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Szanowni Czytelnicy
Niewiele się działo przez ostatni miesiąc 

w poszukiwaniu złóż gazu ziemnego z formacji 
łupkowych w Polsce. Jedynie Orlen Upstream 
zakończył wiercenie 12. otworu – Pęclin-OU1 
zrealizowanego w miejscowości Kąck, na kon-
cesji Wołomin. Otwór osiągnął głębokość 3812 
metrów, ale na wyniki testów przyjdzie poczekać 
zapewne kilka miesięcy. Należy jednak zauwa-
żyć, że spółka konsekwentnie, nawet w okresie 
słabnącej koniunktury, realizuje swoje plany 
poszukiwawcze. Od początku mocno kibicujemy 
temu uporowi. Przed spółką, jak to wcześniej 
zapowiadała, kolejne otwory w tym roku i ko-
lejne oczekiwania na wyniki testów złożowych. 
Oczywiście o wszystkim będziemy starali się na 
bieżąco informować na naszych łamach.

Nie widzę również entuzjazmu w rozdmu-
chanym w zeszłym miesiącu temacie gazu zwią-
zanego, co komentowałem również w poprzed-
nim wydaniu „Wiadomości...” Osobiście wierzę 
w ten gaz! Równocześnie cieszę się z tego, że 
zarówno politycy, jak i media rozważniej pod-
chodzą do tego tematu. Mam przy tym nadzie-
ję, że wielu z nich zrozumiało, na przykładzie 
poszukiwań gazu z łupków, jak jest to trudne, 
ryzykowne i kosztowne przedsięwzięcie. Jednym 
słowem oddajmy „pałeczkę” profesjonalistom 
i czekajmy na to, co na ten temat powiedzą po 
odwierceniu otworów, których celem będzie roz-
poznanie możliwości występowania tego typu 
gazu. Myślę, że wszyscy sobie już zdają sprawę 
z tego, że po pierwsze nie wystarczy jeden, czy 
dwa, a nawet pięć otworów i nie można liczyć 
jego zasobów na podstawie analogii z innymi 
basenami naftowymi. Aby rzetelnie ocenić obec-
ność gazu związanego w formacjach piaskow-
cowych oraz potencjalne jego zasoby trzeba to 
zrobić w konkretnych otworach. I jeszcze jedno 
– będzie to również wymagało czasu.

Ważną, choć już nieco starą w tym zakre-
sie informacją jest wynik testu przepływu gazu 
ziemnego w otworze Rawicz-12. Operatorem 
i posiadaczem większościowych udziałów jest  

Palomar Natural Resurces, który w wyniku umo-
wy joint venture z San Leon Energy odkupił 65% 
udziałów. 

Maksymalna uzyskana wydajność w teście 
dobowym wyniosła nieco powyżej 100 m3/min 
z piaskowców o bardzo małej przepuszczalności 
ok. 2 mD, co stawia go blisko granicy ze złożami 
o charakterze gazu związanego (złoża o prze-
puszczalności poniżej 1 mD). 

Warto w tym miejscu zauważyć, że złoże to 
zostało odkryte ponownie (wcześniej w 1974 
roku otworem Rawicz-5), więc nie jest to nowe 
złoże tylko „stare z nowym otworem”, ale mimo 
to, jeśli będzie go można eksploatować, to 
jest to krok do przodu w poszukiwaniach, jak 
i w technologii jego udostępnienia i następnie 
eksploatacji. 

Jeszcze wspomnę o dwóch istotnych wy-
darzeniach w branży gazowniczej, pierwsza 
informacja dotyczy Polskiej Spółki Gazownictwa. 
Została ona doceniona i ujęta w prestiżowym 
raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Od-
powiedzialny biznes w Polsce 2014”, w obsza-
rze „zaangażowanie społeczne i rozwój społecz-
ności lokalnej”.

Drugą istotną informacją jest powołanie do 
pełnienia obowiązków prezesa i wiceprezesa 
zarządu Polskiego LNG S.A., odpowiednio Jana 
Chadama i Roberta Soszyńskigo na okres do 
powołania nowego zarządu. Decyzję taką pod-
jęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie-
go LNG S.A. 15 kwietnia 2015 r. Tym samym 
nie przedłużyło dotychczasowemu zarządowi 
kadencji oraz podjęło uchwałę o ogłoszeniu 
konkursu na nowe władze spółki. Dla przy-
pomnienia Jan Chadam jest prezesem spółki  
GAZ-SYSTEM S.A., która jest właścicielem spółki 
Polskie LNG S.A., powołanej do budowy i eks-
ploatacji terminalu LNG. Najbardziej strategicz-
nej i oczekiwanej inwestycji związanej z bezpie-
czeństwem energetycznym Polski.



4(204)/2015
kwiecień

2

	 Prognozy	na	rok	2015	 28
	 Gaz	w	otworze	Rawicz-12	 28
	 Mniej	wierceń	na	świecie	 28
	 Studium	geologii	Morza	Barentsa	i	Spitsbergenu	 28
	 Sankcje	kanadyjskie	wobec	Rosniefti	 29
	 Możliwa	konsolidacja	CNPC	i	Sinopec	 29
	 LOTOS	notuje	wyższą	

	 marżę	rafineryjną	 29
	 Grupa	LOTOS	wśród	najbardziej	pożądanych	

	 pracodawców	 29
	 Kolejne	etapy	gazociągu	relacji	

	 Szczecin-Gdańsk	uzyskały	pozwolenia	 30

	 Analiza	produktywności	utworów	czerwonego	
	 spągowca	monokliny	przedsudeckiej	ze	szczególnym	
	 uwzględnieniem	niecki	zielonogórskiej	i	poznańskiej	 4

	 Wpływ	cen	gazu	i	ropy	na	wydobycie	węglowodorów	
	 niekonwencjonalnych	w	USA	 16

	 Ropa	z	Połęcka	 24

Wersja	pierwotna	(referencyjna)

NAKŁAD: 1500	egz.

PRENUMERATA I KOLPORTAŻ:	tel./fax	18	352	64	84

R e d a k c j a 	 z a s t r z e g a 	 s o b i e 	 p r a w o 	 d o 	 d o k o n y w a n i a 	 s k r ó t ó w	 	
i 	 k o r e k t y 	 j ęz y k o w e j 	 n a d e s ła n y c h 	 t e k s t ó w .

FOTO OKŁADKA:
str.	I	okł.	–	PMG	Wierzchowice.	Fot.	Paweł	Chara

WYDAWCA:	 STOWARZYSZENIE	NAUKOWO-TECHNICZNE	INŻYNIERÓW	
	 I	TECHNIKÓW	PRZEMYSŁU	NAFTOWEGO	I	GAZOWNICZEGO

31-503	Kraków,	ul.	Lubicz	25,	tel./fax	12	421	32	47	
e-mail:	sitpnig@sitpnig.pl,		http://www.sitpnig.

ADRES REDAKCJI
ul.	Kościuszki	34,	38-300	Gorlice,	tel./fax	18	352	64	84
e-mail:	redakcja.wnig@interia.pl,		http://www.wnig.pl

REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
dr	inż.	Stanisław	Szafran	–	przewodniczący

SKŁAD DTP:                     DRUK: 
Konrad	Korona																				FLEXERGIS	Sp.	z	o.o.,	33-300	Nowy	Sącz,	
																																											ul.	Elektrodowa	45C,	tel.	18	444	33	44

	 Zmarł	kol.	mgr	Jan	Klukowski	 30

	 Wpływ	materiałów	obciążających	na	zmiany	
	 parametrów	technologicznych	płuczek	wiertniczych	
	 w	warunkach	HPHT	 11

	 Komisja	Skarbu	Państwa	dyskutuje	o	Orlenie	 22

	 Nauczyciele	uczą	się	o	gazie	 25
	 Dobra	praktyka	Oddziału	w	Zielonej	Górze	

	 w	„Zachęcie”	 26



3
4(204)/2015

kwiecień

RADA NAUKOWA
prof.	dr	hab.	inż.	Kazimierz	Twardowski	(AGH)	–	przewodniczący
prof.	dr	hab.	inż.	Petr	Bujok	(Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	Ostrava)	–	członek
prof.	dr	hab.	inż.	Stefan	Miska	(University	of	Tulsa)	–	członek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor	naczelny	–	dr	Piotr	Dziadzio
Zastępca	redaktora	naczelnego	–	dr	inż.	Krystian	Liszka
Zastępca	redaktora	naczelnego	–	prof.	dr	hab.	inż.	Rafał	Wiśniowski
Sekretarz	redakcji	–	Konrad	Korona

Redaktorzy tematyczni:
dr	inż.	Krystian	Liszka	–	Gazownictwo
prof.	dr	hab.	inż.	Rafał	Wiśniowski	–	Wiertnictwo
prof.	dr	hab.	inż.	Jan	Lubaś	–	Eksploatacja	złóż	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego,	inżynieria	złożowa
dr	inż.	Grzegorz	Machowski	–	Geologia	i	geofizyka	naftowa
dr	Wojciech	Gardziński	–	Procesy	rafineryjne	i	petrochemiczne,	magazynowanie	
																																							i	dystrybucja	produktów	naftowych	

RADA PROGRAMOWA WNiG
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Nagy	–	przewodniczący
prof.	dr	hab.	inż.	Maria	Ciechanowska	–	z-ca	przewodniczącego

Członkowie:
Urszula	Furtak	
Andrzej	Koźlecki	
Jacek	Marczyk	
Maciej	Nowakowski	
Stanisław	Rychlicki	
Łukasz	Ryś	
Jan	Sęp	
Jerzy	Stopa	
Stanisław	Szafran	
Zygmunt	Śliwiński	
Magdalena	Wajda	

	 Kalendarium	 31
	 Jubileusze	urodzinowe	Koleżanek	i	Kolegów	 31
	 Członkowie,	którzy	dołączyli	do	SITPNiG	

	 w	marcu	2015	 31
	 XI	Sympozjum	SITPNiG	 32

	 Obchody	Dnia	Patrona	w	szkole	podstawowej	
	 im.	Ignacego	Łukasiewicza	w	Czarnej	 40

	 Większy	magazyn	 42

	 Palma	Wielkanocna	w	Ropience	 40

	 Posiedzenie	Głównej	Komisji	Finansowo-Budżetowej	
	 Zarządu	Głównego	SITPNiG	 39

	 XI	posiedzenie	Zarzadu	Głównego	SITPNiG	 34

	 Posiedzenie	Głównej	Komisji	ds	Historii	
	 i	Muzealnictwa	ZG	SITPNiG	 37

	 Posiedzenie	Głównej	Komisji	Rewizyjnej	SITPNiG	 39

	 XLIII	posiedzenie	Rady	Fundacji	Bóbrka	 38



4(204)/2015
kwiecień

4

Wacława Piesik-Buś

Analiza produktywności utworów czerwonego 
spągowca monokliny przedsudeckiej ze szczególnym 
uwzględnieniem niecki zielonogórskiej i poznańskiej

Analysis of productivity 
Rotliegend deposits Fore basin 
with special emphasis on Zielona 
Góra and Poznan

Summary
To better approximate the conditions of 

hydrocarbon migration and accumulation is im-
portant to define the size and direction of gro-
undwater flow in the Rotliegend reservoir rocks. 
In most rocks containing fluids were found to 
exist underground reservoir hydraulic gradient. 
Accordingly, the normal situation for almost all 
petroleum basins assumed hydrodynamic con-
ditions and not hydrostatic. Hydrodynamic style 
pool is determined by the conditions of sedi-
mentation and the construction of a swimming 
pool. Fluid movement is therefore dependent on 
the rocks hydrogeological parameters: perme-
ability facies changes and supply and drainage 
areas. Determine the state of hydrocarbon ac-
cumulation equilibrium conditions occurring be-
tween static and dynamic phase collector phase 
of reservoir fluids

Streszczenie
Dla lepszego przybliżenia warunków mi-

gracji i akumulacji węglowodorów istotne jest 
określenie wielkości i kierunków przepływu wód 
wgłębnych w skałach zbiornikowych czerwone-
go spągowca. W większości skał zawierających 
płyny złożowe stwierdzono istnienie podziem-
nego gradientu hydraulicznego. W związku 
z tym za normalną sytuację dla niemal wszyst-
kich basenów naftowych przyjmuje się warunki 
hydrodynamiczne, a nie hydrostatyczne. Styl 
hydrodynamiczny basenu determinowany jest 
przez warunki sedymentacji oraz budowę base-
nu. Ruch płynów zależy zatem od parametrów 
hydrogeologicznych skał: przepuszczalności, 

zmian facjalnych oraz stref zasilania i drenażu. 
Stan akumulacji węglowodorów wyznaczają 
warunki równowagi zachodzące między sta-
tyczną fazą kolektora a dynamiczną fazą płynów 
złożowych

Monoklina przedsudecka jest megastruktu-
rą zbudowaną z kilku kompleksów struktural-
nych: kaledońskiego, waryscyjskiego, laramij-
skiego oraz pokrywy polaramijskiej. Z punktu 
widzenia rozpoznania warunków akumulacji 
interesujące są kompleksy waryscyjski oraz 
laramijski. Kompleks waryscyjski, stanowiący 
podłoże dla utworów permu zbudowany jest 
w swej najwyższej części z utworów karboń-
skich wykazujących wysoki stopień zaangażo-
wania tektonicznego. Utwory te uległy silnym 
procesom erozyjno-denudacyjnym, w wyniku 
których ukształtowała się ich powierzchnia mor-
fologiczna. W zasięgu monokliny zaznacza się 
występowanie kilku elementów strukturalno-
-erozyjnych:

• blok przedsudecki;
• zapadlisko zielonogórskie wypełnione 

osadami saksonu;
• wał wolsztyński o długości około 200 km 

i szerokości 30-50 km, w większości po-
zbawiony osadów saksonu;

• zapadlisko poznańskie wypełnione kla-
stycznymi osadami saksonu, z udziałem 
zlepieńców w strefach brzeżnych;

• wyniesienie Myśliborza – Rakietnicy;
• zapadlisko pomorskie.
Elementy te miały istotny wpływ na wa-

runki tworzenia osadów permskich, szczególnie 
czerwonego spągowca, których sedymentacja 
rozpoczynała się w największych obniżeniach 
i przechodziła stopniowo na obszary położo-
ne wyżej. Osady te pokryte są serią utworów 
anhydrytowo-solnych cechsztynu, a następnie 
triasu i jury oraz kredy. Najmłodszą pokrywę 
na całym obszarze stanowią utwory trzecio 
i czwartorzędu.

Dolnopermski basen gazonośny stanowi 
integralną część permskiej prowincji naftowej 
NW Europy. Terygeniczne utwory dolnego 
permu, wchodzące w skład profilu produktyw-
nego tej prowincji, tworzą w skali kontynentu 
europejskiego megazbiornik gazu ziemnego. 
Geologiczne warunki występowania złóż gazu 
ziemnego w tym megazbiorniku są podobne 
w odniesieniu do utworów dolnego permu 
w całej prowincji. Charakteryzuje je obecność 
macierzystych dla węglowodorów skał przed-
permskich, zwłaszcza utworów karbonu górne-
go będących głównym źródłem gazu ziemnego 
oraz występowanie piaskowcowych skał sakso-
nu stanowiących główny horyzont zbiornikowy, 
a także ewaporatowych utworów cechsztynu 
tworzących horyzont uszczelniający. W sytuacji, 
gdy gazonośne utwory czerwonego spągow-
ca kontaktują się z węglanowymi utworami 
cechsztynu, o korzystnych własnościach zbior-
nikowych, skały węglanowe mogą stanowić 
dodatkowy horyzont zbiornikowy, mający swe 

Rys. 1. Mapa strukturalna stropu czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej
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uszczelnienie w anhydrytowo-solnych skałach 
cyklotemu PZ1. Charakterystyczną cechą roz-
mieszczenia akumulacji węglowodorów w dol-
nopermskim profilu sedymentacyjnym jest ich 
związek z występowaniem piaskowcowej facji 
saksonu rozwiniętej głównie w południowej 
części basenu permskiego. Polska strefa przemy-
słowych akumulacji gazu ziemnego, związanych 
z profilem osadowym czerwonego spągowca 
leży na SE przedłużeniu zachodnioeuropejskiej 
strefy złożowej.

