important issue in 
pipe design, but it mainly concerns very deep 
holes, while collapse and burst of pipes occurs 
in special (often unforeseen) cases of full or par-
tial evacuation for shallow depth of the hole.

Article is based on rich and quoted profes-
sional literature, as well as on numerous tests 
carried out in the INIG - PIB Krakow on different 

types cement slurries and drilling muds, and, 
moreover, on the relevant experience of the 
authors of the article, both in the field of slurry 
design and supervision of cement operations, as 
well as design and supervision of works related 
to drilling of the different types of the holes, inc-
luding cement job and running casing.

Streszczenie
Projektowanie otworów wiertniczych jest 

zagadnieniem kompleksowym i wielowymiaro-
wym tak pod względem liczby kwestii jakie stoją 
do rozwiązania przed projektantem jak również 
pod względem wymogów w zakresie inżynierii 
mechanicznej, środowiskowej oraz bezpieczeń-
stwa publicznego.

W pierwszej części artykułu dokonano 
przeglądu i oceny zjawisk oraz procesów che-
micznych (nie zawsze prawidłowo ocenianych) 
jakie zachodzą w trakcie sporządzania zaczynu 
cementowego oraz po jego wytłoczeniu w trak-
cie tworzenia się struktury żelowej cementu i ka-
mienia cementowego. W wyniku skomplikowa-
nego chemicznie przebiegu procesu wiązania 
zaczynu powstaje nowa struktura rura - kamień 
cementowy – skała, która w specyficzny sposób 
tworzy określony rodzaj obciążeń i naprężeń 
w przestrzeni pierścieniowej i w ten sposób wy-
wiera wpływ na zmianę rozkładu ciśnienia hy-
drostatycznego. Tego rodzaju zjawiska opisane 
w części pierwszej artykułu pozwalają na zro-
zumienie metodycznego podejścia do procesu 
projektowania rur, w szczególności w aspekcie 
zgniatania i rozrywania rur o średnicy > 13 3/8” 
i cienkiej ściance (w IV reżimie obciążeń). Nie 
znaczy to, że wytrzymałość rur na rozrywanie 
nie jest istotną kwestią w projektowaniu rur, ale 
dotyczy to głównie otworów bardzo głębokich, 
natomiast zgniatanie i rozrywanie rur występuje 
w szczególnych (często nie przewidywanych) 
przypadkach pełnego lub częściowego opróż-
nienia dla małej głębokości posadowienia rur. 

Artykuł oparty jest na bogatej i cytowanej 
literaturze fachowej, jak również na licznych 
badaniach jakie prowadzi się w laboratoriach 
INIG-PIB Kraków w zakresie zaczynów cemen-
towych i płuczek wiertniczych, a ponadto na 
stosownych doświadczeniach autorów artykułu, 
tak w zakresie projektowania zaczynów i nad-
zoru wykonania zabiegów cementowania, jak 
również projektowania i nadzoru prac związa-
nych z realizacją wiercenia otworu w tym za-
puszczania i cementowania rur.

Wprowadzenie
Realizacja projektu wiercenia każdego 

otworu (nawet tego łatwego z punktu widzenia 
warunków geologiczno-technicznych) wymaga 
przeprowadzenia analizy licznych uwarunko-
wań tak geologicznych jak i technicznych, które 
muszą być uwzględnione w poszczególnych ka-
tegoriach projektowana takich jak:

• Technologia wiercenia w tym zachowanie 
założonego parametru krzywizny otworu,

• Technologia związana z zastosowaniem 
odpowiednio dobranej płuczki do wa-
runków geologiczno-złożowych w tym 
utrzymania i kontroli równowagi ciśnień 
tak podczas wiercenia jak i innych operacji 
w tym głównie cementowania poszcze-
gólnych kolumn rur okładzinowych,

• Technologia cementowania dostosowana 
do stanu technicznego otworu oraz war-
tości ciśnień porowych, ciśnień szczelino-
wania i rozkładu temperatury w cemento-
wanym profilu geologicznym,

• Technologia doboru zaczynu cemento-
wego w aspekcie uszczelnienia poszcze-
gólnych warstw geologicznych wokół 
kolumn rur okładzinowych oraz w aspek-
cie procesów zachodzących po związaniu 
zaczynu cementowego w tym tworzenia 
się kamienia cementowego i ich od-
działywania fizycznego na integralność 
struktury skała-kamień cementowy- rury 
okładzinowe.

Obok w/w podstawowych elementów 
technologicznych istotnych w realizacji projek-
tu wiercenia nie mniej ważnym jest właściwe 
zaprojektowanie poszczególnych kolumn rur 
okładzinowych. Proces tego projektowania wy-

Zjawiska chemiczno-technologiczne zachodzące podczas wykonywania 
operacji zabiegu cementowania otworu w aspekcie wyznaczania obciążeń 
granicznych w procesie projektowania rur okładzinowych – część I

Wiesław 
Witek

Marcin 
Rzepka
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daje się łatwy z punktu widzenia narzędzi jakie 
są stosowane aktualnie w praktyce wiertniczej 
nie mniej jednak w tym miejscu warto mocno 
podkreślić, że: „Praktycznie nie jest możliwe 
idealne zaprojektowanie kolumny rur okładzi-
nowych z uwagi na występowanie szeregu 
barier tak fizycznych jak i operacyjnych- stąd 
też w procesie projektowania rur okładzino-
wych przyjmuje się stosowne współczynniki 
projektowania zwane powszechnie „współ-
czynnikami bezpieczeństwa”. Takie samo 
założenie można przyjąć w odniesieniu do 
procesu cementowania rur i uznać „a priori”, 
że nie da się idealnie zacementować danej 
kolumny rur tzn: wypełnić idealnie przestrze-
ni pierścieniowej ściana otworu - rury okła-
dzinowe a nawet przestrzeni pierścieniowej 
rura-rura”.

Takie stwierdzenie można wysunąć po ana-
lizie licznych przykładów stanu zacementowania 
rur okładzinowych.

W procesie projektowania otworu 
a w szczególności projektowania rur okładzi-
nowych i cementowania tych rur zakłada się 
(często) teoretycznie idealne warunki stanu 
technicznego otworu, które dyktują niejako 
warunki brzegowe dla sporządzanego projektu. 
Takie założenia muszą być przyjęte na etapie 
wstępnego projektowania w oparciu o ewentu-
alne rozpoznanie geologiczne rejonu wiercenia 
lub innych danych np: sejsmicznych. Nie mniej 
jednak założenia te są często weryfikowane 
w trakcie wiercenia i dokonuje się bieżących 
zmian w szczególności w odniesieniu do pro-
cesu cementowania ale nigdy w odniesieniu do 
zaprojektowanych i zamówionych z wyprzedze-
niem rur okładzinowych. Weryfikacja szczelności 
a nawet wytrzymałości rur okładzinowych po 
procesie ich zapuszczenia i zacementowania 
wykonana na podstawie profilowania RBT lub 
LoT jest często świadectwem słuszności podję-
tych decyzji w procesie projektowania kolumny 
rur ale niestety nie pozwala na dokonanie ja-
kichkolwiek zmian z uwagi na niepodważalny 
fakt, że: „Proces rurowania i cementowania 
jest najważniejszą i finalną czynnością w re-
alizacji projektu wiercenia ponieważ jest pro-
cesem nieodwracalnym”.

Wszelkie błędy popełnione na etapie pro-
jektowania rur okładzinowych oraz na etapie 
projektowania zaczynu cementowego i operacji 
cementowania rur są często przyczyną kosztow-
nych komplikacji wiertniczych a nawet w skraj-
nych przypadkach kończą się utratą otworu.

W obydwu częściach artykułu autorzy 
będą się starać wykazać jak proces projekto-
wania zaczynu cementowego jak również samo 
cementowanie i zjawiska chemiczno-techno-
logiczne związane z tą technologią wpływają 
na kwestie projektowania poszczególnych ko-

lumn rur okładzinowych oraz na kwestie ich 
wytrzymałości (szczególnie na zgniatanie) tak 
w momencie wytłaczania zaczynu cementowe-
go jako substancji płynnej jak również po zwią-
zaniu zaczynu cementowego i utworzeniu się 
kamienia cementowego a więc po powstaniu 
„struktury samonośnej” niezależnej od struk-
tury geologicznej skał otaczających jak również 
od stalowej struktury rur okładzinowych. Istot-
ną kwestią w tej relacji nowej struktury czyli 
„stalowa rura okładzinowa - kamień cemen-
towy - skała” jest brak jakichkolwiek informacji 
co do rozkładu naprężeń w obrębie struktury 
kamienia cementowego wobec posiadania 
w miarę dobrej wiedzy co do naprężeń jakie 
panują lub mogą panować w strukturze samej 
rury i strukturze otaczających skał lub w obrę-
bie ściany otworu.

Tego rodzaju sytuacja dyktuje szereg 
warunków jakie powinny być uwzględnione 
w procesie projektowania rur i zaczynów ce-
mentowych.

Opis zjawiska chemicznej hydratacji 
cementu

Hydratacja zaczynu cementowego jest bar-
dzo złożonym procesem przebiegającym w mie-
szaninie cementu z wodą (Dębińska, 2013; Kur-
dowski, 2010 i 2014; Neville, 2000; Ridi, 2010). 
W czasie wiązania i rozwoju wytrzymałości me-
chanicznej zachodzi seria reakcji hydratacji, które 
mają kluczowe znaczenie dla wytrzymałości po-
wstającego kamienia cementowego. Hydratacja 
cementu nie ma charakteru liniowego w czasie. 
Początkowo proces przebiega powoli, co pozwa-
la na odpowiednie umiejscowienie ziaren cemen-
tu przed związaniem.

Hydratacja fazy C3S, z uwagi na jej więk-
sze natężenie w porównaniu do hydratacji 
fazy C2S, jest głównym źródłem początkowego 
wiązania i rozwoju wytrzymałości na ściskanie 
w stwardniałym zaczynie. Z kolei hydratacja C2S 
odpowiada za końcową wytrzymałość cementu. 
Obydwa mechanizmy przebiegają w bardzo 
podobny sposób. Bazując na krzywej kalory-

metrycznej hydratacji fazy C3S (rys. 1) można 
wyróżnić 5 etapów reakcji hydratacji cementu:

I – przedindukcyjny – trwający do kilku 
minut o największym stopniu wydzielania ciepła 
(najbardziej egzotermiczny). Następuje wów-
czas gwałtowne uwodnienie cementu natych-
miast po kontakcie z wodą. Powstaje początko-
wa warstwa żelu C-S-H na powierzchni fazy C3S. 

II – indukcji – następuje spadek wydzie-
lania ciepła i powolne wytrącanie żelu C-S-H 
a także wzrost koncentracji jonów Ca2+ i OH –. 
Po osiągnięciu pełnego nasycenia w roztworze 
wytrąca się Ca(OH)2. Etap ten trwa około kilku 
godzin. W literaturze wyróżniane są dwie teorie 
jego przebiegu tj.:

• teorię warstwy ochronnej – zgodnie z nią 
przepuszczalność powstałego żelu C-S-
-H jest niska co powoduje zahamowanie 
dalszego procesu hydratacji i rozpoczęcie 
etapu indukcji. Według jednego z mecha-
nizmów w warstwie C-S-H tworzą się siły 
osmotyczne, które po pewnym czasie do-
prowadzają do pęknięcia warstwy C-S-H 
i powstania znacznej ilości wtórnego żelu 
C-S-H. Następnie warstewka żelu C-S-H 
przechodzi morfologiczne przemiany po-
wodujące wzrost przepuszczalności, przez 
co woda łatwiej przechodzi do warstwy 
przyspieszając dalszą hydratację.

• teorię opóźnionej krystalizacji – wytrą-
canie Ca(OH)2 przyspiesza proces hydra-
tacji. W tej teorii mowa jest o szeregu 
odwrotnych mechanizmów związanych 
z okresem indukcji. Wg jednego z me-
chanizmów przechodzące do roztworu 
jony Ca2+ i OH – powodują wzrost stop-
nia nasycenia wapnem, co prowadzi do 
opóźnienia hydratacji C3S ze względu na 
wysoką koncentrację jonów Ca2+.

III – wzrostu szybkości reakcji – następuje 
najbardziej gwałtowny etap hydratacji. Ca(OH)2 

zaczyna krystalizować z roztworu i C-S-H odkła-
da się na przestrzeniach wypełnionych wodą. 
Hydraty rozrastają się tworząc całość struktural-
ną przyszłego kamienia cementowego.

Rys. 1. Krzywa kalorymetryczna hydratacji fazy C3S.
Fig. 1. Hydration curve for C3S.
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IV – zmniejszenia szybkości reakcji – ma-
leje porowatość układu, transport jonów i wody 
przez siatkę żelu C-S-H ulegają spowolnieniu 
a natężenie hydratacji spada.

V – małej szybkości reakcji – proces 
hydratacji trwa dalej. Struktura ulega zagęsz-
czeniu, zmniejsza się porowatość i następuje 
wzrost wytrzymałości na ściskanie. Ten etap 
może trwać bardzo długo.

Rysunek 2 obrazuje sekwencję etapów pro-
cesu hydratacji cementu. Proces ten polega na 
równoległych reakcjach bezwodnych składników 
z wodą. Krzemian trójwapniowy C3S odpowiada 
za powstanie żelu C-S-H i wodorotlenku wapnia 
w początkowym etapie hydratacji, natomiast 
krzemian dwuwapniowy C2S w późniejszym eta-
pie reakcji. W trakcie procesu hydratacji następują 
zmiany stężenia zawartych w fazie ciekłej jonów, 
które powodują zmiany szybkości procesu.

Hydratacja faz glinowych, głównie C3A, jest 
najbardziej aktywna we wczesnej fazie tego 
procesu. Fazy glinowe mają znaczący wpływ 
na reologię zaczynu cementowego a także na 
wytrzymałość powstającego kamienia cemen-
towego. Hydratacja C4AF przebiega podobnie 
jak w przypadku C3A tylko wolniej. Pierwszym 
stopniem jest reakcja międzyfazowa między 
cząsteczkami nieuwodnionymi a wodą. Hydraty 
glinianowe nie tworzą warstwy ochronnej na 
powierzchni w przeciwieństwie do hydratów 
krzemianowych, dlatego też nie występuje tu 
etap indukcji i proces hydratacji zachodzi bardzo 
gwałtownie (Rzepka, 2019).

Charakterystyka poszczególnych 
parametrów zaczynu cementowego

Projektowanie zaczynu cementowego w od-
niesieniu do zakładanego profilu geologicznego 
i związanych z tym profilem parametrów ciśnienia 
porowego, ciśnienia szczelinowania i rozkładu 
temperatury statycznej i dynamicznej stanowi ele-
ment bariery fizycznej jaki ma wpływ na totalną 

niezawodność oddziaływania złożonego systemu 
jaki powstaje po zapuszczeniu rur okładzinowych 
a więc nowego systemu- struktury jakim jest skała 
– zaczyn cementowy/kamień cementowy – rura 
okładzinowa. Ten nowy system musi zapewnić 
operacyjną integralność w ciągu wszystkich cykli 
fazowych jakie mogą zachodzić w otworze. Głów-
nym wymaganiem natury fizycznej systemu skała 
–zaczyn/kamień cementowy – rura okładzino-
wa jest zachowanie szczelności i wytrzymałości 
struktury dla różnych zakładanych scenariuszy 
operacyjnych jakie są planowane w danych otwo-
rze lub występowania skrajnie niekorzystnych 
warunków obciążeń struktury na granicy jej znisz-
czenia lub trwałego uszkodzenia. Do takich scena-
riuszy można zaliczyć m.in.

• Utratę kontroli ciśnień podczas cemento-
wania,

• Wywołanie dopływu płynu złożowego 
do przestrzeni struktury,

• Powstanie niepożądanej wolnej prze-
strzeni tzw: MICROANNULUS w trakcie 
testów ciśnieniowych,

• Wywołanie zjawiska zgniatania rur okła-
dzinowych w trakcie utraty oddziaływania 
ciśnienia hydrostatycznego już w proce-
sie żelowania zaczynu lub przekroczenie 
dopuszczalnych ciśnień zgniatania rur na 
wskutek skrajnego opróżnienia tych rur 
w trakcie wiercenia lub w trakcie plano-
wanego technologicznego opróżnienia 
kolumny,

Hydrostatycznym elementem bariery fizycz-
nej jest kolumna płynu lub płynów jaki wywiera 
ciśnienie hydrostatyczne , które z reguły musi 
przewyższać ciśnienie porowe płynu złożowego 
dla potencjalnej strefy dopływu. Do takich pły-
nów można zaliczyć:

- płuczkę,
- bufor cementowy,
- zaczyn cementowy (w fazie płynnej),
- wodę lub płyn pakerowy.

Bardzo ważnym jest aby zrozumieć i brać 
pod uwagę fakt, że oddziaływanie hydrostatycz-
ne w/w płynów może ulegać zmianie (na ogół 
powoduje obniżenie ciśnienia hydrostatyczne-
go) na wskutek procesu sedymentacji płuczki lub 
buforu jak również procesu solidyfikacji zaczynu 
cementowego czyli tworzenia się kamienia ce-
mentowego w procesie żelowania i tworzenia 
struktury statycznej wytrzymałości żelowej tzw: 
Static Gel Strenght (SGS). Praktycznie wytłoczo-
ny zaczyn cementowy w momencie rozpoczęcia 
procesu żelowania zaczyna natychmiast tracić 
właściwość transmisji ciśnienia hydrostatyczne-
go (Sabins, 1982).

Zjawisko żelowania dotyczy również sa-
mych płuczek wiertniczych aczkolwiek utrata 
oddziaływania hydrostatycznego jest nieporów-
nywalnie mniejsza niż w przypadku żelowania 
zaczynu.

Proces tworzenia się struktury żelowej, któ-
ry będzie opisany w innym rozdziale artykułu 
kończy się praktycznie po osiągnięciu wytrzy-
małości kamienia cementowego na poziomie 
250 psi (czyli ok. 17 bar lub 1,7 MPa). W tym 
momencie należy zakładać , że zaczyn cemento-
wy traci kompletnie swoje oddziaływanie hydro-
statyczne, które zostaje przejęte przez działanie 
innych płynów takich jak:

- woda zarobowa,
- płyn złożowy,
- płuczka jaka była stosowana w procesie 

cementowania.
Zjawisko utraty ciśnienia hydrostatycznego 

w procesie wiązania zaczynu cementowego 
jest szeroko udokumentowane w literaturze 
i nie stanowi aktualnie  żadnej kontrowersji 
w szczególności dla założeń i warunków brze-
gowych przy projektowaniu rur okładzinowych 
(Nelson, 1990).

Rodzaj płynu jaki powstaje lub pozostaje 
po procesie wiązania zaczynu cementowego 
w przestrzeni pomiędzy rurami okładzinowymi 

Rys. 2. Etapy hydratacji cementu: a) ziarna cementu rozproszone są w wodzie, b) utworzenie warstwy żelu C-S-H na ziarnach cementu, c) rozerwanie warstw żelu pod ciśnieniem osmotycznym 
i narastanie wtórnego żelu C-S-H, d) wypełnienie porów w zaczynie po dłuższym okresie czasu (pełny wzrost fazy C-S-H i wodorotlenku wapnia).
Fig. 2. Stages of cement hydration: a) cement grains are dispersed in water, b) formation of a C-S-H gel layer in cement grains, c) breaking the gel layers under osmotic pressure and build up 
of secondary C-S-H gel, d) filling the pores in cement slurry after a longer time (full growth of C-S-H phase and calcium hydroxide).
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a kamieniem cementowym lub skałą jest bardzo 
istotny w procesie projektowania i obliczeń wy-
trzymałościowych rur okładzinowych. Zawsze 
dla takich obliczeń należy przyjąć taki rodzaj 
płynu jaki jest najbardziej niekorzystny dla uzy-
skania bezpiecznych wartości obciążeń jakie 
są przenoszone na daną kolumnę rur okładzi-
nowych. Problem ten będzie szerzej poruszony 
w rozdziale dot. projektowania rur.

Zagadnienie projektowania i testowania la-
boratoryjnego zaczynu cementowego jest szero-
ko omówione w bogatej literaturze przedmiotu 
(PN-EN ISO 10426-1: 2013, PN-EN ISO 10426-
2: 2006). W artykule nie będzie omawiana cała 
sfera techniczna związana z wierceniem otworu 
(technologia płuczkowa) i wykonaniem zabiegu 
cementowania jak również wyposażenia tech-
nologicznego tak w zakresie sprzętu cementa-
cyjnego jak również uzbrojenia czy wyposaże-
nia zapuszczanej kolumny rur okładzinowych. 
Zakłada się, że kwestie techniczne związane 
z procesem wiercenia, rurowania i cementowa-
nia nie stanowią problemu w zrozumieniu zja-
wisk, o których mowa jest w artykule.

Generalnie każdy zabieg cementowania ma na 
celu:

• zapewnienie odpowiedniej izolacji hy-
draulicznej w okresie pracy otworu,

• skuteczne wypełnienie odpowiednim za-
czynem cementowym przestrzeni pierście-
niowej pomiędzy ścianą otworu a rurą lub 
poszczególnymi rurami,

• zapewnienie zabezpieczenia antykorozyj-
nego rur przez utworzony kamień cemen-
towy,

• uzyskanie odpowiednich własności me-
chanicznych kamienia cementowego dla 
utrzymania trwałego podparcia mecha-
nicznego (utwierdzenia),

• uszczelnienie kolumny rur okładzinowych 
w otworze jak również uzyskania mini-
malnej przyczepności kamienia cemento-
wego do powierzchni zewnętrznej rur,

W procesie projektowania zaczynu cemen-
towego rozważane i badane są różne parametry 
mające istotny wpływ na jakość zabiegu ce-
mentacyjnego a w konsekwencji na integral-
ność całego otworu w okresie jego eksploatacji 
a w szczególności integralności nowej struktury 
powstałej po związaniu zaczynu a więc struktury 
skała – kamień cementowy – rura okładzinowa.

Do istotnych parametrów z punktu widze-
nia projektowania zaczynu i skuteczności pro-
cesu cementowania oraz zjawisk jakie powstają 
po związaniu zaczynu i utworzeniu się kamienia 
cementowego możemy zaliczyć następujące pa-
rametry:

• właściwości reologiczne zaczynu,
• kontrola hydrostatycznego oddziaływa-

nia zaczynu i kamienia cementowego,
• kontrola wielkości filtracji zaczynu,
• kontrola wielkości tworzenia się wolnej 

wody i sedymentacji,
• kontrola procesu żelowania zaczynu ce-

mentowego w aspekcie parametru Static 
Gel Strenght (SGS),

• kontrola odporności na dopływ płynu 
złożowego (gaz, solanka, itp.),

• kontrola i badania wytrzymałości kamie-
nia cementowego – UCA,

• kurczenie się lub ekspansja zaczynu ce-
mentowego i jego skutki,

• trwałość kamienia cementowego 
w czasie,

• badanie odporności kamienia cemento-
wego na korozję

Proces projektowania i badania właściwości 
zaczynu cementowego oraz kamienia jest oparty 
na licznych standardach API oraz PN i jest szero-
ko opisany w literaturze przedmiotu (PN-EN ISO 
10426-1: 2013, PN-EN ISO 10426-2: 2006). 

• Gęstość zaczynu cementowego.
Gęstość zaczynu cementowego odgrywa 

kluczową rolę w projektowaniu zabiegu cemen-
towania. Generalnie odpowiedni dobór gęstości 
każdego zaczynu ma do spełnienia 2 podstawo-
we zadania a mianowicie:

a) Zapobiegać ucieczkom płuczki lub innych 
płynów do formacji,

b) Zapobiegać dopływom płynu złożowego 
z warstw przepuszczalnych,

Z funkcji tych wynika ,że dobór gęstości za-
czynu cementowego musi wynikać z gradientów 
ciśnień porowych oraz z ciśnień szczelinowania 
i jednocześnie uwzględniać opory hydrauliczne 
jaką wynikają z procesu przetłaczania zaczynu. 
Warto również dodać, że dobór gęstości dla da-
nego zaczynu cementowego musi być zawsze 
rozpatrywany w aspekcie zjawiska budowy 
wytrzymałości żelowej zaczynu w czasie jak 
również wytrzymałości kamienia cementowego 
oraz stabilności samego zaczynu. Ta ostatnia 
cecha wiąże się ściśle z możliwością mieszania 
zaczynu z różnymi dodatkami, które mogą mieć 
istotne znaczenie dla stabilności zaczynu.

Kwestia budowy wytrzymałości żelowej 
zaczynu w czasie zależna wprost od gęstości za-
czynu i wynikająca z tego zjawiska utrata oddzia-
ływania hydrostatycznego płynnego słupa cieczy 
czyli zaczynu cementowego jest istotna w sytu-
acjach gdzie w zabiegu cementowania stosuje się 
2 różne (pod względem gęstości) zaczyny.

Ocena utraty oddziaływania hydrostatycz-
nego na podstawie oceny budowy struktury 
żelowej dla” lekkiego” cementu może okazać 
się kluczowa dla zachowania równowagi ci-
śnień w strukturze skała – kamień cemento-
wy – rura okładzinowa. Innymi słowy szybsza 

budowa struktury żelowej „lekkiego” zaczynu 
w stosunku do „cięższego”  zaczynu może wy-
wołać dopływ płynu złożowego i niekorzystnie 
wpłynąć na właściwe uszczelnienie cementowa-
nego otworu.

• Czas gęstnienia zaczynu cementowego.
Czas gęstnienia zaczynu cementowego do-

bierany jest do warunków otworowych (ciśnie-
nie, temperatura) oraz wynika z technologicz-
nych parametrów czasu wytłaczania zaczynu 
(dobicia klocka) przy założonych parametrach 
wydajności dla poszczególnych przetłaczanych 
płynów (płuczka, bufor, zaczyn cementowy 
i tzw: przybitka czyli płyn wytłaczający zaczyn 
poza rury).

Generalnie za czas gęstnienia zaczynu 
uważa się czas, w którym zaczyn jest na tyle 
płynny, że może być „pompowalny” czyli może 
być tłoczony. Czas gęstnienia zaczynu określa 
się laboratoryjnie i  wynika m.in. z wartości 
wskaźnika Bc a jego graniczną wartością jaka 
jest dopuszczalna dla przetłaczania jest wartość 
< 70 Bc. Dla właściwego uchwycenia czasu 
gęstnienia zaczynu określa się również war-
tość 30 Bc i porównuje z wartością czasu jaka 
wynika z uzyskania 70 Bc. Porównanie to daje 
bardziej rzetelny obraz dla ustalenia finalnego 
czasu gęstnienia (uwzględniając margines bez-
pieczeństwa), który nie powinien być zbyt dłu-
gi po wytłoczeniu finalnym zaczynu ponieważ 
wydłuża proces żelowania i może powodować 
nadmierną sedymentację fazy stałej. Jak już po-
wyżej wspomniano zjawiska te niekorzystnie 
wpływają na utratę oddziaływania hydraulicz-
nego wiążącego zaczynu cementowego powo-
dując zakłócenie równowagi ciśnień w otworze. 

• Filtracja zaczynu cementowego.
Zjawisko filtracji zaczynu cementowego 

a w konsekwencji wielkość tej filtracji określa-
na w cm3 wg. obowiązujących w badaniach 
laboratoryjnych metod odgrywa kluczową rolę 
w zapobieganiu dopływu płynu złożowego 
w trakcie zabiegu cementowania. Wielkość 
filtracji oraz jej natężenie ma istotny wpływ 
na zachowanie równowagi ciśnień w otworze 
i utrzymaniu minimalnego (wymaganego prze-
pisami) nadciśnienia w stosunku do założonych 
ciśnień porowych. Zbyt duża filtracja zaczynu 
cementowego w szczególności w strefach gdzie 
można spodziewać się dopływu płynu złożo-
wego (gaz , ropa naftowa, solanka) jest bar-
dzo niekorzystna z punktu widzenia nie tylko 
zachowania równowagi ciśnień ale może mieć 
fatalne skutki na samą jakość cementowania 
w ocenie profilowania RBT.

Generalnie nie ma zaleceń co do stosowa-
nia zaczynów cementowych o określonych war-
tościach filtracji nie mniej jednak jako generalną 
zasadę stosowaną w cementowaniu uznaje się 
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regułę, że: „Kontrola wielkości filtracji zaczy-
nu jest preferowana dla stref o potencjal-
nym dopływie płynu złożowego. Tak gdzie 
spodziewany jest dopływ płynu złożowego 
oraz w strefach o dużej przepuszczalności 
wielkość filtracji musi być możliwie jak naj-
mniejsza z zachowaniem optymalnych innych 
cech reologicznych zaczynu w szczególności 
gęstości i granicy płynięcia”.

Dla mniej istotnych zabiegów z punktu 
widzenia znaczenia jakości cementowania dla 
uszczelnienia danej kolumny rur okładzinowych 
parametr wielkości filtracji zaczynu nie jest aż 
tak istotny i może być kilkakrotnie przekraczać 
wartość jaka jest wymagana dla stref o poten-
cjalnym dopływie płynu złożowego.

• Stabilność zaczynu cementowego, sedy-
mentacja, wolna woda (odstój).
Stabilność czyli zachowanie jednorodności 

zaczynu cementowego jest istotną właściwością 
zaczynu dla przeciwdziałania przepływu płynów 
w przestrzeni pierścieniowej (rura-zaczyn lub 
skała zaczyn). Zjawisko powstawania wolnej 
wody (odstoju) i zjawisko sedymentacji mogą 
pojawiać się jednocześnie lub niezależnie tzn: 
powstanie wolnej wody niekoniecznie może 
wywołać zjawisko sedymentacji. Zjawisko po-
wstawania wolnej wody powoduje powstawa-
nie kanałów i przestrzeni w zaczynie i kamieniu 
cementowym , które są naturalnymi drogami 
dopływu płynu złożowego. Taka sytuacja powo-
duje zaburzenie równowagi ciśnień i wywołuje 
powstanie warunków podciśnienia w stosunku 
do ciśnień porowych co może wywołać urucho-
mienie dopływu i przepływu płynów złożowych. 
Kontrola powstawania wolnej wody jest impe-
ratywem w projektowaniu zaczynu szczególnie 
dla stref gdzie można spodziewać się dopływu 
płynów złożowych nie mówiąc już o wpływie 
jaki parametr ten wywiera na jakość cemento-
wania czyli wypełniania podstawowych funkcji 
uszczelnienia rur okładzinowych. Powstawanie 
wolnej wody i tworzenie się kanałów to nie tyl-
ko kwestia zaburzenia równowagi ciśnień ale 
również kwestia jakości zaczynu jaki pozostaje 
po uwolnieniu się wody ze struktury zaczynu. 
Wraz z separacją wody z zaczynu następuje za-
gęszczenie się cząsteczek pozostałego cementu 
co ma niekorzystny wpływ na kontrolę procesu 
żelowania (praktycznie nie ma kontroli nad tym 
procesem) a tym samym zmianę innych para-
metrów zaczynu w tym zdolności do transmisji 
ciśnienia hydrostatycznego jakie powinno być 
wywierane na określone warstwy zawierające 
płyn złożowy lub ciśnienia oddziaływującego na 
daną kolumnę rur okładzinowych. Dodatkowo 
sedymentacja, która powoduje zagęszczenie 
się cząsteczek cementu w dolnej partii zaczynu 
i obniżenie koncentracji cząsteczek w górnej 

partii zaczynu powoduje zmianę warunków 
rozkładu ciśnień działających na strefy prze-
puszczalne i zmienne ciśnienie jakie działa na 
rury okładzinowe. Taka zmiana w sedymentacji 
powoduje automatycznie zmiany w procesie 
żelowania zaczynu przy czym dla większej kon-
centracji cząstek proces żelowania jest większy 
i odwrotnie co oznacza obniżenie wytrzymałości 
kamienia cementowego i zwiększoną przepusz-
czalność takiej strefy o niższej koncentracji czą-
steczek cementu.

• Reologia zaczynu cementowego.
Reologia zaczynu cementowego ma wpływ 

na wytłaczanie płynów i wielkość oporów hy-
draulicznych w trakcie zabiegu cementowa-
nia. Parametry reologiczne zaczynu zależne 
są w dużym stopniu od temperatury jaka ist-
nieje w otworze w trakcie zatłaczania zaczynu 
(w mniejszym stopniu od ciśnienia wgłębnego) 
i zasadniczo podnosi reologię zaczynu a w nie-
których przypadkach stabilność zaczynu cemen-
towego jest wprost zależna od jego reologii. 
Dodatek niektórych komponentów do zaczynu 
cementowego w celu kontroli parametrów 
reologicznych może mieć istotny wpływ na 
przebieg procesu żelowania zaczynu. W pro-
jektowaniu zaczynu cementowego jego reolo-
gia jest istotna z punktu widzenia efektywności 
wytłaczania zaczynu w powiązaniu z reologią 
tak buforu jak i płuczki wiertniczej. Zgodność 
reologiczna poszczególnych płynów w projek-
cie cementowania jest istotnym czynnikiem dla 
właściwego wypełnienia przestrzeni pierście-
niowej cementem i uzyskania dobrej jakości ka-
mienia cementowego nie tylko pod względem 
parametrów mechanicznych ale pod względem 
jednorodności struktury i związania tak z rurą 
okładzinowa jak i ze skałą.

• Statyczna Wytrzymałość Strukturalna za-
czynu cementowego - SGS.
Proces żelowania zaczynu cementu nastę-

puje praktycznie natychmiast po zakończeniu 
wytłaczania zaczynu cementowego. Budowanie 
struktury żelowej jest opisane i udokumentowa-
ne w licznej literaturze przedmiotu na podsta-
wie wielu niezależnych badań laboratoryjnych 
i badań stanowiskowych (PN-EN ISO 10426-6: 
2012).

Tworzenie się struktury żelowej zaczynu 
prowadzi do powstania specyficznej cechy 
tworzywa określanego mianem Statycznej Wy-
trzymałości Strukturalnej zaczynu zwanej z no-
menklaturze angielskiej jako Static Gel Strenght 
– w skrócie SGS. W dalszym tekście artykułu 
autorzy będą posługiwać się tym skrótem jako 
powszechnie przyjętym  i stosowanym w pro-
cedurach obowiązujących w projektowaniu 
i badaniach laboratoryjnych wg. PN-EN ISO 
10426-6: 2012.

Tworzenie się struktury żelowej i SGS jest 
jednym z istotnych czynników mających wpływ 
na rozkład ciśnienia hydrostatycznego w struk-
turze rura – zaczyn – skała.

W momencie kiedy struktura żelowa za-
czynu cementowego zaczyna wchodzić w inte-
rakcję czyli wzajemne oddziaływanie pomiędzy 
rurami okładzinowymi i ścianą otworu  rozpo-
czyna się automatycznie proces utraty zdolności 
transmisji ciśnienia hydrostatycznego jak rów-
nież właściwości zaczynu dla utrzymywania fazy 
stałej w warunkach statycznych  (po zakończe-
niu tłoczenia zaczynu i dobiciu klocka cementa-
cyjnego).

W literaturze przedmiotu opisuje się me-
tody oceny wpływu tworzenia się struktury 
żelowej (SGS) na ewentualny dopływ płynu 
złożowego (gaz, solanka).

Ocena ta polega m.in. na obliczeniu warto-
ści SGS zwanej dalej CSGS (Calculated Static Gel 
Strenght) dla danych warunków otworowych 
i z kolei pomiaru tej wartości w warunkach la-
boratoryjnych.

CSGS jest zdefiniowana jako wartość wy-
trzymałości żelowej zaczynu w aspekcie roz-
kładu ciśnienia hydrostatycznego do momentu 
osiągnięcia równowagi ciśnienia czyli równo-
wagi hydrostatycznej w odniesieniu do wartości 
ciśnienia porowego dla danej formacji złożowej, 
z której spodziewany jest potencjalny dopływ 
płynu złożowego.

Wartość danego CSGS jest obliczana na pod-
stawie następującego wzoru (Nelson, 1990).

CSGS = OBP x 300 + L/D eff

Gdzie:
OBP - oznacza początkowe nadciśnienie wy-
wierane na złoże lub strefę stanowiącą róż-
nicę pomiędzy ciśnieniem hydrostatycznym 
zaczynu a ciśnieniem porowym (wyrażone 
w jednostkach PSI)
300 - współczynnik przeliczeniowy
L - wysokość (długość) słupa zaczynu ce-
mentowego ponad strefę dopływu płynu 
złożowego (w stopach)
Deff – średnica efektywna (w calach) stanowi 
różnicę pomiędzy średnicą zewnętrzną rur 
okładzinowych a średnica otworu (w calach)

Zaprezentowany powyżej wzór dla obli-
czenia CSGS w jednostkach PSI może być prze-
kształcony dla jednostek SI nie mniej jednak 
z uwagi na fakt ,że wartość CSGS jest najczęściej 
obliczana na podstawie specjalnego programu 
komputerowego stosowanie wzoru j.w. jest ob-
ligatoryjne.

Finalny wynik obliczeń wyrażany w jed-
nostkach PSI może być przeliczany na jednostki 
SI np.: Pa lub MPa.
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Jak wykazały badania laboratoryjne opi-
sane m.in. w (Pour i Moghadasi, 2007) za-
czyn cementowy , który osiągnął wartość SGS 
w przedziale 250 do 500 lbf/100 ft2 lub 125 
do 250 Pa (co wyraża się jako wytrzymałość 
strukturalna) blokuje skutecznie dopływ płynu 
złożowego a w przypadku dopływu gazu jego 
„perkolację” czyli bąbelkową penetrację zaczynu 
cementowego.

W praktyce przyjmuje się ze względów 
bezpieczeństwa konserwatywnie górną granicę 
CSGS czyli 500 lbf/100 ft2 lub 250 Pa co pozwala 
na uniknięcie pomyłek w ocenie rodzaju i jakości 
dopływającego medium złożowego. Regulacja 
wartości CSGS może wynikać jedynie z regula-
cji gęstości zaczynu cementowego natomiast 
inne parametry reologiczne nie mają praktycz-
nie znaczenia. Oczywistym jest, że regulacja tej 
wartości może być wynikiem zmiany średnicy 
zapuszczanych rur okładzinowych i średnicy 
otworu ale tego rodzaju rozwiązania stosowane 
są w sytuacjach gdzie problem potencjalnego 
dopływu płynu złożowego (szczególnie gazu) 
jest bardzo dobrze rozpoznany. Przy określaniu 
CSGS istotnym jest pomiar czasu jaki jest mierzo-
ny w pomiarach laboratoryjnych a więc czasu od 
uzyskania obliczonej teoretycznej wartości CSGS 
do momentu osiągnięcia przez zaczyn wartości 
SGS na poziomie 500 lbf/100 ft2 (250 Pa).

Do oznaczania statycznej wytrzymałości 
strukturalnej SGS stosuje się np. urządzenie 
w którym pomiar następuje po okresie miesza-
nia potrzebnym do teoretycznego zatłoczenia 
zaczynu do przestrzeni pierścieniowej. Urządze-
nie jest tak zaprojektowane, żeby symulowało 
warunki otworowe, które można kontrolować 
w czasie badania. Po symulowanym zatłocze-
niu zaczynu następuje wyłączenie mieszania 
a pomiar statycznej wytrzymałości strukturalnej 
wykonywany jest przy użyciu rotujących stale 
i bardzo wolno (0,5 – 2,0 stopni na minutę) ło-
patek napędzanych przez napęd magnetyczny. 
Metoda ta zapewnia stały i ciągły pomiar mo-
mentu obrotowego, z którego następnie, znając 
geometrię łopatek, oblicza się statyczną wytrzy-
małość strukturalną. Rysunek 3 przedstawia 
poglądowy schemat aparatu do pomiaru SGS. 

Konfrontacja wyników obliczeń CSGS z wy-
nikami pomiarów laboratoryjnych i ustalenie 
czasu żelowania do osiągnięcia wartości 500 
lbf/100ft2 (250 Pa) jest wskaźnikiem określają-
cym poprawność parametrów zaprojektowane-
go zaczynu cementowego. Generalnie przyjmu-
je się, że jeżeli czas ten dla osiągnięcia CSGS 
wynosi 45 min i mniej wówczas należy zakładać, 
że proces żelowania i zabezpieczenia dopływu 
płynu złożowego do otworu jest pod kontrolą co 
oznacza jednocześnie prawdopodobnie dobrą 
jakość stanu zacementowania otworu, która 
musi być potwierdzona profilowaniem RBT.

Zaznaczając bardzo istotną kwestię jaką jest 
tworzenie się żelowej struktury zaczynu , która 
prowadzi do zmiany rozkładu ciśnienia hydro-
statycznego należy podkreślić ,że proces ten jest 
funkcją kinetyki procesu hydratyzacji cementu 
uzależniony w głównej mierze od: 

• temperatury jaka panuje w otworze 
w trakcie wiązania zaczynu,

• właściwości chemicznych i fizycznych sa-
mego cementu,

• dodatków chemicznych jakie dodawane 
są do zaczynu, które mogą wpływać na 
kinetykę procesu hydratacji cementu i re-
gulować przebieg procesu żelowania.

• Kontrola i badania wytrzymałości ka-
mienia cementowego Ultrasonic Cement 
Analysis - UCA
Jednym z istotnych parametrów w ocenie 

stanu zacementowania rur jest jakość kamienia 
cementowego jaki powstaje w procesie hydra-

tacji zaczynu. Mechaniczne parametry związa-
nego zaczynu cementowego - kamienia cemen-
towego takie jak wytrzymałość na ściskanie, 
wytrzymałość na rozciąganie, moduł Young’a, 
moduł Poisson’a, wytrzymałość na przyczepność 
(kohezja),wewnętrzny kąt tarcia itd.; stanowią 
podstawowe wskaźniki dla oceny jakości zabiegu 
cementowania rur okładzinowych. Ocena ta od-
bywa się już w badaniach UCA na poziomie labo-
ratoryjnym w momencie projektowania zaczynu 
cementowego oraz w badaniach profilowania 
akustycznego RBT lub CBL w zacementowanych 
rurach okładzinowych po uzyskaniu minimalnej 
wytrzymałości kamienia na ściskanie kc określonej 
na podstawie pomiarów w aparaturze UCA (rys. 
4) lub w trakcie badań wytrzymałościowych na 
próbkach związanego cementu.

Zachowanie i ocena in-situ nowej struktury 
po cementowaniu rura - kamień cementowy - 
skała jest zagadnieniem bardzo skomplikowa-

Rys 3. Schemat aparatu Static Gel Strength Measurement.
Fig. 3. Diagram of the instrument Static Gel Strength Measurement.

Rys. 4. Ultradźwiękowy Analizator Cementu (Ultrasonic Cement Analyzer) z nakładką SGSM (Static Gel Strength Measurement).
Fig. 4. Ultrasonic Cement Analyzer with additional accessories SGSM (Static Gel Strength Measurement).
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nym i zasadniczo nie sposób jest ocenić rodzaj 
i wielkości naprężeń jakie powstają w takiej struk-
turze po związaniu zaczynu a w szczególności 
naprężeń w strukturze samego kamienia wzglę-
dem potencjalnych obciążeń tego kamienia jakie 
mogą się pojawić w okresie eksploatacji odwiertu 
lub danej kolumny rur okładzinowych.

Naprężenia te wywierane są na strukturę 
kamienia poprzez:

• Zmiany temperatury w otworze w proce-
sie wiercenia lub eksploatacji,

• Testy ciśnieniowe na rurach wynikające 
z programu wiercenia lub eksploatacji,

• Zmiany równowagi ciśnień w obrębie 
danej kolumny rur okładzinowych 
w szczególności przy opróżnieniu rur,

• Zmniejszanie się ciśnień złożowych zwią-
zane z eksploatacją złoża.

Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną 
powstawania szczelin na styku rura okładzino-
wa - kamień cementowy lub kamień cemento-
wy -skala i powodować jego destrukcję poprzez 
przekroczenie wytrzymałości na rozrywanie lub 
ściskanie albo kombinację tych naprężeń.

Badania UCA są wykonywane w całym 
okresie procesu żelowania i wiązania zaczynu 
do uzyskania określonej i wymaganej w projek-
cie wartości kc (wytrzymałości kamienia cemen-
towego na ściskanie) lub dłużej natomiast profi-
lowanie CBL lub RBT wykonuje się po uzyskaniu 
wartości kc> 7 MPa lub po okresie wiązania 
zaczynu tzw: WOC (stójki na związanie cemen-
tu) ustalonej na podstawie decyzji Kierownika 
Ruchu Zakładu i na podstawie ewentualnie po-
miarów UCA.

Obydwa badania czyli UCA, CBL lub RBT są 
pomiarami akustycznymi polegającymi general-
nie na profilowaniu przebiegu fali akustycznej 
przez poszczególne ośrodki czyli skała- kamień 
cementowy – rura okładzinowa i oceny charakte-
ru tego zapisu na tle określonych wzorców. Jeżeli 
badanie UCA wskazuje generalnie na wynik jaki 
osiąga kamień cementowy na ściskanie w czasie 
to profilowanie CBL lub RBT uwzględnia wartość 
kc kamienia cementowego, rodzaj stosowanej 
płuczki oraz rodzaj i właściwości skały.

Z uwagi na brak informacji o rozkładzie 
naprężeń w strukturze kamienia cementowego 
jaki powstał w obrębie przestrzeni pierścienio-
wej rura-ściana otworu profilowanie CBL lub 
RBT jest profilowaniem względnym i podlega 
jedynie interpretacji jakości związania cementu 
z rurą lub skałą i jest określane jako:

- dobre lub bardzo dobre
- słabe lub bardzo słabe
- brak związania
Tego rodzaju przyjęty sposób interpretacji nie 

daje żadnych podstaw do określenia skuteczno-
ści cementowania w zakresie np.: stwierdzenia 

pełnej izolacji danej strefy otworu lub braku 
wolnej przestrzeni na styku kamienia cemento-
wego z rurą okładzinową lub ze ścianą otworu. 
W praktyce bardzo rzadko występuje sytuacja 
interpretowana jako „bardzo dobre związanie” 
czy to ze skałą czy to z rurą. Wynika to ze skom-
plikowanego procesu jakim jest proces samego 
wiercenia otworu i jego cementowania. Różno-
rodność i zmienność warunków geologicznych , 
anizotropia środowiska skalnego, uwarunkowa-
nia techniczne wynikające z technologii wierce-
nia i jakość wykonania otworu, dostosowanie 
technologii płuczkowej do warunków otworo-
wych i finalnie kompatybilne dostosowanie za-
czynu cementowego do warunków otworowych 
powoduje, że ocena stanu cementowania przy 
zastosowaniu technik CBL lub RBT musi być 
relatywna i sugestywna a nie wskaźnikowa cho-
ciaż w profilowaniu tym stosuje się tzw: BOND 
INDEX, który wskazywałby na zagwarantowanie 
trwałości związania kamienia określonego war-
tościami np: ciśnienia jako wskaźnika adhezji lub 
minimalnego wskaźnika izolacji określonego do-
świadczalnie na poziomie laboratoryjnym.

W profilowaniu CBL lub RBT występuje czę-
sto tzw: MICROANNULUS czyli mini szczelina na 
styku rura-kamień cementowy, która powoduje 
zasadniczą trudność w ocenie stopnia związania 
kamienia cementowego. Zjawisko powstawania 
MIROANNULUS jest dobrze rozpoznane i opisa-
ne w literaturze (Nelson, 1990) i wynika nie tylko 
z chemicznego procesu hydratyzacji cementu ale 
również może wynikać z niewłaściwego zapro-
jektowania i wykonania zabiegu cementowania 
jak równie z niewłaściwych decyzji dotyczących 
przeprowadzenia prób ciśnieniowych na rurach 
po cementowaniu lub w trakcie wiercenia otwo-
ru poniżej buta rur uprzednio zacementowanej 
kolumny. Opis i interpretacja jakości stanu zace-
mentowania rur jest szczegółowo opisana w li-
teraturze przedmiotu (Nelson, 1990).

Kurczenie się lub ekspansja zaczynu 
cementowego i jego skutki

W procesie hydratacji cementu czyli pod-
czas reakcji z wodą powstaje nowy produkt 
(zaczyn cementowy), którego finalna objętość 
jest mniejsza niż objętość poszczególnych skład-
ników mieszaniny. Wobec braku dostępu do 
nowej porcji wody w procesie wiązania zaczynu 
następuje w określonych warunkach otworo-
wych proces jego kurczenia. Kurczenie cementu 
można określić dwuznaczeniowo czyli:

• Kurczenie zewnętrzne powodujące zmia-
nę objętości (wymiarów zewnętrznych),

• Kurczenie wewnętrzne powodujące 
zwiększenie porowatości matrycy struk-
tury cementu i tym samym  redukcję ci-
śnienia porowego.

Pierwsze kurczenie określane jako ze-
wnętrzne jest często powodem utraty szczelno-
ści kamienia cementowego i oddziaływania hy-
drostatycznego płynu (wody zarobowej, płuczki 
lub płynów złożowych) jaki będzie gromadził się 
w powstałej szczelinie wokół rur okładzinowych 
i kamienia cementowego.

Z kolei kurczenie wewnętrzne cementu 
jest istotne dla zachowania równowagi ciśnień 
hydrostatycznych w procesie żelowania i two-
rzenia się nowej struktury, która z założenia 
nie powinna być przepuszczalna dla płynów 
złożowych (głównie gazu). Proces ten jest sze-
roko omówiony w licznej literaturze przedmiotu 
(Radecki i Witek, 2000)

Jednym ze sposobów przeciwdziałania pro-
cesowi kurczenia jest stosowanie odpowiednich 
dodatków pęczniejących, które co trzeba mocna 
podkreślić mogą obniżać parametry mechanicz-
ne kamienia cementowego i w sposób zasad-
niczy negatywnie wpływać na powstawanie 
zjawiska MICROANNULUS.

Kompatybilność płynów 
w cementowaniu otworów

W procesie projektowania zabiegu ce-
mentowego należy brać pod uwagę fakt 
(mimo stosowania środków mechanicznej 
izolacji w postaci klocków cementacyjnych), 
że poszczególne płyny na styku mogą ulegać 
mieszaniu. W związku z tym w badaniach la-
boratoryjnych należy zgodnie z określonymi 
procedurami (PN-EN ISO 10426-1: 2013, PN-
-EN ISO 10426-2: 2006) dokonać oceny zgod-
ności czyli kompatybilności poszczególnych 
płynów. Ocena tej zgodności polega głównie 
na potwierdzeniu czy powstała mieszanina 
na styku dwóch płynów nie wywołuje niepo-
żądanych reakcji chemicznych, które mogłyby 
negatywnie wpływać na proces zatłaczania 
zaczynu. Na styku mieszanych płynów może 
dochodzić do zmiany reologii i w przypadku 
niezgodności chemicznej (braku kompatybil-
ności) powstaje mieszanina o zwiększonej 
lepkości, co może powodować nieefektywne 
wytłoczenie płuczki w obrębie przestrzeni 
pierścieniowej (rura - ściana otworu) zaczy-
nem i jednocześnie spowodować wzrost opo-
rów hydraulicznych tłoczenia. Taki scenariusz 
przy braku kompatybilności przetłaczanych 
płynów jest jednym z głównych powodów 
nieskutecznego wykonania zabiegu cemen-
towania i wywołania przez to negatywnych 
skutków w postaci nieszczelności i niskich 
parametrów mechanicznych kamienia cemen-
towego.

Innym istotnym czynnikiem w zagad-
nieniu zgodności (kompatybilności) doboru 
płynów podczas zabiegu cementowania jest 
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stosowanie hierarchii gęstości wg; następują-
cej zasady:

ƍpł ≤ ƍb ≤ ƍzc

gęstość płuczki powinna być równa lub mniej-
sza od gęstości buforu a ten z kolei od gęstości 
zaczynu cementowego. 

Opis zjawiska rozkładu ciśnienia 
hydrostatycznego w trakcie procesu 
hydratacji / żelowania zaczynu 
cementowego.

We wcześniejszej części niniejszego ar-
tykułu poruszono już zagadnienia procesu 
żelowania zaczynu cementowego i powstawa-
nia nowej struktury w tym opisano znaczenie 
wartości CSGS i SGS jak również innych para-
metrów w tym głównie parametrów mechanicz-
nych tworzącego się kamienia cementowego 
w aspekcie mechanizmu hydrostatycznego od-
działywania płynnego zaczynu cementowego 
i jego przejścia w stan stały.

Badania laboratoryjne jakie miały na celu 
określenie zjawisk związanych z procesem two-
rzenia się kamienia cementowego a ściślej mó-
wiąc pomiaru zmian ciśnienia hydrostatycznego 
w tym procesie były przedmiotem wielu doświad-
czeń opisanych w literaturze (Nelson, 1990).

Pierwsze istotne dowody w tym zakresie 
zostały przedstawione w literaturze (Levin 
et al., 1979). Badania te polegały na po-
miarze rozkładu ciśnienia hydrostatycznego 
zaczynu cementowego w trakcie wiązania 
w komorze o długości ok. 15 m. W wyniku 
pomiarów w czasie stwierdzono, że ciśnienie 
hydrostatyczne słupa zaczynu zmniejszało się 
systematycznie osiągając finalnie wartość gra-
dientu wody zarobowej a finalnie praktycznie 
spadło do zera. Wynik tego doświadczenia 
przedstawiono na rys. 5. Redukcja ciśnienia 
hydrostatycznego wynika wprost z  kurczenia 
się objętości zaczynu w obrębie jego matrycy 
w procesie hydratacji cementu jak również 
utraty wody zarobowej, jaka została związa-
na w tym procesie. W tym momencie mamy 
do czynienia z utratą oddziaływania ciśnienia 
porowego jakie było wywierane przez słup 
płynnego niezwiązanego zaczynu cemento-
wego. W kolejnej publikacji (Sabins, 1982) 
opisano kinematykę procesu redukcji ciśnienia 
hydrostatycznego zaczynu w relacji do rozwoju 
i tworzenia się struktury żelowej zaczynu aż do 
osiągnięcia charakterystycznej wartości SGS. 
Redukcja ciśnienia hydrostatycznego jak wy-
kazano w przedmiotowych badaniach wynika 
również z filtracji zaczynu czyli utraty wody 
w procesie hydratacji cementu jak również ze 
zmniejszenia objętości zaczynu w wyniku hy-
dratacji a ponadto ze ściśliwości samego za-

czynu cementowego. Badania te stały się pod-
stawą do opracowania empirycznych metod 
w ocenie możliwości migracji gazu w trakcie 
procesu żelowania zaczynu.

W literaturze naukowej pojawiła się rów-
nież koncepcja tzw: TRANSIT TIME (Tinsley, 
1980) czyli czasu przejściowego czyli okresu, 
w którym zaczyn nie zachowuje się już jako 
płyn i jednocześnie nie stanowi jeszcze zwią-
zanej struktury kamienia cementowego. Inter-
wał czasowy tego procesu oznacza, że w tym 
momencie następuje utrata zdolności transmisji 
ciśnienia hydrostatycznego przez zaczyn.

Koncepcja tego stanu przejściowego zosta-
ła określona jako czas , w którym odnotowano 
pierwszą mierzalną wartość żelową zaczynu na 
poziomie 21 lb/100 ft2 lub 10 Pa a kończąc po-
miar w momencie kiedy ustała penetracja gazu 
przez badany zaczyn. Penetracja gazu poprzez 
zaczyn cementowy stanowi najbardziej nieko-
rzystny przypadek dla opisu zachodzącego zja-
wiska żelowania.

Z badań tych wynika bardzo znaczący 
i praktyczny wniosek, który określa granicz-
ną wartość żelowania dla penetracji gazu na 

poziomie od 250 do 500 lb/100 ft2 lub125 do 
250 Pa.

Jako przykład przebiegu procesu żelo-
wania i ustalania istotnych elementów tego 
procesu przedstawiono wykres przebiegu 
tego procesu na podstawie badania na apa-
racie UCA - SGSM. Badania wykonano dla 
zaczynu cementowego oznaczonego symbo-
lem A. Skład i parametry badanego zaczynu 
cementowego zamieszczono w tablicy 1. Za-
czyn badano w temperaturze 30°C i ciśnieniu 
10 MPa. W skład zaczynu wchodziły dodatki 
odpieniające, upłynniające, odpieniające, 
wywołujące pęcznienie oraz antyfiltracyjne. 
Używano również przyspieszacza wiązania. 
Do sporządzanego zaczynu wprowadzano 
lateks wiertniczy produkcji krajowej. Jako spo-
iwo wiążące używano cementu wiertniczego 
G z dodatkiem 10% mikrocementu. Zaczyn 
cementowy A cechował się gęstością 1,82 g/
cm3 i nie posiadał odstoju wody. Jego filtracja 
wyniosła 32 cm3/30 min. Po 3 godz. 4 minu-
tach zaczyn uzyskał konsystencję 30 Bc a po 3 
godz. 38 minutach – 100 Bc. Koniec wiązania 
zaczynu nastąpił po niecałych 7 godz.