W intrakratonicznym etapie rozwoju pokry-
wy osadowej paleozoicznej platformy zachod-
niej Europy zostało utworzone powaryscyjskie 
megazapadlisko, wypełnione górnokarboń-
skimi, a następnie dolnopermskimi utworami 
molasowymi [7]. Obszar rozprzestrzeniania 
dolnopermskich utworów molasowych, powa-
ryscyjskiego zapadliska NW Europy rozciąga się 
równoleżnikowo od wschodnich granic Anglii 
przez południowy rejon Morza Północnego, 
Holandię, Niemcy, Polskę do zachodnich granic 
Rosji. Oś dolnopermskiego basenu molasowego 
przebiega równolegle do czoła orogenu wary-
scyjskiego i pokrywa się z osią ewaporatowej 
facji saksonu, występującej w centralnej części 
megazapadliska. Na polską część dolnoperm-
skiego basenu molasowego przypada ok. 20% 
obszaru całości basenu [8].

Dolnopermski basen epiwaryscyjskiej de-
presji przedsudeckiej utworzony w końcowym 
etapie rozwoju cyklu orogenicznego, podpo-
rządkowany był postorogenicznym warunkom 
tektonicznym determinującym paleogeologiczne 
czynniki formowania basenu sedymentacyjne-
go. Produktem tej postorogenicznej sedymenta-
cji jest terygeniczna formacja osadowo-wulka-
niczna czerwonego spągowca [4].

Niecka zielonogórska
Podział utworów na podpiętro autuńskie 

i saksońskie, i prześledzenie stref występo-
wania utworów autunu wyraźnie uwidacznia 
obraz erozyjny powierzchni podpermskiej. 
W powierzchni tej zaznacza się nieckowata 
forma z bardziej wciętą po środku doliną. Cały 
ten obszar wykazujący w podłożu permskim 
morfologiczne obniżenie znany jest jako Niec-
ka Zielonogórska. Południowe skrzydło niecki 
przechodzi stopniowo w NE skłon bloku przed-
sudeckiego, a od strony NE ogranicza nieckę 
wyniesienie wolsztyńskie [1,2,3]. W obecnym 
obrazie strukturalnym stropu saksonu w osio-
wej partii niecki zielonogórskiej występuje ciąg 
brachyantyklinalnych wyniesień typu struktural-
no-morfologicznego, w obrębie których odkryto 
złoża gazu ziemnego. Osady klastyczne czer-
wonego i białego spągowca przykryte są przez 
utwory wapienia podstawowego. W spągowej 

partii tych utworów występuje przeważnie seria 
łupków miedzionośnych. Wapień podstawowy 
składa się z facji węglanowo-terygenicznej (rys. 
1,2,5,6). 

Złoża niecki zielonogórskiej charaktery-
zują się tym, że akumulacja gazu występuje 
w piaskowcowych osadach saksonu oraz wę-
glanowych osadach cechsztyńskiego wapienia 
podstawowego. Wykształcenie litologiczne 
utworów czerwonego spągowca i wapienia 
podstawowego decyduje o tym, czy w danym 
złożu skałami zbiornikowymi są obydwa pozio-
my geologiczne, czy tylko jeden z nich. Złoża 
tego rejonu są typu masywowego, ale niektóre 
z nich w trakcie eksploatacji mogą zachowywać 
się jak złoża warstwowe. W złożach dominują 
ekspansyjne warunki energetyczne, ale zazna-
cza się również napór wód złożowych podście-
lająco-okalających. Proces zawadniania się od-
wiertów jest zależny od budowy złóż, sposobu 
ich udostępnienia oraz reżimów eksploatacyj-
nych. Zgromadzone z okresu eksploatacji dane 
złożowe stanowią cenny zbiór informacji dla 
dokładnej oceny warunków złożowych [1,2,3].

Utwory czerwonego spągowca zalegają 
niezgodnie na sfałdowanym i zerodowanym 
podłożu karbońskim i starszym. Utwory te 
o bardzo zmiennej miąższości, składają się 
z serii piaskowcowo – zlepieńcowo – mułow-
cowych o zabarwieniu ceglasto-czerwonym 
z niewielkim udziałem utworów szarych. Po-
wstały w warunkach lądowych jako wynik 
działalności sedymentacji rzecznej, sedymen-
tacji w zbiornikach wód śródlądowych jak też 
działalności eolicznej.

Osady saksonu różnią się wyraźnie pod 
względem litologiczno-facjalnym od autuńskich. 

Utwory te powstały w wyniku erozji i denudacji 
górotworu sudeckiego. Procesom sedymentacji 
towarzyszyły ruchy pionowe podłoża, które mia-
ły wpływ na zmiany litologiczne osadów. Osady 
saksonu wykształcone są jako seria piaskowco-
wo-zlepieńcowa, w której piaskowce i zlepień-
ce tworzą samodzielne kompleksy, bądź też 
warstwy wzajemnie się przegradzające. Wśród 
utworów piaskowcowo-zlepieńcowatych wy-
stępują cienkie pakiety iłowców lub mułowców. 
Barwa tych piaskowców jest przeważnie bru-
natno-czerwona. Spoiwo jest zróżnicowane pod 
względem składu mineralnego. Zdecydowanie 
przeważającym jest spoiwo ilaste i ilasto-żela-
ziste. Zlepieńce występujące wśród piaskow-
ców są barwy brunatnoczerwonej. Materiałem 
detrytycznym są okruchy skał, kwarc, skalenie. 
Spoiwo w zlepieńcach jest typu właściwego. 
Mułowce i iłowce występujące w postaci wkła-
dek i przewarstwień wśród piaskowców i zle-
pieńców są barwy ciemnobrunatnej. Tworzą 
one najczęściej cienkie warstewki i laminy pod-
kreślając warstwowość tych osadów.

Najwyższą, stropową część osadów sakso-
nu tworzą utwory piaskowcowe o zabarwieniu 
jasnoszarym i szarym zwanym „białym spągow-
cem”. Utwory białego spągowca występują 
w obrębie prawie wszystkich złóż, jeśli nie na 
całym obszarze to przynajmniej częściowo. Pia-
skowce te posiadają spoiwo ilasto-węglanowe, 
a także ilasto-krzemionkowe.

W cechsztyńskim wapieniu podstawowym 
w spągowej partii występuje przeważnie seria 
łupków miedzionośnych. Miąższość ich nie jest 
duża i waha się od 0,1 – 2,0 m. Utwory wa-
pienia podstawowego na obszarze niecki zie-
lonogórskiej występują w trzech zasadniczych 

Rys. 2. Mapa miążności utworów czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej
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facjach:
• I facja – węglanowo-terygeniczna 
• II facja – dolomitów i wapieni masyw-

nych 
• III facja – węglanowo-mułowcowa
Głównymi składnikami mineralogicznymi 

budującymi utwory wapienia podstawowego 
są dolomit, kalcyt oraz anhydryt. Nieznaczne 
domieszki stanowi czasami kwarc oraz minerały 
ilaste. W oparciu o analizy rentgenowskie skał 
można zauważyć, że kalcyt występuje prak-
tycznie tylko w stropowej partii utworów, zaś 
poniżej pojawia się w znikomych ilościach lub 
nie pojawia się wcale. Dolomit jest minerałem 
dominującym praktycznie w całym przekroju 
wapienia podstawowego. Uwagę zwraca po-
wszechność występowania także anhydrytu, 
będącego ważnym składnikiem wapienia pod-
stawowego. Odgrywa on ważną rolę w kształ-
towaniu się własności zbiornikowych. Naturalne 
predyspozycje anhydrytu do dobrej łupliwości 
i rozpadu powodują, że w skałach dolomito-
wych z gniazdami anhydrytowymi obserwuje 
się liczne szczeliny i mikroszczeliny.

Utwory wapienia podstawowego charakte-
ryzują się wykształceniem węglanowym w po-
staci wapieni i dolomitów beżowych i szaro-
beżowych, twardych, spękanych, sporadycznie 
silnie porowatych, onkolitowych z wtrąceniami 
i przerostami anhydrytu. Od góry osady wapie-
nia podstawowego ekranują wyższe poziomy 
cyklotemu PZ1, wykształcone w postaci anhy-
drytów i soli. Charakter strukturalny poziomu 
wapienia podstawowego można uważać za 
zbliżony do obserwowanego w poziomie czer-
wonego spągowca.

Osady saksonu reprezentowane są głównie 
przez piaskowce. Zlepieńce i mułowce występu-
ją jedynie w formie wkładek i przewarstwień. 
Piaskowce saksonu charakteryzują się zmien-
nym składem ilościowym materiału detrytycz-
nego, zmiennym spoiwem, stopniem wysor-
towania i obtoczenia ziaren. Podstawowym 
składnikiem piaskowców jest kwarc. Poza nim 
występują okruchy skał magmowych i osado-
wych oraz niewielkie ilości minerałów ciężkich. 
Materiał detrytyczny jest scementowany różnym 
rodzajem spoiwa. Składnikiem dominującym 
w masie spajającej są minerały ilaste: illit i ka-
olinit. Następnym składnikiem spoiwa jest sub-
stancja węglanowa i krzemionkowa. Te podsta-
wowe typy spoiwa tworzą mieszane typy spoiw, 
dodatkowo jeszcze impregnowane brunatnymi 
tlenkami żelaza.

Na podstawie analizy własności zbiorniko-
wych utworów czerwonego spągowca można 
stwierdzić, że najlepsze cechy zbiornikowe wy-
kazuje centralna część basenu sedymentacyj-
nego. Stopniowe pogarszanie własności zbior-

nikowych obserwuje się w strefach brzeżnych 
basenu. W strefach brzeżnych utworów sakso-
nu wzrasta udział materiału gruboziarnistego. 
Piaskowce charakteryzują się niską porowato-
ścią i przepuszczalnością. Utwory saksonu pod 
względem własności zbiornikowych są również 
zróżnicowane w profilu pionowym. Przystropo-
we partie piaskowców szarych w przewadze 
posiadają lepiszcze węglanowo – anhydrytowe, 
które w dużym stopniu wypełnia przestrzenie 
porowe powodując zanik porowatości i prze-
puszczalności. W niższych częściach profilu 
szarych piaskowców i w stropowej części czer-
wono – brunatnych wzrasta porowatość i prze-
puszczalność [1,2,3]

Poziom wapienia podstawowego wyka-
zuje zmiany miąższościowe. Związane są one 
z jego genezą. Są to bowiem węglanowe utwo-
ry organogeniczne oraz organodetrytyczne, 
w niewielkim stopniu również chemiczne. Cały 
poziom zbudowany jest z wapieni dolomitycz-
nych i dolomitów wapnistych. W górnej części 
wapienia przeważa struktura onkolitowa co jest 
powodem znacznie większej porowatości niż 
w części dolnej. W niektórych partiach wapienia 
obserwuje się znaczny stopień anhydrytyzacji. 
Utwory węglanowe tego poziomu charaktery-
zują się zmienną porowatością. 

Na obszarze niecki zielonogórskiej mamy 
do czynienia z dwoma różnymi typami lito-
logicznymi skał zbiornikowych: piaskowcami 
oraz skałami węglanowymi (wapienie i dolo-
mity). W ogólnej liczbie odkrytych złóż w kil-
kunastu skałami zbiornikowymi są piaskowce 
saksonu, w kilku skały węglanowe wapienia 
podstawowego oraz również w kilku jedne 
i drugie (rys. 3,4).

Akumulacja gazu ma miejsce w przystropo-
wych partiach utworów saksonu, które tworzą 
lokalne podniesienia strukturalno-erozyjne. 
Podniesienia te ekranowane od góry pokrywą 
utworów anhydrytowo-solnych cechsztynu 
stanowią pułapki złożowe. Mają one kształt 
płaskich kopuł. Są to złoża typu masywowego 
podścielone na całej powierzchni wodami zło-
żowymi.

Stropowe partie piaskowców z dużą ilo-
ścią lepiszcza węglanowego są zbite, twarde, 
a ich porowatości i przepuszczalności są niskie. 
Niżej zalegające piaskowce posiadają coraz to 
lepsze własności. W niektórych złożach wystę-
pują częste i duże zmiany litologiczne w profilu 
skał zbiornikowych, gdzie porowate piaskowce 
poprzegradzane są zbitymi, słabo porowatymi, 
nieprzepuszczalnymi zlepieńcami.

W omawianym obszarze tylko kilka złóż 
posiada amplitudę poniżej 20 m, większość 
w granicach 30 – 70 m, i kilka w przedziale 
100 – 133 m. Jest to bardzo ważna cecha tych 
złóż z uwagi na warunki eksploatacyjne. Jed-
ną z głównych cech charakteryzujących złoża 
jest wielkość złóż zarówno pod względem po-
wierzchni jak i zasobności. Małych złóż jest tu 
niewiele, w większości to średnie o powierzchni 
5 – 15 km2; złoża duże posiadają powierzchnię 
20 – 40 km2.

W złożach niecki zielonogórskiej występuje 
gaz ziemny zaazotowany. Warunki energetyczne 
złóż określone zostały jako ekspansyjne. 

Wszystkie złoża występujące na obszarze 
niecki zielonogórskiej można podzielić na trzy 
grupy: 

• złoża występujące w czerwonym spą-
gowcu – przykładem jest złoże Wilków 

Rys. 3. Mapa gradientów ciśnień złożowych w utworach czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej
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• złoża występujące w czerwonym spą-
gowcu i wapieniu podstawowym – przy-
kładem jest złoże Wierzchowice 

• złoża występujące w wapieniu podsta-
wowym – przykładem jest złoże Czeszów 

Niecka poznańska
Zasadnicza wtórna migracja węglowodorów 

nastąpiła z początkiem trzeciorzędu, kiedy basen 
permski po okresie największego pogrążenia za-
czął w wyniku ruchów laramijskich wykonywać 
ruch ku górze. Węglowodory przemieszczały się 
wewnątrz głębszych części basenu ku strefom 
płytszym, jak też we wszystkich kierunkach ku 
jego brzegom. Wtedy też nastąpiło wypełnienie 
pułapek strukturalnych gazem ziemnym. Wskutek 
młodszych ruchów orogenezy alpejskiej następo-
wało dalsze przemieszczanie się węglowodorów, 
a przejawy wulkanizmu mogły sprzyjać migracji 
gazów nieorganicznych (azotu).

Dużą rolę w formowaniu się złóż odegrały 
cechy zbiornikowe skały zbiornikowej oraz pu-
łapki skalne. W zależności od litologii skał i ich 
form strukturalnych utworzyły się określone typy 
złóż. Północna część monokliny przedsudeckiej 
począwszy od wału wolsztyńskiego tworzy 
w podłożu cechsztynu ogromny speneplenizo-
wany pochylony ku „N” płaskowyż [5]. Na tle 
tej jednostajnie obniżającej się powierzchni 
utworów saksonu, zarysowuje się niewielka 
kulminacja. Brak większego morfologicznego 
zróżnicowania powierzchni podcechsztyńskiej 
na obszarze „N” części monokliny nie pozwolił 
przy określonej ilości gazu na swobodne jego 
wydzielenie się i powstanie większych złóż. 
Tylko najwyższe wyniesienia morfologiczne są 
nasycone gazem. 

Seria osadowa autunu wykształcona jest 
w postaci piaskowców ciemnobrunatnych. Sła-
be wysortowane i źle obtoczone ziarna kwarcu 
i okruchów skał, spojone są lepiszczem ilasto-
-żelazistym i ilasto-kaolinowym. Występowanie 
utworów autunu osadowego jest ograniczone 
do niewielkich obszarów.

Osady saksonu wykształcone są jako seria 
piaskowcowo-zlepieńcowa, w której piaskowce 
i zlepieńce tworzą samodzielne kompleksy lub 
warstwy wzajemnie się przegradzające. Domi-
nującym typem osadów saksonu są piaskowce. 
Są one drobno i średnioziarniste, zlepieńcowate 
i mułowcowe, barwy ciemnobrunatnej. Spoiwo 
jest zróżnicowane pod względem składu mine-
ralnego i jego ilości. Przeważa spoiwo ilaste 
i ilasto-żelaziste tworzące otoczki na ziarnach 
kwarcu i okruchach skał. 

Zlepieńce występujące wśród piaskowców 
są barwy brunatnoczerwonej o teksturze bez-
ładnej. Materiałem detrytycznym są okruchy 
skał, kwarc skalenie. Spoiwo jest typu właści-
wego: minerały ilaste, węglany, krzemionka 
i tlenki żelaza oraz masa wypełniająca piaszczy-
sto-mułowcowa. Mułowce i iłowce występują 
w postaci wkładek i przewarstwień.

Miąższość osadów saksonu w niecce po-
znańskiej zmienia się w szerokim przedziale od 
0 do 1000 m. Są to utwory pochodzenia flu-
wialnego i eolicznego. W dalszej części są to 
głównie osady powstałe w wyniku działalności 
rzek i potoków. Im dalej od obszarów alimenta-
cyjnych tym osady stają się drobniejsze. Górna 
część osadów saksonu to osady pochodzenia 
eolicznego. Najwyższą, stropową część osadów 
tworzą utwory piaskowcowe o zabarwieniu 
jasno-szarym zwanym „białym spągowcem”. 

Utwory te występują na przeważającej po-
wierzchni omawianego obszaru. Piaskowce te 
posiadają spoiwo ilasto-węglanowe i ilasto-
-krzemionkowe.(rys 2, 5,6) 

Utwory czerwonego spągowca występu-
jące w niecce poznańskiej reprezentowane są 
przez utwory autunu i saksonu. Osady autunu 
posiadają dużą zmienność wykształcenia lito-
logicznego. Utwory te w omawianym obszarze 
nie są skałami zbiornikowymi, występują lokal-
nie stanowiąc najniższą część profilu utworów 
czerwonego spągowca i wypełniają one jedynie 
nierówności w powierzchni erozyjnej karbonu. 

Utwory saksonu wykształcone są jako 
piaskowce oraz osady piaskowcowo-zlepień-
cowate z podrzędnymi mułowcami i iłowcami. 
W strefach akumulacji gazu skałami zbiorniko-
wymi są przeważnie piaskowce drobnoziarniste, 
średnioziarniste z domieszką materiału grubsze-
go, przechodzące w piaskowce zlepieńcowa-
te. Spoiwa osadów saksonu są różnorodne: 
ilasto-żelaziste, węglanowe i krzemionkowe. 
Rodzaj spoiwa w dużym stopniu decyduje o po-
rowatości i przepuszczalności. Duża zmienność 
spoiwa w profilu powoduje duże zmiany wła-
sności zbiornikowych skał. Analizując własności 
zbiornikowe utworów saksonu w omawianym 
rejonie można stwierdzić, że brzeżne strefy ba-
senu sedymentacyjnego posiadają osady typu 
zlepieńcowatego z dużą ilością spoiwa o złych 
własnościach zbiornikowych. Występują one 
w podniesionej S części skłonu wału olsztyń-
skiego[8,9,10]

Rozpatrując rozkład porowatości i prze-
puszczalności w pionie, można zauważyć stop-
niowe pogarszanie się tych parametrów wraz 
z głębokością zalegania.

W omawianym obszarze odkryto 39 złóż, 
z czego 5 znajduje się w jego „SE” części, pozo-
stałe grupują się w zachodniej.

Akumulacja gazu we wszystkich złożach 
występuje w przystropowych partiach utworów 
czerwonego spągowca, które budują lokalne 
podniesienia strukturalno-erozyjne. Od góry 
ekranowane są utworami cechsztynu, a od 
dołu podścielane na całej powierzchni woda-
mi złożowymi. Są to złoża typu masywowego. 
Rozmiary pułapek złożowych są przeważnie 
małe, powierzchnie ich wynoszą 0,5 – 2,6 km2. 
Niekorzystną cechą złóż tego obszaru jest mała 
amplituda pułapek, dla większości złóż wynosi 
4 – 20 m. Jedynie kilka złóż posiada amplitudę 
30 – 40 m i wyjątkowo złoże Paproć 140 m. 

Skałami zbiornikowymi są piaskowce szare 
drobno, średnioziarniste i różnoziarniste, prze-
ważnie słabo zwięzłe. Zwięzłość piaskowców 
zależna jest głównie od ilości i jakości spoiwa. 
W stropowej serii złożowej piaskowce posiadają 
spoiwo ilasto-wapniste, od którego zależne jest 

Rys. 4. Mapa potencjometryczna wód wgłębnych w utworach czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej
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zabarwienie i zwięzłość. Miąższość tej części 
skał zbiornikowych waha się od 1,5 – 3,0 m. 
Ku dołowi maleje ilość spoiwa, skały stają się 
mniej zwięzłe. W niektórych tylko złożach jak: 
Stęszew, Strykowo, Piekary od samego stropu 
piaskowce posiadają mało spoiwa i są słabo-
zwięzłe. Obecność spoiwa decyduje o własno-
ściach zbiornikowych. Tam gdzie go mało poro-
watość i przepuszczalność jest wysoka(rys 3,4)

Stropowe partie piaskowców z dużą ilo-
ścią spoiwa węglanowego są zbite, twarde. Ich 
porowatości wynoszą 2 – 6 %, a przepuszczal-
ność 0,1 – 5 mD. Niżej zalegające piaskowce 
posiadają coraz lepsze własności. Porowatość 
wzrasta i wynosi 9 – 22 %, a przepuszczalność 
dochodzi do 525 mD. Warunki energetyczne 
tych złóż określone zostały jako ekspansyjne. 
W złożach eksploatowanych uwidacznia się 
również częściowy napór wód podścielających.

Występujące w omawianym rejonie złoża 
układają się wzdłuż pewnych stref, które wiążą 
się z układem przestrzennym czerwonego spą-
gowca i ukształtowaniem podłoża.

W nawiązaniu do wydzielonych wyniesień 
złoża gazu układają się w następujące ciągi 
[1,2,3]:

• Paproć – Ujazd – wiążą się z NE skłonem 
wyniesienia olsztyńskiego,

• Sątopy – Bukowiec – Grodzisk leżą na 

SW stoku garbu Lwówka – Strykowa, 
• Chraplewo – Buk – Szewce – Stęszew 

leżą na NE skłonie garbu Lwówka-Stry-
kowa, 

• Duszniki – Podrzewie – Ceradz – Janko-
wice związane są z SW skłonem podnie-
sienia Młodaska – Rokietnicy, 

• Klęka – Kaleje – Czmoń wysunięte naj-
bardziej ku „SE” związane prawdopo-
dobnie z przedłużeniem garbu Lwówka 
i z dalekim skłonem wyniesienia wolsz-
tyńskiego.

Podsumowanie
Układ przestrzenny utworów czerwonego 

spągowca jest złożony. Wpłynęły na to takie 
czynniki jak: ukształtowanie podpermskiej po-
wierzchni morfologicznej, facjalno-litologiczne 
warunki powstania osadów oraz ruchy góro-
twórcze głównie fazy laramijskiej. W strefach 
okalających obszary alimentacyjne (wyniesienie 
wolsztyńskie) powstawały fluwialne utwory 
autunu. Utwory te wykazują duże zróżnico-
wanie miąższości związane z powstawaniem 
ich w zróżnicowanym morfologicznie obsza-
rze. Utwory czerwonego spągowca zalegają 
niezgodnie na sfałdowanym i zerodowanym 
podłożu karbońskim i starszym. Utwory te 
o bardzo zmiennej miąższości, składają się 

z serii piaskowcowo-zlepieńcowo-mułowco-
wych o zabarwieniu ceglasto-czerwonym z nie-
wielkim udziałem utworów szarych. Powstały 
w warunkach lądowych jako wynik działalności 
sedymentacji rzecznej, sedymentacji w zbior-
nikach wód śródlądowych jak też działalności 
eolicznej. Pojawiają się także poglądy, że wśród 
tych osadów znajdują się również pochodzenia 
morskiego jako wynik chwilowych ingresji mor-
skich. Utwory czerwonego spągowca dzieli się 
na dwa podpiętra: autun i sakson.

Z powyższego wynika, że w warstwach 
saksonu można wydzielić trzy typy litofacjalne 
osadów: piaskowce, zlepieńce oraz mułowce 
i iłowce. W profilu pionowym tych osadów wi-
doczna jest wyraźna ich zmienność, którą moż-
na scharakteryzować w następujący sopsób:

• dominującym typem osadów są pia-
skowce występujące na całym obszarze 
zasięgu saksonu

• zlepieńce występujące przeważnie 
w strefie brzeżnej zasięgu utworów sak-
sonu, a ich udział w profilu wyraźnie ma-
leje w kierunku N i NE

• utwory mułowcowo-ilaste pojawiają się 
w strefie centralnej i powiększają swój 
udział w kierunku N i E.

Ponadto w utworach piaskowcowych sak-
sonu można wydzielić trzy kompleksy piaskow-

Rys. 5. Przekrój geologiczny poprzeczny przez utwory monokliny przedsudeckiej Rys. 6. Przekrój geologiczny poprzeczny przez utwory monokliny przedsudeckiej
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ców. Podział ten opiera się na różnicach litolo-
gicznych jakie zostały prześledzone w oparciu 
o materiał rdzeniowy na tle pomiarów geofi-
zycznych [1,2,3]. Idąc od dołu utwory saksonu 
zaliczone do poszczególnych kompleksów moż-
na scharakteryzować następująco:

• Kompleks I – składa się głównie z pia-
skowców drobnoziarnistych, słabozwię-
złych, niekiedy rozsypliwych, o zabarwie-
niu ceglasto-czerwonym lub wiśniowym, 
o lepiszczu ilasto-żelazistym. Lokalnie 
występują również piaskowce różnoziar-
niste, zlepieńcowate. Są to przeważnie 
piaskowce monolityczne, a ich warstwo-
wanie zaznacza się w barwie lub zmianie 
uziarnienia. Miąższość tego kompleksu 
zmienia się dość znacznie bo w grani-
cach 60 – 130 m. W kompleksie tym po-
jawiają się cienkie wkładki piaskowców 
zlepieńcowatych, a nawet zlepieńców 
oraz również podrzędne przewarstwie-
nia mułowców.

• Kompleks II – wykształcony jest w po-
staci piaskowców średnio i drobnoziarni-
stych, a także różnoziarnistych o zabar-
wieniu ceglasto-czerwonym. Piaskowce 
są zwykle słabozwięzłe, smugowane la-
minami piaskowca o intensywniejszym 
czerwonym zabarwieniu, niekiedy sza-
rym. Dominuje lepiszcze ilasto-żelaziste, 
podrzędnie też występuje węglanowe. 
Miąższość tego kompleksu zmienia się 
w przedziale 50 – 100 m.

• Kompleks III – stanowi najwyższy po-
ziom litologiczno-facjalny, na który 
składają się głównie piaskowce drob-
noziarniste z udziałem frakcji mułkowej, 
różnobarwne, ceglasto-różowe, brunat-
no-czerwone, a w stropie jasnoszare 

i szare. Przeważa spoiwo ilasto-żelaziste 
ze wzrastającym udziałem wapnistego 
ku stropowi. Obecność spoiwa węgla-
nowego powoduje wzrost zwięzłości 
piaskowców. Wśród piaskowców pod-
rzędnie występują przewarstwienia 
mułowców i iłowców brunatno-czerwo-
nych. Miąższość tego kompleksu zmienia 
się w granicach 30 – 70 m.

W cechsztyńskim wapieniu podstawowym 
w spągowej partii występuje przeważnie seria 
łupków miedzionośnych. Miąższość ich nie jest 
duża i waha się od 0,1 – 2,0 m. Utwory wa-
pienia podstawowego na obszarze monokliny 
przedsudeckiej występują w trzech zasadni-
czych facjach:

• I facja – węglanowo-terygeniczna wystę-
puje w brzeżnej strefie cechsztyńskiego 
basenu sedymentacyjnego. Miąższość 
dochodzi do 120 m

• II facja – dolomitów i wapieni masyw-
nych charakteryzuje się zmiennymi miąż-
szościami od 5 – 90 m

• III facja – węglanowo-mułowcowa do-
minuje w centralnej części cechsztyń-
skiego basenu sedymentacyjnego. Miąż-
szość jest na ogół stała od 2 do 7 m.
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Anna Szajna

Wpływ materiałów obciążających na zmiany 
parametrów technologicznych płuczek wiertniczych 
w warunkach HPHT

Effect of weighting materials on 
the technological parameters 
of drilling muds in terms of high 
pressure and high temperature

Abstract
This article presents the results of studies 

on the influence of selected weighting materials 
on the technological parameters of drilling muds 
in terms of high pressure and high temperature 
(HPHT). The studies examined the impact of we-
ighting materials characterized by various gra-
nulation on filtration, rheological parameters of 
drilling muds at HPHT conditions and changes 
of drilling muds coefficient of friction on metal 
to metal contact.

Streszczenie
W artykule przedstawiono, w oparciu o wy-

niki badań laboratoryjnych, wpływ wytypowa-
nych materiałów obciążających na zmiany para-
metrów technologicznych płuczek wiertniczych 
w warunkach podwyższonej temperatury oraz 
ciśnienia (HPHT). W badaniach uwzględniono 
wpływ materiałów obciążających o różnej gra-
nulacji na filtrację, parametry reologiczne płu-
czek wiertniczych w warunkach HPHT oraz na 
zmiany współczynnika tarcia płuczek na kontak-
cie metal-metal.

Wprowadzenie
Rozwój technologii wiercenia otworów 

związany jest nierozerwalnie z doskonaleniem 
składów i właściwości płuczek wiertniczych. Do-
bór odpowiedniej płuczki o określonych właści-
wościach, a w szczególności jej obróbka w trak-
cie wiercenia otworu ma zasadniczy wpływ na 
uzyskiwane techniczne i ekonomiczne wskaźniki 
wiercenia. 

Utrzymywanie w czasie wiercenia wymaga-
nej reologii i filtracji płuczki w dużym stopniu za-

leży od rodzaju i właściwości stosowanych w jej 
składzie środków chemicznych i materiałów 
płuczkowych. Ich dobór jakościowy i ilościowy 
do sporządzania i regulowania tych parametrów 
płuczek, zależy m. in. od: głębokości otworu, 
rodzaju przewiercanych warstw, ciśnień złożo-
wych i porowych, stopnia mineralizacji wód zło-
żowych oraz wpływu na przepuszczalność skał 
zbiornikowych. 

Jednym z podstawowych zadań płuczki 
wiertniczej jest wywieranie przeciwciśnienia 
na przewiercane skały celem utrzymywania 
stateczności ściany otworu w czasie wiercenia 
otworu oraz uniemożliwiania dopływu płynów 
złożowych do otworu i powstania erupcji. Stwo-
rzenie określonej wielkości przeciwciśnienia 
w otworze łączy się głównie z doborem odpo-
wiedniej gęstości płuczki wiertniczej poprzez 
stosowanie w jej składzie materiałów obciąża-
jących. W zależności od wymaganej gęstości, 
do obciążania płuczek wiertniczych używane 
są różnego rodzaju materiały jak np.: węglan 
wapnia, baryt, ferrohem, hematyt. Materiały 
te mają wpływ nie tylko na gęstość ale także 
na parametry reologiczne płuczek wiertniczych. 
Zastosowanie niewłaściwego materiału obcią-
żającego w płuczkach do dowiercania może do-
prowadzić do trwałego uszkodzenia naturalnej 
przepuszczalności horyzontów gazonośnych. 
W INiG-PIB przeprowadzono badania laborato-
ryjne nad określeniem wpływu wytypowanych 
materiałów obciążających o różnym stopniu 
uziarnienia na parametry reologiczne, filtrację 
oraz współczynnik tarcia płuczki chlorkowo-po-
tasowej na kontakcie metal-metal.

Rodzaje materiałów obciążających 
Przy występowaniu wyższych ciśnień złożo-

wych zachodzi konieczność obciążania płuczki 
za pomocą materiałów obciążających. Wymaga 
to zastosowania płuczki o podwyższonych para-
metrach reologicznych, zwłaszcza wytrzymałości 
strukturalnej, zdolnej do zawieszenia takiej ilości 
fazy stałej, która zapewni gęstość płuczki nawet 
do 2400 kg/m3. Najbardziej rozpowszechnio-
nym sposobem zwiększania gęstości płuczek 
jest dodawanie do nich różnych sproszkowa-
nych materiałów o dużej gęstości, nazywanych 
materiałami obciążającymi. 

W zależności od wymaganej gęstości, 
do obciążania płuczek wiertniczych mogą 
być używane różne rodzaje materiałów jak 

np.: baryt, węglanowe materiały obciążające  
(np. wapień) oraz magnetyt, hematyt itp..