Rys. 5. Spadek ciśnienia hydrostatycznego podczas wiązania zaczynu dla cementu klasy H o gęstości 1,9 g/cm3 na tle przebiegu 
konsystencji wyrażone w Bc. (Levine, 1979).
Fig. 5. Annular gas flow test results. (Levine, 1979) – Decay of hydrostatic pressure during gelation for slurry cement class H, 
density 1,9 g/cm3 with consistency characteristic expressed in Bc.

Legenda 
Pressure Data - Test laboratoryjny w temperaturze 150 0 F, zaczyn na bazie cementu klasy H o gęstości 1,9 g/cm3 
Slurry consistency - konsystencja zaczynu w stopniach Bc, Hydrostatic head psi - ciśnienie hydrostatyczne 
w psi, Circulating - cyrkulacja, Static - warunki statyczne, API Thickening Time - czas gęstnienia wg API,
Time - czas wyrażony w godzinach.
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Pomiary żelowania zaczynu A wykonano na 
aparacie Ultrasonic Cement Analyzer - Static Gel 
Strength Measurement. Z rys. 6 można odczytać, 
iż testowany zaczyn cementowy uzyskał SGS = 
50 Pa po 14 minutach a SGS = 250 Pa po 36 
minutach. Cechował się on zatem szybkim żelo-
wanie (jego Transition Time wynosił 22 minut). 

Badanie wczesnej wytrzymałości na ści-
skanie twardniejącego zaczynu cementowego 
o symbolu A przedstawiono na rys. 7. Krzywa 
koloru granatowego przedstawia zmiany czasu 
przechodzenia fali akustycznej przez badaną 
próbkę twardniejącego zaczynu cementowego. 
Krzywa koloru czerwonego obrazuje zmiany 
temperatury a krzywa koloru niebieskiego zmia-
ny impedancji akustycznej próbki. Kolorem zie-
lonym pokazana jest krzywa narastania w czasie 
wczesnej wytrzymałości na ściskanie. Na rysun-
ku widać, że twardniejący zaczyn osiąga po-
czątkową wytrzymałość na ściskanie wynoszącą 
3,5 MPa po czasie ok. 9 godzin. Następnie, po 
24 godzinach wytrzymałość na ściskanie próbki 
wzrasta do wartość 18 MPa a po 48 godzinach 
do 23 MPa.

Znaczące i istotne doświadczenia dla zro-
zumienia kinetyki procesu żelowania i utraty 
transmisji ciśnienia hydrostatycznego zostały 
udokumentowane przez Cooke’a w przepro-
wadzonych badaniach (Cooke 1983, 1984). 

Skład zaczynu cementowego o symbolu A
Woda wodociągowa, w/c w/c=0,42
KCl (bwow) 3,0%
Odpieniacz 0,5%
Upłynniacz 0,25%
Przyspieszacz wiązania 0,5%
Dodatek antyfiltracyjny 0,1%
Lateks wiertniczy 10,0%
Stabilizator lateksu 1,0%
Mikrocement 10,0%
Cement wiertniczy G 100%
Dodatek spęczniający 0,2%

Obroty na minutę 600 300 200 100 60 30 6 3
Odczyt z aparatu 138 75 51 29 18 12 4 3

Odczyty reologii z aparatu Fann: R1-B1-F1

Gęstość [g/cm3] 1,82
Odstój wody [%] 0,0

Czas gęstnienia [h – min.]
30°C

10 MPa
30 Bc 3 – 04

100 Bc 3 - 38
Początek wiązania [h – min.]

30°C
5 – 45

Koniec wiązania [h – min.] 6 – 45
Filtracja [cm3/30 min.] 32

Parametry zaczynu cementowego o symbolu A

Tablica 1. Skład i parametry zaczynu cementowego oznaczonego symbolem A. 
Table 1. Composition and parameters of cement slurry A.

Rys. 6. Narastanie statycznej wytrzymałości strukturalnej dla zaczynu cementowego A. 
Fig. 6. Static gel strength development for cement slurry A.
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Wyniki badań utraty transmisji i oddziaływania 
ciśnienia hydrostatycznego słupa płuczki i zaczy-
nu cementowego zostały opublikowane w ar-
tykułach SPE nr 11206 i nr 11416 jak również 
JPT (Journal Petroleum Technology) w sierpniu 
1983 r w grudniu 1984 r. Autorzy artykułów 
badali i rejestrowali w czasie rozkład ciśnienia 
hydrostatycznego w przestrzeni pierścieniowej 
za pomocą czujników ciśnienia rozmieszczonych 
na różnych głębokościach na rurach okładzino-
wych. Czujniki te były połączone przewodami 
doprowadzonymi do powierzchni terenu czyli 
głowicy otworu i podłączonymi do specjalnych 
rejestratorów ciśnienia.

Pomiary wykonywano w kilku otworach 
przed, w trakcie jak i zakończeniu zabiegu ce-
mentowania. W niektórych otworach pomiary 
prowadzone przez kilka miesięcy potwierdziły, 
że proces redukcji ciśnienia hydrostatycznego 
wywieranego przez kolumnę pozostałej nie-
wytłoczonej przez zaczyn cementowy płuczki 
wiertniczej miał charakter długoczasowy.

Cooke i inni w cytowanych opracowaniach 
odkryli i udokumentowali fundamentalne me-
chanizmy wyjaśniając inne podobne teorie na 
temat utraty oddziaływania hydrostatycznego 
związanego zaczynu cementowego jednocze-
śnie obalając inne teorie przeciwstawne teorie 
dotyczące tego zagadnienia.

Badania udokumentowane przez Cooke 
i innych zostały niezależnie zweryfikowane i opi-
sane w artykule SPE-19552-MS (Morgan, 1989). 
Autor opisuje i dokumentuje w swojej pracy 
wyniki badań podobnych do tych jakie przepro-
wadził Cooke mierząc przy pomocy czujników 
ciśnienie hydrostatyczne podczas zapuszczania 
i cementowania rur okładzinowych na jednym 
z otworów na Morzu Północnym.

Rys. 7. Narastanie wczesnej wytrzymałości na ściskanie na UCA dla zaczynu A.
Fig. 7. Development of early-age compressive strength (UCA) of sample A

Na rys. 8 pokazano jako przykład wykona-
nych przez Cooke i innych autorów pomiarów 
rozkładu ciśnienia hydrostatycznego w prze-
strzeni pierścieniowej na tle rozkładu tempera-
tury w otworze A.

Z wykresów zamieszczonych na rycinie wy-
nika jednoznacznie, że w momencie zakończe-

nia wytłaczania zaczynu cementowego czujniki 
ciśnienia rozmieszczone na różnych głęboko-
ściach w kolumnie rur okładzinowych rejestru-
ją systematyczny spadek ciśnienia do poziomu 
gradientów wody zarobowej (solanki, wody 
morskiej lub płuczki). Efekt takiego oddziaływa-
nia zredukowanego ciśnienia hydrostatycznego 
w procesie wiązania zaczynu cementowego 
jest istotny dla przyjętych procedur projektowa-
nia poszczególnych kolumn rur okładzinowych 
i wyznaczania określonych współczynników 
projektowania tzw: współczynników bezpie-
czeństwa jak również wyznaczenia granicznych 
obciążeń działających na daną kolumnę rur 
okładzinowych dla poszczególnych scenariuszy 
jakie wynikają z procesu wiercenia i eksploatacji 
odwiertu.

Podsumowanie
W pierwsze części artykułu opisano zjawi-

sko chemicznej hydratacji cementu. Ponadto 
omówiono poszczególne parametry zaczynu 
cementowego, które powinny być szczegółowo 
testowane podczas badań laboratoryjnych każ-
dej receptury cementowej (m.in. gęstość, czas 
gęstnienia, filtracja, stabilność sedymentacyjna 
zaczynu cementowego, wolna woda, parame-
try reologiczne). Szczególną uwagę poświęcono 

Rys. 8. Rozkład ciśnienia hydrostatycznego i temperatury w trakcie wiązania zaczynu cementowego mierzony na różnych głębo-
kościach w przestrzeni pierścieniowej przykładowego otworu. Wg. autorów pracy SPE 11206 -PA.
Fig. 8. Annular pressure and temperaturę decay for well A. By Authors of paper SPE 11206 -PA. Measurements during galation 
of slurry in annulus at different depths.

Legenda
Numery czujników i ich głębokości wyrażone w stopach: 1- 8754, 2- 6909, 3- 5488, 4- 4787, 5- 4632, 6- 3636.
Pumping completed - zakończenie wytłaczania zaczynu (czas rozpoczęcia wiązania zaczynu cementowego),
Time – czas pomiaru ciśnienia i temperatury liczony w minutach, Pressure – ciśnienie w psi x 1000,
Temperature – Tempetura liczona w °F.
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pomiarom statycznej wytrzymałości struktu-
ralnej zaczynu cementowego – tzw. SGS oraz 
wcześniej wytrzymałości mechanicznej kamienia 
cementowego (badania na Ultrasonic Cement 
Analyzer). Autorzy zamieścili także przykładową 
recepturę zaczynu, dla której wykonano szcze-
gółowe pomiary parametrów technologicznych. 
Ponadto opisano zjawiska rozkładu ciśnienia 
hydrostatycznego w trakcie procesu hydrata-
cji i żelowania zaczynu cementowego a także 
przykłady zmian ciśnienia hydrostatycznego 
i temperatury w trakcie wiązania zaczynu ce-
mentowego mierzone na różnych głębokościach 
w przestrzeni pierścieniowej przykładowego 
otworu wiertniczego. Problematyka opisanych 
w pierwszej części artykułu zjawisk zostanie 
szeroko rozwinięta i wykorzystana w drugiej 
części artykułu przy omawianiu zagadnień pro-
jektowania kolumn rur okładzinowych.
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Zielona, nowoczesna i konkuren-
cyjna Europa – czy to możliwe? Ko-
misja Europejska wydając w 2019 r. 
Europejski Zielony Ład przedstawiła 
długoterminową wizję rozwoju Unii 
Europejskiej do 2050 r., która dla 
wszystkich państw członkowskich 
jest wyzwaniem, ale także szansą na 
wzrost gospodarczy, rozwój nowych 
gałęzi rynku i co ważne – dokonanie 
zielonego zwrotu poprzez odejście od 
energetyki wysokoemisyjnej na rzecz 
czystej, zielonej i taniej energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych. 

Realizacja celów Europejskiego Zielonego 
Ładu oparta na rekordowym budżecie środ-
ków w przyjętych w Wieloletnich Ramach Fi-
nansowych na lata 2021-2027 w wysokości 
1 824,3 mld EUR ma pozwolić na osiągnięcie 
neutralności klimatycznej i ożywienie rynku 
wewnętrznego UE po kryzysie pandemicznym. 
Kluczowym elementem transformacji energe-
tycznej jest integracja sektorów (sector co-
upling), która była tematem przewodnim VII 
Kongresu Energetycznego DISE. Obecny system 
energetyczny oparty jest na równoległych, pio-
nowych łańcuchach wartości, które wymagają 
skoordynowania poszczególnych nośników 
energii, infrastruktur i sektorów zużycia ener-
gii, by zapewnić efektywność energetyczną 
w UE, przystępną cenowo energię oraz dokonać 
głębokiej dekarbonizacji europejskiej gospo-
darki. Na łamach niniejszego artykułu zebrane 
zostaną najważniejsze tezy, jakie padły podczas 
sesji panelowych VII Kongresu Energetycznego 
DISE i które wymagają dalszej debaty.

Remigiusz Nowakowski, Prezes Dolnoślą-
skiego Instytutu Studiów Energetycznych (DISE) 
dokonując uroczystego otwarcia VII Kongresu 
Energetycznego podkreślił wagę obecności na 
nim ekspertów sektora energii reprezentują-
cych różne specjalności, a także uczestnictwa 
gości zagranicznych, którzy dzielili się wie-
dzą i dobrymi praktykami funkcjonującymi 
w państwach, które są liderami w dążeniu do 
neutralności klimatycznej. Dawid Jackiewicz, 
Wiceprzewodniczący DISE wyraził swoje ocze-
kiwanie na ożywioną debatę na temat tego, 
w jaki sposób zaradzić problemom polskiej 
energetyki, zwracając się w sposób szczególny 
do przedstawicieli państw zaprzyjaźnionych. 
Józef Węgrecki, Członek zarządu ds. operacyj-

nych PKN Orlen S.A. powiedział, że energetyka 
jest nową gałęzią rozwijaną przez Spółkę, któ-
ra stawia na offshore i wodór oraz zachęcił do 
podejmowania odważnych, zorientowanych na 
przyszłość decyzji. Jakub Mazur, Wiceprezydent 
Wrocławia podzielił się opinią, że Wrocław to 
miasto piękne i nowoczesne, które stawia na 
zwiększanie komfortu życia mieszkańców, dzię-
kując organizatorom Kongresu za poruszanie 
wnikliwie i głęboko tematów panelowych. Jaro-
sław Obremski, Wojewoda dolnośląski dodał, 
że: „marzy mu się dalszy, dynamiczny rozwój 
Ziemi dolnośląskiej”. Grzegorz Macko, Wice-
marszałek województwa dolnośląskiego powie-
dział, że Dolny Śląsk to najszybciej rozwijający 
się region w Polsce, który musi zmierzyć się 
z wyzwaniami Europejskiego Zielonego Ładu, 
a środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji 
muszą zostać sprawiedliwie rozdysponowane. 
Aldo Amati, Ambasador Włoch w Polsce okre-
ślił Kongres DISE mianem „kamienia milowego 
dla transformacji energetycznej”. Piotr Dzia-
dzio, Podsekretarz stanu, Główny Geolog Kra-
ju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej 
Państwa powiedział, że sector coupling musi 
oznaczać przemyślaną elektryfikację opartą na 
głębokiej dekarbonizacji i zapewnieniu dostę-
pu do taniej energii elektrycznej. Anders Eide, 
Ambasador Norwegii w Polsce wskazał na trzy 
kluczowe jego zdaniem elementy transformacji 
energetycznej, tj.: nowe możliwości – współ-
praca – przekształcenie gospodarki na nisko-
emisyjną (eng. new opportunities – cooperation 
– transition to less carbon economy). Akio Miy-

ajima, Ambasador Japonii w Polsce określił cele 
transformacji energetycznej jako zmierzające do 
produkcji energii łatwiej – szybciej – efektywniej 
(eng. easier – quicker – more effective). Juha 
Ottman, Ambasador Finlandii w Polsce powie-
dział, że powstrzymanie zmian klimatycznych 
jest wielkim wyzwaniem, ale to konieczność, 
gdyż UE przyjęła pakiet Fit for 55 dążąc do 
neutralności klimatycznej do 2050 r. Ole Toft, 
Ambasador Danii w Polsce zainspirował Pol-
skę odważnymi celami Danii, która do 2040 r. 
zamierza w 70% dokonać redukcji emisji CO2, 
by do 2050 r. stać się neutralna klimatycznie. 
Robert Perkowski, Wiceprezes zarządu PGNiG 
S.A. podsumował część inauguracyjną apelując, 
by nie zawężać roli sector coupling jedynie do 
samej branży energii, ale dostrzec, że integracja 
sektorów dotyczy nas wszystkich, gdyż ochrona 
klimatu jest dobrem wspólnym. 

Pierwsza sesja tematyczna VII Kongresu 
Energetycznego DISE była poświęcona Refor-
mie sektora energii w Polsce jako warunku 
skutecznej transformacji i odbudowy gospo-
darki po pandemii covid-19. Piotr Dziadzio 
wygłosił przemówienie wprowadzające, w któ-
rym powiedział, że największe wyzwanie dla 
sektora energii to osiągnięcie celów klimatycz-
nych. Stwierdził on, że wyłączenie energetyki 
węglowej może nastąpić dopiero po uruchomie-
niu reaktorów jądrowych, a gaz ziemny będzie 
paliwem pomostowym w polskiej transformacji 
energetycznej. Dostrzegł on możliwość wyko-
rzystania CO2 do przekształcenia w benzynę lub 
ropę naftową. 

VII Kongres Energetyczny DISE
Sector coupling, czyli jak zintegrować polską energetykę?

Rafał Gawin – prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Fot. DISE
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Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parla-
mentu Europejskiego wyraził opinię, że obecne 
zmiany UE można przyrównać do momentu jej 
tworzenia, a troska o klimat to nowa jakość, 
w której musi brać udział Polska. 

Kamil Wyszkowski, Dyrektor wykonawczy, 
UN Global Compact Network Poland wygłosił 
przemówienie pt. „Globalne wyzwania w za-
kresie dążenia do neutralności klimatycznej 
i ich wpływ na światową gospodarkę”. Od-
wołał się w nim do najnowszej edycji raportu 
IPCC, wskazując, że zawiera on 28 tys. komen-
tarzy naukowych najwybitniejszych naukowców 
z całego świata dotyczących sytuacji klimatycz-
nej Ziemi i zagrożenia związanego z nadmierną 
eksploatacją świata przez człowieka. Przypo-
mniał on, że wędrówka człowieka rozpoczęła 
się ze względu na zmiany klimatyczne, gdyż 
człowiek może funkcjonować w ramach opti-
mum temperaturowego (15-35 °C). Według 
badań ONZ Ziemia jest w stanie wchłonąć 350 j 
CO2, a obecnie ilość CO2 jest na poziomie 415 j. 
Zaznaczył on, że wyłączenie paliw kopalnych nie 
przywróciłoby równowagi klimatycznej, gdyż 
stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze 
występuje na niespotykaną dotąd skalę, dlate-
go konieczne jest dokonanie zmian „tu i teraz”. 

Pierwszy panel dyskusyjny pt. Europejski 
Zielony Ład receptą na wyjście gospodarek 
z kryzysu wywołanego COVID-19 otworzyła 
wypowiedź Ireneusza Zyski, Wiceministra Kli-
matu i Środowiska, który zapowiedział weryfi-
kację celów przyjętych w Polityce Energetycznej 
Polski do 2040 r. mając na względzie rozwój 
prosumeryzmu. Zadeklarował on, że Polska 
przystępuje do Fit for 55 i stawia na konku-
rencyjną gospodarkę opartą na sprawiedliwej 
transformacji. Anna Kornecka, b. podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii wskazała na konieczność wykorzysta-
nia szansy płynącej z Europejskiego Zielonego 
Ładu przez Polskę. Jej zdaniem odpowiedź na 
pytanie, czy rozwijać energetykę wiatrową, czy 
SMR mierzy się w kryterium czasu. Podkreśliła 
ona konieczność przyjmowania przemyślanych 
polityk, by zapobiec ich szybkiej dezaktualizacji, 
co ma miejsce w przypadku Polityki Energetycz-
nej Polski do 2040 r. J. Węgrecki powiedział, 
że Orlen będzie produkował wodór z elektroli-
zy, pirolizy oraz przeróbki termicznej odpadów, 
a także SMR. Podkreślił on, że dywersyfikacja 
polskiej energetyki opierać powinna się na: 
OZE, wodorze i gazie. Robert Perkowski dodał, 
że gaz ziemny jest dwukrotnie mniej emisyjny 
niż węgiel i zadeklarował, że wzrost cen gazu 
ma charakter przejściowy także ze względu 
na to, że będzie się on stopniowo zazieleniał. 
Przemysław Mandelt, Prezes zarządu TAURON 
Ekonergia Sp. z o.o. powiedział, że problem 
z rozwojem prosumeryzmu opiera się na tym, 

że system energetyczny w Polsce nie był two-
rzony z myślą, że odbiorca będzie jednocześnie 
wytwórcą. Stwierdził on, że realizacja Europej-
skiego Zielonego Ładu jest rozłożona w czasie 
i zależy od pewności środków finansowych 
wspierających transformację energetyczną. Prof. 
dr hab. inż. Maciej Chorowski, Prezes zarządu 
NFOŚiGW powiedział, że konieczne jest budo-
wanie instalacji OZE na wielką skalę, co jest 
możliwe biorąc pod uwagę obserwowany en-
tuzjazm prosumentów. 

Kolejny panel dyskusyjny pt. „Biomasa 
pochodząca ze zrównoważonych źródeł. Stra-
tegiczna opcja w wyzwaniu dekarbonizacji 
w Polsce” poprowadził Remigiusz Nowakow-
ski, Prezes DISE. Jens Price Wolf, Wiceprezes 
zarządu ENVIVA podzielił się opinią, że powin-
ne zostać przyjęte stosowne ramy prawne dla 
rozwoju biomasy, a współspalanie pozwala na 
redukcję emisji CO2 na rzecz get to net zero. 
Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiel-
lońskiego stwierdził, że najlepiej rozwijają się 
technologie, którym „nikt nie przeszkadza”. 
Podkreślił on, że wciąż istnieje spór co do tego, 
czy należy scentralizować, czy zdecentralizować 
energetykę. Jego zdaniem kluczem dla rozwoju 
biomasy jest dostępność surowca oraz przemy-
ślana rozbudowa sieci dystrybucyjnej.

Równoległą sesję panelową rozpoczął pa-
nel dyskusyjny pt. Sector coupling (łączenie 
sektorów) wpisujący się temat przewodni VII 
Kongresu Energetycznego DISE. Moderatorem 
panelu był dr hab. Mariusz Swora, członek rady 
odwoławczej Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER). Rafał Gawin, Pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki, odpowiadając 
na pytanie dotyczące przewidywalnych korzyści 
wynikających z łączenia sektorów, powiedział, 
że w rozmowie o dekarbonizacji i związanym 
z nią procesie integracji sektorów, trzeba mieć 

na względzie kontekst europejski i przejście 
z energetyki systemowej na w przeważającym 
stopniu energetykę lokalną. Prezes URE dodał, 
że: „rozmawiamy po to by jak najefektywniej 
wykorzystywać energię. W energetyce wielko-
skalowej być może odpowiedź na to pytanie 
jest trochę trudniejsza, ale w energetyce lo-
kalnej problemy są o wiele mniejsze. Z punktu 
widzenia regulacyjnego i regulatorów te poten-
cjalne korzyści, które są upatrywane z łączenia 
sektorów, wynikają m.in. z faktu obserwacji 
procesu „tzw. schodzenia w dół z energetyką” 
i powstawania lokalnych instalacji energetycz-
nych.” Warto również przywołać tu głos Ingunn 
Svegården, Senior Vice President Renewables, 
Emerging Regions z Equinor ASA, która powie-
działa, że jej zdaniem nie istnieje jedno rozwią-
zanie; integrowanie wszystkich rozwiązań jest 
kluczowe, a jest wiele technologii, które nale-
ży wspierać. Dodała ponadto, że aby dokonać 
dekarbonizacji, Equinor dokonuje elektryfika-
cji wydobycia ropy i dostrzega duży potencjał 
w offshore. Przybliżając plany Polskiego Fundu-
szu Rozwoju na rzecz rozwoju OZE, Andrzej Ko-
pyrski, Dyrektor zarządzający Pionem Inwestycji 
PFR S.A. powiedział, że istotne jest, by poza 
inwestycjami w małe panele słoneczne, stawiać 
także na duże farmy PV. PFR chce być katalizato-
rem zmian, a pocovidowe „odbicie” gospodarki 
ma szansę zdaniem A. Kopyrskiego zwiększyć 
wciąż niewielką ilość zielonych projektów. Ma-
riusz Przybylik, Dyrektor zarządzający w obsza-
rze energetyka, chemia, górnictwo, Accenture, 
wskazał, że jego zdaniem rozwój OZE zależy od 
rozwoju technologii związanych ze zbieraniem 
przetwarzaniem i analizą danych. Jak stwierdził: 
„dane są wszechobecne i można nawet poku-
sić się o stwierdzenie, że dane to nowe paliwo. 
Paliwo z punktu widzenia zasobu budującego 
wartość, ale również zasobu który pozwala 

Remigiusz Nowakowski – prezes zarządu, DISE, Dawid Jackiewicz – wiceprezes zarządu. Fot. DISE



17
10(275)/2021

październik

zaspokajać nasze potrzeby energetyczne”. Dzia-
łania Finlandii w zakresie realizacji celów klima-
tycznych przybliżyła Helena Sarén, Head of Car-
bon Neutral Finland Mission z Business Finland, 
która podzieliła się opinią, że aby przeprowadzić 
dekarbonizację należy umożliwić łączenie się 
sektorów i przeprowadzić zmiany systemowe 
w transportowaniu, wykorzystywaniu i przemia-
nie energii na wiele sposobów. Ciepłownictwo, 
digitalizacji i rozwiązania wodorowe odgrywają 
jej zdaniem wielką rolę w łączeniu sektorów, ale 
zmiany muszą być publiczne i umożliwiać no-
wym spółkom na wprowadzanie innowacyjnych 
rozwiązań w dziedzinie elektryfikacji.

W równoległej sesji panelowej pojawiła się 
także debata dot. Paliw gazowych w procesie 
transformacji energetycznej, którą poprzedziło 
wystąpienie Roberta Perkowskiego pt. „PGNiG: 
Paliwa gazowe w procesie transformacji ener-
getycznej”. Wskazał on, że do 2030 r. zapo-
trzebowanie na paliwo gazowe wzrośnie o ok. 
50% do ok. 30 mld m3/rok. Zwiększy się popyt 
na gaz, który zaspokoi wydobycie krajowe oraz 
inwestycja w Baltic Pipe. Wpisuje się w to rozwój 
interkonektorów (ze Słowacją i z Litwą). Podkre-
ślił on dążenie do zazieleniania gazownictwa, 
pokazując, że w Polsce potencjał w zakresie bio-
metanu szacowany jest na 3-4 mld m3. Kolejne 
wystąpienie, Iwety Opolskiej, Dyrektor Biura 
Handlu Gazem, PKN Orlen S.A. było poświęco-
ne „(Bio)metanowi jako paliwu transformacji 
i przyszłości energetyki”. Iweta Opolska swoje 
wystąpienie rozpoczęła od wskazania, że „ceny, 
których doświadczamy na rynku hurtowym, jak 
i detalicznym gazu ziemnego można nazwać 
trzecim kryzysem gazowym”, stwierdzając, że 
„rosnący trend to odzwierciedlenie pocovido-
wego odbicia w gospodarce. Wzrost nastąpił 
ze względu na wzrost gospodarczy i związany 
z tym wzrost zapotrzebowania na surowce”. 

Odnosząc się do przyszłych trendów cen surow-
ców, Dyrektor Opolska powiedziała, że: „kupując 
dziś gaz ziemny z dostawą na przyszły rok i na 
dwa kolejne, cena będzie dużo niższa niż cena 
dostawy gazu z dostawą na jutro”. Zdaniem Dy-
rektor Opolskiej jeżeli uprawnienia do emisji CO2 
nadal będą rosły, to przy poziomie 72 Eur/t CO2 
nastąpi tzw. switch i wtedy gaz ziemny będzie 
bardziej opłacalny niż węgiel. Wniosek płynący 
z analizy Orlen dotyczący tendencji cenowych 
biometanu wskazuje, że są instalacje, z których 
produkcja energii będzie bardziej opłacalna niż 
z elektrowni gazu ziemnego, a zatem im wyższa 
jest cena uprawnień do emisji CO2, tym bardziej 
będzie opłacalny biometan, nawet bez systemu 
wsparcia. 

Artur Zawartko, Wiceprezes zarządu 
GAZ-System S.A. w dyskusji panelowej po-
wiedział, że „musimy zbudować infrastrukturę 
stawiając na efektywność”, ale konieczna jest 
odpowiednio wczesna znajomość regulacji, by 
zrealizować przyłączenie, która to teza wypły-
wa z prowadzonego dialogu z rynkiem. Jakub 
Kowalski, członek zarządu ds. operacyjnych 
PSG S.A. dodał, że proces inwestycyjny trwa 
ok. 3 lat, a dzisiejsze projekty będą finalizowane 
w 2025 r. i dlatego konieczna jest znajomość 
perspektywy rynkowej i regulacyjnej za kilka lat. 
Piotr Zawistowski, Prezes zarządu Towarowej 
Giełdy Energii S.A. powiedział, że pojawienie 
się biometanu na giełdzie zależy od wielu czyn-
ników, w tym także od zachowań uczestników 
rynku. Przewiduje on pojawienie się wodoru na 
TGE jeśli będzie on wykorzystywany jako do-
mieszka metanu. Filip Grzegorczyk, Wiceprezes 
zarządu Grupa Azoty S.A. zaznaczył, że gaz to 
źródło energii i niezbędne paliwo do procesów 
chemicznych. Jego zdaniem transformacja ener-
getyczna grup chemicznych jest trudna, ale ko-
nieczna ze względu na przyjęty pakiet Fit for 55. 