Jednym z głównych wskaźników jakości 
materiału obciążającego jest ich gęstość, gdyż 
od wartości gęstości uzależniona jest zawartość 
fazy stałej w płuczce wiertniczej, właściwości 
reologiczne płuczki oraz prędkość wiercenia 
otworu. W zależności od gęstości materiały ob-
ciążające podzielić można na trzy grupy:

1. materiały o małej gęstości (od 2,6 do 2,9 
kg/m3), do których należą węglanowe ma-
teriały obciążające, takie jak np. wapień;

2. materiały o średniej gęstości (od 3,8 do 
5,0 kg/m3), do których zaliczane są: ba-
ryt, ilmenit, koncentraty rud żelaza o za-
wartości Fe od 45 do 55% i inne;

3. materiały o dużej gęstości (od 5,0 do 
7,0 kg/m3), takie jak: magnetyt i hematyt 
o zawartości żelaza ponad 70%, rudy że-
lazowo-arsenowe i inne.

Ważną właściwością materiałów obciąża-
jących jest stopień rozdrobnienia, nazywany 
również stopniem przemiału lub uziarnieniem. 
Ma on duży wpływ na właściwości obciążonej 
płuczki wiertniczej. Stosowanie materiałów 
obciążających o małym stopniu rozdrobnienia 
(grubo zmielonych) powoduje, że pogarsza się 
stabilność płuczki (sedymentacja) i zwiększa się 
działanie ścierne na rurociągi tłoczące i przewód 
wiertniczy. Na wielkość ściernego działania ob-
ciążonych płuczek wiertniczych ma także wpływ 
kształt cząstek materiału obciążającego. Do ma-
teriałów obciążających charakteryzujących się 
największą ściernością należą: magnetyt i he-
matyt, gdyż mają cząstki w kształcie sześcianów 
rombowych i prostokątnych o zaostrzonych 
narożach i użebrowanej powierzchni, na sku-
tek czego powodują mikrocięcie metalu. Baryt 
i wapień mają zaokrąglone kształty cząstek, 
w związku z czym ich działanie ścierne jest dużo 
mniejsze [1,5].

Węglanowe materiały obciążające
Do grupy węglanowych materiałów obcią-

żających zaliczane są materiały otrzymywane 
w wyniku przeróbki mechanicznej takich skał jak 
kalcyt, wapień, marmur, dolomit, których głów-
nym składnikiem jest węglan wapnia CaCO3, 
a w przypadku dolomitu CaMg(CO3)2. Poszcze-
gólne odmiany węglanów wapniowych różnią 
się właściwościami, zawartością i rodzajem do-
mieszek oraz pochodzeniem.

Wapień (kamień wapienny) jest skałą osa-
dową, której głównym składnikiem jest kalcyt 
oraz liczne domieszki, takie jak krzemionka 
(piasek), dolomit, minerały ilaste, tlenki żelaza 
in. Gęstość wapienia waha się w granicach 2,7 
– 2,9 kg/dm3.

Marmur jest skałą metamorficzną, o barwie 
najczęściej białej, zbudowaną z ziaren kalcytu. 
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Ze zmielonego marmuru otrzymywany jest blo-
kator węglanowy (użyty jako materiał do obcią-
żenia płuczek w badaniach laboratoryjnych). Ma 
on postać proszku barwy białawej do beżowej, 
o gęstości 2,7-2,8 g/cm3 i zawartości węglanów 
min. 98,5%. Może on spełniać funkcję bloka-
tora przy przewiercaniu porowatych i mikrosz-
czelinowatych skał zbiornikowych lub materiału 
obciążającego dla płuczki wiertniczej [2].

Ze względu na rozpuszczalność w kwasach, 
materiały węglanowe są stosowane przede 
wszystkim do obciążania płuczek przeznaczo-
nych do dowiercania złóż oraz różnych cieczy 
roboczych, głównie solankowych, używanych 
przy udostępnianiu złoża,  pracach rekonstruk-
cyjnych w odwiertach, a także do sporządzania 
cieczy nadpakerowych. Gęstość płuczek osią-
gana za pomocą węglanowych materiałów 
obciążających nie przekracza jednak praktycznie 
wartości 1,4 – 1,5 kg/m3.

BARYT BaSO4

Baryt jest najbardziej rozpowszechnionym 
materiałem stosowanym do obciążania płu-
czek wiertniczych. Jest on minerałem o budo-
wie krystalicznej, występującym w przyrodzie 
jako bezwodny siarczan baru BaSO4, z różnymi 
domieszkami, jak np. krzemionka, tlenki żela-
za, wapień, dolomit, łupek i inne. Niekiedy 
baryt występuje w postaci rud ołowiowo-
-barytowych lub ołowiowo-cynkowo-baryto-
wych. Zawartość podstawowego składnika, tj. 
siarczanu baru w rudzie barytowej może się 
zmieniać od 40 do 90%. W czystej postaci ba-
ryt ma gęstość 4,48 kg/dm3 i twardość w skali 
Mohsa od 3,0 do 3,5. W porównaniu z inny-
mi materiałami obciążającymi, głównymi za-
letami barytu z punktu widzenia technologii 
płuczkowej są: stosunkowo duża gęstość, 
obojętność chemiczna wobec innych składni-
ków płuczki wiertniczej, mała abrazywność 
w odniesieniu do elementów obiegu płuczko-
wego (pompy płuczkowe, przewód wiertniczy, 
łożyska świdra i in.), możliwość przemiału do 
wymaganego składu granulometrycznego, 
nieszkodliwość dla środowiska przyrodni-
czego i zdrowia człowieka. Ze względu na 
inercyjność chemiczną baryt może być doda-
wany do dowolnej płuczki wodnodyspersyj-
nej w celu zwiększenia gęstości. Obciążana 
płuczka powinna się cechować odpowiednimi 
parametrami reologicznymi, a w szczególno-
ści zwiększoną wytrzymałością strukturalną, 
aby nie nastąpiła sedymentacja barytu. Baryt 
może być stosowany jako materiał obciążający 
w dowolnych warunkach geologicznych, gdyż 
jest odporny na wysokie temperatury, a także 
na wszelakie skażenia chemiczne. Nie reaguje 
z iłem jak również z solami [5].

Wpływ właściwości smarnych 
płuczki wiertniczej na proces 
wiercenia otworu

Jednym z zadań jakie spełnia płuczka 
w trakcie wiercenia otworu jest smarowanie 
elementów świdra jak i przewodu wiertnicze-
go, dlatego każda płuczka wiertnicza powinna 
posiadać określoną zdolność do zmniejszania 
współczynnika tarcia. Odpowiednie właściwości 
smarne płuczek odgrywają dużą rolę, ponieważ 
zapobiegają występowaniu komplikacji wiertni-
czych oraz wpływają na polepszenie zwiercal-
ności skał, zmniejszenie oporów hydraulicznych 
przepływu płuczki i momentu skręcającego 
przewodu wiertniczego, a także zmniejszenie 
zużycia narzędzi wiertniczych.

Występujące w procesie wiercenia otworu 
tarcie pomiędzy przewodem wiertniczym a ścia-
ną otworu, świdrem a skałą oraz gryzem świdra 
a jego osią powoduje wzrost oporów hydrau-
licznych w czasie zapuszczania i wyciągania 
przewodu wiertniczego, momentu obrotowego 
oraz abrazyjne, cieplne i zmęczeniowe zużywa-
nie się narzędzi wiertniczych. Dlatego dla polep-
szenia procesu wiercenia otworu, tarcie powin-
no być  utrzymane na najniższym poziomie. Dla 
warunków otworowych wartość współczynnika 
tarcia najczęściej zależy od składu płuczki, za-
wartości fazy stałej pochodzącej ze zwiercanej 
skały oraz jej kontaktu z różnymi ośrodkami. 
W celu obniżenia współczynnika tarcia do płu-
czek wiertniczych dodaje się różnego rodzaju 
środki chemiczne [6].

Badania laboratoryjne
Do badań laboratoryjnych wytypowano 

płuczkę chlorkowo-potasową sporządzoną na 

osnowie środków zapewniających uzyskanie 
odpowiednich jej parametrów reologicznych 
w warunkach HPHT. W składzie płuczki zasto-
sowano biopolimer skleroglukan jako środek 
strukturotwórczy. Dzięki szczególnej odporności 
na skażenia wynikającej z niejonowego charak-
teru skleroglukanu oraz dużej stabilności ter-
micznej jest on zalecany jako środek regulujący 
parametry reologiczne płuczek przy wysokim 
zasoleniu i w wysokiej temperaturze [2,7]. 

Sporządzona płuczka zastosowana została 
do badań wpływu rozmiaru cząstek materiałów 
obciążających takich jak baryt i blokator węgla-
nowy na  zmiany właściwości technologicznych 
płuczek w warunkach HPHT, głównie filtracji 
i współczynnika tarcia. Przebadano także wpływ 
materiałów obciążających o różnej granulacji na 
parametry reologiczne, jednakże nie stwierdzo-
no znaczącego wpływu rozmiarów cząstek na 
właściwości reologiczne płuczek.

Celem wyodrębnienia poszczególnych frak-
cji wytypowanych materiałów obciążających 
tj. barytu i blokatora węglanowego, poddano 
je klasyfikacji na sitach o różnych rozmiarach 
oczek. Po rozdzieleniu materiału badawczego 
uzyskano 6 frakcji barytu o rozmiarach cząstek: 
<0,045 mm; 0,045 – 0,063 mm; 0,063 – 
0,071 mm; 0,071 – 0,09 mm; 0,09 – 0,16 mm; 
> 0,16 mm. W przypadku blokatora węglano-
wego, ze względu na mały udział procentowy 
frakcji o rozmiarach cząstek powyżej 0,09 mm, 
połączono frakcje 0,09 – 0,16 mm i >0,16 mm 
i oznaczono jako > 0,09 mm. W ten sposób 
otrzymano 5 frakcji blokatora węglanowego 
o następujących rozmiarach cząstek:<0,045 
mm; 0,045–0,063 mm; 0,063–0,071 mm; 
0,071–0,09 mm; >0,09 mm. Następnie mate-
riały z poszczególnych frakcji użyto do obciąże-

Fot.1. Aparat do badania smarności cieczy wiertniczych
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nia wcześniej sporządzonej płuczki wiertniczej 
w celu porównania wpływu tych materiałów na 
właściwości smarne oraz filtrację płuczki w wa-
runkach HPHT.

Wpływ granulacji materiałów obciążających 
na wielkość współczynnika tarcia

Określenie zmian współczynnika tarcia płu-
czek obciążonych materiałami o różnej frakcji 
przeprowadzone zostało za pomocą aparatu 
o nazwie EP-Tester FANN Model 21200 (fot.1), 
który to służy do pomiaru współczynnika tarcia 
na kontakcie metal/metal w cieczach wiertni-
czych oraz do pomiaru ciśnienia nacisku, przy 
którym następuje zatarcie. EP-Tester działa na 
zasadzie pomiaru tarcia pomiędzy nieruchomą 
kostką a obracającym się pierścieniem znaj-
dującym się na wałku głównym napędzanym 
silnikiem elektrycznym. Kostka dociskana jest 
do pierścienia kluczem dynamometrycznym po-
przez dźwignię. Moment obrotowy pierścienia 
mierzony jest przez pomiar natężenia prądu sil-
nika. Stosunek siły tarcia do siły nacisku określa 
współczynnik tarcia [6].

Wyniki badań współczynnika tarcia na kon-
takcie metal/metal dla płuczek obciążonych wy-
typowanymi materiałami obciążającymi o różnej 
granulacji przedstawiono na rysunkach 1-2. 

Pomimo niewielkich różnic w wynikach, 
jak wykazały badania, rozmiary cząstek mate-
riałów obciążających mają wpływ na wartość 
współczynnika tarcia. Sam dodatek materiałów 
obciążających wpływa na jego obniżenie (war-
tość współczynnika tarcia płuczki wyjściowej 
μ=0,31). Płuczka bez dodatku materiałów 
obciążających nie wytwarza stabilnej błonki na 
kontakcie metal/metal, która wpływałaby na 

obniżenie współczynnika tarcia. Wprowadzenie 
do płuczki materiałów obciążających powoduje 
stabilizację filmu pokrywającego powierzchnię 
metalu i tym samym właściwości smarne płu-
czek. Najwyższą wartość współczynnika tarcia 
posiadały płuczki obciążane materiałem niekla-
syfikowanym, zarówno w przypadku barytu jak 
i blokatora węglanowego. Dla płuczek obciążo-
nych barytem, najniższą wartość współczynnika 
tarcia oznaczono w płuczce obciążonej materia-
łem o rozmiarach cząstek 0,071-0,09 mm, który  
wynosił μ=0,24. Współczynnik tarcia zmierzo-
ny w środowisku płuczek obciążonych barytem 
o większych oraz mniejszych rozmiarach cząstek 
był wyższy i wynosił od μ=0,25 do μ=0,28.

W płuczkach obciążanych blokatorem wę-
glanowym najniższą wartością współczynnika 
tarcia charakteryzowały się płuczki zawierają-
ce materiał o rozmiarach cząstek <0,045mm 
oraz 0,045-0,063 mm i wynosił on μ=0,27. 
Wraz ze wzrostem rozmiaru cząstek blokatora 

węglanowego wartości współczynnika tarcia 
ulegały podwyższeniu i wynosiły od μ =0,28 
do μ=0,29. 

W oparciu o otrzymane wartości współ-
czynnika tarcia można stwierdzić, że najlepszą 
smarnością charakteryzują się płuczki obciążo-
ne barytem o granulacji 0,071-0,09 mm. Na-
tomiast w przypadku blokatora węglanowego 
najlepszą smarność wykazują płuczki obciążone 
materiałem o granulacji poniżej 0,063 mm.

Wpływ granulacji materiałów obciążających 
na filtrację płuczek w warunkach HPHT

Filtracja płuczki wiertniczej określana jest 
jako jej zdolność do odfiltrowania fazy wodnej 
do przewiercanych skał na skutek działania 
różnicy ciśnień i budowania na ścianie otworu 
osadu filtracyjnego. Proces tworzenia się osadu 
następuje zarówno podczas przerw w krążeniu 
płuczki (filtracja statyczna), jak i w czasie jej cyr-
kulacji w otworze (filtracja dynamiczna) [4].

Rys. 1. Zmiany współczynnika tarcia na kontakcie metal/metal w środowisku płuczek wiertniczych w funkcji rozmiaru cząstek barytu

Rys. 2. Zmiany współczynnika tarcia na kontakcie metal/metal w środowisku płuczek wiertniczych w funkcji rozmiaru cząstek 
blokatora węglanowego



4(204)/2015
kwiecień

14

Poza nielicznymi wyjątkami, podczas 
wiercenia otworu wymagana jest mała filtra-
cja płuczki w celu ograniczenia szkodliwego 
działania filtratu na przewiercane poziomy 
produktywne oraz zapobiegania trudnościom 
wiertniczym związanym z przewiercaniem skał 
ilastych i innych skał słabozwięzłych. W wa-
runkach podwyższonej temperatury obserwuje 
się wzrost filtracji, na co wpływa obniżenie 
lepkości filtratu. Wzrost ciśnienia ma mniej-
szy wpływ na filtrację, ponieważ ze wzrostem 
ciśnienia obniżeniu ulega przepuszczalność 
osadu filtracyjnego. Pomiaru filtracji płuczek 
zawierających materiały obciążające o różnej 
granulacji w warunkach otworopodobnych 
przeprowadzono w temperaturze 120°C z wy-
korzystaniem statycznej prasy filtracyjnej HPHT, 
oraz dla porównania wyników, na prasie filtra-
cyjnej Baroid (tj. filtracji API- w temperaturze 
otoczenia) [5].

Uzyskane wyniki badań przedstawiono na 
rysunkach 3 i 4.

Wartości filtracji płuczek obciążonych bary-
tem o różnej granulacji mieściły się w zakresie 
od 4,0 do 4,8 cm3 w temperaturze otoczenia 
oraz od 16,0 do 18,8 cm3 w temperaturze 

120°C. Najniższą filtracją API charakteryzowa-
ła się płuczka obciążona barytem o rozmiarach 
cząstek w zakresie 0,045 – 0,063 mm, naj-
wyższą zaś płuczka obciążona barytem o frakcji 
>0,16 mm. Wyniki pomiarów filtracji w warun-
kach HPHT w temperaturze 120ºC potwierdzi-
ły najniższą wartość filtracji płuczki obciążonej 
barytem o rozmiarach cząstek w zakresie 0,045 
– 0,063 mm (rys.3). 