W kolejnej równoległej sesji panelowej 
DISE zaproponowało panel wodorowy pt. Zielo-
ny wodór i biometan- warunki wykorzystania 
i perspektywy. Tomoho Umeda, przewodni-
czący Komitetu Technologii Wodorowych Kra-
jowej Izby Gospodarczej jako moderator panelu 
powiedział, że za każdym kg wodoru stoi kilka-
dziesiąt kg OZE, dlatego konieczny jest wielko-
skalowy rozwój zielonych źródeł energii. Prof. 
dr hab. inż. Jacek Dach, Kierownik Pracowni 
Ekotechnologii Instytutu Inżynierii Biosystemów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu po-
wiedział, że Polska jest liderem we wdrażaniu 
biowodoru. Jego zdaniem potencjał biometanu 
w Polsce to 8 mld m3. Grzegorz Należyty, Pre-
zes zarządu Siemens Energy Poland krytycznie 
odniósł się do możliwości rozwoju wodoru, 
mówiąc, że wodór musi mieć wielką skalę, by 
obniżyć koszty (wg niego uprawnienia do emisji 
CO2 musiałyby osiągnąć poziom 300 EUR). Zda-
niem G. Należytego istotny jest efekt skali, więc 
energetyka musi istnieć zarówno w modelu 
scentralizowanym, jak i rozproszonym. Dr hab. 
inż. Arkadiusz Kamiński, ekspert, obszar Człon-
ka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen S.A. za-
deklarował, że: „na naszych oczach Orlen staje 
się koncernem multienergetycznym, zapewnia-
jącym stabilność i bezpieczeństwo energetyczne 
w Europie centralnej”. Powiedział on, że Orlen 
w swojej strategii ogłosił neutralność emisyjną 
do 2050 r., co podyktowane jest przeświad-
czeniem, że jest to inwestycja w przyszłość, 
oparta na inwestycjach w źródła niskoemisyjne 
i zeroemisyjne zarówno na lądzie, jak i na mo-
rzu. A. Kamiński wskazał, że: „w najbliższej 
dekadzie Orlen wyda ok. 30 mld zł na tzw. 
projekty zrównoważone (25 mld = 60 projek-
tów w ciągu dekady, które mają obniżyć emisje, 
np. z aktywów rafineryjnych i petrochemicz-
nych o min. 20%, a w zakresie produkcji ener-
gii elektrycznej te projekty obniżą emisję CO2 
o 33%)”. Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor 
Departamentu Źródeł Odnawialnych w Urzędzie 
Regulacji Energetyki stwierdziła, że biogaz to 
paliwo dla którego system wsparcia aukcyjnego 
się nie sprawdził, gdyż mała ilość projektów nie 
gwarantowała konkurencji. Jej zdaniem rozwój 
wodoru poprzedzi rozwój biometanu, gdyż 
posiadamy potrzebną infrastrukturę, a prace są 
zaawansowane. 

Ostatnim, ale w znaczeniu last, but not least 
był panel dotyczący morskiej energetyki wia-
trowej, która jest obecnie największym polskim 
projektem o znaczeniu strategicznym, jednocze-
śnie kapitałochłonnym, wymagającym specjali-
stycznego know-how i wsparcia przez państwo. 
Moderatorem panelu był mec. Rafał Hajduk, 
Partner w kancelarii DZP. Panel rozpoczął się 
wypowiedzią Pawła Wróbla, Dyrektora zarzą-
dzającego BalticWind.EU, w której zaznaczył on 

Małgorzata Banasik – Kancelaria Prawna BWW, dr Dawid Klimczak – prezes zarządu GreenX Utility Sp. z o.o., Ireneusz Krupa 
– członek zarządu PSG Sp. z o.o., Artur Michalski – wiceprezes zarządu NFOŚiGW, Bogusław Rybacki – prezes zarządu Enea 
Elektrownia Połaniec SA. Fot. DISE
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zależność polskiej polityki energetycznej od pra-
wa unijnego. Jak stwierdził: „podstawą łączenia 
sektorów ma być morska energetyka wiatrowa. 
Polska strategia musi wpisywać się w tę unijną, 
bo jako członek UE jesteśmy zobligowani do 
wdrażania prawa unijnego, a UE jasno definiuje 
kierunek rozwoju OZE, w tym offshore. Z punktu 
widzenia offshore najważniejsza będzie rewizja 
dyrektywy OZE, która podwyższa cel udziału 
OZE dla całej UE”. Jarosław Broda, Prezes za-
rządu Baltic Power powiedział, że istotne jest, 
by żeby mocy offshore było jak najwięcej, ale 
obecnie wciąż nie mamy nawet jednego MWh, 
więc jego zdaniem droga do celu jest wyboista. 
Zdaniem J. Brody istnieją realne ograniczenia 
po stronie podażowej, po stronie deweloperów 
i producentów, żeby pipeline był stały i prze-
widywalny, by zbudować nawet 12 GW mocy. 
Michał Kołodziejczyk, Prezes zarządu Equinor 
Polska dodał, że sukcesem jest wprowadzenie 
ustawy offshore, która jest fundamentem jego 
rozwoju, ale jest kilka elementów wymagają-
cych nowelizacji, np. jak dodał – indeksowanie 
ceny CFD. Rafał Libera, Group Integration Ma-
nager z Acteon powiedział, że do w ciągu ostat-
niej dekady (2011-2020) zbudowano ok. 34 
GW mocy offshore, a w najbliżej dekadzie pro-
gnozuje się 230 GW, co jego zdaniem przekłada 
się na wzrost przyłączeń rocznych z 3,7 GW do 
około 26, czyli około 7 krotny roczny wzrost, 
a zatem jest to ogromne wyzwanie. Katarzyna 
Suchcicka, Dyrektor generalna OX2 wskaza-
ła, że: „im bardziej doświadczony kontraktor 
offshore tym bardziej będzie w stanie rozbić 
kontraktacje na tak zwane multicontracting, 
co jest naprawdę ogromnym wyzwaniem dla 
inwestora, ale również ogromnym wyzwaniem 
dla naszego supply-chain’u. Natomiast w przy-
padku innych typów strategii bardziej idących 
w łączenie kontraktów EPC, multi EPC, mogą 

być zupełnie inne (rozwiązania)”. Natomiast Pa-
weł Niedzielski, Dyrektor ds. sprzedaży, sektor 
energetyczny, Nokia Solutions and Networks Sp. 
z o.o. zaznaczył, że „wyzwaniem stojącym przed 
inwestycjami offshore jest komunikacja, jak to 
wszystko połączyć, jak zapełnić komunikacje 
dla firm które będą to wszystko realizowały, dla 
ludzi w trakcie godzin pracy oraz po godzinach 
prac. Jak zbierać te wszystkie czynniki i informa-
cje jak je przesyłać”.

II dzień Kongresu Energetycznego DISE roz-
począł się od wystąpienia Anny Clunes, Amba-
sador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej w Polsce, która zaapelowała 
o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz po-
wstrzymania globalnego ocieplenia, gdyż to naj-
większe wyzwanie, przed jakim wszyscy stoimy. 
Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji w Polsce 
powiedział, że kluczem do transformacji energe-
tycznej jest współpraca – integracja – innowacja 
(eng. cooperation – integration – innovation). 
Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes zarządu 
Bank Gospodarstwa Krajowego zaznaczyła, że 
konsumpcja energii wzrasta logarytmicznie, 
a ludzkość jest uzależniona od energii, dlatego 
należy szukać odpowiedzialnego sposobu jej 
wytwarzania. Jej zdaniem Europejski Zielony 
Ład to przede wszystkim „przyspieszenie trans-
formacji naszej świadomości”. Dr inż. Wojciech 
Myślecki, przewodniczący Rady Programowej, 
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii 
podkreślił, że przebudowa sektora energetycz-
nego to wielkie wyzwanie, a zmiany nabierają 
tempa, bo już dziś nie podejmuje się tematu, czy 
należy redukować węgiel, tylko w jaki sposób. 

Pierwszy panel podczas drugiego dnia 
Kongresu DISE poświęcony był Finansowaniu 
transformacji energetycznej. Adam Burda, 
Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego- 
Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO 

Bank Polski S.A. powiedział, że jest już wiele 
projektów PV o łącznej mocy zainstalowanej 5 
GW. Największym wyzwaniem w jego opinii jest 
zmiana energetyki konwencjonalnej na nisko-
emisyjną, w tym zawarł także zmianę ciepłow-
nictwa, gdyż elektrociepłownie znajdują się 
w bezpośrednim oddziaływaniu na życie ludzi. 
Wojciech Haan, Prezes zarządu BOŚ BANK S.A. 
dodał, że trudno jest zaproponować opłacalny 
projekt, gdyż problemy pojawiają się na każ-
dym etapie, tj. sponsora, dobrego biznes planu, 
łańcucha wykonawców, otoczenia rynkowego 
i finansowania. Grzegorz Rabsztyn, Head of 
EIB Group Office in Poland wskazał, że prze-
widywana jest mobilizacja 372 mld EUR dzięki 
projektom EBI i EBOR. Massimiliano Massari, 
Managing Director- Energy Industry, Intesa San-
paolo stwierdził, iż jeśli myśli o transformacji, 
to widzi potencjał Polski, gdyż „jest tu wiele do 
zrobienia”. Jego zdaniem niezbędna jest przej-
rzysta strategia energetyczna, a jasne regulacje 
gwarantują pewność inwestycji. Patryk Dem-
ski, Wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju 
TAURON Polska Energia S.A. powiedział, że 
poza finansowaniem zielonych projektów na-
leży także finansować te przejściowe. W jego 
opinii atom jest wciąż niepewną technologią, 
zależną od decyzji politycznych, a najbardziej 
pewny jest gaz. Anna Chmielewska, Senior 
Banker, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
podzieliła się zdaniem, że bank nie podejmie ry-
zyka walutowego, więc wybierze walutę, która 
przyniesie przychody, a taką na potrzeby trans-
formacji energetycznej jest EURO. Wykluczyła 
ona obawy co do ZŁ, gdyż jej zdaniem wystarczy 
go dla zielonych inwestycji. 

Jednym z najbardziej wyczekiwanych paneli 
był panel jądrowy, pt. Energetyka jądrowa- 
wyzwania regulacyjne. Wprowadzeniem do 
panelu dyskusyjnego było wystąpienie Dana 
Dormana, the NRC’s Deputy Executive Director 
for Reactor and Prepardness Programs, Office of 
the Executive Director for Operations, US Nuclear 
Regulatory Commission, pt. Licencjonowanie 
nowych i zaawansowanych reaktorów (eng. 
Licensing for New and Advanced Reactors), 
który podzielił się doświadczeniami rozwoju 
technologii jądrowych w USA. Powiedział on, 
że NRC to niezależna komisja regulacyjna, która 
kontroluje użycie materiałów radioaktywnych 
dla korzystnych celów cywilnych oraz ochrony 
ludzi i środowiska. NRC reguluje komercyjne 
elektrownie jądrowe i użycie takich materiałów 
w medycynie. Na slajdzie D. Dorman wskazał 
pięć głównych składników procedury inwestycji 
atomowej, czyli: regulacje i wytyczne (opra-
cowuje je i udziela NRC); licencjonowanie, 
certyfikacja i likwidacja; nadzór (ocena wpływu 
wydanej decyzji); kontrola operacyjna i wsparcie 
decyzji. Obecnie w USA są 93 elektrownie atom-Artur Michalski – wiceprezes zarządu NFOŚiGW. Fot. DISE
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owe posiadające licencje, a dokładniej przeszły 
cały proces, na który składa się uzyskanie poz-
wolenia na budowę i licencji na eksploatację 
(wnioski te mogą zostać złożone łącznie, a ele-
ktrowni powstałych w drodze tej procedury jest 
obecnie pięć w USA). NRC nadzoruje każdy etap 
inwestycji i sprawdza zgodność z przepisami 
dotyczącymi bezpieczeństwa (następuje ocena 
m.in.: sejsmologiczna, geologiczna, czy me-
teorologiczna, w której biorą udział niezależni 
eksperci i która kończy się wydaniem sto-
sownych raportów). Kluczowym elementem 
realizacji amerykańskich inwestycji jądrowych 
jest międzynarodowa współpraca regulacyjna 
na rzecz bezpieczeństwa i wykorzystania najlep-
szych praktyk (z m.in.: Small Modular Reactors 
Regulators Forum, czy Nuclear Energy Agency).

W dyskusji panelowej Dan Dorman dodał, 
że procedura inwestycji jądrowych w Polsce 
musi być oparta na weryfikacji zachowania 
bezpieczeństwa energetycznego, która zależna 
jest od przyjętych ram prawnych, ale szczegóły 
techniczne mają charakter uniwersalny. NRC 
deklaruje gotowość współpracy w projek-
tach jądrowych z polskimi ekspertami, których 
będzie wspierała w zakresie zdobycia potr-
zebnych kompetencji. Dan Dorman odnosząc 
się do pytania Remigiusza Nowakowskiego 
co do potencjalnych różnic czasowych real-
izacji dużych i małych inwestycji jądrowych, 
stwierdził, że różnica nie opiera się na wielkości 
mocy zainstalowanej, ale na bezpieczeństwie 
i efektywności energetycznej (istotny jest wcz-
esny dialog inwestora z organem regulacyjnym). 
Zdaniem dr. Łukasza Młynarkiewicza, Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki wyzwania we 
wdrożeniu atomu w Polsce nie dotyczą tylko ob-
szaru regulacyjnego, gdyż przyjęte prawo ato-
mowe to refleks regulacji międzynarodowych. 
Natomiast konieczne jest obniżenie ryzyka ad-
ministracyjnoprawnego. Podzielił się on także 
informacją planach szkolenia polskich ekspertów 
energetyki jądrowej, którzy będą wysyłani na 
staże do USA. Tomasz Nowacki, Dyrektor De-
partamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska powiedział, że planowane 
jest skrócenie licencjonowania inwestycji atom-
owych do 18 miesięcy. Wskazał on, że proces 
inwestycyjny ma stać się bardziej przejrzysty 
(np. decyzja inwestycyjna nie będzie podej-
mowana jak dotąd na środkowym etapie proce-
dury). Thierry Deschaux, Dyrektor zarządzający 
EDF Przedstawicielstwo w Polsce stwierdził, 
że pomysły EDF były brane pod uwagę przy 
zmianie specustawy jądrowej, a obecnie EDF 
popiera zmiany w zakresie „uproszczenia” in-
westycji. Wyraził on obawę co do stosowania 
procedury zamówień publicznych ze względu 
na przedłużenie realizacji inwestycji i przekroc-
zenie budżetu. Mirosław Kowalik, Prezes West-

inghouse Electric Poland Sp. z o.o. powiedział, 
że energetyka jądrowa jego zdaniem spełnia 
kryteria klimatyczne. Dodał on, że Westing-
house dobrze przyjmuje proponowane zmiany 
prawne, a spółka zna otoczenie regulacyjne 
w Europie i jest gotowa na inwestycje w Polsce. 
Alan Woods, Director Strategy and Business De-
velopment for Rolls-Royce’s SMR powiedział, że 
wyzwaniem jest standaryzacja łańcucha dostaw 
oraz procesu projektowania, a kluczowe jest 
zapewnienie bezpieczeństwa tej technologii 
i ochrona środowiska. 

Równolegle do toczącego się panelu 
dotyczącego energetyki jądrowej, odbywał 
się panel pt. System energetyczny oparty na 
OZE, gdyż obecnie nie ma już wątpliwości, że 
zielone źródła stanowią o przyszłości sektora 
energetycznego, który zmierza do zerowej emi-
sji CO2. Moderatorem panelu była Agnieszka 
Kozłowska – Korbicz, Dyrektor ds. projektów 
strategicznych Soltec. Ewa Drozd, Członek za-
rządu Microsoft podkreśliła w dyskusji pane-
lowej, że chmura to nowy model świadczenia 
usług, którego jej zdaniem szczególnie potrze-
buje energetyka odnawialna. Powiedziała ona, 
że chmura umożliwia klastrowi czy też innym 
użytkownikom tego rynku realizowanie swoich 
zdań, daje elastyczność, odpowiada na zmien-
ność i skalowalność oraz co ważne- pozwala 
prognozować warunki, pogodowe tak istotne 
dla niestabilnego OZE. Albert Gryszczuk, Prezes 
zarządu Krajowej Izby Klastrów Energii podzielił 
się opinią, że: „wartością klastrów jest budowa-
nie ekosystemu i ten ekosystem jest bardzo czę-
sto wielką wartością i wiarygodnością dla insty-
tucji finansowych. Jest to mega trend, a trend, 
a z mega trendem się nie walczy”. Andrzej 
Jeżewski, Prezes zarządu Promet – Plast, Ener-
getyczny Klaster Oławski EKO, wiceprzewodni-
czący Rady Programowej PSME dodał, że: „to, 
co decyduje o rozwoju klastra energii, mając 
jednostki wytwórcze oraz nadwyżkę energii, to 
sposób magazynowania tej energii. Na pewno 
priorytetem najbardziej proekologicznym będzie 
wodór”. Andrzej Kaźmierski, Zastępca dyrek-
tora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej 
w MRPiTe wskazał, że system opustowy rozpę-
dził prosumeryzm, bo uczy zarządzania energią 
i rozsądnego zarządzania. Jego zdaniem barierą 
dla rozwoju instalacji prosumenckich jest moc 
przyłączeniowa, wskazując, że „jeśli sieć nie jest 
w stanie przesyłać mocy przyłączeniowej i nie 
jest w stanie jej obsłużyć to znaczy że była nie-
dowymiarowana”. Jarosław Kotula, Menedżer 
produktu, Asseco Poland zaznaczył, że działal-
ność Asseco opiera się m.in. na dostosowywa-
niu systemów klasy CIS, czyli obsługi klienta 
i systemów bilingowych do wprowadzanych 
regulacji i zmian prawnych, które w jego opinii 
są wprowadzane bardzo gwałtownie i nie dają 

czasu na właściwe przygotowanie tych rozwią-
zań, co uniemożliwia porządne przygotowanie 
analiz i dostosowania do zmian. W dyskusji 
panelowej głos zabrał także dr hab. inż. Walde-
mar Skomudek, Wiceprezes zarządu, TAURON 
Dystrybucja S.A., mówiąc, że dostrzega progres 
we współpracy wytwórców zielonej energii 
z dystrybutorem, jednocześnie zaznaczając, że 
niedowymiarowanie sieci nie do końca należy 
uznawać za barierę, ponieważ jeszcze zaledwie 
kilka lat temu sieć opierała się na zupełnie innej 
formule dystrybucji energii elektrycznej, a dziś 
wzrosła konsumpcja i pojawiły się duże wolu-
meny energii prosumenckiej (np. w II kwartale 
br. przyłączono 200 MW mocy zainstalowanej 
mikroinstalacji). 

Istotne w dyskusji nad transformacją ener-
getyczną Polski jest także poznanie potencjału 
samorządu terytorialnego. Dlatego DISE zapro-
ponowało panel dyskusyjny pt. Rola samorządu 
terytorialnego w transformacji energetycznej. 
Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes, dyrektor 
generalny Polskiej Izby Magazynowania Energii 
i Elektromobilności stwierdził, że ponad 70% 
ludzi mieszka obecnie w miastach, a proces ten 
będzie postępował, więc inwestycje energetycz-
ne powinny być szczególności kierowane do 
społeczności miejskich. Wskazał on na rosnące 
ceny gazu ziemnego i konieczność w związku 
z tym inwestowania w biogaz i biomasę. Adrian 
Wołkowski, Wójt gminy Rudna dodał, że po-
trzebne są środki unijne, które w gminie Rudna 
pozwoliły na wymianę 160 „kopciuchów” w 1,5 
roku. Gmina Rudna stawia także na rozwój ście-
żek rowerowych. Dr Maciej Zathey, Dyrektor 
Instytutu Rozwoju Terytorialnego zaznaczył, że 
obecna trajektoria rozwoju oznacza, że nawet 
gdyby zaprzestano na całym świecie emisji CO2, 
to zmiany, które nastąpiły są nieodwracalne. 
Wskazał on na konieczność spójnego działania 
i podejmowania przemyślanych działań, gdyż 
klimat nie ma granic administracyjnych, stąd 
współpraca miast jest niezbędna. Artur Kowa-
lik, Dyrektor Departamentu Gospodarki, Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
wskazał, że konieczne jest zapewnienie god-
nych warunków życia, a profil gospodarczy nie 
może obniżać bezpieczeństwa. 

Ostatnim, ale nie mniej ważnym tema-
tem dyskusji panelowej była transformacja 
ciepłownictwa, która jest wciąż marginalizo-
wanym problemem, wymagającym szerokiej 
debaty społecznej. Moderatorem panelu była 
Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes zarzą-
du Forum Energii. Mec. Małgorzata Banasik, 
Kancelaria prawna BWW w debacie panelo-
wej powiedziała, że: „wiadome jest, że już nic 
nie wynegocjujemy w sprawie węgla, ale jest 
jeszcze spora szansa na uwzględnienie gazu 
jako paliwo przejściowego. Jako to paliwo, 
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które pozwoli zrealizować politykę tzw. okresu 
przejściowego. Capexy i możliwości obniżenia 
kosztów produkcji ciepła, czy energii poprzez 
wykorzystanie energii zawartej w paliwie 
gazowym pozwoliłby bardziej płynnie wdrażać 
zielone rozwiązania”. Marcin Bruszewski, 
Przewodniczący zarządu sekcji fińskiej SPCC /
Fortum, Region Poland, Head of Legal Affairs 
podzielił się opinią, że nie można „przeciągać 
transformacji”. Wskazał on, że działalność For-
tum w Europie Północnej opiera się na realizacji 
inwestycji w jak najkrótszym czasie, bo nie ma 
na co czekać, szczególnie biorąc pod uwagę 
nowo-przyjęte cele w zakresie redukcji gazów 
cieplarnianych. Jarosław Głowacki, Wicepre-
zes ds. technicznych, PGNiG Termika wskazał, 
że w horyzoncie 2030 r. w obszarze ciepłow-
nictwa zapadły już istotne decyzje, a gotowość 
PGNiG na przyjęcie konkluzji BAT oraz spełnie-
nie innych stosownych norm wynika z podję-
cia właściwych decyzji już kilka lat wcześniej. 
Gwałtowne zmiany w systemie energetycznym 
zdaniem J. Głowackiego są niepożądane z uwa-
gi na bezpieczeństwo energetyczne, gdyż jak 
podkreślił- zmiany te nie odnoszą się jedynie do 
elektroenergetyki, ale dotyczą także ok. 300 sys-
temów ciepłowniczych. Prezes wskazał dalej, że 
w jego ocenie działania PGNiG są komplemen-
tarne z działaniami dużych jednostek, wskazując 
w drodze przykładu na budowę bloku gazowo-
-parowego na Żeraniu, przygotowanego do 
spalania wodoru oraz biometanu, co ma po-
zwolić na osiągnięcie celów klimatycznych prze-
widzianych na 2030 r. Dr Dawid Klimczak, Pre-
zes zarządu GreenX Utility Sp. z o.o. dodał, że 

w miksie energetycznym w 2030 r. będzie wiele 
niestabilnych źródeł (znaczący udział offshore 
i PV), a jego zdaniem kogeneracja może zapew-
nić stabilizację, która będzie niezwykle istotna 
w procesie odchodzenia od węgla. Ireneusz 
Krupa, Członek zarządu PSG Sp. z o.o. stwier-
dził, że najbardziej dyskutowanym tematem 
są ceny paliwa gazowego na rynku, natomiast 
jego zdaniem w kontekście przedmiotu dyskusji 
panelowej – „gaz ma szanse być lokowany we 
wszystkich obszarach związanych z ciepłow-
nictwem”. Artur Michalski, Wiceprezes zarzą-
du NFOŚiGW wskazał, że NFOŚiGW finansuje 
wszystko, w tym także paliwa kopalne i gaz, 
a konieczna jest zmiana kursu na bardziej eko-
logiczny. Gaz ziemny jako paliwo przejściowe 
uzyska finansowanie z Funduszu, ale wsparciem 
zostanie objęta również kogeneracja, a bez-
względnie również OZE. Bogusław Rybacki, 
Prezes zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
dodał, że Enea stawia na niskoemisyjność, ale 
jego zdaniem przejście na gaz jako paliwo po-
mostowe jest wyzwaniem dla wszystkich, gdyż 
w jego opinii istotne jest, by mieć na względzie 
wzrost miejsc pracy i dlatego współpraca z sa-
morządem terytorialnym jest kluczowa. Simo 
Säynevirta, Vice President, Digital Lead, ABB 
Oy wskazała, że: „Finlandia jest najzimniejszym 
państwem w Europie i rocznie ma najwięcej 
dni, kiedy konieczne jest ogrzewanie, a obec-
nie ogrzewanie jest obsługiwane przez około 
200 sieci. Finlandia ma duży przemysł drzewny 
i chemiczny, które w procesach produkcyjnych 
potrzebują ciepła, jednocześnie Finlandia ma 
najwyższe cele klimatyczne. Do 2030 r. Finlan-

dia deklaruje dekarbonizację”. W dyskusji pane-
lowej na uwagę zasługuje również głos Jacka 
Szymczaka, Prezesa zarządu, Izba Gospodar-
cza Ciepłownictwo Polski, który powiedział, 
że zmiany są niezbędne, ale wciąż spowalnia 
je wiele niewiadomych, np. czas, który wska-
zany w Europejskim Zielonym Ładzie jest jego 
zdaniem za krótki. Podkreślił on również, że 
transformacja musi być prowadzona równolegle 
na trzech poziomach, tj.: unijnym – krajowym – 
odbiorców ciepła.

Tytułem podsumowania należy z satysfakcją 
stwierdzić, że po raz siódmy Kongres Energetycz-
ny DISE stał się ważnym forum dyskusji nad przy-
szłością polskiej energetyki w gronie najwybit-
niejszych postaci sektora energetycznego z Polski 
i zza granicy. Połączenie wiedzy i doświadczeń 
ekspertów reprezentujących różne dziedziny 
nauki i gospodarki wydaje się być kluczem do 
dostrzeżenia barier transformacji energetyki, 
sformułowania trafnych wniosków oraz przepro-
wadzenia historycznych zmian, które z perspek-
tywy oceny przyszłych pokoleń będą nowocze-
sne – sprawiedliwe – włączające. Dolnośląski 
Instytut Studiów Energetycznych (DISE) uważnie 
przysłuchuje się zgłaszanym postulatom, gdyż 
jako think-tank w prowadzonej działalności eks-
perckiej zamierza uczynić z nich przestrzeń do ba-
dań i analiz, by przyspieszyć polski race to zero. 
Jednocześnie DISE kieruje podziękowania do 
partnerów, którzy tworzą jakość i rangę Kongresu 
Energetycznego. Już dziś zapraszamy na VIII Kon-
gres Energetyczny, za rok do Wrocławia!

DISE

Piotr Zawistowski – prezes zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A., Artur Zawartko – wiceprezes zarządu, GAZ-SYSTEM S.A., Mirosław Skowron – członek zarządu, Ciech S.A., Robert Perkowski 
– wiceprezes zarządu PGNiG SA,,Jakub Kowalski – członek zarządu ds. operacyjnych, PSG Sp. z o.o., Filip Grzegorczyk – wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A. Fot. DISE
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PGNiG i Black Cat planują wspólny rozwój 
działalności na Półwyspie Arabskim

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo oraz katarska spółka 
Black Cat Engineering & Construc-
tion podpisały list intencyjny doty-
czący współpracy przy realizacji pro-
jektów związanych z wydobyciem 
ropy naftowej i gazu ziemnego.

Podpisany list intencyjny zakłada, że PGNiG 
i Black Cat podejmą działania w celu ustalenia 
ram prawnych i operacyjnych dla potencjalnej 
wspólnej działalności w obszarze wydobycia wę-
glowodorów. Spółki chcą połączyć doświadczenie 
oraz potencjały technologiczne, aby przygotować 
ofertę skierowaną na rynki największych produ-
centów ropy naftowej i gazu ziemnego.

– Wspólną ambicją PGNiG i Black Cat jest 
dynamiczny rozwój działalności zagranicznej. 
Obie nasze spółki cechują najwyższe kompeten-
cje, poparte bogatym, wieloletnim doświadcze-
niem. Jestem przekonany, że łącząc nasze siły 
będziemy w stanie przygotować atrakcyjną ofer-
tę, która zapewni nam przewagę konkurencyjną 
nawet na najbardziej wymagających i dojrzałych 
rynkach – powiedział Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG SA.

Elementem potencjalnej oferty mają być 
opracowane przez PGNiG rozwiązania cyfrowe 
„Smart Field”. Zastosowanie komputerowego 
modelowania złóż, sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego pozwala zwiększyć efektywność 
wydobycia i poprawić rentowność produkcji wę-

glowodorów. PGNiG z powodzeniem realizuje 
program „Smart Field” w Polsce, gdzie wdrożenie 
technologii informatycznych w działalności po-
szukiwawczo-wydobywczej pozwoliło spółce na 
zwiększenie krajowych zasobów wydobywalnych 
gazu ziemnego o ponad 11 mld m sześciennych 
(ok. 12 proc. udokumentowanych zasobów wy-
dobywalnych w dyspozycji spółki).

– Black Cat posiada szerokie kompetencje 
zdobyte przy realizacji projektów w formule „pod 
klucz”, m.in. w zakresie infrastruktury do prze-
syłu i magazynowania węglowodorów. Oprócz 
bogatego doświadczenia, atutem firmy jest jej 
struktura właścicielska, zwinny model operacyjny, 
wysokie kwalifikacje w zarządzaniu międzyna-
rodowymi projektami oraz kultura organizacyjna 
nastawiona na osiąganie wyników i realizację za-
łożonych celów – podkreślił Paolo Borchetta, CEO 
Black Cat Engineering and Construction.

Jako spółka w całości należąca do kapitału 
katarskiego, Black Cat może swobodnie działać 
w krajach należących do Rady Współpracy Zato-
ki (ang. Gulf Cooperation Council), które należą 
do wiodących producentów węglowodorów na 
świecie. W ubiegłym roku ich łączne wydobycie 
wyniosło ok. 937 mln ton ropy naftowej i 407 
mld m sześc. gazu ziemnego. Udokumento-
wane zasoby węglowodorów państw człon-
kowskich rady to ok. 71 mld ton ropy oraz 39 
bilionów metrów sześciennych gazu.

Potencjalna współpraca z Black Cat to kolej-
ny krok do wzmocnienia obecności PGNiG w tej 

części świata. Spółka działa tu od 2018 roku, kie-
dy wygrała rundę koncesyjną w emiracie Ras al-
-Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Wiercenie pierwszego odwiertu na koncesji, któ-
rej udziałowcem jest PGNiG, zaplanowano na III 
kw. 2022 roku. Sygnatariusze listu intencyjnego 
nie wykluczają jednak wspólnej działalności także 
na innych rynkach. W zakresie ich zainteresowa-
nia są m.in. kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu, 
Azji Centralnej oraz Afryki.

O Black Cat Engineering & Construction
Black Cat Engineering & Construction 

specjalizuje się w projektach typu EPC (Engi-
neering-Procurement-Construction) dla branży 
naftowo-gazowej, petrochemicznej i energe-
tycznej. Spółka zatrudnia 1500 pracowników i 
posiada 40 lat doświadczenia, przede wszyst-
kim na rynku katarskim. Klientami Black Cat 
są m.in. Qatar Petroleum, Qatargas, Ras Gas, 
Chevron Phillips i Shell. Spółka posiada certyfi-
katy ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i QHSAS 
18001:2007. Black Cat z powodzeniem reali-
zuje program Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu, którego celem jest wdrożenie praktyk 
CSR zgodnych z 17 Celami Zrównoważonego 
Rozwoju przyjętymi przez ONZ. Wyłącznym wła-
ścicielem Black Cat Engineering & Construction 
jest Qatar Investment & Projects Development 
Holding Company (QIPCO).

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy PGNiG SA i Black Cat Engineering & Construction: Paolo Borchetta, CEO Black Cat Engineering and Construction (po lewej); Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG SA (w środku); Robert Perkowski, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. operacyjnych. Fot. arch. PGNiG SA
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Z Gazusiem 
ekologicznie

Zielonogórski Oddział PGNiG 
prowadzi od kilku lat projekt edu-
kacyjny AKADEMIA GAZUSIA. 
Ze względu na ograniczenia zwią-
zane z pandemią postać Gazusia nie 
towarzyszyła dzieciom w tym roku 
podczas zajęć, ale na zakończenie 
projektu stało się to już możliwe.

Tegoroczna edycja Akademii odbyła się 
pod hasłem „Eko-Przedszkolaki”. Rozpoczęła 
się w maju, a jej założeniem było poszerzenie 
wiedzy z zakresu ekologii. W inicjatywę zaan-
gażowano trzy przedszkola z województwa lu-
buskiego: Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej 
Górze, Miejskie Przedszkole nr 16 w Gorzowie 
Wielkopolskim, a także Miejskie Przedszkole 
nr 3 w Krośnie Odrzańskim. 

Dzieci z opiekunami realizowały trzy zada-
nia, które dokumentowano za pomocą filmów, 
zdjęć i prezentacji w mediach społecznościo-
wych i na stronach internetowych placówek. 

W ramach zadań realizowano:
• Warsztaty (tworzenie zabawek z karto-

nów, rolek, butelek plastikowych, opako-
wań z pomocą materiałów plastycznych),

• Eko-ogródek (założenie ogródka, dbanie 
o rośliny, obserwacje przyrodnicze),

• Eko-pomoce-warsztaty (stworzenie po-
mocy dydaktycznych z wykorzystaniem 
materiałów łatwo degradowalnych oraz 
materiałów plastycznych).

Przewidziano też spotkanie on-line między 
grupami za pomocą komunikatorów interne-
towych, podczas których dzieci i opiekunowie 
grup poznali się ze sobą. 

Eko wakacje z Gazusiem
Na zakończenie projektu odbyło się 

spotkanie z Gazusiem – firmową maskotką 
PGNiG. Pluszak zjawił się 29 lipca w Miejskim 

Przedszkolu nr 34 w Zielonej Górze i opowie-
dział dzieciom jak spędzić wakacje w ekolo-
giczny sposób.

Podczas spotkania dzieci oprowadziły Ga-
zusia po ogródku, który założyły i pielęgnowa-
ły. Namówiły go nawet do spróbowania rosną-
cych tu poziomek i... szczypiorku. Gazuś z kolei 
podarował przedszkolakom pamiątkową tablicę 
podsumowującą projekt.

Jolanta Pietras
Michał Burkowski

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Przedszkola otrzymały tablice podsumowujące działania w ramach Akademii Gazusia. Fot. archiwum Oddziału

Gazuś opowiadał o ekologicznych wakacjach. Fot. archiwum Oddziału Tworzenie ekologicznych zabawek. Fot. archiwum Oddziału
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Jerzy 
Zagórski

Produkcja od listopada 2021 r. w tys. t/d

1 Algieria 129,5
2 Angola 187,3
3 Arabia Saud. 1348,2
4 Gabon 22,8
5 Gwinea Równikowa 15,6
6 Irak 570,2
7 Iran -
8 Kongo 39,8
9 Kuwejt 344,4
10 Libia -
11 Nigeria 224,3
12 Wenezuela -
13 Zjedn. Emiraty Arab. 388,3
14 Azerbejdżan 88,0
15 Bahrajn 25,2
16 Brunei 12,5
17 Kazachstan 209,4
18 Malezja 73,0
19 Meksyk 238,4
20 Oman 108,3
21 Rosja 1348,2
22 Sudan 9,2
23 Sudan Płd. 15,9
24 OPEC 10 3270,4
25 Poza OPEC 2128,0
26 OPEC+ 5398,4

21 sesja komitetu 
monitorującego OPEC+

Ostatnie posiedzenie ministerialnego komi-
tetu monitorującego OPEC+, które odbyło się 
4 października br. nie przyniosło istotnych roz-
strzygnięć. Ministrowie podtrzymali decyzję 19 
sesji komitetu z lipca br. o zwiększeniu wydobycia 
ropy od listopada o 54,4 tys. t/d. Limity produkcji 
począwszy od 1 listopada ustalone dla poszcze-
gólnych producentów przedstawia tab. 1. W dal-
szym ciągu zachowano wyjątek dla Iraku, Iranu 
i Wenezueli wyłączając je z ograniczeń. 

Tab. 1.

Grupa Kapitałowa PGNiG 
dostarczy gaz do Mołdawii

PGNiG Supply & Trading we współpracy 
z amerykańsko-ukraińskim ERU wygrały prze-
targ na sprzedaż gazu ziemnego do Mołda-
wii. Będzie to pierwsza w historii dostawa 
nierosyjskiego gazu do tego kraju.

ze sobą ryzyko poważnych zakłóceń w działaniu 
systemu przesyłowego w konsekwencji zbyt ni-
skiego ciśnienia w gazociągach.

Grupa Kapitałowa PGNiG 
zmieni strukturę

Rozpoczęcie procesu optymalizacji działal-
ności operacyjnej związane jest m.in. z wymo-
gami transformacji energetycznej. Zmiany mają 
poprawić efektywność procesów zarządczych, 
uporządkować strukturę organizacyjną, zredu-
kować koszty operacyjne i ryzyko gospodarcze. 
PGNiG korzysta w tym zakresie z doświadczeń 
wiodących przedsiębiorstw z branży oil & gas.

Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. 
Reorganizacja GK PGNiG podyktowana jest 
zmianami w otoczeniu rynkowym i regulacyj-
nym, w szczególności w zakresie wymagań 
środowiskowych. Pozwoli na maksymalizację 
efektywności operacyjnej i finansowej Grupy 
oraz osiągnięcie strategicznych celów w zakre-
sie optymalizacji modelu biznesowego PGNiG.

– Planowane przekształcenia organizacyj-
no-majątkowe mają na celu utworzenie modelu 
bazującego na strukturze holdingowej, który 
jest zgodny z wiodącymi praktykami w branży 
energetyczno-paliwowej. Taką strukturę mają 
światowi liderzy w sektorze oil & gas – skomen-
tował Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. 
– Nowa struktura pozwoli nam przede wszyst-
kim na zapewnienie spójności z wymogami 
zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, 
zapewnienie odpowiedniej rentowności opera-
cyjnej w świetle nasilającej się presji konkuren-
cyjnej, a także na lepsze zarządzanie ryzykiem 
działalności operacyjnej związanym ze zmienno-
ścią cen gazu ziemnego – dodał.

Proces reorganizacji będzie kilkuetapo-
wy. Pierwszym krokiem będzie wyodrębnienie 
z PGNiG SA działalności operacyjnej związanej 
z poszukiwaniami i wydobyciem węglowodorów, 
obrotem hurtowym i magazynowaniem gazu 
oraz wniesienie aktywów związanych z wyżej 
wymienioną działalnością w formie aportu zor-
ganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej 
spółki zależnej w ramach Grupy Kapitałowej. 
W kolejnym kroku ta spółka celowa przejmie tak-
że od PGNiG SA udziały w wybranych spółkach 
segmentowych należących do GK PGNiG. Po re-
organizacji spółka PGNiG SA stanie się centrum 
korporacyjnym, które będzie odpowiadało za 

PGNiG Supply & Trading (PST) we współpra-
cy z Grupą ERU dostarczą Mołdawii we wtorek 
26 października milion metrów sześciennych 
gazu ziemnego. To wynik przetargu na jednora-
zową dostawę paliwa gazowego ogłoszonego 
przez państwową firmę Energocom. Przetarg 
został zorganizowany w trybie pilnym w związ-
ku z ograniczeniem dostaw gazu do Mołdawii 
przez Gazprom.

– Grupa PGNiG jest głęboko przywiązana do 
zasady solidarności energetycznej, którą postrze-
gamy jako warunek prawidłowego działania ryn-
ku gazu w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich. 
Kierując się tą zasadą, postanowiliśmy wziąć 
udział w przetargu, którego celem było pilne 
dostarczenie mołdawskiej gospodarce paliwa ga-
zowego w sytuacji problemów z jego dostawa-
mi z Rosji – powiedział Paweł Majewski, Prezes 
PGNiG SA, spółki, do której należy PST.

Dostawa gazu odbędzie się przez punkt 
odbioru na granicy mołdawsko-ukraińskiej. Przy 
realizacji kontraktu PST będzie współpracowa-
ło z Grupą ERU, która jest czołowym partnerem 
PGNiG na Ukrainie.

– Wierzymy, że obecne trudności zachęcą 
Mołdawię do dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia 
w gaz oraz dalszej integracji z Unią Europejską, 
również poprzez wdrożenie wspólnotowych prze-
pisów dotyczących rynku gazu – zauważył Yaro-
slav Mudryy, partner zarządzający w Grupie ERU.

Wskutek ograniczenia dostaw gazu, 22 paź-
dziernika parlament Mołdawii ogłosił stan wyjąt-
kowy. Według tamtejszych władz wolumen gazu 
przesyłanego do kraju nie tylko nie wystarczał na 
pokrycie zapotrzebowania odbiorców, ale niósł 

kluczowe funkcje zarządczo-nadzorcze i plani-
styczne, a odpowiedzialność za opracowanie i re-
alizację strategii segmentowych oraz za projekty 
inwestycyjne przejmą spółki segmentowe.

Prezes PGNiG zaznaczył, że reorganizacja 
nie oznacza redukcji poziomu zatrudnienia. – 
Obecna kadra pracownicza jest ogromną warto-
ścią dla naszej firmy, a optymalizacji kosztowej 
będziemy szukać w innych obszarach niż zatrud-
nienie – wyjaśnił Paweł Majewski.

Dostosowanie GK PGNiG do struktury hol-
dingowej zwiększy potencjał PGNiG do osią-
gnięcia synergii operacyjnych w kluczowych 
segmentach działalności oraz umożliwi popra-
wę tempa i efektywności procesu transformacji 
energetycznej.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA
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spekulacji na rynku gazu, w tle są informacje 
o zmniejszeniu przez Gazprom w III kwartale 
br. przesyłu ustalonych ilości gazu gazociągiem 
jamalskim. Po skoku ceny gazu w „czarną śro-
dę” 6 października do nienotowanego poziomu 
162,12 USD za megawatogodzinę głos zabrał 
W. Putin i w wystąpieniu skierowanym do me-
nedżerów sektora energetycznego oznajmił, 
że wydał polecenie ministerstwu energii, aby 
zwiększyć przesył gazu do Europy. Reakcja ryn-
ku była natychmiastowa i cena gazu w hubie 
TTF spadła w czwartek 7 października do 81,08 
euro za 1 MWh.

Ten gest był pozytywny i ważny dla zachod-
nioeuropejskich odbiorców gazu, jednak w dal-
szej części wystąpienia prezydenta Rosji powie-
dziano, czego oczekuje się w zamian za pomoc. 
Równolegle bowiem toczą się przygotowania 
do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. 
Po rezygnacji z blokowania tej inwestycji przez 
prezydenta Bidena pozostaje spełnienie przez 
operatora, czyli Gazprom, warunku dostępu do 
polowy przepustowości (27,5 mld m3) dla in-
nych operatorów, co wynika z unijnej dyrektywy 
gazowej. Wicepremier A. Nowak, poprzednio 
minister energii, sformułował rosyjskie postulaty 
następująco: „Uzyskanie wcześniejszej zgody na 
eksploatację Nord Stream 2 mogłoby ochłodzić 
sytuację”. Poprzednio, w dyskusji nad celowo-
ścią i skutecznością sankcji wobec Ne ord Stre-
am 2 zwolennicy tej inwestycji przekonywali, że 
interesy Ukrainy jako kraju tranzytowego nie są 
zagrożone i Rosja nie użyje broni gazowej, teraz 
okazało się wyraźnie, że jest inaczej.

Konsorcjum Nord Stream 2 AG informuje 
o technicznym połączeniu ostatnich odcinków 
gazociągu i rozpoczęciu tłoczenia gazu jedną 
nitką, jednak pozostają jeszcze odbiory tech-
niczne i uzyskanie certyfikatów użytkowania. 
W tej sytuacji dostarczenie jeszcze w tym roku 
5,6 mld m3 gazu obiecywane przez Gazprom 
wydaje się mało realne.

Prezydent Putin udzielił też reprymendy 
Unii Europejskiej za „histerię i zamieszanie na 
rynkach  energetycznych w wyniku zbyt szyb-
kiego przechodzenia do zielonej energii”, mówił 
też o spekulowaniu na zmianach klimatycznych 
i szkodliwym cięciu inwestycji w wydobycie su-
rowców. Wyraził opinię, że nie należy zaniedby-
wać zrównoważonego wydobycia węgla, ropy 
i gazu, chociaż uznał rozwój zielonej energetyki 
za jeden z priorytetów rosyjskiej gospodarki. 
Skrytykował też niemieckich zielonych popie-
rających import LNG z USA, ponieważ „jest on 
wytwarzany metodami szkodliwymi dla środo-
wiska”.

Ożywili się też przeciwnicy Zielonego Ładu 
w Unii. Na konferencji ministrów UE w Lublanie 
(Słowenia sprawuje obecnie prezydencję w Ra-

dzie Europy) poświęconej tym zagadnieniom 
podkreślano społeczne konsekwencje propo-
zycji KE i możliwy spadek poparcia dla tego 
programu. Postulowano rozszerzenie regionów, 
w których w większym stopniu dopuszcza się 
wykorzystywanie paliw kopalnych w transpor-
cie i budownictwie.

Elektryfikacja brytyjskich platform 
na Morzu Północnym

Brytyjski urząd regulacji sektora ropy i gazu 
(OGA-Oil and Gas Authority) postanowił zachę-
cić przedsiębiorstwa naftowe do dekarbonizacji 
i ogłosił konkurs na elektryfikację instalacji naf-
towych na brytyjskim szelfie kontynentalnym 
z funduszem nagród w wysokości 1 mln funtów. 
Podstawowym źródłem napędu na platformach 
są silniki wysokoprężne, które wytwarzają 2/3 
emisji powstającej w produkcji ropy i gazu na 
morzu. Elektryfikacja tych instalacji i zasilanie 
przy użyciu kabli doprowadzających energię 
elektryczną z wybrzeża bądź też z najbliższej far-
my wiatrowej powinna zmniejszyć emisję CO2 

o 2-3 megatony rocznie – jest to równoważnik 
rocznej emisji CO2 z gospodarstw domowych 
w mieście wielkości Liverpoolu. Jednocześnie 
realizacja tego planu zwiększy zapotrzebowanie 
na moc o 4 GW. Wybrane projekty elektryfika-
cyjne powinny być gotowe do 31 marca 2022 r.

Szef OGA określił elektryfikację platform 
jako niezbędny warunek realizacji North Sea 
Transition Deal – ogłoszonego w marcu br. 
wspólnego programu rządu i morskiego sektora 
naftowego zmierzającego do redukcji emisji ga-
zów cieplarnianych. Plan ten zakłada redukcję 
emisji liczoną od poziomu z roku 2018 o 10% 
do 2025 r., o 25% do 2027 r., o 50% do 2030 r. 
i osiągnięcie stanu zeroemisyjnego w 2050 r. 
Jest to również szansa do ekspansji dla brytyj-
skiego przemysłu i rozbudowy infrastruktury to-
warzyszącej elektryfikacji. OGA będzie zwracać 
szczególną uwagę na inwestycje elektryfikacyj-
ne w środkowej części Morza Północnego i na 
zachód od Szetlandów i zachęcać do kolejnych 
projektów.

Z kolei minister energii i zmian klimatu Greg 
Hands stwierdził, że przedstawiony program 
przewidujący redukcję emisji gazów cieplar-
nianych na szelfie o 15 megaton jest ważnym 
elementem transformacji całego sektora ropy 
i gazu w W. Brytanii i przejścia do energii od-
nawialnej. Możliwości współpracy przemysłu 
naftowego i energetyki wiatrowej rozszerzają 
się, o czym świadczy włączenie do programu 

Po tym komunikacie cena ropy WTI wzrosła 
o 3,3% do 78,38 USD za baryłkę, najwięcej od 
7 lat. Cena ropy Brent  podniosła się do najwyż-
szego poziomu od 3 lat i wynosiła 81,28 USD, 
5 października było to 82,76 USD, po czym po 
jednodniowym spadku do 80,86 USD wzrosła 
7 października do 82,47 USD w następnym 
tygodniu utrzymywała się w granicach 83-84 
USD. Ożywieniu w gospodarce na świecie to-
warzyszy  mniejsza podaż ropy m. in. wskutek 
zniszczeń spowodowanych przez huragan Ida 
w Zatoce Meksykańskiej i wstrzymania wydo-
bycia na wielu platformach. Również niepewna 
sytuacja producentów ropy z łupków zatrzymała 
odbudowę eksploatacji w tym sektorze. Swój 
udział ma również gwałtowny wzrost cen gazu 
zapowiadający zwiększone zapotrzebowanie na 
produkty naftowe dla elektrowni. 

Kryzys gazowy – rady i przestrogi
Perturbacje na rynku gazu ziemnego na 

świecie, a przede wszystkim najbardziej nas 
dotyczące skoki ceny gazu w Europie spowo-
dowały lawinę komentarzy, apeli, rekomendacji, 
ale także krytycznych uwag, nie tylko w me-
diach branżowych. Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna zwróciła się 21 września br. do 
Rosji o zwiększenie dostaw gazu dla Europy, 
ponieważ są one wciąż mniejsze niż w 2019 r. 
W wystąpieniu MAE znalazła się też sugestia, 
że spełnienie tych oczekiwań mogłoby poka-
zać „wiarygodność Rosji jako dostawcy”. Głos 
zabrał także OPEC ostrzegając o negatywnym 
wpływie kryzysu gazowego na stabilność ryn-
ku ropy i powołując się na informacje z Iraku 
i Nigerii o wzmożonym popycie na ropę właśnie 
wskutek niedoborów gazu. Przytacza również 
oceny analityków z grupy Goldman Sachs zapo-
wiadających znaczny wzrost cen ropy z tych sa-
mych powodów. Istotnie, wtedy (22 września) 
cena ropy Brent kształtowała się w granicach 
74-75 USD, miesiąc później było to już 82 USD 
za baryłkę. W W. Brytanii minister gospodarki 
Kwasi Kwarteng przemawiając w parlamencie 
ostrzegał, że mimo przedsięwzięcia wszelkich 
środków w celu złagodzenia kryzysu energe-
tycznego społeczeństwo musi być przygotowa-
ne na wysokie ceny w dłuższym okresie. Jako 
główne przyczyny podał ograniczenie dostaw 
z Rosji i skierowanie transportów LNG do Azji.

Obecnie Europie brakuje 20 mld m3 gazu 
i w połączeniu z wysoką ceną jest to główny 
problem Unii. Francja, Hiszpania, Grecja, Ru-
munia i Czechy złożyły do Komisji Europejskiej 
wniosek o zbadanie, czy nie jest to wynik 
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rządowego szkockiego projektu INTOG-Innova-
tion and Targeted Oil and Gas Decarbonization. 

Program North Sea Transition Deal przynie-
sie też 40 tys. nowych miejsc pracy w energety-
ce wiatrowej i powiązanych branżach.

Złoże gazu Sakarya szansą 
dla Turcji

Na konferencji prasowej we wrześniu br. 
minister energii Fatih Donmez przedstawił nie-
zwykle optymistyczne perspektywy dla krajo-
wego sektora gazowego związane z odkryciem 
w ub. roku na Morzu Czarnym dużego złoża 
gazu ziemnego Sakarya o zasobach szacowa-
nych na 540 mld m3. Prezydent R. Erdogan 
stwierdził, że jest to największe złoże gazu od-
kryte dotychczas na Morzu Czarnym.

Rozpoczęcie eksploatacji złoża Sakarya pla-
nowane jest w roku 2023 i dostarczy wtedy 3,5 
mld m3 gazu. Udostępnieniem zajmie się firma 
Turkye Petrolleri AO, która odwierci 40 otworów 
w 4 etapach i w 2027 r. przewiduje się osią-
gnięcie pełnej zdolności produkcyjnej i pułapu 
15 mld m3. Nie ma planów zaangażowania 
firm zagranicznych, bo jak oświadczył minister 
Donmez, turecki koncern TPAO ma dostateczny 
potencjał techniczny. Prowadzone są też bada-
nia sejsmiczne w rejonie na zachód od złoża  
Sakarya, gdzie na głębokości ponad 4500 m 
występują podobne formacje geologiczne, co 
zdaniem specjalistów TPAO jest szansą na po-
większenie zasobów gazu. F. Donmez nawiązał 
też do perspektyw w basenie Morza Śródziem-
nego „w naszej wyłącznej strefie ekonomicz-
nej”, zaznaczył jednak, że jest ona przedmiotem 
sporu politycznego z Grecją i Cyprem. 

Jeśli wydobycie ze złoża Sakarya osiągnie 
zamierzoną wielkość, powinno pokryć około 
31% krajowego zapotrzebowania, tymczasem 
zużycie gazu rośnie, w tym roku przekroczy 60 
mld m3 gazu wskutek zmniejszonej produk-
cji energii elektrycznej z elektrowni wodnych 
z powodu suszy oraz z powodu wysokich cen 
węgla. Rząd ocenia, że do roku 2030 zużycie 
gazu wzrośnie do 80 mld m3. Niemal cały gaz 
zużywany w Turcji pochodzi z importu. Opera-
tor sieci gazowniczej Botas prowadzi rozmowy 
z Rosją na temat przedłużenia kończącego się 
w grudniu kontraktu na dostawę 8 mld m3 gazu 
rocznie z możliwością zwiększenia o dodatkowe 
2 mld m3 z gazociągu Turkstream.

Produkcja ropy w Libii 
ponownie zagrożona

Po wygaszeniu wojny domowej i okresie 
względnej stabilizacji w Libii udało się odbu-
dować wydobycie ropy naftowej, które osią-
gnęło poziom 163 tys. t/d (trzykrotnie więcej 
niż w 2020 r.). Teraz nadchodzi następne 
zagrożenie w postaci konfliktu między mini-
sterstwem ds. ropy i państwowym koncernem 
NOC (National Oil Corp.). Ministerstwo ds. 
ropy zostało zlikwidowane w okresie chaosu 
wewnętrznego i powołane do życia ponownie 
w marcu br. Do tej pory sprawami produkcji 
ropy i gazu i eksportu zarządzał prezes NOC, 
Mustafa Sanalla. Nowy minister Mohamed 
Oun chciał skorzystać ze swoich prerogatyw, 
przejąć kontrolę nad przemysłem naftowym 
i zdymisjonować Sahallę, ten jednak odmówił 
ustąpienia ze stanowiska. Jego zwolennicy 
zorganizowali protesty i wstrzymali pracę 3 
kluczowych terminali: Es Sider, Hariga i Ras 
Lanuf, zagrozili też wstrzymaniem produkcji 
na wielu złożach łącznie z największym Shara-
ra. Spowodowało to zakłócenia  w wydobyciu 
i 8 września br. rząd informował o zmniejsze-
niu produkcji o 108 tys. t/d. Była to dotkliwa 
strata dla budżetu, bo w tym okresie cena 
ropy przekroczyła 70 USD. Sahalla przez lata 
zdobył ogromne wpływy, podpisywał umowy 
międzynarodowe, jest przedstawicielem Libii 
w OPEC, a rząd tymczasowy, który ma funk-
cjonować tylko do wyborów w grudniu br. jest 
zbyt słaby, aby wyegzekwować usunięcie go 
ze stanowiska, mimo, że szef NOC odmawia 
przekazywania wpływów z eksportu ropy do 
banku centralnego, co uniemożliwia kontrolę 
dochodów i posądzany jest o związki z zor-
ganizowaną przestępczością. Z kolei Oun ma 
sprzymierzeńców w grupach plemiennych na 
południu i wschodzie kraju, gdzie znajdują się 
terminale naftowe. Mieszkańcy tych regionów 
uważają, że ich udział w dochodach z ropy jest 
zbyt mały. Podburzanie rywalizujących frakcji 
łatwo może doprowadzić do nasilenia konflik-
tów i ogólnej destabilizacji, która nieuchronnie 
zakłóci funkcjonowanie przemysłu naftowego, 
a co za tym idzie, osłabi gospodarkę kraju 
przez brak przychodów z ropy. 

Wyciek ropy w pobliżu Los Angeles
Wybrzeże Pacyfiku w pobliżu Los Angeles 

jest zagrożone skutkami poważnego wycieku 
ropy z rurociągu podmorskiego uszkodzonego 

1 października br. Straż Przybrzeżna otrzyma-
ła zawiadomienie od firmy Amplify Energy 
Corp., operatora rurociągu, o awarii w odle-
głości 6,5 km od brzegu.  Prawdopodobnie 
przyczyną było zaczepienie  rurociągu kotwi-
cą przepływającego statku, rozerwanie rury 
o średnicy 400 mm i wylanie się ropy do mo-
rza. Ropa wypływała jeszcze po zaprzestaniu 
pompowania i według szacunków stanowego 
departamentu rybołówstwa i ochrony przyro-
dy do Pacyfiku dostało się 476 tys. litrów ropy 
tworząc plamę o powierzchni ponad 33 km2. 
Obecnie do likwidacji wylewu i stawiania 
zapór zaangażowanych jest 14 statków, ale 
dotychczas udało się zebrać tylko niewielką 
część wycieku.