Natomiast wartości filtracji HPHT płuczek 
obciążonych blokatorem węglanowym w temp. 
120°C wynosiły od 23 do 27 cm3. Najniższą 
wartość filtracji posiadała płuczka z dodatkiem 
blokatora o rozmiarach cząstek w zakresie 
0,045 -0,063 mm, natomiast najwyższe war-
tości filtracji uzyskano dla płuczek z dodatkiem 
frakcji blokatora <0,045 mm i >0,09 mm. 
Wartości filtracji płuczek w temperaturze otocze-
nia wahały się w zakresie od 6,8 do 8,0 cm3. 
Najniższą wartość filtracji API odnotowano przy 
płuczce z dodatkiem blokatora o rozmiarach 
cząstek w zakresie <0,045 mm (rys.4).

W oparciu o uzyskane wyniki badań, moż-
na stwierdzić, że najbardziej korzystnym jest 
zastosowanie w składzie płuczki materiału ob-
ciążającego (barytu bądź też blokatora węgla-

nowego) o rozmiarach cząstek 0,045-0,063 mm 
ze względu na najniższe wartości filtracji.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wpływu materia-

łów obciążających (baryt i blokator węglanowy) 
o różnej granulacji na filtrację i współczynnik 
tarcia płuczki chlorkowo-potasowej wykaza-
ły, że najniższe wartości filtracji w warunkach 
HPHT uzyskujemy stosując materiały w zakresie 
cząstek o wymiarach 0,045-0,063 mm. Wyko-
nane pomiary współczynnika tarcia dowiodły, 
że dodatek materiału obciążającego spowodo-
wał obniżenie współczynnika tarcia w badanych 
płuczkach. Najwyższym współczynnikiem tarcia, 
zarówno w przypadku barytu jak i blokatora 
węglanowego, charakteryzowały się płuczki 
obciążone materiałem nieklasyfikowanym, na-
tomiast najniższy współczynnik tarcia dla płucz-
ki obciążonej barytem zmierzono po dodaniu 
materiału o rozmiarach cząstek 0,071-0,09 mm. 
W przypadku płuczki zawierającej blokator wę-
glanowy najniższą wartość współczynnika tarcia 
miały płuczki obciążone materiałem o rozmia-
rach cząstek <0,045 i 0,045-0,063 mm. 
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Rys. 3. Wartość filtracji API i HPHT w temperaturze 1200C płuczek obciążonych barytem o różnej granulacji

Rys. 4.  Wartość filtracji API i HPHT w temperaturze 1200C płuczek obciążonych blokatorem węglanowym o różnej granulacji
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„Kiedy w styczniu 2013 roku uczestni-
czyłem w konferencji szefa EIA, ten odważnie 
zapowiadał, że najbliższe lata to będzie okres 
deregulacji na rynku węglowodorów na ca-
łym świecie, który będzie skutkiem rewolucji 
łupkowej, co zaowocuje spadkiem cen energii 
do poziomów uzasadnionych ekonomicznie, 
a także utratą znaczenia regionalnych hege-
monów, którzy dostęp do źródeł energii wy-
korzystywali dla celów geopolitycznych. Dziś 
jesteśmy tego świadkami”

Dariusz Janus

Obecna sytuacja na rynku 
ropy i gazu 

Ceny ropy naftowej na rynkach światowych 
w przeciągu ostatniego półrocza znacząco spa-
dły. Sytuacja jaką obecnie możemy obserwować 
rodzi wiele pytań odnośnie powodów tych 
spadków oraz poziomu produkcji ropy naftowej 
w najbliższym czasie. Spadające ceny węglowo-
dorów oraz rosnąca produkcja powodują, że co-
raz częściej pojawiają się pytania o opłacalność 
produkcji i przyszłość surowców niekonwencjo-
nalnych w tym ropy łupkowej.

Aby móc prawidłowo opisać i ocenić sytuację 
na rynku węglowodorów należy przede wszyst-
kim rozdzielić rynek ropy niekonwencjonalnej od 
rynku gazu niekonwencjonalnego, jak również 
rynek amerykański od pozostałych rynków.

W celu pełniejszej analizy konieczne jest rów-
nież szersze spojrzenie nie tylko na czynniki eko-
nomiczne ale również inne, w tym takie jak nie-
zależność energetyczna oraz czynniki polityczne.

Sytuacja oraz sposób handlu poszcze-
gólnymi surowcami energetycznymi na rynku 
amerykańskim i europejskim różnią się. Głów-
na różnica, na której jednak chcemy się skupić, 
a która często jest pomijana, ma dużo większe 
znaczenie. Jest to odmienny sposób powiązania 
cen ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie 
i USA. Na rynku amerykańskim ceny ropy nafto-
wej i gazu ziemnego zasadniczo nie są ze sobą 
powiązane i wpływają na siebie w niewielkim 

stopniu. W Europie sytuacja ta jest o wiele bar-
dziej zróżnicowana i często zależy od warunków 
zawartych w wieloletnich kontraktach na dosta-
wy gazu ziemnego. Znaczna część z ich zapisów 
uzależnia cenę gazu ziemnego od ceny ropy naf-
towej, a tym samy są one bardzo powiązane, 
choć z przesunięciem czasowym. Tym niemniej, 
taki mechanizm ustalania cen ma charakter pro 
cykliczny. Bowiem wzmacnia wzrosty cen jak 
i ich spadki. Jak cena ropy rośnie to w prezencie 
otrzymujemy wzrost cen gazu i mamy podwójny 
kłopot. Jak cena ropy spada to w konsekwencji 
spada cena gazu i w efekcie bardzo duży kłopot 
ma producent ropy i gazu, co dla nas też staje 
się kłopotem, gdyż nie możemy w spokoju cie-
szyć się z niskich cen…

Światowe i regionalne rynki ropy naftowej 
są ze sobą dość znacząco związane i spadki na 
jednych powodują reakcję na drugich. Jednak 
poziom cen na poszczególnych rynkach, czy 
kontynentach jest różny, przy czym różnica ta 
może być większa bądź mniejsza, w zależności 
od zewnętrznych czynników. Tym niemniej, 
cena ropy WTI jest niższa od ceny ropy Brent. 

Na potrzeby tego artykułu przyjmiemy jedną 
z teorii (obecnie dość popularnych), mianowicie 
o nadpodaży ropy naftowej.

Wracając do charakterystyki rynku ropy naf-
towej należy wziąć pod uwagę fakt, iż większość 
produkowanej w USA ropy, w tym ze złóż 
niekonwencjonalnych, jest ropą tzw. lekką (WTI). 
Nie jest przy tym obojętne, nawet przy takiej sa-
mej cenie ropy krajowej i importowanej, czy ropa 
jest produkcji krajowej czy jest importowana.

Ropa krajowa daje inwestycje, miejsca 
pracy, rozwija przemysł wydobywczy, unieza-
leżnia energetycznie, daje lepszą kontrolę nad 
poziomem cen, zwiększa wpływy podatkowe 
do budżetu, a także poprawia bilans handlowy 
oraz gwarantuje pozostanie kapitału w kraju 
i wpływa na rozwój przemysłu chemicznego, 
nawozowego, stalowego i innych.

Ropa importowana naraża na większe am-
plitudy cen, uzależnienie energetyczne, uzależ-
nienie polityczne, pogarsza bilans handlowy, 
powoduje utratę miejsc pracy oraz odpływ ga-
łęzi przemysłu towarzyszących branży petroche-
micznej oraz…. powoduje finansowanie krajów 
i regionów niestabilnych politycznie, czy nawet 
mających charakter regionalnych destabilizato-
rów politycznych.

Czynniki te mają jak wiemy znaczny wpływ 
na państwo, jego gospodarkę i na realizowaną 
politykę. Tak więc rewolucję łupkową należy roz-
patrywać nie tylko jako poprawę zaopatrzenia 
w węglowodory, ale także jako czynnik stabilizu-
jący dla krajów, które po te węglowodory sięgają 
oraz destabilizujący dla krajów, które węglowo-
dory wykorzystują jako broń ekonomiczną i poli-
tyczną. Rewolucja łupkowa tym samym wywiera 
coraz większą presję i wpływ na producentów 
i konsumentów węglowodorów i powoduje 
zmiany w całej gospodarce, np. w USA.

Marcin Zimny Dariusz Janus

Wpływ cen gazu i ropy na wydobycie 
węglowodorów niekonwencjonalnych w USA

Wykres 1.
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Wracając jednak do czysto ekonomicznej 
analizy cen ropy naftowej, wykres 1 przedsta-
wia jej porównanie w stosunku do produkcji 
ropy w USA.

W USA, jak do tej pory, mimo głębokiego 
spadku cen produkcja ropy naftowej ciągle ro-
śnie. Można założyć, że jest to efekt rozpędzenia 
koniunktury na eksploatację i wiercenie nowych 
odwiertów. Zatrzymanie jej wymaga czasu. Jeśli 
przeanalizujemy powyższy wykres zauważymy, 
iż podczas kryzysu z 2009 r. cena ropy również 
spadła, nawet niżej niż dzisiejsze spadki a pro-
dukcja zwolniła, choć tylko krótkotrwale i zaraz 
wróciła do poziomu wcześniejszego. Obecnie 
mamy nieco inną sytuację, ceny spadają a pro-
dukcja nieprzerwanie rośnie. Dostosowanie od-
bywa się bowiem na poziomie importu, który 
cały czas spada, tym samym oddziałowując na 
rynki poza USA, poprzez zwiększenie podaży, 
a także na zwiększenie zapasów do poziomu 
najwyższego od kilkudziesięciu lat!. USA zwięk-
szają podaż na światowych rynkach nie ekspor-
tując ropy i wywierają presję na ceny ropy nie 
sprzedając jej!. Robią to poprzez ograniczenie 
importu i zastąpienie go coraz większą pro-
dukcją krajową. Tak więc, przewidywanie na-
głego ograniczenia rozwoju eksploatacji ropy 
łupkowej w USA jest jak na razie zdecydowa-
nie przedwczesne. Na podstawie dostępnych 
danych o redukcji budżetów inwestycyjnych 
firm, spadku ilości aktywnych wiertni oraz ilo-
ści wydawanych pozwoleń na odwierty pio-
nowe, można założyć jedynie, iż ilość nowych 
odwiertów, zwiększająca poziom wydobycia, 
w najbliższym czasie spadnie. Nie przełoży się 
to jednak na spadek produkcji lecz co najmniej 
spowoduje utrzymanie jej na dotychczasowym 
poziomie lub przejściowe zmniejszenie tempa 
wzrostu produkcji. Tym niemniej, na rynkach ze-
wnętrznych spowoduje to przyspieszenie tempa 
wzrostu podaży, a tym samym utrwalenie ten-
dencji utrzymywania się niskich cen ropy.

Rynek gazu ziemnego jest zupełnie od-
mienny od rynku ropy naftowej. Charakteryzuje 

się on większym zróżnicowaniem w zależności 
od regionów świata. Ceny gazu są różne dla 
poszczególnych regionów i uzależnione od 
różnorodnych czynników regionalnych. Rynek 
amerykańskiego gazu dzięki gazowi ziemnemu 
pochodzącemu z łupków uległ drastycznej zmia-
nie w ciągu ostatnich paru lat. Ceny tego surow-
ca znacząco spadły a mimo to nadal rośnie pro-
dukcja, co może być po części analogiczne do 
sytuacji na rynku ropy naftowej. Na  poniższym 
wykresie możemy zaobserwować spadek cen 
gazu w wyniku pojawienia się gazu łupkowego 
w dużych ilościach w 2009 r. (wykres 2, 3).

Obecnie ceny utrzymują się mniej więcej 
w stałym zakresie pomimo ciągłego wzrostu 
produkcji. Wykres przedstawiający zmiany ilo-
ści oraz typów wiertni pracujących na złożach 
łupkowych wyraźnie wskazuje, że spadek ilo-
ści aktywnych wiertni nie musi wiązać się ze 
spadkiem produkcji, jak również że stopnio-
wemu uspokajaniu sytuacji na rynku cenowym 
towarzyszy spadek ilości nowych odwiertów 
pionowych. Pomimo niskich cen produkcja sko-
kowo rośnie i najprawdopodobniej dalej będzie 
rosnąć. Jest to bezpośrednio związane z prze-
noszeniem się przemysłu energochłonnego 
z powrotem do USA, (czego przykładem mogą 
być firmy chemiczne, nawozowe i stalowe inwe-
stujące w nowe fabryki w USA) jak również ze 
wzrostem zapotrzebowania na gaz przez elek-
trownie, wynikającym z inwestycji poczynionych 
w budowę wielu nowych bloków energetycz-
nych kosztem starych bloków energetycznych 
opalanych węglem. Analizując rozwój rewolu-
cji łupkowej w Stanach Zjednoczonych, należy 
zwrócić uwagę, że rewolucja ta ma u swego 
zarania nie wydobycie ropy łupkowej a właśnie 
gazu z łupków. Dopiero w następnej kolejności 
rozwijano wydobywanie ropy łupkowej.

Większość obserwatorów obserwując ceny 
ropy już przepowiada koniec rewolucji łupkowej 
w USA i nie tylko. Nie jest to jednak w najmniej-
szym stopniu prawdą, gdyż przyjmując najczar-
niejszy scenariusz, że cena ropy spada do 20 

dolarów i utrzymuje się na takim poziomie przez 
długi czas (co jest mało prawdopodobne), to wy-
dobycie węglowodorów niekonwencjonalnych 
nie zostanie zaniechane. Może zostać jedynie 
chwilowo ograniczone tempo wzrostu wydo-
bycia ropy łupkowej, jednak w momencie gdy 
ceny znowu zaczną rosnąć eksploatacja łupków 
ponownie ruszy na wielką skalę. Wynika to z wy-
sokiej elastyczności tego procesu, doprowadzo-
nej do skali w Europie niewyobrażalnej. Tak więc, 
wydobycie gazu i ropy łupkowej w USA dzięki 
wspomnianym inwestycjom i mechanizmom 
będzie nadal rosło, a tylko tempo tego wzrostu 
może się zmienić. Popyt na ropę naftową i gaz, 
a razem z nią wzrost cen zapewne powrócą, po-
nieważ obecnie taniejąca ropa jest mocnym im-
pulsem stymulującym globalny wzrost gospodar-
czy, szczególnie w krajach, które mają przywilej 
korzystania z niższych cen węglowodorów.

Wydobycie a struktura wiekowa 
odwiertów

Wydobycie węglowodorów niekonwencjo-
nalnych nie zależy tylko od ich ceny, ma również 
na nie wpływ struktura wiekowa odwiertów, 
bezpośrednio odpowiadająca możliwościom 
produkcyjnym tych odwiertów. Wydobycie ropy 
i gazu z łupków zmienia się bardzo wyraźnie 
wraz ze starzeniem się odwiertów. Jest to osob-
ne zagadnienie, mające bezpośredni wpływ na 
ilość odwiercanych otworów. Okres największej 
produktywności odwiertu niekonwencjonalne-
go to mniej więcej 4 lata. W tym czasie nastę-
puje nagły spadek wydobycia, który spowalnia 
w kolejnych latach, co przedstawia wykres 4. 

Po pierwszym roku eksploatacji ilość wydoby-
wanego surowca spada o 65%, po drugim o 35% 
w stosunku do końca pierwszego, w trzecim 
o 15% a w kolejnych latach spada o około 10%. 

Po okresie około 4-6 lat od rozpoczęcia 
działalności odwiertu, należy poddać go resty-
mulacji. Zabieg ten może istotnie przedłużyć 
jego żywotność. Inną opcją jest odwiercenie no-
wego odwiertu, jeśli chce się utrzymać produk-

Wykres 2. Wykres 3.
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cję na stałym poziomie. Zestawienie struktury 
wiekowej odwiertów z największych basenów 
łupkowych w USA wskazuje, że większość od-
wiertów to odwierty młode wykonane w roku 
2013 oraz 2014. Przykładową strukturę dla zło-
ża Bakken przedstawia wykres 5.