Uszkodzony rurociąg o długości 28 km 
transportował ropę ze złoża Beta, którego pro-
dukcja wynosiła 490 t/d, do portu Long Beach.

Wstrząsy związane 
ze szczelinowaniem w Teksasie

Stanowa Komisja ds. kolejnictwa (Railroad 
Commission) podała informacje o wstrząsach 
sejsmicznych w permskim basenie Midland 
w rejonie miasta Odessa. W okresie od lutego 
2020 r. zarejestrowano tam 6 wstrząsów o ma-
gnitudzie co najmniej 3,5 stopnia. Komisja przy-
pisuje to wzbudzenie aktywności sejsmicznej 
zatłaczaniu w 76 odwiertach do ośrodka skal-
nego solanki stosowanej jako ciecz robocza przy 
szczelinowaniu.

W czasie wierceń za łupkami gazo- i ropo-
nośnymi w trakcie wiercenia i szczelinowania  
zużywane są duże ilości wody, która następnie 
łącznie z wodą złożową jest ponownie zatłacza-
na do podłoża. Najnowsze dane pochodzące 
z Luizjany, Nowego Meksyku, Oklahomy i Tek-
sasu wskazują na coraz większą częstotliwość 
występowania wstrząsów o sile przekraczają-
cej 2 stopnie w skali Richtera. Od 2017 r. ilość 
takich wstrząsów zwiększyła się czterokrotnie 
i doszła w ub. roku do 938. Rosnąca liczba 
wstrząsów wraz z ogromną ilością wód odpa-
dowych powiększa negatywny wpływ produkcji 
ropy i gazu na środowisko.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, ExxonMobil, Gazprom, 

Goldman Sachs, Hart Energy, MAE, Nord 
Stream 2 AG, NS Energy, Offshore, OGA, Oil & 

Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, 
Reuters, TPAO, World Oil.
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Śp. Marek Roman Sokalski 
(1945-2021)

18 sierpnia 2021 r odszedł do wieczności szanowany i lubiany wśród 
braci nafciarzy, nasz nieodżałowany Kolega i Przyjaciel Marek Roman Sokal-
ski. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 25 sierpnia na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie z udziałem rodziny oraz skromnej grupy przyjaciół 
i kolegów Marka z czasów studenckich i czasów współpracy Marka, jako 
pracownika norweskiego koncernu MARITIME HYDRAULICS AS, z firmami 
związanymi z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PNiG NAF-
TA w Pile i PN Diament w Zielonej Górze), dawnej firmy  ZUN NAFTOMET, 
AGH Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Firmy Konsultingowej „WES”.

Marek Roman Sokalski urodził się 3 stycznia 1945 r w Krośnie. Może-
my się domyślać, że wcześniej rodzina Sokalskich wyjechała ze Lwowa po 
zajęciu miasta przez armię radziecką i znalazła się w Krośnie bowiem ojciec 
Marka był studentem, a potem pracownikiem Politechniki Lwowskiej. Póź-
niej  rodzina Sokalskich przeniosła się z Krosna do Wrocławia, gdzie senior 
Sokalski był profesorem na Politechnice Wrocławskiej. Po przeprowadzce 
z Wrocławia do Krakowa, Marek w 1953 r rozpoczął swoją edukację wła-
śnie w Krakowie – uczęszczając do szkoły podstawowej i kończąc Liceum 
Ogólnokształcące im. Jana Sobieskiego.  W 1963 r. rozpoczął studia na Poli-
technice Krakowskiej na Wydziale  Mechanicznym (specjalność samochody 
i ciągniki), uzyskując tam w  1969 r dyplom magistra inżyniera. Jeżeli wspo-
minamy okres pobytu Marka w Krakowie i jego studiów na Politechnice 
Krakowskiej to warto nadmienić, że ojciec Marka - Kazimierz Sokalski był 
profesorem w AGH, a potem w Politechnice Krakowskiej gdzie był  wykła-
dowcą w zakresie budownictwa, a w latach 1965-1968 jej rektorem.  Po 
nagłej i tragiczna śmierci ojca Marek decyduje się na emigrację i wyjeżdża 
do Norwegii. 

Karierę zawodową w Norwegii rozpoczął w firmie Moelven Industrie 
AS, która była w tym czasie znanym producentem dźwigów okrętowych 
z napędem hydraulicznym. W tej firmie Marek zajmował się projektowa-
niem układów hydraulicznych oraz serwisem statków-dźwigów pracujących 
na wszystkich basenach świata. W 1985 r Marek rozpoczął pracę w firmie 
MARITIME HYDRAULICS AS (dzisiaj  MH Wirth AS) i był z tą firmą związany 
do końca 2010 r, w którym to roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. 

Śp. Marek Roman Sokalski w okresie swojego zatrudnienia w MARI-
TIME HYDRAULICS AS (dalej MH) ściśle współpracował z polskim firmami.  
Początki tych kontaktów zawodowych można datować na rok 1994,  kie-
dy to w Stavanger w Norwegii odbywał się Światowy Kongres Naftowy. 
Z inicjatywy Marka duża  grupa polskich specjalistów została zaproszona 
przez firmę MH na platformę wiertniczą pracującą dla Statoil na Morzu Pół-
nocnym. Wizyta ta zaowocowała później licznymi kontaktami biznesowymi 
polskich spółek poszukiwawczo-wiertniczych z Piły, Zielonej Góry, Krakowa 
i Jasła., a  w 1998 r zakupem przez PN Diament w Zielonej Górze pierwsze-
go urządzenia TOP DRIVE jakie zostało zainstalowane na polskim urządze-
niu wiertniczym (IDECO-1200). Zakup ten rozpoczął długoletnią współpracę 
pomiędzy firmą MH,  a polskimi firmami GK PGNiG S.A. jak również z firmą 
ZUN NAFTOMET oraz Firmą Konsultingową „WES”. Motorem i „dobrym 
duchem” tej współpracy był właśnie śp. Marek  Sokalski. Jednym z ważniej-
szych wątków tej współpracy i zawodowej działalności Marka była szcze-
gólna pomoc w odtworzeniu i zakupie urządzenia wiertniczego po erupcji 
i pożarze urządzenia IDECO-1200 na otworze wierconym w 2002 r na PMG 
Wierzchowice

Warto wspomnieć o pionierskich działaniach inżynierskich śp. Marka 
Sokalskiego nie tylko w zakresie konstrukcji urządzeń TOP DRIVE ale rów-

nież pierwszego na świecie systemu wyciągowego typu hydraulicznego 
tzw. DUAL LIFT montowanego na platformach wiertniczych. Istotnym okre-
sem w działalności zawodowej śp. Marka Sokalskiego jest jego wybitny 
udział we współpracy z ówczesną Firmą ZUN NAFTOMET. Pierwsze kon-
takty z ZUN NAFTOMET Marek Sokalski nawiązał w roku 1993 podczas od-
wiedzin swojego rodzinnego Krosna. Zapoznaliśmy Go – wspominają byli 
dyrektorzy ZUN NAFTOMET, z możliwościami technicznymi i produkcyjnymi 
Firmy, a po kolejnych wizytach i rozmowach Marka i innych  przedstawicieli 
MH w ZUN NAFTOMET, otrzymaliśmy zapytania ofertowe i pierwsze zamó-
wienia na produkcję elementów konstrukcyjnych urządzeń produkowanych 
finalnie przez MH. Asortyment produkowanych przez nas wyrobów dla MH 
na przestrzeni lat stopniowo się poszerzał, szczególnie po zainwestowaniu 
przez ZUN NAFTOMET pod kontrakty z MH w oczyszczarkę powierzchni 
i malarnię. W sumie współpraca ta trwała kilkanaście lat.

Oprócz działalności czysto inżynierskiej śp. Marek Sokalski miał również 
pewne zacięcie naukowe, o czym świadczy kilka artykułów opracowanych 
przy współpracy pracowników naukowych AGH Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, a publikowanych w Zeszytach Naukowych AGH.

W trakcie swojej aktywności zawodowej był częstym gościem w Pol-
sce, uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i tradycyjnych im-
prezach Barbórkowych. Dał się poznać jako towarzyski i ciepły człowiek, 
obdarzony rzadką cechą bezkonfliktowości w relacjach tak służbowych jak 
i koleżeńskich. Znamienne słowa o Marku wypowiedział Jego długoletni 
kolega i współpracownik w firmie MH Tomasz Grossman: „Pracowałem 
w MH ponad 30 lat (styczeń 1991 – lipiec 2021 r.) z czego z Markiem 
prawie 20 lat i muszę przyznać, że najprzyjemniejsze wspomnienia 
mam z okresu, kiedy Marek był z nami. To były wspaniałe lata w firmie 
dające pracownikom twórczą swobodę i stwarzającej prawie rodzinną 
atmosferę – chciało się codziennie rano przychodzić do pracy. Marek był 
człowiekiem dużego formatu o dużych horyzontach myślowych, był poliglo-
tą, co w Jego profesji nie było bez znaczenia, był też wg najlepszych stan-
dardów prawdziwym patriotą chociaż większość dorosłego życia spędził za 
granicą – w Norwegii, ale o Polsce i Jego ukochanym Krakowie i Krośnie 
zawsze pamiętał. 

Po przejściu na emeryturę, resztę swego ciekawego życia spędził 
w Krakowie, utrzymując do końca kontakty z macierzystą firmą MH, która 
dała mu szanse na wybicie się ponad przeciętność. 

Kochany Marku Romanie – żegnamy Cię z żalem ale przyrzekamy, że 
dokąd nam starczy życia będziemy o Tobie pamiętać. Byłeś Dobrym Czło-
wiekiem i takim też Ciebie zapamiętamy. 

Spoczywaj w pokoju.

Opracowanie na podstawie relacji 
kolegów i przyjaciół oraz materiałów rodziny

Wiesław Witek
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Dominika Bernaś Jolanta Likus

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom 
i Kolegomżyczymy zdrowia, pomyślności i radości w życiu osobistym 

i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 
Kalendarium

XX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

15.10.2021 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Od-
działu SITPNiG w Warszawie II. Walny Zjazd Delegatów Oddziału udzielił 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrał władze i orga-
ny na nową kadencję. Prezesem Oddziału został wybrany Rafał Kudrewicz.
15.10.2021 r. odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG 
w Katowicach. Walny Zjazd Delegatów Oddziału udzielił absolutorium 
ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrał władze i organy na nową 
kadencję. Prezesem Oddziału został wybrany Mirosław Szczygieł.
16.10.2021 r. w Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Od-
działu SITPNiG w Warszawie I. Walny Zjazd Delegatów Oddziału udzielił 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrał władze i organy 
na nową kadencję. Prezesem Oddziału została wybrana Ewa Tomaszewska. 
22.10.2021 r. w Poznaniu odbył się Walny Zjazd Delegatów Oddziału 
SITPNiG w Poznaniu. Walny Zjazd Delegatów Oddziału udzielił absolutorium 
ustępującemu Zarządowi, a następnie wybrał władze i organy na nową ka-
dencję. Prezesem Oddziału został ponownie wybrany Andrzej Mikołajczak.
28.10.2021 r. odbyło się online XX posiedzenie Zarządu Głównego 
(ZG) SITPNiG, w którym wzięło udział 16 członków Zarządu Głównego 
oraz zaproszeni goście: Marzena Majdzik – przewodnicząca Głównej ko-
misji Rewizyjnej SITPNiG, Małgorzata Kozdrój – główna księgowa SITP-
NiG, Jolanta Likus – dyrektor Biura Zarządu Głównego. Moderatorem 
spotkania była Dominika Bernaś. 

28 października 2021 r. odbyło się on-line XX 
posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. W posie-
dzeniu, któremu przewodniczył prezes SITPNiG Pa-
weł Stańczak, uczestniczyło 16 członków Zarządu 
Głównego SITPNiG oraz przewodnicząca Głównej 
Komisji Rewizyjnej – Marzena Majdzik, Jolanta Li-
kus – dyrektorka Biura Zarządu Głównego i głów-
na księgowa SITPNiG – Małgorzata Kozdrój. Mo-
deratorem spotkania była Dominika Bernaś.

Główne zagadnienia omawiane na posiedzeniu 
związane były z XLII Walnym Zjazdem Delegatów 
SITPNiG, a także bieżącą działalnością SITPNiG.

Sekretarz generalny, Rafał Kudrewicz, przedsta-
wił informację o działalności Stowarzyszenia w okre-
sie od 29 marca 2021 do 28.10.2021 r. Poinformo-
wał zebranych, że zostały wdrożone Pracownicze 
Plany Kapitałowe (PPK), a jako instytucję zarządza-
jącą wybrano Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
PKO SA, które przedstawiło najkorzystniejszą ofertę, 
i z którym została podpisana umowa o zarządzanie. 

Do dziś żaden z pracowników nie przystąpił do PPK. 
Do Polskiego Funduszu Rozwoju został przesłany 
wniosek o rozliczenie subwencji finansowej otrzyma-
nej w ramach Tarczy Finansowej PFT 1.0. Oczekujemy 
na wydanie decyzji o rozliczeniu przez PFR. Główna 
Komisja Rewizyjna zatwierdziła sprawozdanie finan-
sowe SITPNiG za rok 2020, które zostało złożone 
w KRS i zapisane w Repozytorium Dokumentów Fi-
nansowych.

W Oddziałach SITPNiG w Zielonej Górze, Sano-
ku, Warszawie I, Warszawie II, Katowicach i Poznaniu 
odbyły się Walne Zjazdy Delegatów, na których wy-
brano władze na kadencję 2021-2024.

Skarbnik SITPNiG, Krzysztof Knap, przedstawił 
założenia do przygotowania prowizorium budżeto-
wego na rok 2022, które zostały uściślone w trakcie 
dyskusji i przyjęte uchwałą. Podjęto również uchwa-
ły w sprawie wysokości zapomogi udzielanej przez 
Kasę Pomocy Koleżeńskiej i wysokości składki członka 
wspierającego na rok 2022.

Członkowie Zarządu Głównego stosownymi 
uchwałami zatwierdzili termin i miejsce XLII Walne-
go Zjazdu Delegatów (3-4.XII.2021 r. w Krakowie), 
zaakceptowali i zatwierdzili do przedłożenia WZD 
projekty: Regulaminu Obrad i Ordynacji Wyborczej, 
porządku obrad XLII WZD, sprawozdanie z realizacji 
uchwały XXXIX Walnego Zjazdu Delegatów, spra-
wozdanie z działalności SITPNiG w kadencji 2016-
2021 oraz projekt zmian statutu SITPNiG.

Na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie 
zaopiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytu-
łów Honorowych, Zarząd Główny podjął uchwały 
nadające Tytuły i Honorowe Odznaki SITPNiG oraz 
NOT. Przyznano 5 srebrnych, 10 złotych oraz 3 dia-
mentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Na wnioski 
Zarządów Oddziałów SITPNiG w Gdańsku i Gorli-
cach, pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję ds. 
Odznaczeń i Tytułów Honorowych, Zarząd Główny 
postanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT 
NOT o nadanie jednej złotej i dwu srebrnych Odznak 
Honorowych FSNT NOT.

Jolanta Likus

80 lat
Jolanta Stachera z Oddziału w Warszawie II
Ryszard Zaporowski z Oddziału w Poznaniu

75 lat
Stanisław Stryczek z Oddziału w Krakowie 

Halina Brzostowska z Oddziału w Pile
Andrzej Barczyński z Oddziału w Poznaniu
Andrzej Rendak z Oddziału w Warszawie II

70 lat
Ewa Klęsk z Oddziału w Pile

Krystyna Noworyta z Oddziału w Warszawie I
Jan Rybka z Oddziału w Gorlicach

Roman Modzelewski z Oddziału w Gdańsku
Andrzej Zydor z Oddziału w Pile

Ewa Przedpełska z Oddziału w Poznaniu
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75 lat działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
– rodowód, tradycja, pamięć, budowanie tożsamości (4)

Stanisław 
Szafran

Maria Magdalena 
Szafran

Odkrycie przez Ignacego Łukasiewicza 
i Jana Zeha nafty świetlnej, uzyskiwanej z dość 
często występującego wówczas w Karpatach 
w powierzniowych wyciekach oleju skalnego, 
pokazało, że stosunkowo tanim sposobem moż-
na pozyskiwać z ropy produkt znacznie lepszy 
i tańszy od stosowanych wówczas w lampach  
innych paliw. Pozornie prosta metoda tech-
nologiczna i początkowa łatwość pozyskania 
ropy spowodowała, że poszukiwaniem i wy-
dobywaniem ropy oraz jej destylacją zajęło się 
w Galicji i innych częściach świata wielu ludzi, 
żądnych zdobycia w łatwy sposób bogactwa, 
choć bardzo często nie posiadających żadnych 
kwalifikacji, ani odpowiedniego kapitału do pro-
wadzenia takich przedsięwzięć. Ta początkowo 
prymitywna działalność, przynosząca znaczne  
profity zachęcała do podejmowania inwestycji 
o większym zaangażowaniu kapitałowym, co 
w konsekwencji doprowadziło do powstania 
przemysłu naftowego.  

Rodzące się w Galicji w połowie XIX w. 
„nafciarstwo” niosło ze sobą zarówno nową, 
„swoją” technikę i technologię prac, jak rów-
nież powolną specjalizację. Prawie od począt-
ku nastąpiła ramowa specjalizacja rodzajowa, 
wydzielająca górnictwo naftowe (obejmujące 
poszukiwanie, udostępnianie i eksploatację 
ropy, a później również gazu) i przemysł nafto-
wy (obejmujący najogólniej ujmując działalność 
związaną z przeróbką ropy). Przejawem postę-
pującej specjalizacji były nazwy firm naftowych, 
ale również nazwy stowarzyszeń grupujących 
ludzi prowadzących zbliżony zakres działalności. 
Dla wszystkich „nafciarzy” podstawową branżą 
było górnictwo naftowe, gdyż od wyników jego 
działalności uzależnione były pozostałe dziedzi-
ny „nafciarstwa”.

Powstające wówczas nafciarstwo zderzy-
ło się z ogromnym brakiem wiedzy na temat 
ropy naftowej,  jej pochodzeniu, występowaniu 
i przemieszczaniu się w przestrzeni geologicz-
nej, formach skupień, metodach poszukiwania, 

sposobach wydobywania i in. Budowa geo-
logicznych obszarów, na których notowano 
wystąpienia powierzchniowe wycieków ropy 
była bardzo słabo rozpoznana, a równocześnie 
żadna z ówczesnych politechnik, uniwersytetów 
i akademii górniczych prowadzących kształcenie 
w zakresie górnictwa nie uwzględniała w swo-
im profilu zagadnień dotyczących górnictwa 
naftowego. Stad też prowadzoną działalność 
związaną z pozyskiwaniem ropy na trenach Ga-
licji w latach pięćdziesiątych  i sześćdziesiątych 
XIX w. trudno nazwać przemysłem, gdyż miała 
ona charakter prymitywny, wyrobiska górnicze 
drążono ręcznie, a wydobycie prowadzono przy 
użyciu najprostszych urządzeń, ograniczających 
do minimum koszty prowadzenia robót. Pro-
wadziło to do licznych wypadków i nieprawi-
dłowości w pozyskiwaniu terenów, sytuowaniu 
i głębieniu szybów, usuwaniu urobku i wody 
oraz wielu innych. Leon Syroczyński w refe-
racie wygłoszonym na Kongresie Naftowym 
w 1882 r. w Przemyślu, oceniając stan ówcze-

snej techniki górniczej i wiertniczej w przemyśle 
naftowym powiedział: „Trudniej tu o postęp, 
bo przedsiębiorca walczy nie tylko z istniejącą 
rutyną i kosztami sprawienia nowych narzędzi, 
ale musi się też rachować z bardzo prawdziwą 
ekonomiczną zasadą zużytkowywania istnieją-
cych przyrządów. Kopiemy, jak kopaliśmy dotąd 
bez należytej troski o robotnika; wiercimy tym 
samym przyrządem; używamy tych samych 
lin i nie śmiałbym powiedzieć, byśmy ulepszy-
li nasze młynki do odświeżania powietrza lub 
pompy do wody. Znać jednak w kraju większe 
używanie machin parowych, co może być wyni-
kiem konsolidowania się przedsiębiorstw, a nie 
postępu techniki;..”1.

Ówczesne prace związane z pozyskaniem 
ropy i wosku ziemnego praktycznie nie miały 
większego związku z klasycznym, dobrze roz-
winiętym górnictwem kruszcowym, solnym 

Antoni Błażowski (1858 – 1894) – współzałożyciel i pierwszy 
prezes Towarzystwa Techników Naftowych. Źródło: Nafta, z. 3, 
1894, s. 34.

Rudolf Zuber (1858 – 1920) – współzałożyciel Towarzystwa 
Techników Naftowych i redaktor naczelny czasopisma Nafta, 
kasjer Zarządu (1893 – 1894), prezes Towarzystwa (1894 – 
1897), członek Wydziału Krajowego Towarzystwa Naftowego 
(1897 – 1898), prezes Towarzystwa Przyrodników Polskich 
im. M. Kopernika (1898 – 1899 i 1918 - 1919). Źródło: Ko-
smos, z. 2/3, 1921, s. 160.
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i węglowym, przedstawianym w wielu pracach 
autorów zagranicznych, jak również w „Opisie 
kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod wzglę-
dem historycznym, technicznym statystycznym 
i prawnym” przedstawionym przez Hieronima 
Łabęckiego [2, 3]. Brak gruntownej wiedzy górni-
czej zastępowano zmysłem praktycznym, a każde 
przedsięwzięcie, każde wyrobisko było obiektem 
pozyskiwania nowych doświadczeń, miejscem 
stosowania nowych usprawnień, było praktyczną 
i niezwykle ciężką szkołą górników naftowych, 
często okupioną wypadkami górniczymi.

Ropa galicyjska przyciągała jednak przed-
siębiorców, nawet z odległych regionów i kra-
jów, którzy dysponując odpowiednim kapitałem 
mogli zaangażować do robót górniczych „ludzi 
fachowych i praktycznie do tego uzdolnio-
nych”. Już w latach siedemdziesiątych XIX w. 
w galicyjskim przemyśle naftowym, zaczęli po-
jawiać obok weteranów powstań powracają-
cych z emigracji często po przebytych studiach 
w uczelniach zagranicznych, również młodzi 
absolwenci politechnik i uniwersytetów Wied-
nia, Berlina, Freibergu, Przybramu, Paryża, Pe-
tersburga, Moskwy, a także Lwowa i Krakowa. 
Wiedzę uzyskaną na kierunkach: chemicznym, 
mechanicznym, górniczym, budowlanym i in. 
kierowali na zastosowania w przemyśle nafto-
wym, a dla lepszego poznania techniki i techno-
logii niekiedy zatrudniali się do prac fizycznych. 
Szybko rodziła się młoda kadra fachowców, 
a sprowadzane z bardziej rozwiniętych krajów 
do przemysłu galicyjskiego urządzenia i narzę-
dzia, stawały się obiektami do poznania ich kon-
strukcji i praktycznego zastosowania w pracach 
górniczych, a także inspirowały utalentowanych 
do konstruowania  nowych urządzeń i narzędzi 
oraz ich ulepszania. Brak literatury fachowej 
pociągał za sobą potrzebę prezentacji nowych 

rozwiązań technicznych i wymiany informacji 
o nowych konstrukcjach i technologiach stoso-
wanych w górnictwie i przemyśle naftowym.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w. 
powróciła do kraju, po kilkuletnim prowadzeniu 
prac wiertniczych w Argentynie grupa inżynie-
rów, która ze swoimi doświadczeniami podjęła 
działalność w galicyjskim przemyśle naftowym. 
Zapewne kilkuletnie oderwanie od fachowców 
z krajowego środowiska naftowego wyzwoliło 
potrzebę stworzenia lepszych kontaktów i plat-
formy wymiany doświadczeń zawodowych. 
Prawdopodobnie pod koniec 1892 r. grupa 
inicjatywna podjęła działania zmierzające do 
założenia Towarzystwa Techników Nafto-
wych. Opracowano Statut Towarzystwa, który 
został zatwierdzony reskryptem Wysokiego c.k. 
Namiestnictwa z 17. kwietnia 1893, L. 30.464 
[4]. Zgodnie z zapisami Statutu celem Towarzy-
stwa było: „zespolenie jednostek pracujących 
we wszystkich gałęziach przemysłu naftowego 
i wosku ziemnego dla wzajemnego kształcenia 
się zawodowego, oraz wpływanie na polepsze-
nie społecznych stosunków techników nafto-
wych i utrzymanie łączności między nimi”. Na-
tomiast środkami realizacji celów statutowych 
wg postanowień Statutu miały być:

– „peryodyczne zgromadzenia członków 
Towarzystwa,

– odczyty w gronie Towarzystwa lub pu-
bliczne i roztrząsanie spraw zawodo-
wych,

– rozpisywanie konkursów na wypracowa-
nie tematów treści fachowej,

– wydawanie pism fachowych,
– bezinteresowne pośrednictwo w do-

starczaniu członkom Towarzystwa pracy 
i personalu technicznego, jako też wszel-

kich informacyj tyczących się spraw za-
wodowych,

– zawiązywanie stosunków z podobnemi 
Towarzystwami w kraju i zagranicą,

– wspólne wycieczki w celach naukowych, 
– zakładanie zbiorów zawodowych i bi-

blioteki”.2

Działalność Towarzystwa miała koncentro-
wać się na zagadnieniach: „geologii, wiertnic-
twa, technologii naftowej, górnictwa wosko-
wego, spraw handlowych i wszelkich innych 
przemysłu naftowego dotyczących ”.

W następstwie tego na I Walnym Zgroma-
dzeniu członków Towarzystwa, które odbyło się 
w 11. czerwca 1893 r. w sali magistratu w Jaśle 
wybrano zgodnie ze Statutem: prezesem – An-
toniego Błażowskiego, zastępcą prezesa – Wa-
cława Wolskiego, 7 członków Zarządu – Dr. 
Rudolfa Zubera, Kazimierza Odrzywolskiego, Jó-
zefa Mołonia, Adama Trzecieskiego, Bolesława 
Łodzińskiego, Ludwika Szula i Augusta Podo-
skiego. Ponadto wybrano 3 zastępców: Toma-
sza Łaszcza, Filipa Lewickiego i Jana Zeitlebena.

Do Komisji Lustracyjnej zostali wybrani: To-
masz Długołęcki, Zenon Suszycki i Józef Leniecki, 
a na zastępców wybrano: Ignacego Kurkow-
skiego i Konstantego Suchodolskiego.

Przytoczony skład władz Towarzystwa 
wskazuje, że nowa organizacja stanowiła wów-
czas nową jakość w środowisku przemysłu naf-
towego. Towarzystwo Techników Naftowych 
tworzyła ówczesna elita techniczna galicyj-
skiego przemysłu, posiadająca doświadczenie 
w działalności poszukiwawczej, wiertniczej, 
wydobywczej, rafineryjnej i organizacyjnej, za-
równo w przemyśle galicyjskim, jak i zagranicz-
nym. Ponadto do władz Towarzystwa wybrano 
osoby będące aktywnymi członkami innych 
organizacji, a przez uczestnictwo we władzach 

Kazimierz Gąsiorowski (1856 - 1936) – działacz Towarzystwa 
Techników Naftowych, wieloletni prezydent Izby Inżynierskiej 
we Lwowie. Źródło: Przemysł Naftowy, z. 10, 1936, s. 285.

Zenon Turczynowicz-Suszycki (1840 – 1912) – członek Wy-
działu Krajowego Towarzystwa Naftowego, członek honorowy 
KTN, aktywny działacz Towarzystwa Techników Naftowych, 
organizator i dyrektor Praktycznej Szkoły Wiercenia Kanadyj-
skiego. Źródło: Wiek Nafty, nr 3, 4, 2019, s. 15.