Jak możemy zaobserwować większość 
odwiertów nie ma jeszcze jednego roku i ilość 
uzyskiwanego gazu i ropy w przeciągu najbliż-
szego roku nie spadnie znacząco. Spadek taki 
nastąpi dopiero, najprawdopodobniej w 2016 
roku, dlatego w przyszłym roku będzie potrzeb-
ne znacznie mniej inwestycji aby podtrzymać 
obecną produkcję. W okresie spadku cen ropy 
naftowej jej produkcja wciąż rosła, co było 
efektem odwiercania nowych odwiertów. Za-
kłada się, że jeszcze co najmniej w pierwszym 
półroczu na skutek podłączania odwiertów 
z czwartego kwartału produkcja ropy może 
rosnąć pomimo ograniczenia w 2015 roku 
liczby nowych odwiertów. Według danych 
EIA, na samym tylko złożu Bakken jest odwier-
conych około 750 odwiertów czekających na 
wykończenie i podłączenie do sieci. Nie jest 
to robione między innymi ze względu na cenę 
ropy. Raport firmy Baker Hughes o aktywności 
wiertni na złożach łupkowych przedstawił dane 
o zmniejszającej się liczbie aktywnych wiertni. 
Sytuacja taka może być wynikiem ograniczenia 
inwestycji przez operatorów jak również zmiany 
rodzaju wierconych odwiertów, o czym będzie 
mowa później. Jednak aby w najbliższym czasie 
utrzymać obecną produkcję nie potrzeba aż tak 
licznej floty wiertni jaka jest obecnie używana. 
Informacje jakie są publikowane przez firmy 
zarówno serwisowe jak i operatorów zarów-
no o zmniejszeniu budżetów inwestycyjnych 
jak i ograniczeniu zatrudnienia na tle struktury 
wiekowej odwiertów, nie oznaczają ogranicze-
nia w produkcji lecz zahamowanie tempa jej 
wzrostu. Jest to posunięcie logiczne patrząc na 
obecną nadpodaż surowców. Ograniczenie pro-
dukcji w najgorszej sytuacji będzie następowało 

powoli wraz ze spadkiem produktywności od-
wiertów i to tylko pod warunkiem, że zostanie 
całkowicie wstrzymane wykonywanie nowych 
inwestycji, co wydaje się nieprawdopodobne. 
Całkowite wstrzymanie eksploatacji odwiertów 
przez operatorów jest bowiem po prostu niere-
alne. Dodatkowo, cały czas mamy do czynienia 
z efektem wzrostu wydajności kolejnych odwier-
tów, co wzmacnia trend wzrostu produkcji.

Warto również podkreślić, że w USA więk-
szość z odwiertów finansowana jest z kredytów, 
których raty i odsetki muszą być spłacane, by 
firmy nie zbankrutowały. Przy takim założeniu 
firmy wolą sprzedawać ropę nawet na granicy 
opłacalności byle uzyskać fundusze na spłatę 
swojego zadłużenia.

Niektórzy dziennikarze mówią, że taka sytuacja 
doprowadzi do bankructwa wielu małych firm 
wydobywczych i zakończenia rewolucji łupkowej, 
bo około połowę wydobycia prowadzą niewielkie 
firmy! Zapominają przy tym dodać, że nawet ta 
sytuacja nie spowoduje iż gaz lub ropa łupkowa 
przestaną płynąć. Należy powołać się przy tym na 
słynne w XIX wieku twierdzenie, że jak zbankrutują 
linie kolejowe w USA to nie będzie kolei. Stało się 
to, firmy zbankrutowały, jednak efekt był tylko taki, 
że co prawda firmy zbankrutowały, ale infrastruktu-
ra pozostała i nowe firmy bardzo sprawnie ją prze-
jęły i nadzwyczaj szybko doprowadziły do jeszcze 
szybszego rozwoju kolei. Jedynymi, którzy stracili 
były banki finansujące oraz akcjonariusze, ale nie 
same koleje. Taka sytuacja musiałaby się powtórzyć 
w przypadku odwiertów. Fala bankructw dopro-
wadzi w bardzo szybkim czasie do fali konsolidacji 
i wzmocnienia rynku, bo od bankructwa ropa i gaz 
nie przestają płynąć. Jesteśmy jednak przekonani, 
że do tego nie dojdzie.

Opłacalność wydobycia 
a postęp technologiczny

Postęp technologiczny w wydobyciu węglo-
wodorów niekonwencjonalnych jest podstawą 
istnienia tego sektora gospodarki. Działania zmie-

rzające do wzrostu efektywności eksploatacji tych 
surowców powodują, iż staje się on bardziej kon-
kurencyjny, a koszty wydobycia na jednostkę gazu 
czy ropy maleją. Dość powiedzieć, że na początku 
rewolucji łupkowej efektywność wydobycia wyno-
siła 2-3%,obecnie ponad 25%. Dla porównania, 
niektóre polskie kopalnie mają efektywność wy-
dobycia węgla na poziomie..… 10%. Głównym 
kryterium rozwoju sektora węglowodorów nie-
konwencjonalnych jest opłacalność wydobycia. 
Na skutek spadku cen ropy naftowej pojawiają się 
informacje, iż wydobycie to przestaje się opłacać. 
Skąd wynikają takie przypuszczenia? W różnych 
fragmentach raportów podanych poniżej możemy 
zobaczyć jak różne są wyliczenia i szacunki cen za 
baryłkę ropy naftowej, przy której opłaca się je wy-
dobywać (tab. 1).

Tak zróżnicowane szacunki kosztów wydoby-
cia zależą od wielu czynników i są bardzo trudne 
do interpretacji, dlatego do tego typu informacji na-
leży podchodzić bardzo ostrożnie i brać pod uwagę 
fakt, iż nie da się przedstawić jednej opłacalnej ceny 
wydobycia dla wszystkich basenów. Wyliczenia 
ceny, przy której zachowana jest opłacalność wy-
dobycia, obarczone są bardzo dużym błędem. Uza-
leżnione są one bezpośrednio od danej firmy i sto-
sowanej technologii, skali produkcji, infrastruktury 
przesyłowej, geologii złoża, na którym ona pracuje 
oraz wielu innych czynników.

Sposoby eksploatacji węglowodorów ze złóż 
niekonwencjonalnych są młodymi technologia-
mi, które jak inne technologie we wstępnej fazie 
rozwoju podlegają nieustannemu doskonaleniu. 
Wskaźnikiem tego procesu może być np. ilość 
składanych patentów związanych z tą technologią. 
Według agencji Reuters w 2013 roku złożono 12 
tysięcy wniosków o opatentowanie nowych tech-
nologii oraz urządzeń w tym sektorze gospodarki. 
Liczba ta jest większa o 1/3 niż w roku poprzednim 
i trzykrotnie większa niż 10 lat temu. (2) Na skutek 
tak intensywnego rozwoju pojawiają się rozwiąza-
nia, o których jeszcze kilka lat temu nikt nawet nie 
myślał. Obecnie opatentowane rozwiązania wejdą 

Wykres 4. Wykres 5.
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do szerokiego użytku dopiero w najbliższych latach, 
jednak już teraz możemy obserwować systematycz-
ną poprawę wydajności odwiertów (wykres 6).

Jak widzimy z roku na rok efektywność wydo-
bycia rośnie podobnie jak całkowite wykorzystanie 
złoża co jednocześnie powoduje, iż odwierty te 
stają się bardziej opłacalne. Obecnie najbardziej 
doskonalonym oraz rozwijanym elementem są 
odwierty horyzontalne. Objawia się to wzrostem 
ilości tych odwiertów, kosztem odwiertów piono-
wych i kierunkowych. Wykres poniżej przedstawia 
zmianę aktywność poszczególnych rodzajów wież 
wiertniczych w USA (wykres 7).

Według raportu firmy Baker Hughes prezen-
tującego dane o obecnej flocie wież wiertniczych 
oraz ich aktywności, oprócz szeroko ogłoszonego 
spadku ilości wież wiertniczych pionowych może-
my znaleźć informacje, iż ilość wiertni wykonują-
cych odwierty poziome w USA w porównaniu do 
zeszłego roku wzrosła o 59 sztuk, przy spadku ilości 
wiertni pionowych o 65. (4) Na chwilę obecną wy-
korzystanie wiertni wiercących odwierty poziome 
wynosi 100% a ilość zamówionych wiertni tego 
rodzaju u producentów jest znacząca. (3) Powyższa 
przemiana może świadczyć o chęci ograniczenia 
kosztów badań, zakupu i dzierżawy ziemi, rozbu-

dowy infrastruktury oraz utrzymania sprzętu. Przy 
obecnej sytuacji rynkowej ilość odwiertów hory-
zontalnych może ulec jeszcze większemu wzrosto-
wi, gdyż producenci amerykańscy wolą rozwijać 
już znane i sprawdzone odwierty i złoża, w których 
wiedzą, że znajdują się węglowodory a koszty są 
znacząco mniejsze. Spadający koszt odwiertów 
oraz materiałów wykorzystywanych przy eksploata-
cji, jest tu kontrastowany z drogimi i czasochłonny-
mi badaniami geologicznymi oraz coraz droższym 
zakupem lub dzierżawą gruntów. Mimo że wyko-
nanie odwiertu poziomego jest drogie, to po zsu-
mowaniu innych kosztów jest bardziej opłacalne, 
niż wykonanie odwiertu pionowego a następnie 
poziomego oraz wszystkie koszty dodatkowe. Przy 
niskiej cenie ropy naftowej producenci mogą po-
stawić właśnie na rozwój już istniejących padów 
i odwiertów poziomych, w celu dalszego wzrostu 
efektywności, co jest dużo bardziej bezpieczne niż 
wykonywanie zupełnie nowych odwiertów obar-
czonych ryzykiem niepewności.

Przykładem firmy stawiającej na innowacje 
i wzrost produktywności jest Conoco, które od 
2012 r. zwiększa systematycznie produktywność 
odwiertów, wykorzystując w tym celu proppanty 
ceramiczne. Innym przykładem jest firma Continen-

tal Resources, która na złożu Bakken w północnej 
Dakocie wprowadziła pilotażowy program mający 
za zadanie na obszarze, na którym obecnie mogły 
być tylko cztery odwierty horyzontalne zwiększyć 
ich ilość do 8. Spowodować ma to wzrost całkowi-
tego zczerpania złoża, zwiększyć ilość wydobywa-
nego gazu i ropy przy jednoczesnym, ograniczeniu 
kosztów na nowe odwierty pionowe. Inną obecnie 
rozwijaną metodą jest tworzenie odwiertów wielo-
poziomowych. Na wielu złożach warstwy łupków 
są pomiędzy sobą oddzielone warstwami skał nie-
przepuszczalnych. Obecnie wdrażana jest metoda 
umożliwiająca za pomocą jednego odwiertu pio-
nowego udostępnienie od razu kilku warstw wę-
glowodoronośnych. Wprowadzanych jest również 
wiele mniejszych unowocześnień między innymi 
związanych z nowymi systemami analizy danych 
geologicznych oraz ich przetwarzania, programami 
projektującymi odwierty czy usprawnieniami sprzę-
tu wiertniczego, którego ilość jest bardzo duża. 
Oprócz technologii samych wierceń firmy zmniej-
szają koszty działalności poprzez wprowadzanie 
nowych rozwiązań logistycznych oraz zarządzania 
zarówno ludźmi jak i danymi geologicznymi. (5) 
Rozwój eksploatacji węglowodorów niekonwen-
cjonalnych w USA jest już na takim poziomie, iż 
projektowane są całe systemy padów na danym 
obszarze w sposób mający skrócić czas ich powsta-
wania oraz zwiększyć maksymalne pokrycie terenu 
przez pady. Takie podejście powoduje znaczne 
usprawnienia w przemieszczaniu się wiertni, które 
redukuje koszty i czas. Wiertnie, które do tej pory 
musiały być rozkładane na części, przewożone 
i składane z powrotem, nawet jeśli następny pad 
był niedaleko, obecnie mogą być w całości przesu-
wane co możemy zobaczyć na zdjęciu (fot. 1).

Technologia, która to umożliwia została zapre-
zentowana przez firmę Range Resources i polega 
na zastosowaniu hydraulicznych systemów cho-
dzących lub systemów poślizgowych (5). Przed-
stawione powyżej zdjęcie przedstawia operację 
przesunięcia wiertni w całości przez firmę Nabors 
Industries na odległość jednej mili pomiędzy pada-
mi. Zastosowanie nowoczesnych metod pozwoliło 
w 2012 roku skrócić czas wiercenia horyzontalnego 
odwiertu do 19 dni z 23 w roku 2011 i oszczędzić 

Credit Suisse (Sept. 30) UBS Investment Research (Oct. 14)

Basin Breakeven oil price 
per barrel $ Basin Breakeven oil price 

per barrel $

Marcelus Shale  - Sw liquids rich 24.23 Eagle ford 43.34

Marcelus Shale  - Super Rich 25.63 Midland North -wolfcamp 52.56
Utica – Wet gas 32.39 Midland South Wolfcamp 62.74

Mississippian Horizontal –East 42.04 Delaware Bone Spring 64.67
Utica – Liquids rich 44.04 Bakken 65.06

Eagle Ford – Liquids Rich 46.05 Niobrara 72.75
Niobara - Wattenberg 46.10 Mississipian Lime 85.54

Barnett Shale – Southern Liquids Rich 84.45 Utica – Horizontal 111.48
Uinta – Wasatch 74.95 Equity Research

Uinta – Green River 68.77 Basin Breakeven oil price 
per barrel $

Wolfcamp – N Delaware (horizontal) 68.54 Eagle Ford Liquids Rich 53
Bakken Shale 64.74 Wolfcamp North Midlands 57

Eagle Ford – Oil Window 55.29 Bakken Core 61
Goldman Sachs (oct. 10) Niobrara Extension 64

Basin Breakeven oil price 
per barrel $

Eagle Ford Oil 65

Bakken core 70 – 80 Niobrara Core 68
Permian, Delaware, Utica, Eagle Ford oil 80 – 90 Mississippi Lime 84

Bakken Non-core 90 - 110 Barnett Combo 93

Tabela 1.

Wykres 6. Wykres 7.
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bardzo duże środki jakie są wydawane przez te 
cztery dni różnicy. Jako punkt odniesienia można 
by porównać tę sytuację do budowania drogi przez 
jedną albo przez trzy zmiany na dobę. W tym dru-
gim przypadku czas budowy skraca się, a wykorzy-
stanie maszyn budowlanych rośnie dramatycznie, 
co pomaga osiągnąć wyższą efektywność i skrócić 
czas budowy.

Kolejny kierunek redukcji kosztów przedstawił 
niedawno raport Accenture (6). W raporcie tym sku-
piono się na poprawie wydajności operacji naziem-
nych związanych z eksploatacją węglowodorów 
niekonwencjonalnych. Według przeprowadzonych 
analiz zastosowanie zaproponowanych rozwiązań 
pozwoliłoby na 40% oszczędności czasu potrzeb-
nego na udostępnienie odwiertu. Poprzez zasto-
sowanie zintegrowanych procesów planowania, 
lepsze zarządzanie firmami serwisowymi i popra-
wę logistyki materiałów takich jak świeża i zużyta 
woda, proppanty i sprzęt instalacyjny.

Ostatnie spadki cen ropy naftowej przyśpiesza-
ją jedynie unowocześnianie i wdrażanie nowych 
technologii redukujących koszty. Towarzyszą im 
również spadki cen usług serwisowych, logistycz-
nych oraz materiałów potrzebnych do produkcji, 
a których wyprodukowanie dzięki taniej ropie i ga-
zowi jest dużo tańsze.

Przyszłość węglowodorów 
niekonwencjonalnych w USA?

Powyżej przedstawione informacje skłaniają 
nas do wyciągnięcia następujących wniosków. Wy-
dobycie i sprzedaż na krajowym rynku USA gazu 
łupkowego jest na stabilnym poziomie, który mimo 
niskiej ceny wciąż ulega zwiększeniu. Poziom cen 
ropy łupkowej po spadkach na pewno wpłynie na 
ilość eksploatowanej ropy w dłuższym terminie. Nie 
nastąpią zapewne drastyczne redukcje wydobycia, 
lecz może jego niewielki spadek wynikający z syste-
matycznego spadku produkcji gazu i ropy z odwier-
tów oraz wolniejszego ich odwiercania na skutek 
ograniczenia w budżetach wielu, ale nie wszystkich 
firm. Jednak nie oznacza to iż w dłuższym terminie 
drastycznie zmniejszy się ilość prac wiertniczych, 

ponieważ gdy nastąpi wzrost cen ropy, nastąpi 
również wzrost liczby nowych odwiertów. Ceny 
ropy ustabilizują się na poziomie pozwalającym na 
opłacalną eksploatacje ropy łupkowej z większości 
pól naftowych. Obecnie poziom równowagi znaj-
duje się pomiędzy 50 - 60$ za baryłkę ropy WTI. 
Wyższe ceny są uzasadnione w okresach wzrostu 
koniunktury gospodarczej oraz ograniczenia dostę-
pu do dodatkowej podaży. Inne uzasadnienie wyż-
szych cen to premia dla regionalnego monopolu, 
który dzięki węglowodorom niekonwencjonalnym 
zaczyna się coraz bardziej kruszyć.

Biorąc pod uwagę powyższe dane można się 
zastanawiać czy wydobycie węglowodorów nie-
konwencjonalnych oraz ilość prowadzonych prac 
wiertniczych nadal będzie rosła? Czy wzrośnie za-
potrzebowanie na materiały potrzebne do odwier-
tów w tym na proppanty ceramiczne? Odpowiedzi 
na te pytania należy w dużej mierze szukać w pra-
wie amerykańskim. Obecnie zabrania ono sprzeda-
ży gazu i ropy do państw nieposiadających umowy 
o wolnym handlu z USA. Jednak warunkowe ze-
zwolenia dla terminali na eksport gazu LNG może 
wydawać amerykański departament ds. energii. 
We wcześniejszych latach lobby amerykańskiego 
biznesu energochłonnego, który korzystał na tanich 
cenach gazu w USA oddziaływało na urzędników 
i polityków aby nie wydawać takich zezwoleń, gdyż 
doprowadzi to do spadku opłacalności ich produk-
cji. W przeciągu ostatnich dwóch lat sytuacja ta za-
częła się zmieniać. Departament ten jak do tej pory 
wydał już osiem zgód na budowę nowych terminali 
gazowych do eksportu LNG do krajów nieobjętych 
umową o wolnym handlu. Część z zatwierdzonych 
już terminali przedstawia mapa 1.

W departamencie ds. energii czeka na rozpa-
trzenie jeszcze 30 aplikacji na budowę nowych ter-
minali eksportowych LNG. (7) Według analityków 
dzięki otwarciu na świat i sprzedaży gazu ziemnego 
aktywność wiertnicza w USA za gazem łupkowym 
może wzrosnąć nawet o 40 – 50% do 2020 roku.  
Powyższe dane znajdują potwierdzenie w oblicze-
niach ekonomicznych, gdyż gaz w USA jest w tej 
chwili dwukrotnie tańszy niż w Europie i trzykrotnie 

tańszy niż w Azji (Japonii). Rynek LNG wciąż rośnie 
i będzie się rozwijał gdyż zapotrzebowanie na gaz 
w różnych rejonach wciąż rośnie. Każde kolejne od-
danie do użytku gazoportu będzie się wiązało ze 
wzrostem zapotrzebowania na rynku gazu ziemne-
go i bezpośrednio spowoduje wzrost ilości nowych 
odwiertów. Eksport gazu LNG zapewni stały i sys-
tematyczny wzrost całej branży gazu łupkowego 
w USA. Otwarcie rynku gazu na inne państwa, 
systematyczny wzrost krajowego zapotrzebowa-
nia na gaz oraz wprowadzanie do użytku nowych 
technologii spowoduje, że rewolucja łupkowa bę-
dzie trwać dalej nawet jeśli ceny na ropę spadną 
i utrzymają się na niskim poziomie przez długi czas.
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Kolejne, po posiedzeniu w sprawie Lotosu, 
obrady sejmowej komisji Skarbu Państwa, doty-
czyły sytuacji w sektorze paliwowym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem  Orlenu. I choć paliwa 
tanieją, a złoty umacnia się, krajowy gigant, 
z przychodami za 2014 rok w wysokości 107 
mld zł, ma się dobrze. Nawet bardzo dobrze, bo 
oprócz rafinerii, stacji paliwowych i produktów 
naftowych, wyrósł na…giganta stacyjnej małej 
gastronomii. Już 8 raz z rzędu Orlen został uzna-
ny za największą polską firmę, a wartość jego 
marki sięgnęła kwoty 4, 4 mld zł.

Sytuacja na rynku paliw
Wiceminister skarbu państwa Zdzisław 

Gawlik analizując na posiedzeniu komisji pozy-
cję rynkową Orlenu, parokrotnie podkreślał, iż 
sytuacja w światowym sektorze paliwowo-naf-
towym jest dynamiczna i nadał podlega silnym 
wahaniom. W 2014 i I kwartale 2015 roku 
zanotowano spadek cen ropy naftowej, który 
wymusił redukcję wydatków światowych kon-
cernów na projekty związane z poszukiwaniem 
i zagospodarowaniem nowych złóż. „Może to 
w przyszłości skutkować zmniejszeniem po-
tencjału wydobycia ropy naftowej na świecie”. 
Wedle najnowszych analiz, popyt na produkty 
rafineryjne w krajach UE w 2030 roku będzie 
o ok. 23% niższy niż na początku XXI w. Marek 
Podstawa, członek Zarządu PKN Orlen ds. Sprze-
daży podał, iż ceny ropy naftowej z I kwartału 
2014 roku z poziomu 108 dolarów za baryłkę, 
w IV kwartale obniżyły się do 77, a I kwartale 
2015 roku, już do 55 dolarów. „Ma to nieba-
gatelne znaczenie dla kształtowania cen paliw 
oraz na plany inwestycyjne firm działających 
w branży”. Wiceprezes Podstawa prognozuje 
jednak, iż nie ucierpią na tym marże rafineryj-
ne; w 2014 roku poprawiły się właśnie dzięki 
temu, że cena ropy spadała. Wskutek „kurcze-
nia się dostępnych pojemności magazynowych” 
już w maju 2015 roku można będzie oczekiwać 
kolejnej fali spadków cen ropy naftowej. Do-
chodzi do tego kurs głównych walut; złoty rok 
do roku umocnił się wobec dolara i euro odpo-
wiednio o 50 i 11 gr. Lecz zdaniem wiceministra 
Gawlika, spadek zapotrzebowania na produkty 
naftowe może doprowadzić do kolejnych za-

mknięć rafinerii albo zmieniany ich właścicieli, 
mimo że zapowiadane są nowe inwestycje 
w moce przetwórcze, zwłaszcza w Chinach, na 
Bliskim Wschodzie oraz w USA.  Rząd widzi, iż 
od 2012 roku produkcja paliw na rynku krajo-
wym przekracza zużycie, pobudza jednak firmy 
z udziałem Skarbu Państwa do podejmowania 
inwestycji, mających zredukować nadwyżkę 
w stosunku do zużycia. Na tle tej sytuacji PKN 
Orlen jest „jednym z największych graczy rafi-
neryjno-petrochemicznych działających w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej” o możliwościach 
przerobu ponad 32 mln ton ropy w skali roku. 
Grupa Orlen zarządza trzema rafineriami znaj-
dującymi się w Polsce (Płock, Trzebinia, Jedli-
cze), dwoma w Czechach (Litvinov i Kralupy) 
i jedną na Litwie (Możejki). Grupa dzierży palmę 
regionalnego lidera w produkcji monomerów 
i polimerów, a także tworzyw sztucznych i na-
wozów (PKN Orlen, Basell Orlen i Grupa Anwil 
oraz Grupa Unipetrol). Wiceminister Gawlik 
mówił na posiedzeniu komisji, iż w 2011 roku 
Orlen uruchomił jedną z najnowocześniejszych 
na świecie instalacji do produkcji kwasu terefta-
lowego „dzięki której koncern osiągnął pozycję 
jednego z czołowych dostawców tego produktu 
w regionie”. Grupa ma 2692 stacje paliwowe, 
najwięcej w Europie Środkowo- Wschodniej, 
zlokalizowane w Polsce, Niemczech, Czechach 
i na Litwie. W 2014 roku Orlen prowadził budo-
wę elektrowni gazowo-parowej we Włocławku 
i przymierzał się do budowy podobnej w Płoc-
ku, do tej pory „nieuwzględnianej w bilansie 
energetycznym kraju”. Zgodnie ze Strategią kon-
cernu na lata 2014-2017, na realizację projektu 
segmentu Upstream zostanie przeznaczone 3,2 
mld zł. Do końca 2014 roku Orlen wykonał łącz-
nie 11 odwiertów, w tym 7 pionowych i 4 po-
ziomie i przeprowadził 3 szczelinowania. 

Orlen w Kanadzie i gdzie indziej
PKN Orlen w czerwcu 2014 roku prze-

jął kanadyjską spółkę, której złoża ropy i gazu  
znajdują się w prowincji Alberta, w pobliżu 
złóż już doń należących. „Dzięki tej inwestycji 
Orlen uzyskał dostęp do produkcyjnych złóż na 
rozwiniętym rynku kanadyjskim, jednocześnie 
dywersyfikując geograficznie swoje aktywa, 
oraz zapewniając sobie transfer technologii 
i know-how”. Wiceminister Gawlik poinformo-
wał komisję, iż planowane jest także dalsze 
zwiększenie wydobycia w Kanadzie „do 16 tys. 
baryłek ekwiwalentu ropy naftowej dziennie 
oraz wzrost zasobów do poziomu 53 mln ba-
ryłek ekwiwalentu ropy naftowej w 2017 roku”. 
Rząd popiera tego typu aktywność, formułując 

jedynie oczekiwanie, że mają to być „obszary 
bezpieczne z geopolitycznego punktu widze-
nia”. Wiceprezes Podstawa podkreślił, iż inwe-
stycje takie „pozwalają budować kompetencje, 
które mogą być wykorzystane również w kraju 
do wydobywania węglowodorów, zwłaszcza 
ze źródeł niekonwencjonalnych”. Co ważne, 
wszystkie projekty poszukiwawcze rozpoczęte 
w Ameryce Północnej, są kontynuowane, nawet 
w USA wydobycie rośnie mimo spadku popytu. 
O pozostaniu na tamtejszym rynku przesądza 
perspektywa długoterminowa, tj. słabe ożywie-
nie gospodarcze w Europie, wyższe niż w in-
nych rejonach świata ceny surowców i energii 
oraz większe koszty prowadzenia działalności, 
związane ze zobowiązaniami społeczno-środo-
wiskowymi. „To wszystko będzie powodować 
erozję  marży i kolejne zamknięcia zakładów 
rafineryjnych w Europie” – mówił Podstawa. Do 
końca dekady w Europie zamkniętych zostanie 
co najmniej 10 rafinerii ze 104 działających. 
Od 2007 roku zamknięto już 14 zakładów, 
najwięcej we Francji, gdzie zmniejszono moce 
przetwórcze o 30%. Podstawa nie ukrywał, że 
wśród zagrożonych zakładów są Możejki, ale 
i „czeskie rafinerie nie należą do najbardziej 
konkurencyjnych w regionie”. 

Szara strefa
Wiceminister Gawlik mówił posłom, iż sza-

ra strefa paliwowa w Polsce, związana przede 
wszystkim z nieprawidłowościami w rozliczaniu 
VAT, powoduje konkretne straty i przyczynia się 
do wahań rynku. „Pomimo znacznego wzrostu 
PKB w 2014 roku, spowodowała zmniejszenie 
konsumpcji benzyn oraz oleju napędowego” – 
mówił na posiedzeniu komisji. Szacunki wska-
zują, że 1/5 krajowego rynku diesla znajdowała 
się w szarej strefie, co dawało 2,5 do 3 mld 
litrów sprzedaży z pominięciem VAT. „Paliwa 
te często są sprowadzane ze Wschodu, ale nie 
jest to jedyny kierunek”. Często są to paliwa 
z Niemiec przywożone autocysternami lub po-
ciągami przyjeżdżającymi tranzytem. Ale szara 
strefa, wskutek prowadzonych kontroli, zaczyna 
powoli zmieniać swoją aktywność i przenosić 
się z rynku oleju napędowego na rynek benzyn 
silnikowych i autogazu. Jednak jej ograniczenie 
zależy od wprowadzenia solidarnej odpowie-
dzialności nabywcy za zaległości w podatku 
VAT dostawcy oraz obowiązku złożenia zabez-
pieczeń majątkowych przez podmioty starające 
się o koncesję na prowadzenie obrotu paliwami. 
Po wielu latach dyskusji wprowadzono niedaw-
no zabezpieczenia majątkowe dla posiadaczy 
koncesji na handel paliwami oraz zwiększono 
kontrole na granicach z kierunków, z których do-
strzeżono napływ paliw. „Widzimy już pierwsze 
jaskółki zmian na lepsze” – mówił Gawlik – „po-

Komisja Skarbu Państwa dyskutuje o Orlenie

Jerzy Papuga
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czątek 2015 roku przyniósł pozytywne sygnały”. 
Mimo to, wiceprezes Podstawa zgłosił posłom 
pomysł wprowadzenia publicznego rejestru in-
frastruktury paliwowej oraz obowiązkowej reje-
stracji przedsiębiorców w systemie elektronicz-
nym. „Przydałoby się stworzenie jakichś zasad 
wymiany informacji o wynikach kontroli różnych 
organów administracyjnych, rozszerzenie publi-
kowanych informacji o uczestnikach rynku paliw 
ciekłych, w tym informacji o podmiotach, którym 
cofnięto koncesje” – postulował. Niech wreszcie 
publiczne staną się informacje o podmiotach, 
które realizują Narodowy Cel Wskaźnikowy, czy 
o podmiotach, którym odmówiono koncesji. 
Ze strony PKN Orlen padła propozycja nowego 
Prawa naftowego dla całego sektora „co po-
zwoliłoby tej branży funkcjonować na zdrowych 
zasadach”.

Strategia na lata 2014-2017
W latach 2014- 2017 PKN Orlen planuje 

średnioroczną Ebitdę na poziomie 5,1 mld zł, 
zakładając „wzrost segmentów operacyjnych” 
w oparciu o „nowoczesną kulturę zarządzania, 
przy zachowaniu bezpiecznych wskaźników 
finansowych”. Ma to zaowocować szybkim 
wzrostem wypłacanej dywidendy w latach 
następnych. Planowane w tych latach nakła-
dy inwestycyjne wyniosą 16,3 mld zł, z czego 
10,8 mld zł zostanie przeznaczone na projekty 
rozwojowe a 5,5 mld zł na modernizacyjne, tj. 
utrzymanie wysokiej sprawności instalacji i na 
działania związane z wypełnieniem wymogów 
regulacyjnych. Segment wydobycia z 10,8 mld 
zł zagospodaruje 3,2 mld zł, a segment Down-
stream, na który składa się „energetyka, rafine-
ria i petrochemia” 6,4 mld zł. Na detal pójdzie 
jedynie 1,2 mld zł. „Jeśli chodzi o podział geo-
graficzny, to 65% inwestycji przewidzianych 
jest w Polsce, 16% w Czechach, 15% w Kana-
dzie i po 2% w Niemczech i na Litwie” – mówił 
wiceprezes Podstawa. PKN Orlen planuje do 
2017 roku wzrost wydobycia węglowodorów 
do poziomu 6 mln ekwiwalentu baryłek ropy 
rocznie, utrzymanie dźwigni finansowej poni-
żej 30% oraz konsekwentny wzrost poziomu 
wypłacanej dywidendy. W 2014 roku koncern 
nabył od Shella 16,3% akcji Česká Rafinérská, 
podpisał również umowę z firmą ENI na nabycie 
pozostałych udziałów. „Chodzi o to, aby skon-
solidować udziały w jednym ręku, całkowicie 
kontrolować zakłady Ceska Rafinerska i korzy-
stać z pojawiających się w ten sposób syner-
gii”. Grupa Orlen posiada w Europie Środkowej 
największą sieć sprzedaży detalicznej paliw, 
liczącą na koniec 2014 roku aż 2692 obiekty. 
Dało to wzrost o 1,7 %, a łączny udział w rynku 
detalicznym jest na poziomie 37%. Co ciekawe, 
w swoich 2692 stacjach Grupa Orlen rozwija 

sprzedaż gastronomiczną, poprzez marki Stop 
Cafe i Stop Cafe Bistro. „Możemy powiedzieć, 
że jesteśmy dziś największą siecią gastrono-
miczną w Polsce, obsługujemy już 1250 punk-
tów co umożliwiło osiągnięcie historycznie naj-
wyższych wyników w tym segmencie”. Wyniki 
finansowe w 2014 roku wiceprezes Podstawa 
ocenił jako bardzo dobre, a zysk operacyjny 
przy zastosowaniu wyceny zapasów metodą 
LIFO (zysk operacyjny powiększony o amorty-
zację, z wyłączeniem niegotówkowych odpi-
sów aktualizujących wartość majątku trwałe-
go), osiągnął rekord. Podstawa szczegółowo 
objaśnił posłom mechanizm pozyskiwania go-
tówki poprzez sprzedaż i odkup transz zapasów 
ropy. „Jeżeli zawieramy umowę z bankiem na 
finansowanie, to sprzedajemy mu zapas surow-
ca i bank za pewną opłatą utrzymuje dla nas 
ten zapas a my mamy gotówkę, którą możemy 
operować”. A po ustalonym z góry okresie, kon-
cern odkupuje te zapasy, choć nie zmieniają one 
fizycznie swego miejsca składowania. 