Paweł Setkowicz – współzałożyciel i działacz Związku Techników 
Wiertniczych w Borysławiu, przewodniczący Wydziału (1905 – 
1906, 1908 - 1909). Źródło: Wiek Nafty, nr 1, 2020, s.10.
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tych organizacji, posiadające doświadczenie 
w kierowaniu ich działalnością (m.in. Rudolf Zu-
ber – pełnił funkcję członka Zarządu Polskiego 
Towarzystwa Przyrodników im. Mikołaja Koper-
nika, Wacław Wolski – aktywny członek Krajo-
wego Towarzystwa Naftowego, Zenon Suszycki 
– członek władz Towarzystwa Politechnicznego 
we Lwowie). 

Już na I Walnym Zgromadzeniu członków 
Towarzystwa podjęto dwie ważne uchwały, któ-
re zobowiązywały Zarząd do założenia własne-
go czasopisma oraz do porozumienia się Towa-
rzystwa z Krajowym Towarzystwem Naftowym 
do wspólnych działań na rzecz „interesów gór-
nictwa i przemysłu naftowego i wosku ziemne-
go”. W wykonaniu uchwały Walnego Zgroma-
dzenia, Zarząd Towarzystwa już na pierwszym 
posiedzeniu w dniu 11 czerwca 1893 r. podjął 
decyzję o wydawaniu własnego czasopisma p.t. 
„Nafta”, „poruczając odpowiedzialną redakcję 
tegoż Drowi Rudolfowi Zuberowi i zapraszając 
nadto do komitetu redakcyjnego pp.: Antonie-
go Błażowskiego, Kazimierza Gąsiorowskiego, 
Alfonsa Gostkowskiego, Zenona Suszyckiego, 
Dra Pawła Wispeka i Wacława Wolskiego”. 
Powierzenie funkcji „redaktora odpowiedzial-
nego” Rudolfowi Zuberowi – doświadczonemu 
autorowi wielu wysoko notowanych prac na-
ukowych, posiadającemu talent organizacyjny 
i zdolności do trzymania odpowiedniej dyscy-
pliny w zakresie form i przekazywanych treści, 
a zarazem umiejętność przyjaznej konsolidacji 
zespołów, wyniosło wysoko poziom wydawa-
nej „Nafty”, a dynamika działania sprawiła, że 
już w lipcu 1893 r. ukazał się pierwszy numer 
czasopisma. W słowie wstępnym „Do Czytelni-
ków!” Redaktor przedstawił motywy założenia 
Towarzystwa i jego organu prasowego, ujmując 
ramy programowe w słowach: „Dotkliwy brak 

łączności i sposobu porozumiewania się między 
pracownikami na polu różnych gałęzi przemy-
słu naftowego, rozrzuconymi po całym kraju 
i za granicą, skłoniło grono tychże do założenia 
»Towarzystwa techników naftowych« z siedzibą, 
we Lwowie, którego celem jest usunąć powyż-
szy brak i którego zamierzoną działalność okre-
śla dołączony statut”,3 a w dalszej części autor 
najogólniej nakreślił zadania Towarzystwa: „…
zadaniem naszem nie będzie »wyższa« polityka 
naftowa i reprezentacja przemysłu naftowego 
na zewnątrz, ani też ściśle naukowe traktowa-
nie umiejętności z tym przemysłem zespolo-
nych; pragniemy tylko umożliwić jednostkom 
pracującym w tym zawodzie wzajemne poro-
zumiewanie i pouczanie się przez publiczne 
wypowiadanie swych odkryć, spostrzeżeń, do-
świadczeń i potrzeb oraz wpłynąć na polepsze-
nie ich stosunków społecznych przez ich wza-
jemne zbliżenie i poznanie się, przez informacje 
i pośrednictwo w szukaniu i rozdzielaniu zajęć 
zawodowych”.4 Naczelną wytyczną działalności 
było hasło: „potrzebujemy poparcia i wspólnej 
pracy wszystkich dla wszystkich”. Liderzy Towa-
rzystwa i grono jego członków zadeklarowali 
już na wstępie, że nie będą wchodzić w sfery 
działalności innych towarzystw zajmujących 
się zagadnieniami przemysłu naftowego (re-
prezentacyjnej, ekonomicznej organizacyjnej 
i naukowej), lecz swoje wysiłki będą kierować 
na problemy techniki i technologii wiertni-
czych, wydobywczych, transportowych, prze-
twórczych, a także utylitarnych oraz rozwijanie 
nowych rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie 
maszyn, urządzeń i narzędzi dla przemysłu. 
Entuzjazm liderów nowego wówczas Towarzy-
stwa przenosił się na średnią kadrę kierującą 

przemysłem naftowym (kierowników kopalń, 
dyrektorów destylarni, pośredników i innych 
urzędników pracujących w sferze przemysłu 
naftowego) i dość szybko rosła liczba członków. 
Lecz w miarę wzrostu liczby członków pojawiły 
się rozbieżności w zakresie kierunków rozwoju 
Towarzystwa, przy czym coraz częściej sprawy 
socjalne przyjmowano za istotne problemy 
środowiska. Po krótkim okresie dynamiczne-
go rozwoju merytorycznego i organizacyjnego 
nastąpiło pewne załamanie działalności Towa-
rzystwa, co wynikło z nagłej śmierci prezesa 
Antoniego Błażowskiego oraz zarysowującego 
się kryzysu finansowego, powodującego trud-
ności z wydawaniem dobrze zapowiadającej się 
„Nafty”. 

Po rocznej działalności Towarzystwo liczyło 
118 członków. II Walne Zgromadzenie Towa-
rzystwa Techników Naftowych, które odbyło 
się 20 maja1894 r. w Drohobyczu podsumo-
wało dokonania Towarzystwa za miniony okres, 
eksponując szczególnie sprawę wydawania 
swojego czasopisma i rozmów z władzami 
Krajowego Towarzystwa Naftowego dotyczą-
cymi połączenia obydwu towarzystw. Wybrany 
został wówczas nowy Zarząd, a prezesem wy-
brano jednomyślnie Rudolfa Zubera, natomiast 
wiceprezesem Wacława Wolskiego. Zgodnie 
z postanowieniami I Walnego Zgromadzenia 
członków,  Zarząd prowadził z władzami Kra-
jowego Towarzystwa Naftowego początkowo 
konsultacje korespondencyjne, a później in-
tensywne negocjacje w sprawie  wspólnego 
działania w rozwiązywaniu problemów prze-
mysłu naftowego. Wynikiem tych rozmów było 
ustalenie warunków współpracy i „zjednocze-
nia” obydwu towarzystw. W myśl tych ustaleń 

Alfred Stocker (1875 - 1947) – działacz Związku Techników 
Wiertniczych w Borysławiu, sekretarz Wydziału (1908). Źródło: 
Wiek Nafty, nr 2, 2017, s. 15.

Władysław Dunka de Sajo (1875 – 1933) –  współzałożyciel 
Związku Techników Wiertniczych, zastępca Przewodniczącego 
Wydziału (1911 - 1912), wieloletni członek Wydziału Krajowe-
go Towarzystwa Naftowego, prezes Związku Przemysłowców 
Naftowych, wiceprezes Syndykatu Producentów Ropy. Źródło: 
Przemysł Naftowy, nr 2, 1933, s. 50.

Tadeusz Chłapowski (1870 – 1938) – członek założyciel 
i członek honorowy Związku Techników Wiertniczych i Naf-
towych w Borysławiu, prezes Krajowego Towarzystwa Naf-
towego (1937 - 1938). Źródło: Biuletyn Związku Polskich 
Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu, nr 9, 
1938, s. 161.
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członkowie Towarzystwa Techników Naftowych 
powinni przystąpić do Krajowego Towarzystwa 
Naftowego i stworzyć Sekcję Techniczną, która 
mogła wybierać swojego przewodniczącego 
oraz dwóch przedstawicieli do Wydziału Kra-
jowego Towarzystwa Naftowego. Krajowe To-
warzystwo Naftowe miało współuczestniczyć 
w kosztach wydawania „Nafty”, która miała być 
organem wspólnym obydwu towarzystw. Trud-
ności finansowe spowodowane „ogromnymi 
zaległościami w nieuiszczaniu przez członków 
wkładek” sprawiły, że od początku 1896 r. 
sztandarowy organ Towarzystwa nie był wyda-
wany. Wydawanie pisma wznowiono dopiero 
w maju 1896 r., jeszcze jako organ Towarzystwa 
Techników Naftowych redagowany przez Adol-
fa Strzeleckiego, ale po rozmowach delegatów 
obydwu towarzystw ustalono, że od nr 6 (1 li-
stopada 1896 r.) „Nafta” będzie wydawana jako 
organ obydwu towarzystw, redagowany przez 
Stanisława Schnür-Pepłowskiego. 

Przyjęte postanowienia o połączeniu To-
warzystwa Techników Naftowych z Krajowym 
Towarzystwem Naftowym zostały sfinalizowa-
ne uchwałami walnych zgromadzeń obydwu 
towarzystw. Po wielu dyskusjach  Walne Zgro-
madzenie Towarzystwa Techników Naftowych, 
na jednomyślny wniosek Wydziału Towarzystwa 
w dniu 9 sierpnia 1897 r. podjęło uchwałę 
o rozwiązaniu Towarzystwa. Po tym Walnym 
Zgromadzeniu, Prezydium Towarzystwa Techni-
ków Naftowych rozesłało do członków okólnik 
o następującej treści: „Na Walnem Zgromadze-
niu Towarzystwa Techników naftowych, które 
się odbyło dnia 9. sierpnia b.r. (1897 r) we Lwo-
wie, postanowiono rozwiązać rzeczone Towa-
rzystwo, a mianowicie na tej podstawie, iż kraj. 
Towarzystwo naftowe organizuje równocześnie 
w łonie swojem sekcję techniczną, do której 

byli członkowie Towarzystwa Techników nafto-
wych wstąpić mogą, zarazem zaś obowiązuje 
się kraj. Towarzystwo naftowe  wydawać nadal 
własnym kosztem czasopismo »Nafta«. Z dniem 
rozwiązania Towarzystwa Techników naftowych 
pozostaje atoli niedobór kasowy, w kwocie 337 
zł. 52 ct., a obowiązkiem członków jest wyrów-
nać takowy, zwłaszcza, iż koszta wydawnictwa 
»Nafty«, które członkowie byłego Towarzystwa 
do końca roku bieżącego bezpłatnie otrzymy-
wać będą – głównie  do niedoboru się przy-
czyniły” 5. Towarzystwo Techników Naftowych 
– pierwsze polskie, naftowe towarzystwo 
techniczne zakończyło swoją działalność, po-
zostawiając w wydawanej „Nafcie” wiele arty-
kułów informacyjnych, rozwiązań projektowych 
z zakresu techniki i technologii szeroko pojętego 
przemysłu naftowego, a także innych dziedzin 
działalności. Wśród przyczyn rozwiązania towa-
rzystwa wymieniania się problemy finansowe 
wynikające z nierzetelności członków w zakresie 
opłacania składek, a także rozbieżności co do 
kierunków programowych preferowanych przez 
kolejne walne zgromadzenia. Część członków 
rozwiązanego Towarzystwa Techników Naf-
towych wstąpiła do Krajowego Towarzystwa 
Naftowego organizując się w Sekcji Technicznej, 
która dawała pozory trwania rozwiązanego to-
warzystwa i zgodnie z przyjętym regulaminem 
prowadziła swoją działalność w dziedzinie: 
„geologii, wiertnictwa, technologii naftowej 
i górnictwa woskowego”, choć efekty ich pracy 
były już najczęściej dyskontowane przez KTN.  

Zmieniający się rynek pracy, wzrastająca 
grupa wykształconych pracowników najem-
nych, a także przetaczające się przez świat nowe 
ideologie, rodziły problemy, które ze względów 
społecznych wymagały rozwiązania również 
w środowisku przemysłu naftowego. 

Znaczna część członków rozwiązanego To-
warzystwa Techników Naftowych nie wstąpiła 
do Krajowego Towarzystwa Naftowego, gdyż 
uważała, że sprawy socjalne pracowników, za-
trudnianych często na stanowiskach kierowni-
czych, wymagają pilnego rozwiązania. Spośród 
tych osób zawiązała się grupa inicjatywna, któ-
ra już w maju następnego roku (1898) utwo-
rzyła Towarzystwo Urzędników Pracujących 
w Przemyśle Naftowym „Wzajemna Pomoc”. 
Celem nowego towarzystwa (jak zapisano 
w statucie) było: „Skupienie pracowników prze-
mysłu naftowego dla: 1) Wzajemnej pomocy 
materyalnej i 2) Obrony i reprezentacyi ich in-
teresów. Środkami do osiągnięcia tych celów 
są: wyszukiwanie pracy członkom, udzielanie 
pomocy materyalnej, pośrednictwo między sto-
warzyszonymi a ich pracodawcami i władzami, 
zabezpieczenie przyszłości stowarzyszonych 
i ich rodzin” 6. 

W skład wybranego wówczas pierwszego 
Wydziału Towarzystwa weszli: Jan Stefan de 
Malmo-Sholman – przewodniczący, Julian Ka-
pellner – zastępca przewodniczącego, Kazimierz 
De Laveaux – sekretarz, Stanisław Ramoszyński 
– skarbnik, Stanisław Łubkowski, Stanisław 
Morgulec i Wacław Wolski – wydziałowi oraz 
Stanisław W. Wilczek – sekretarz biura [9].

Towarzystwo „Wzajemna Pomoc” szybko 
zjednywało sobie członków przyjętym progra-
mem socjalnym i na 30 września 1900 r. na li-
ście członków  było wykazanych 220 członków 
zwyczajnych i 27 członków wspierających, któ-
rzy pochodzili z całego Podkarpacia. W związku 
z tym wydzielono trzy sekcje Towarzystwa: bory-
sławską, gorlicką i krośnieńską, z których każda 
miała własny wydział. Zapewne problemy so-
cjalne pracowników ówczesnego przemysłu naf-
towego były na tyle nabrzmiałe, że wiele osób 

Aleksander Khal (1895 – 1954) – działacz Związku Polskich 
Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu. Arch. 
SITPNiG.

Tadeusz Porembalski (1896 – 1971) – działacz Związku Polskich 
Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu. Źródło: Porem-
balski T.: Wspomnienia nafciarza. PWN, Warszawa, 1978, s. 19.

Tadeusz Łaszcz – działacz Związku Polskich Techników Wiert-
niczych i Naftowych, prezes Wydziału (1934 – 1938). Źródło: 
Arch. SITPNiG. 
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wstępując do tego Towarzystwa, lub go wspie-
rając, chciało nieść pomoc potrzebującym pra-
cownikom i ich rodzinom. Świadczy o tym duża 
liczba członków wspierających i przekrój społecz-
ny członków zwyczajnych, wśród których obok 
kierowników i innych urzędników kopalnianych 
byli również senatorowie (Władysław Długosz), 
profesorowie (Roman Załoziecki, Julian Tokarski, 
Julian Fabiański), przedsiębiorcy (Erazm Fibich, 
Kazimierz Odrzywolski, Władysław Wachal, Wa-
cław Wolski) i wielu innych. Towarzystwo wspar-
ła również księżna Maria Lubomirska kwotą 500 
koron [10].

W istocie główny nurt działalności Towarzy-
stwa był właściwy dla związku zawodowego, 
a nie dla towarzystwa technicznego. Zagad-
nienia techniczne zaczęły nabierać pewnego 
znaczenia w działalności Towarzystwa dopiero 
w latach trzydziestych, gdy w Schodnicy zosta-
ło utworzone w ramach jego organizacji Koło 
Kierowników Kopalń i Techników Naftowych, 
które było pewnego rodzaju konkurencją lub 
dopingiem do aktywizacji istniejącego w sferze 
przemysłu naftowego bratniego Związku Pol-
skich Techników Wiertniczych i Naftowych, lecz 
od 1938 r. uzgodniono wspólny front działania.

W drugiej połowie lat trzydziestych XIX w., 
na fali narastającego ruchu walki o poprawę 
warunków pracy, płacy (w tym głównie o umo-
wę zbiorową) i innych uprawnień socjalno-by-
towych, pojawiła się tendencja do łączenia sto-
warzyszeń, towarzystw i związków w większe 
organizacje. Członkowie zadecydowali wów-
czas o przystąpieniu do Unii Związków Zawodo-
wych Pracowników Umysłowych. Kres działal-
ności tej organizacji nastąpił z chwilą wybuchu 
II wojny światowej, ale choć przestała istnieć, 
pozostawiła trwały ślad w zachowaniach ów-
czesnej kadry pracowników przemysłu naftowe-
go, budząc solidaryzm społeczny oraz uznanie 
i szacunek dla pracy, najczęściej niedocenianej.  
W tamtych czasach członkowie tej organizacji 
wzywali do przywrócenia pracy właściwej rangi 
i niekiedy przywodzili słowa z nagrania płyto-
wego Józefa Piłsudskiego: „…jest żywioł nie 
boski, lecz ludzki i może dlatego człowiek tak 
mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Pra-
ca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca 
ludzkich mięśni” 7.

W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. następo-
wał dynamiczny rozwój galicyjskiego przemysłu 
naftowego, objawiający się przede wszystkim 
wzrostem wielkości produkcji, który był efek-
tem wielu czynników z dziedziny  gospodarczej, 
politycznej, społecznej, technicznej i naukowej.  
Ale szczególne znaczenie miało zidentyfiko-
wanie dużych zasobów złóż ropy, oraz wejście 
inwestorów z dużymi kapitałami, stwarzających 
możliwość zastosowania najnowszych rozwią-
zań technicznych i technologicznych we wszyst-

kich dziedzinach tego przemysłu, co pociągało 
za sobą szkolenie kadry na różnych poziomach 
kształcenia oraz wywoływało potrzebę wymiany 
myśli naukowo-technicznej, zarówno za po-
średnictwem czasopism fachowych, jak również 
(wówczas najczęściej) przez bezpośrednie kon-
takty na forum tworzonych organizacji o zasięgu 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

wiu był zorganizowany XXII Międzynarodowy 
Zjazd Techników Wiertniczych we Lwowie. Zjaz-
dowi przewodniczył wówczas prof. Leon Syro-
czyński, a z pozjazdowych opinii prasy zagra-
nicznej wynika, że „wypadł bardzo dobrze, jak 
o tem świadczyły pochlebne wzmianki w zagra-
nicznych dziennikach, a szczególnie imponujące 
wrażenie na uczestnikach zrobił Borysław”[11]. 

Na każdym zjeździe wygłaszano referaty 
z zakresu najnowszych osiągnięć techniki i tech-
nologii wiertniczej, wypracowywano rezolucje 
i memoriały do władz w sprawach zmian w prze-
pisach górniczych, a także wybierano między-
narodowy skład wydziału, miejsce następnego 
zjazdu oraz przyjmowano nowych członków 
i nadawano tytuły członków honorowych. 
W zjazdach Związku Techników Wiertniczych 
uczestniczyli również specjaliści z innych krajów, 
a m.in. z: Francji, Holandii, Belgii, Szwecji, Rosji, 
a specjaliści z Galicji byli stałymi uczestnikami 
tych gremiów. Na XI Międzynarodowym Zjeź-
dzie Techników Wiertniczych w Berlinie (1897 r.) 
w skład wydziału tego Związku wybrano 
Wacław Wolskiego. Szczególnie uroczyście 
przebiegały obrady XXV. Międzynarodowego 
Zjazdu Techników Wiertniczych w Budapeszcie 
w 1911 r. Obchodzono wówczas Jubileusz 
25-lecia działalności Związku, a w wydanej na 
tę okoliczność publikacji albumowej, wśród 
osób zasłużonych dla wiertnictwa widniały por-
trety Augusta Gorayskiego, Wacława Wolskiego 
i Leona Syroczyńskiego, którzy byli członkami 
honorowymi Związku. Na tym zjeździe doko-
nano zmiany nazwy Związku. Nazwę „Związek 
Techników i Inżynierów Wiertniczych” zmienio-
no na „Międzynarodowy Związek Techników 
i Inżynierów Wiertniczych” [12]. Wszystkie 
szczegółowe informacje podawano w oficjal-

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Techników Wiertniczych – 8 września 1911 r. Fot. W. Selinger, Borysław. Źródło: 
Ropa, nr 12, 1911, s. 451.

Logo Związku Techników Wiertniczych eksponowane na stro-
nach tytułowych dwutygodnika „Ropa” od pierwszego numeru  
czasopisma z dnia 10 kwietnia 1911 r.

W połowie lat osiemdziesiątych XIX w. gru-
pa osób zainteresowana postępem w dziedzinie 
techniki i technologii wiertnictwa postanowiła 
utworzyć organizację zrzeszającą, specjalistów 
– wiertników prowadzących prace na obszarze 
Austro-Węgier i Cesarstwa Niemieckiego. Zało-
żona w 1885 r. organizacja została nazwana 
Związkiem Techników Wiertniczych. W przy-
jętych postanowieniach Związek przyjął zasadę 
odbywania corocznych zjazdów, każdorazowo 
w innym ośrodku, na terenie swojego obsza-
ru działania. Z tego powodu zjazdy te zyskały 
nazwę „zjazdów wędrownych”. W 1908 r. 
staraniem Krajowego Towarzystwa Naftowego 
i Związkiem Techników Wiertniczych w Borysła-
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nym organie prasowym Związku wydawanym 
w Wiedniu – „Chemiker und Techniker Zeitung”. 
Związek w swojej całej działalności odegrał 
ważną rolę w wymianie doświadczeń oraz myśli 
naukowej i technicznej, wpływając wynikami 
swoich działań na rozwój przemysłu naftowego, 
a w szczególności wiertnictwa zarówno w Gali-
cji jak i całej Europie.

Zapewne międzynarodowe zjazdy Związ-
ku Techników Wiertniczych wywarły wpływ na 
wzrastające liczbowo i poziomem wykształcenia 
środowisko polskich wiertników pracujących 
na terenie Galicji. Po rozwiązaniu Towarzystwa 
Techników Naftowych w środowisku pracowni-
ków przemysłu naftowego (nie licząc KTN, któ-
rego problematyka działań miała rangę makro-
ekonomiczną i prawno-ustrojową) działało tylko 
Towarzystwo „Wzajemna Pomoc”, które jak już 
wspomniano, zajmowało się przede wszystkim 
sprawami socjalnymi. 

Od pierwszych lat XX w. trwały dyskusje 
na temat potrzeby zorganizowania w centrum 
ówczesnego galicyjskiego przemysłu naftowego 
– Borysławiu, organizacji niezależnej i mocno 
powiązanej ze wszystkimi ośrodkami przemysłu 
Podkarpacia. Jednak dopiero w 1904 r. grupa 
inicjatywna pod przewodnictwem Tadeusza 
Kuscheè opracowała projekt statutu nowej or-
ganizacji Towarzystwo „Związek Techników 
Wiertniczych w Borysławiu”. Statut został 
zatwierdzony przez Wydział Krajowy w stycz-
niu 1905 r., a 25 maja tegoż roku odbyło się 
w Sali Sokoła w Borysławiu Walne Zgromadze-
nie członków, na którym dokonano wyboru Wy-
działu Związku oraz przewodniczącego – Pawła 
Setkowicza [14]. Przyjęty przez założycieli i za-
twierdzony Statut Związku precyzował zadania 
Związku i kryteria przyjmowania członków. W § 
3 Statutu zapisano:

„Zadaniem Towarzystwa jest:
a. Organizacja technicznych kierowni-

ków wiertniczych i kierowników zakła-
dów przemysłowych ściśle związanych 
z wiertnictwem, w celu ochrony wła-
snych praw i interesów.

b. Wpływanie na polepszenie stanowiska 
społecznego członków Towarzystwa, 
utrzymanie między nimi ścisłej łączności 
i solidarności.

c. Uprawianie kierunku naukowego, zwłasz-
cza zawodowego, aby w ten sposób 
przyczynić się do rozwoju wiertnictwa 
i wyrobić sprawom wiertniczym należne 
im w życiu publicznym i prywatnym zna-
czenie, niemniej wpływać na rozwój prze-
mysłu krajowego.

Środkami do osiągnięcia tych zadań To-
warzystwa są: wspólne rozprawy i pogadanki, 
wnoszenie petycji i memoriałów do odpowied-
nich władz i ciał ustawodawczych, odczyty 

i wykłady naukowe, utrzymanie czasopism 
i biblioteki”8.

W § 4 natomiast określono warunki przyna-
leżności do Związku:

„Towarzystwo składa się tylko z członków 
zwyczajnych. Członkiem może zostać każdy 
używający nienagannej sławy odpowiedzialny 
techniczny kierownik kopalni nafty lub wierceń 
prowadzonych w innych celach, jako też kierow-
nik zakładów przemysłowych, majacy z wiert-
nictwem ścisłą łączność…

…Kierownicy techniczni, w których kompe-
tencji leży przyjmowanie i oddalanie podwład-
nych odpowiedzialnych kierowników technicz-
nych, nie mogą należeć do Towarzystwa”9.

Z powyższego wynika, że założyciele Związ-
ku wprowadzili do Statutu zapisy dość dokład-
nie określające kwalifikacje zawodowe człon-
ków przyjmowanych do związku, ale również 
wskazali, że pracodawcy nie mogą być człon-
kami, choćby odpowiadali kryteriom zawodo-
wym, co zbliża programowo tę organizację do 
związku zawodowego. Taki układ programowy 
sprawiał, że w zależności od zmieniającej się sy-
tuacji przemysłu i nastrojów społecznych, zwią-
zek w pewnym czasie bardziej angażował się 
w zagadnienia zawodowe, a w innym okresie 
kładł większe akcenty na problemy socjalne. 

W pierwszym roku działalności (1905 r.) 
do Związku przystąpiło 76 członków, w 1910 r. 
Związek liczył 150 członków, a w 1938 r. – 
238 członków. Wśród dość licznego grona 
członków było wielu aktywnych działaczy, 
do których należeli: kolejni prezesi: Tadeusz 
Kuscheè (1905), Paweł Setkowicz (1905, 1908 
– 1909), Władysław Włodarczyk (1906), Julian 
Pierściński (1906 – 1908), Florian Hendrich 
(1909), Franciszek Brugger (1909 – 1914), 
Józef Lewicki (1914 – 1921?), Zygmunt Bittmar 
(1921), Tadeusz Łaszcz (1932, 1934 – 1938) 
i Wiktor Bobrowski (1938 – 1939). Oprócz 
w/w do czołowych działaczy należeli: Bolesław 
Glazer, Stanisław Hennig, Konrad Zakrzewski, 
Aleksander Klaften, Roman Kulicki, Władysław 
Stasiowski, Kazimierz Mościcki, Józef Dawido-
wicz, Stanisław Łukawiecki, Henryk Florian, 
Julian Florian, Adam Kobrzyński, Bolesław Kru-
szewski, Alfred Stocker, Władysław Dunka de 
Sajo, Jan Longschamps, Władysław Rzepecki, 
Wincenty Tołłoczko, Józef Dembowski, Kazi-
mierz Komar i in.[15].

Ambitny program działalności Związku stał 
się szybko trudny do realizacji bez wsparcia 
zewnętrznego. Dlatego już na drugim Walnym 
Zgromadzeniu (w lipcu 1905 r.) zalecono człon-
kom wstępowanie do Krajowego Towarzystwa 
Naftowego, aby uzyskać pomoc w rozwiązywa-
niu podejmowanych przez Związek problemów. 

Spośród przyjętego programu działalności 
duży nacisk położno na problemy: ubezpieczenia 

pracowników, fikcyjnych kierowników (tzw. „ko-
ziarstwa”), szkolnictwa naftowego i piśmiennic-
twa zawodowego, a także tworzenia różnych 
funduszy pomocowych.   

Dużo starań poświęcono sprawie wydawa-
nia własnego czasopisma. Dzięki współpracy 
z KTN pierwsze informacje o działalności Związku 
ukazywały się w „Nafcie” – ówczesnym organie 
Krajowego Towarzystwa Naftowego. Od 1907 r. 
wydawano przy akceptacji KTN „Przegląd Tech-
niczny Naftowy”, poświęcony „wyłącznie spra-
wom technicznym i zawodowym” jako dodatek 
do czasopisma „Nafta”. Jednak pismo to prze-
stało być wydawane już w 1908 r., ze względu 
na niskie zainteresowanie członków. Mimo nie-
pomyślnego doświadczenia związanego z wy-
dawaniem pierwszego swojego pisma, Związek 
podjął w 1911 r. wysiłek wydawania nowego 
swojego dwujęzycznego pisma (polsko-nie-
mieckiego), dwutygodnika „Ropa”. Przez cztery 
lata, przy wielkim trudzie kolejnych redaktorów 
(Franciszka Bruggera, Czesława Załuskiego, Sta-
nisława Olszewskiego, Jana Bartha i Zygmunta 
Klemensiewicza), ukazywało się to czasopismo, 
lecz ostry kryzys finansowy Związku, jaki wystąpił 
w latach 1912 – 1914, przy znacznym deficycie 
przyniesionym przez to wydawnictwo, spowodo-
wało jego zamknięcie w 1914 r. Ówczesny kryzys 
finansowy Związku wynikał z zaistniałego spadku 
aktywności członków, znacznej fluktuacji w skła-
dach osobowych wydziałów, a nawet odchodze-
nia członków ze Związku. Ale nawet  sytuacja 
kryzysowa pozwoliła na zorganizowanie i utwo-
rzenie wówczas Oddziałów Związku w Stanisła-
wowie i Jaśle [16].

Na początku lat dwudziestych XX w. (1920 
lub 1921?), na fali entuzjazmu wypływające-
go z odzyskania przez Polskę niepodległości, 
Związek Techników Wiertniczych w Borysła-
wiu zmienił nazwę na Związek Polskich Tech-
ników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu 
z filiami w Krośnie i Bitkowie. Zdarzenie to nie 
wywołało szczególnej reakcji członków Związ-
ku innych narodowości, gdyż ze Związkiem 
łączyły tą grupę zawodową silne więzy emo-
cjonalne. Jednak gdy do Statutu Związku wnie-
siono zapis, że „członkiem Związku może być 
tylko kierownik narodowości polskiej”, nastąpił 
odpływ z organizacji członków narodowości 
żydowskiej i ukraińskiej. Następna fala odcho-
dzenia członków ze Związku nastąpił w 1926 r., 
kiedy to rozpoczęło działalność Stowarzysze-
nie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowe-
go, a kolejny odpływ członków zanotowano 
w 1936 r., po utworzeniu Koła Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego. Działalność 
w sferze przemysłu naftowego trzech, a nawet 
czterech organizacji o zbliżonym profilu wywo-
ływała nieporozumienia, a tym samym słabła 
skuteczność działań każdej z nich. 
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Stosunkowo nikłe są informacje na temat 
działalności Związku w latach dwudziestych 
i pierwszej połowy lat trzydziestych XX w., ale 
o działalności organizacji świadczy wydanie 
w 1932 r. bardzo wartościowych wówczas wy-
dawnictw: książki pt. „Technik Naftowy. Podręcz-
nik dla kierowników kopalń i zakładów pomocni-
czych - dozorców ruchu” oraz „Albumu narzędzi 
wiertniczych” i „Instrukcja dla motorowych”.

Zauważalna aktywność Związku uzewnętrz-
niła się w drugiej połowie lat trzydziestych, gdy 
w atmosferze ogólnopolskiej, wieloletniej dysku-
sji na temat potrzeby integracji stowarzyszeń za-
wodowych działających początkowo w różnych 
zaborach, Związek przystąpił w 1938 r. do Na-
czelnej Organizacji Stowarzyszeń Technicznych, 
z której już w połowie następnego roku wystąpił. 
Związek szukał jednak ciągle sojuszników i part-
nerów do rozwiązywania istniejących wówczas 
problemów. Dla zwiększenia siły swoich działań 
w sferze socjalno-bytowej uchwałą Walnego 
Zgromadzenia z 17 lutego 1938 r. zadecydowa-
no, że: „Od dnia 1. IX. 1938 jest Związek Polskich 
Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysła-
wiu — członkiem Unii Związków Zawodowych 
Pracowników Umysłowych” 10.

dek), dają świadectwo niezwykłej woli realizacji 
założeń statutowych i dużej solidarności zawo-
dowej tego środowiska w górnictwie naftowym.

C.d.n.

Sprostowanie.
W części trzeciej artykułu: „75 lat działal-

ności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego – rodowód, tradycja, pamięć,  
budowanie tożsamości” opublikowanym w Biu-
letynie Informacyjnym ZG SITPNiG, nr 9, 2021, na 
fotografii zamieszczonej na str. 21, osobą identy-
fikowaną jako Julian Niedźwiedzki jest w istocie 
Rudolf Zuber. Za pomyłkę przepraszamy. 

Przypisy: 
1 [1], s. 332, wiersz 21 – 30 od góry.
2 [5], s. 4, szpalta prawa, wiersz 1 -13 od dołu.
3 [6], s. 1, wiersz 1 – 5 od góry. 
4 Tamże, s. 1, wiersz 12 – 19.
5 [8], s. 182, szpalta prawa, wiersz 30 – 45 

od góry.
6 [9], s. 103, szpalta lewa, wiersz 2 – 7 od dołu.
7 Biuletyn Związku Polskich Techników Wiert-

niczych i Naftowych w Borysławiu, nr 9, 
1938, strona tytułowa.

8 [13], s. 5, szpalta lewa, wiersz 13 – 30 od 
góry.

9 [Tamże], s. 5, szpalta lewa, wiersz 32 – 44 
od góry. 

10 [17], s. 166, szpalta prawa, wiersz 4 – 7 od góry.
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Stanisław Szafran 
Absolwent Technikum Przemysłu Naf-
towego w Krośnie i Wydziału Geolo-
giczno-Poszukiwawczego AGH. Spe-
cjalność zawodowa – geologia naftowa, 
a pozazawodowa – historia przemysłu 
naftowego i gazowniczego. Nauczyciel 
akademicki na Wydz. Geologiczno-Po-
szukiwawczym, Wydziale Górniczym 
i Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
AGH oraz Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Krośnie i Politechnice 
Wrocławskiej. W latach 2000 – 2016 
sekretarz generalny SITPNiG.

Maria Magdalena Szafran 
Absolwentka Wydziału Geologii, Geofi-
zyki i Ochrony Środowiska AGH – spe-
cjalność – geologia naftowa oraz pody-
plomowych studiów z zakresu  inżynierii 
gazowniczej na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH. Pozazawodowo 
zajmuje się m.in. historią nauki i techni-
ki, a szczególnie przemysłu naftowego 
i gazowniczego oraz fotografowaniem 
przyrody.

Logo Związku Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych eks-
ponowane na stronach tytułowych miesięcznika „Biuletyn Związ-
ku Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych w Borysławiu” 
od szóstego numeru czasopisma z dnia 1 czerwca 1938 r.

Ważnym przejawem dużej aktywności 
Związku było uruchomienie w 1937 r. nowe-
go swojego czasopisma – „Biuletyn Związku 
Polskich Techników Wiertniczych i Naftowych 
w Borysławiu” redagowanego początkowo przez 
komitet redakcyjny, a później przez Mikołaja 
Schillera i Bolesława Twardzickiego.

W ciągu 34 lat swojej działalności w nie-
zwykle trudnych i skomplikowanych warunkach 
Związek Polskich Techników Wiertniczych i Naf-
towych w Borysławiu uczynił bardzo wiele dla 
podniesienia poziomu techniki w szeroko poj-
mowanym górnictwie naftowym, a szczególnie 
w wiertnictwie. Ponadto podejmowane różno-
rodne działania w zakresie spraw socjalno-by-
towych pracowników, funduszu wdów i sierot 
po członkach Związku, funduszu emerytalnego 
i innych, przy występujących problemach finan-
sowych (najczęściej wynikających z niewywiązy-
wania się członków z obowiązku opłacania skła-
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27 sierpnia 2021 r. odbył się Wal-
ny Zjazd Delegatów Oddziału SITP-
NiG w Sanoku. Spotkanie podsumo-
wujące działalność Zarządu w latach 
2016-2021 otworzył Prezes Oddziału  
Mieczysław Kawecki. Kadencja Za-
rządu trwała o rok dłużej niż zwykle 
tj., 5 lat, gdyż pandemia wirusa CO-
VID-19 uniemożliwiła wcześniejsze 
przeprowadzenie wyborów. 

W zebraniu wzięło udział 48 delegatów 
z 7 kół zakładowych oraz zaproszeni goście. 
Następnie dokonano wręczenia Honorowych 
Odznak SITPNiG zasłużonym działaczom stowa-
rzyszenia, o które do Zarządu Głównego wystą-
pił ustępujący Zarząd. Dekoracji dokonali Prezes 
Oddziału w Sanoku Mieczysław Kawecki oraz 
uczestniczący w obradach WZDO Wiceprezes 
Zarządu Głównego SITPNiG Waldemar Wójcik.

W dalszej części spotkania głos zabrali za-
proszeni goście z Oddziałów w Krośnie i Gor-
licach, Janusz Pudło oraz Andrzej Drzymała, 
którzy podziękowali za zaproszenie oraz wyra-
zili duże zadowolenie ze współpracy pomiędzy 
Oddziałami. Życząc owocnych obrad i dobrej 
przyszłości dla nowego Zarządu podkreślili, że 
nowy Zarząd będzie miał Wielką Misję w tym 
trudnym czasie trwającej pandemii.

Sprawozdanie z działalności Oddziału w upły-
wającej kadencji przedstawił Prezes Oddziału Mie-
czysław Kawecki, który zwrócił uwagę na sukcesy, 
a także na problemy działalności Stowarzyszenia 
wynikające z toczącej się restrukturyzacji przemy-
słu naftowego i gazowniczego. Skutkiem tego jest 
spadek liczby członków i kół Stowarzyszenia. Za-
rząd w czasie ostatniej kadencji skupiał się na pod-
trzymaniu tradycji i kultury naftowej i gazowniczej 
poprzez organizowanie konferencji naukowo-
-technicznych, szkoleń, imprez integracyjnych i in.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz 
pozytywną ocenę działalności Oddziału oraz 
wszystkich jego jednostek przedstawiła Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Anna 
Pelc, wnosząc tym samym o udzielenie absolu-
torium dla Zarządu Oddziału.

Ostatnie sprawozdanie w czasie spotkania 
dotyczyło działalności Sądu Koleżeńskiego Od-

działu i przedstawione zostało przez Tadeusza Ko-
zimora – przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

W dalszej dyskusji głos zabrał Jarosław 
Adamczuk – skarbnik Oddziału, który przed-
stawił szczegółową strukturę kosztów i stan 
finansowy w układzie księgowym wydatków 
statutowych w latach 2021-2022.

Bolesław Stasiowski z Koła Seniora zapro-
ponował powołanie stałego zespołu do zacie-
śnienia współpracy z Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku, poprzez zainteresowanie się 
potrzebami i pozyskaniem nowych eksponatów. 

Następnie głos zabrał Wiceprezes Zarządu 
Głównego SITPNiG Waldemar Wójcik, który wy-
raził zadowolenie z działalności Stowarzyszenia, 
zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Zwrócił 
również uwagę na konieczność znalezienia 
sposobu na zainteresowanie i przyciągnięcie 
nowych członków. Zaznaczył również, że jest 
otwarty na nowe pomysły, które z chęcią prze-
każe do Zarządu Głównego.

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Sanoku
W kolejnych punktach obrad udzielono ab-

solutoriów ustępującym władzom zarządu Od-
działu oraz dokonano wyborów nowych władz 
na kadencję 2021 – 2025, które następnie 
w trakcie wewnętrznych spotkań organizacyj-
nych ukonstytuowały się w następujący sposób: 

Zarząd:
1. Maciej Dębiński – Prezes Oddziału
2. Katarzyna Kopecka – Wiceprezes 
3. Dariusz Morawiec – Wiceprezes
4. Katarzyna Kociuba – Sekretarz
5. Jarosław Adamczuk – Skarbnik
6. Mariusz Sołtys – Członek Zarządu
7. Marek Pacławski – Członek Zarządu
8. Grzegorz Wrona – Członek Zarządu
9. Krzysztof Maślak – Członek Zarządu
10. Andrzej Klimczak – Członek Zarządu
11. Wojciech Kaczor – Członek Zarządu
12. Łukasz Cichocki – Członek Zarządu
13. Gustaw Szczęsny – Członek Zarządu
14. Piotr Hrycewicz – Członek Zarządu
15. Tomasz Londo – Członek Zarządu
16. Marek Przebięda – Członek Zarządu
17. Jan Lorenc – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Anna Maślak
2. Anna Pelc
3. Katarzyna Żuk

Sąd Koleżeński:
1. Paweł Fic
2. Mieczysław Kawecki
3. Tadeusz Kozimor

SITPNiG Oddział w Sanoku

ODDZIAŁ W SANOKU

Uczestnicy Walnego Zjazdu Delegatów. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Nowy prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Sanoku Maciej Dę-
biński. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku
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Spotkanie przedstawicieli Kół 
Oddziału SITPNiG w Gdańsku

8 października 2021 r. w Gospo-
dzie Gdańskiej w Gdańsku odbyło 
się spotkanie członków SITPNiG 
Oddział w Gdańsku. W spotkaniu 
uczestniczyło 95 członków – przed-
stawicieli Kół zrzeszonych w Od-
dziale – PSG Zakład Gazowniczy 
w Gdańsku, OGP Gaz-System Od-
dział w Gdańsku, Grupy LOTOS, 
LOTOS Petrobaltic, Koła Wyko-
nawców i Projektantów oraz Koła 
Seniorów.

Po powitaniu wszystkich uczestników 
przybyłych na spotkanie, Prezes Oddziału 
Zbigniew Oskroba przedstawił sprawozda-
nie z działalności Oddziału za okres 1,5 roku 
po wyborach na nową kadencję, określające 
m.in.: stan organizacyjny, współpracę z Zarzą-
dem Głównym i Pomorską Radą Federacji SNT 
NOT w Gdańsku, współpracę z uczelniami, 
działalność naukowo-techniczną, edukacyjną, 
wydawniczą i inną. Omówił również działal-
ność Komisji Kwalifikacyjnej powołanej przy 
Zarządzie Oddziału do prowadzenia szkoleń 
i egzaminów na uprawnienia energetyczne. 
Uczestnikom spotkania przekazano publikację 
wydaną w 2020 roku przez Oddział wspólnie 
z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. – „Ga-
zownictwo na Pomorzu Gdańskim – Gazownia 
pierwszej latarni morskiej w Gdańsku Nowym 
Porcie”. 

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

W dalszej części spotkania odbyło się uro-
czyste wręczenie Złotych i Srebrnych Odznak 
Honorowych SITPNiG.

Oddział skupia w swoich strukturach 
wszystkie główne gałęzie przemysłu naftowego 
i gazowniczego funkcjonujące na Wybrzeżu. 
Spotkania tego typu są idealną okazją do inte-
gracji stowarzyszeniowej, rozwijania kontaktów 
i współpracy między różnymi środowiskami za-
wodowymi, jednoczenia całej branży naftowej 
i gazowniczej, a nade wszystko do tworzenia 
niepowtarzalnej atmosfery koleżeństwa, szcze-
gólnie w czasie, gdy kontakty te są w znacznej 
mierze ograniczone.

Małgorzata Celej
SITPNiG Oddział w Gdańsku

Prezes Zbigniew Oskroba składa sprawozdanie z działalności Oddziału. Fot.arch.Oddziału

Członkowie odznaczeni Srebrną OH SITPNiG. Fot.arch.Oddziału

Członkowie odznaczeni Złotą OH SITPNiG. Fot.arch.Oddziału
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Działalność Oddziału SITPNiG 
we Wrocławiu

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

W dniach 24 – 25 września 2021 r. 
w ośrodku „Cicha Woda” Gospodar-
stwo Agroturystyczne w Lasocinie 
koło Pieszyc odbyło się sympozjum 
pn. „Zielone Gazownictwo – wyzwa-
nia systemowe i technologiczne”. Or-
ganizatorem sympozjum był Zarząd 
Oddziału SITPNiG we Wrocławiu. 

Po przywitaniu wszystkich uczestników 
Sympozjum, Prezes Oddziału poprosił o wystą-
pienie kol. Agnieszkę Kopel i kol. Piotra Oleszka, 
którym zostały wręczone legitymacje członkow-
skie wraz ze znaczkami organizacji. Nowych 
członków nagrodzono brawami.

Sympozjum składało się z 3 prezentacji. 
Pierwszą z nich przedstawiła Agnieszka Kopel. 

Prezentacja zawierała informacje o nisko-
emisyjnej transformacji energetycznej, która 
będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym 

w całej polskiej gospodarce, gwarantując bez-
pieczeństwo energetyczne, a także dbając 
o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę naj-
bardziej wrażliwych grup społecznych. Omó-
wione zostały również sposoby i możliwości wy-
korzystania Odnawialnych Zródeł Energii (OZE) 
przy wykorzystaniu biogazowni, biometanowni, 
fotowoltaiki oraz wdrożenie morskiej energetyki 
wiatrowej i lądowej na szerszą skalę. 

Drugą prezentacje przedstawił kolega Dariusz 
Nojek. W prezentacji zostały wyświetlone dwa fil-
my, które treścią nawiązywały do niedawno odby-
tych Targów EXPO GAS Kielce 2021. W pierwszym 
została zawarta ogólna informacja w zakresie XI 
edycji Targów Techniki Gazowniczej, którą odwie-
dziło prawie 3000 zwiedzających. Byli to głównie 
przedstawiciele branży gazowniczej. Na targach 
zaprezentowało się 60 wystawców z obszaru 
armatury sieci gazowej, materiałów do budowy 
i wyposażenia gazociągów, aparatury kontrolno-

-pomiarowej stosowanej w gazownictwie, urzą-
dzeń i odbiorników gazowych, stacji redukcyjno-
-pomiarowych i tłoczni gazu. 

Jedną z atrakcji Targów był prezentowany 
przez Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie 
tzw. butlowóz do przewozu sprężonego gazu 
ziemnego. Pojazd ten był głównym tematem 
drugiego filmu. Jest on użytkowany na terenie 
działania OZG Kraków. Nie służy do regularnych 
dostaw gazu, natomiast jest wykorzystywany 
w sytuacjach awaryjnych, w trakcie planowych 
przełączeń i krótkotrwałych prac remontowych.

Trzecia prezentacja zawierała najważniej-
sze informacje w zakresie działalności Oddziału 
SITPNiG we Wrocławiu (za okres prawie 15 mie-
sięcy) i planów na przyszłość. 

Osobą prezentującą była koleżanka Magda-
lena Bielewicz.

W kilku slajdach przekazano informacje 
o liczbie spotkań Zarządu (6), udziału w komisji 
Rewizyjnej WRFSNT NOT we Wrocławiu w oso-
bie (kol. Krzysztof Grzegółka) a także zgłoszenie 
kolejnych kandydatów (kol. Joanna Bill-Gudidis 
i kol. Agnieszka Kopel) do udziału w komisjach 
ds. Innowacji i Technologii oraz do komisji 
Współpracy z Uczelniami przy WRFSNT NOT we 
Wrocławiu. 

Zarząd także pochwalił się przyjęciem 
w szeregi Oddziału SITPNiG we Wrocławiu 9 
nowych członków. 

Po prezentacjach odbyła się dyskusja me-
rytoryczna w zakresie poruszanych tematów, 
a także omówione zostały kwestie dotyczące 
dalszej działalności Oddziału. 

Podsumowując, sympozjum cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem i planowane 
są już kolejne imprezy branżowe. 

SITPNiG Oddział we Wrocławiu

Fot. arch. SITPNiG Oddział we Wrocławiu Fot. arch. SITPNiG Oddział we Wrocławiu

Fot. arch. SITPNiG Oddział we Wrocławiu
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Wizyta przedstawicieli Koła Seniorów 
Oddziału SITPNiG w Gdańsku 
w Muzeum Etnograficznym ODDZIAŁ W GDAŃSKU

12 października 2021 r. przed-
stawiciele Koła Seniorów SITPNiG 
Oddział w Gdańsku złożyli wizytę 
w Muzeum pod Dębową Górą w Ka-
zimierzu k/Rumi.

Muzeum jest prowadzone przez Państwa 
Irenę i Franciszka Dzięgielewskich, którzy prze-
robili swoją szopę i garaż na skarbczyk prze-
różnych historycznych eksponatów, które z cza-
sem przerodziło się w Muzeum. Szczególnego 
charakteru temu przedsięwzięciu nadaje fakt, 
że Muzeum jest prowadzone przez pasjona-
tów i nie korzysta z funduszy pochodzących ze 
środków publicznych. Powstało jedynie dzięki 
pracy oraz zacięciu kolekcjonerskiemu Państwa 
Dzięgielewskich i hojności darczyńców, dzięki 
którym zbiory stale powiększają się.  

Zbiory są bardzo bogate i mają charakter 
historyczno-etnograficzny, pochodzą przede 
wszystkim z okresu XIX i XX wieku. Wśród nich 
jest mnóstwo zapomnianych już przyrządów co-
dziennego użytku, które w ten sposób zostały 
ocalone od zapomnienia.

Wśród eksponatów są m.in.: maszyna 
drukarska oraz wojskowy schron wartowniczy 

z czasów II wojny światowej, kolekcja aparatów 
fotograficznych i radiowo-telewizyjnych, maszy-
ny do pisania i liczenia, maszyny tkackie, sprzę-
ty i urządzenia medyczne oraz gospodarstwa 
domowego, narzędzia kuchenne, stare zegary, 
instrumenty muzyczne, książki, piękna kolekcja 
lamp naftowych i wyrobów ceramicznych.

Do Muzeum należy również piękny ogród, 
gdzie w każdym miejscu widać artystyczną duszę 
Pani Ireny. Są ścieżki edukacyjne dendrologiczne 
z ciekawymi egzotycznymi okazami drzew, jest 
też kolekcja narzędzi rolniczych oraz małe ZOO.

Muzeum odwiedzają wycieczki szkolne oraz 
miłośnicy i turyści z całego świata. Muzeum 
otrzymało w 2021 roku Medal nadany przez 
Zarząd Główny PTTK – za pomoc i współpracę. 

„I pamiątki łzy wyciskają i znikome rzeczy duszę rozczulają”
(Wergiliusz)

Jerzy 
Richertowski

Nasze Stowarzyszenie przekazało do historycz-
nych kolekcjonerskich zbiorów Muzeum – pu-
blikację wydaną w 2020 roku przez Oddział 
wspólnie z Polską Spółką Gazownictwa sp. 
z o.o. – „Gazownictwo na Pomorzu Gdańskim – 
Gazownia pierwszej latarni morskiej w Gdańsku 
Nowym Porcie”.

Poza strawą duchową mieliśmy również 
możliwość posmakowania różnych regional-
nych wspaniałych wyrobów Gospodyni, jak 
tradycyjny chleb ze smalcem, nalewkę na lipie, 
a smak kremu z dyni i warzyw oraz szarlotki po-
zostanie długo w naszej pamięci.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia 
tego wspaniałego, gościnnego i jedynego 
w swoim rodzaju Muzeum. 

Jerzy Richertowski
SITPNiG Oddział w Gdańsku

Kolekcja lamp naftowych. Fot. arch. Oddziału Kolekcja wag sklepowych. Fot. arch. Oddziału

Uczestnicy spotkania. Fot. arch. Oddziału
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Niemal 3 000 branżowych zwie-
dzających odwiedziło 11. Targi 
Techniki Gazowniczej. Liczba kon-
kretnych rozmów biznesowych, bar-
dzo ciekawa ekspozycja oraz wyso-
ki poziom merytorycznych spotkań 
sprawiły, że było to prawdziwe świę-
to gazownictwa.

Hale Targów Kielce, od 15 do 16 września 
2021 roku, już po raz jedenasty wypełniły się 
za sprawą 60 wystawców: sieciami, urządze-
niami i odbiornikami gazowymi, nie zabrakło 
aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej 
w gazownictwie, na stoiskach można było 
spotkać także urządzenia, materiały i osprzęt 
do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji 
redukcyjnych i tłoczni gazu. Wszyscy, zgodnie 
podkreślali główny atut wystawy, jakim była 
frekwencja branżowych zwiedzających.

– Zauważyliśmy nieco mniejszą liczbę 
wystawców i gości, ale zaobserwowaliśmy 
znaczny wzrost konkretnych, decyzyjnych 
zwiedzających – mówił dr Robert Perkow-
ski, prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa, 
współorganizator Targów EXPO-GAS – wszy-

scy, którzy wzięli udział w wystawie są z pew-
nością zadowoleni, bo jest to wspaniała plat-
forma wymiany doświadczeń i wzajemnego 
potencjału.

Udane Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach

Merytorycznie o gazie
Podczas pierwszego dnia Targów EXPO-

-GAS 2021, odbyło się znaczące merytorycznie 
spotkanie dla polskiej branży gazowniczej, za-

Fot. arch. Targi Kielce S.A.

Fot. arch. Targi Kielce S.A.
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tytułowane „Zielone gazownictwo – wyzwania 
systemowe i technologiczne". W prelekcjach 
i dyskusjach wzięli udział specjaliści z Mini-
sterstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa 
Rozwoju Pracy i Technologii, a także przedsta-
wiciele spółek gazowych oraz instytucji nauko-
wych. Jednym z sektorów, który ma ogromne 
znaczenie w transformacji energetycznej jest 
gazownictwo.  

– To właśnie dzięki właściwemu wyko-
rzystaniu gazu łupkowego Stany Zjednoczo-
ne zredukowały na swoim obszarze emisję 
– wspomniał Paweł Pikus z Departamentu 
Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska. 

Uroczysty wieczór
Tradycyjnie podczas Targów EXPO-GAS 

nagrodzone zostały najlepsze produkty prezen-
towane podczas wystawy. W trakcie uroczystej 
gali wręczone zostały medale i wyróżnienia Tar-
gów Kielce oraz nagrody specjalne Izby Gospo-
darczej Gazownictwa, odznaczenia państwowe 
Ministerstwa Energii „Zasłużony dla przemysłu 
naftowego i gazowniczego”, a także odznacze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy. 

Urszula Kołodziejczyk
Targi Kielce S.A.

Fot. arch. Targi Kielce S.A.

Fot. arch. Targi Kielce S.A.
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Ropa naftowa jest i w najbliższej przyszłości 
nadal będzie podstawowym naturalnym surowcem 
gospodarczym na świecie. Wykorzystanie produk-
tów uzyskiwanych z ropy naftowej stanowi siłę na-
pędową gospodarki każdego kraju. Istotną rolę w tej 
dziedzinie gospodarki większości krajów odgrywa-
ją plastyfikatory naftowe, stosowane jako dodatek 
zmiękczający w procesach wulkanizacji kauczu-
ków, szczególnie kauczuków syntetycznych buta-
dienowych – styrenowo (SBR), oraz jako składnik 
mieszanek gumowych w procesie ich wytwarzania 
i wulkanizacji.

Kierunki rozwoju plastyfikatorów naftowych dla przemysłu gu-
mowego determinuje wiele dokumentów i aktów prawnych oraz 
szereg wymagań wynikających ze specyfiki procesów wytwórczych, 
a także z warunków eksploatacji wyrobów gumowych, w tym 
szczególnie:

• posiadanie wymaganego dla danego zestawienia składu 
chemicznego oraz charakteryzowanie się odpowiednimi 
właściwościami fizykochemicznymi;

• wykazywanie dobrej kompatybilności ze stosowanym kau-
czukiem;

• odznaczanie się niską lotnością w warunkach procesu pro-
dukcji kauczuków oraz w procesach wytwarzania mieszanek 
gumowych i ich wulkanizacji;

• niewykazywanie działania toksycznego.
Istotną rolę w badaniach eksperymentalnych opisanych w ni-

niejszej monografii odgrywają plastyfikatory wysokoaromatyczne, 
otrzymywane jako produkt uboczny w trakcie rafinacji rozpuszczalnikowej 
destylatów próżniowych z ropy naftowej w procesie wytwarzania olejów 
bazowych, które zyskały duże znaczenie w procesie produkcji opon sa-
mochodowych.

Stworzony system REACH w Unii Europejskiej, uchwalony przez Par-
lament Europejski i Radę w 2006 roku, wprowadził zakaz stosowania 
ekstraktów wysokoaromatycznych o przekroczonym limicie zawartości 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych od dnia 1 stycznia 
2010 roku. W części eksperymentalnej niniejszej monografii zamieszczo-
no wyniki badań nad opracowaniem i wdrożeniem na skalę przemysło-
wą technologii produkcji plastyfikatora TDAE, spełniającego wymagania 
w zakresie ograniczenia rakotwórczości i mutagenności. Również ważnym, 
kluczowym elementem wykonanych badań eksperymentalnych było za-
stosowanie procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego dla pozyska-
nia różnych plastyfikatorów TDAE. Proces odparafinowania rozpuszczal-

nikowego z użyciem różnych rozpuszczalników pozwolił na opracowanie 
technologii produkcji zmodyfikowanego plastyfikatora TDAE, spełniające-
go wymagania jakościowe i wymagania Rozporządzenia 1907/2006 UE 
z możliwością poprawy właściwości niskotemperaturowych. 
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