Wynik dobry, po co odpisy? 
Podstawa, pytany przez posłów komisji 

o odpisy widoczne w bilansie koncernu po-
wiedział, iż dokonano ich z powodu niepewnej 
sytuacji na rynku: spadających cen ropy oraz 
słabych perspektyw branży rafineryjnej. Od-
pisy dotyczyły przede wszystkim Orlen Lietuva 
(4,2 mld zł), segmentu rafineryjnego Unipetrolu 
(800 mln zł) i spadku cen ropy w Orlen Upstre-
am (300 mln zł). Były to jednak odpisy czysto 
księgowe, Grupa osiągnęła rekordowy wynik 
gotówkowy w wysokości 5,2 mld zł. W 2014 
roku PKN Orlen zakończył emisję obligacji deta-
licznych na kwotę 1 mld zł oraz przeprowadził 
emisję euroobligacji na kwotę 500 mln euro. 
Wskutek tych działań struktura zadłużenia Gru-
py „odpowiada ekspozycji operacyjnej” i wynosi 
59% w euro, 24% w złotych, 8% w czeskiej 
koronie – pozostała, niewielka część, to dolary 
kanadyjskie i amerykańskie. „Dźwignia netto na 
koniec 2014 roku wyniosła 33%, a wskaźnik 
długu netto do Ebitda 1,29”- mówił Podstawa. 
Koncern szczególnie cieszy się z ocen ratingo-
wych agencji Fitch i Moodys, podniesionych 
do poziomu inwestycyjnego z perspektywą 
pozytywną. Akcje Orlenu w 2014 roku na GPW 
w Warszawie razem z dywidendą dały najlepszy 
zwrot „wśród polskich blue chipów” przekracza-
jący 23%. „Nastąpił kolejny skok wartości marki 
Orlen do 4,4 mld zł, Orlen po raz 8 z rzędu zo-
stał najcenniejszą polską marką w 2014 roku” 
– chwalił się wiceprezes Podstawa. 

Możejki i inne problemy
Posłów komisji zainteresowała sprawa 

Możejek: Orlen zainwestował w nie w sumie 

ponad 3,5 mld dolarów. Rafineria została za-
kupiona w 2006 roku w szczycie koniunktury 
„i pewnie do dzisiaj miałby swoje uzasadnie-
nie, gdyby koniunktura się utrzymała”. Choć 
zbudowana jeszcze w czasach ZSRR, obsługi-
wała jedynie lokalne rynki, dziś zaś ulokowana 
jest w rejonie o bardzo niewielkim potencjale 
rynkowym i liczbie mieszkańców. Podstawa 
skarżył się, iż „rząd litewski nam nie pomaga”, 
a koleje litewskie rozebrały 20 km torów, które 
były alternatywną drogą transportu produktów. 
„Musimy korzystać z bardzo drogiej logistyki na 
miejscu i wyniki rafinerii są dość słabe, mimo iż 
rafineria nastawiona jest na eksport”. Wpływ 
ma też sytuacja makro: marże rafineryjne i ceny 
ropy kształtowane przez światowe rynki. Dzia-
łalność operacyjna, która jest w rękach Orlenu 
spowodowała, że firma została zrestruktury-
zowana, poprawiono jej efektywność i zop-
tymalizowano procesy produkcyjne; mimo to 
regionalne uwarunkowania i koszty działalno-
ści wynikające z lokalizacji rafinerii firmę nadal 
dołują. „Aż 50% produkcji rafineryjnej musi 
zostać wyeksportowane na rynki Ameryki Pół-
nocnej i konkurować z amerykańskimi, tańszy-
mi o 20 % – ze względu na niższe ceny surow-
ca i energii”. Dla przykładu, ceny gazu w USA 
były niedawno nawet sześciokrotnie niższe niż 
w Europie i amerykańskie rafinerie produko-
wały paliwo dużo taniej. Podstawa przyznał, 
iż eksport na tak odległy rynek nie ma więk-
szego sensu, gdyż Możejki „bez zabezpieczo-
nych rurociągiem dostaw surowca i możliwości 
korzystania z taniej logistyki” (koleje litewskie 
obciążają Możejki taryfami wyższymi średnio 
o 30 % np. od konkurencji białoruskiej) są „dłu-
goterminowo bez szans”. Jedynie kiedy sytuacja 
makro trochę się poprawiała, jak miało to miej-
sce w 2012 roku, działalność Możejek sięgała 
granicy opłacalności. „Poza tym ponosimy tam 
permanentne straty”. Choć następowały próby 
sprzedaży tej rafinerii, to nie zakończyły się suk-
cesem, zarówno z powodu ograniczonej licz-
by potencjalnych inwestorów, jak i ceny, jaką 
proponowali. Co do motywu zakupu Możejek 
w 2006 roku Podstawa przyznał, iż było nią 
uniknięcie przejęcia jej przez inwestora, któ-
ry mógłby doprowadzić do zalania polskiego 
rynku paliwami „niekoniecznie produkowanymi 
w sposób transparentny”. Z jednej strony Mo-
żejki konkurują z rafineriami amerykańskimi, 
z drugiej ze zmodernizowanymi rosyjskimi, któ-
re podobnie, jak amerykańskie, mają dostęp do 
tańszego surowca i energii. „Rafineria Możejki 
znajduje się w przysłowiowych kleszczach, ale 
jej działalność nie będzie prowadzona za wszel-
ką cenę” – akcentował wiceprezes Podstawa. 

Jerzy Papuga
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Ropa z Połęcka

Trwają prace związane z budo-
wą Ośrodka Produkcyjnego Połęcko 
w Gminie Maszewo, ważnej histo-
rycznie dla PGNiG SA Oddziału 
w Zielonej Górze. 

To na terenie tej gminy w miejscowości Ry-
baki odkryto pierwsze złoże ropy naftowej na 
Niżu Polskim w 1961 r. Od tego też roku pro-
wadzona jest eksploatacja złoża, obecnie przez 
Kopalnię Ropy Naftowej Kije, której podlegać 
będzie OP Połęcko. 

Dwoma odwiertami 
Inwestycja w rejonie Połęcka dotyczy za-

gospodarowania złoża ropy naftowej Połęcko 
i budowy instalacji umożliwiającej uzdat-
nianie ropy naftowej oraz towarzyszącego 
jej gazu ziemnego. Złoże Połęcko zostało 
odkryte w 2008 r. odwiertem Połęcko-3k. 
Zalega w utworach dolomitu głównego na 

głębokości około 1650 m.
Eksploatacja prowadzona będzie dwo-

ma odwiertami: Połęcko-3k i Połęcko-4k. 
Planujemy pozyskiwać z nich ropę naftową 
w ilości około 80 ton ropy na dobę oraz gaz 
towarzyszący ropie naftowej w ilości około 
1000 m3/godzinę. Czas eksploatacji złoża usta-
lono wstępnie na 10 lat.

Zadaniem instalacji technologicznej bę-
dzie separacja i stabilizacja ropy naftowej oraz 
oczyszczenie i przygotowanie gazu ziemnego 
do spalania go w silniku bloku energetycznego 
o mocy 1MW. Produkowana z gazu ziemnego 
energia będzie wykorzystywana na potrzeby 
własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej 
sieci energetycznej.

Prace rozpoczęte 
Roboty budowlano-montażowe związane 

z budową instalacji przyszłej kopalni rozpo-
częły się jesienią ubiegłego roku. Spółka Exalo 
Oddział Diament wykonała stabilizację gruntu 
spoiwami hydraulicznymi na terenie przyszłe-
go ośrodka. Prace te okazały się konieczne ze 
względu na silne nawodnienie gliniastych grun-
tów, co uniemożliwiało posadowienie na nich 
obiektów technologicznych. Budowa instalacji 
potrwa do kwietnia 2016 r., wówczas nastąpią 
odbiory techniczne i uruchomienie produkcji.

Bogusława Orlicka 
Dział Projektów Górniczych

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Na Ośrodku Produkcyjnym Połęcko będziemy pozyskiwać ropę naftową z dwóch odwiertów w ilości ok. 80 ton na dobę.  
Fot. Magdalena Wajda

Na terenie, na którym powstanie OP Połęcko, wykonano stabilizację gruntu spoiwami hydraulicznymi. Fot. Magdalena Wajda
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Nauczyciele uczą 
się o gazie

Magdalena Wajda 

Kontynuujemy nasze działania 
w obszarze społecznego zaangażo-
wania. Nową inicjatywą podjętą 
w ubiegłym roku jest współpraca ze 
Stowarzyszeniem Nauczycieli Fizyki 
„SNaFi”. 

W ramach projektu odbyły się już w naszym 
Salonie Wystaw warsztaty fizyczne dla dzieci 
pracowników nt. „Zabawy badawcze – świat 
zmysłów i zjawisk. Zjawisko konwekcji”, a tak-
że wystawa uczniów gimnazjów województwa 
lubuskiego, uczestników XIII Edycji Konkursu 
z Fizyki pt. „KOMUNIKACJA”, którzy zaprezen-
towali nam swoje prace - makiety pojazdów 
mechanicznych.

O lubuskich źródłach energii
W tym roku przyszedł czas na zielonogór-

skich nauczycieli fizyki, geografii i chemii, którzy 

gościli w Oddziale w Zielonej Górze na warszta-
tach edukacyjnych pt. „Lubuskie źródła energii”. 
Spotkanie odbyło się 25 marca. 

Na program warsztatów składały się trzy 
prezentacje. Pierwsza z nich poświęcona była 
działalności Oddziału ze szczególnym uwzględ-
nieniem naszej obecności w województwie lu-
buskim. Podczas drugiej prezentacji Krzysztofa 
Wolańskiego z Oddziału Geologii i Eksploatacji 
goście dowiedzieli się więcej na temat procesu 
poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemne-
go, shale gas i zasobów złóż w Polsce. Paweł 
Tiahnybok z Działu Eksploatacji przybliżył nato-
miast informacje na temat Kopalni Gazu Ziem-
nego Kościan-Brońsko. Grupa będzie miała oka-
zję odwiedzić kopalnię w ramach warsztatów.

Magdalena Wajda 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
O tym, jak powstają złoża ropy i gazu, jak je odkrywamy i zagospodarowujemy, nauczyciele dowiedzieli się od Krzysztofa Wo-
lańskiego z OGiE. Fot. Magdalena Wajda

Każdy z uczestników warsztatów edukacyjnych „Lubuskie 
źródła energii” otrzymał zestaw, na który składał się fragment 
rdzenia, próbki ropy naftowej, siarka oraz proppant. Nauczy-
ciele wykorzystają je podczas prowadzonych przez siebie lekcji 
tematycznych. Fot. Magdalena Wajda

Nauczyciele na przykładzie KGZ Kościan-Brońsko zapoznali się z procesem eksploatacji gazu ziemnego i wykorzystaniem lokalnych złóż do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Fot. Magdalena Wajda
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Projekt „Otwarte działania twór-
cze” – współpraca pomiędzy PGNiG 
SA Oddział w Zielonej Górze a zie-
lonogórskim środowiskiem niepeł-
nosprawnych został wybrany jako 
jedna z dobrych wieloletnich prak-
tyk w obszarze społecznego zaanga-
żowania całej spółki PGNiG i został 
przedstawiony podczas spotkania 
związanego z prezentacją tegoroczne-
go raportu FOB 31 marca w Galerii 
„Zachęta” w Warszawie.

Tego dnia oficjalnie zaprezentowano 13. 
edycję Raportu Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre 
praktyki” oraz zainaugurowano jubileusz 15 lat 

Partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Jego organi-
zatorem i inicjatorem jest Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu, a partnerem PGNiG.

Na rzecz integracji 
W Raporcie zaprezentowano prawie 700 

przykładów działań CSR firm, w tym pięć przykła-
dów działań z naszego Oddziału. Jeden z nich, 
właśnie „Otwarte działania…” zyskał uznanie 
jako wieloletni i wielowątkowy przykład działań 
na rzecz lokalnej społeczności. Projekt zapre-
zentowały Małgorzata Gattner, były wieloletni 
prezes Stowarzyszenia „Tacy Sami” z Zielonej 

Góry i jednocześnie nauczyciel w Zespole Szkół 
Specjalnych oraz Jolanta Pietras, koordynator 
akcji po stronie PGNiG z Działu Komunikacji i PR 
w naszym Oddziale.

OTWARTE DZIAŁANIA TWÓRCZE to mię-
dzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy 
realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych 
w Zielonej Górze i Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „TACY SAMI” w Zie-
lonej Górze we współpracy z różnymi środowi-
skami – szkołami, stowarzyszeniami, grupami 
wolontariuszy. W trakcie kolejnych spotkań, 
podczas integracyjnych zabaw plastycznych 

Dobra praktyka Oddziału w Zielonej Górze w „Zachęcie”

Dorota Mundry Jolanta Pietras

Projekt „Otwarte działania…” w obszarze społecznego za-
angażowania naszego Oddziału i Zespołu Szkół Specjalnych 
w Zielonej Górze został przedstawiony w panelu dyskusyjnym 
podczas prezentacji Raportu Forum Odpowiedzialnego Bizne-
su w Galerii „Zachęta” w Warszawie. Fot. Jolanta Pietras

Nasze dobre praktyki z obszaru CSR oraz wiele innych, które mogą być 
inspiracją dla każdego, można przejrzeć w raporcie FOB: 
http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/03/Publikacje-FOB_Raport-
Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2014.-Dobre-praktyki_Forum-Odpowiedzialnego-
-Biznesu.pdf

Warsztaty plastyczne projektu „Otwarte działania twórcze”. Fot. archiwum Oddziału
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budowane są pozytywne więzi młodzieży z róż-
nych środowisk, która uczy się rozumieć potrze-
by ludzi niepełnosprawnych.

Nasze działania 
W Raporcie FOB za rok 2014 zaprezento-

wano – jako praktyki wieloletnie, kontynu-
owane przez nas:

OTWARTE DZIAŁANIA TWÓRCZE – mię-
dzyszkolny projekt edukacyjno-wychowawczy, 
który skupia wokół siebie młodzież sprawną 
i niesprawną z różnych środowisk. Projekt reali-
zowany jest od 2004 roku.

AKCJE KRWIODAWCZE „Dar krwi na Dzień 
Dziecka”, „Dar krwi na Barbórkę” organizowa-
ne przez Dział Komunikacji i PR oraz Klub HDK 
PCK „Nafta”. 

„GÓRNIK W PRZEDSZKOLU I SZKOLE” – ak-
cja, która angażuje pracowników - wolontariuszy, 
z okazji Barbórki odwiedzają oni w galowych 
mundurach placówki przedszkolne i szkolne 
w rejonie działania Oddziału w Zielonej Górze. 

Wśród nowych praktyk przedstawiono:
„BĄDŻ WIDOCZNY, BĄDŹ BEZPIECZNY”. 

Przy okazji spotkań edukacyjnych z przedszko-
lakami i uczniami szkół podstawowych na temat 
pracy górnika naftowego i działalności naszej 
firmy, poruszaliśmy również temat bezpieczeń-
stwa na drodze. Dzieci chętnie dyskutowały na 
temat prawidłowego poruszania się po drodze, 
przejściach dla pieszych i bezpiecznej jazdy na 
rowerze. Maluchy otrzymały odblaski poprawia-
jące widoczność na drodze. 

PROJEKT „ZIELONA ŁAWECZKA” – to wdra-
żanie osób z niepełnosprawnością intelektualną 
do wykonania prostych prac ogrodniczych, kształ-
towania umiejętności sadzenia roślin oraz dosko-
nalenia umiejętności prawidłowej pielęgnacji 
roślin. Tydzień przed pracami w ogrodzie zorga-
nizowaliśmy w naszej firmie zbiórkę roślin, bylin, 
nasion, a następnie wolontariusze z naszego 
Oddziału zgłosili się do pomocy przy zakładaniu 
ogrodu sensorycznego „Zielona Ławeczka” na te-
renie Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze.

Dorota Mundry 
Jolanta Pietras

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Projekt edukacyjno-wychowawczy „Otwarte działania twórcze” – happening, wystawa podsumowująca w Salonie Wystaw Oddziału w Zielonej Górze. Fot. archiwum Oddziału

Akcja „Bądź widoczny, bądź bezpieczny. Fot. archiwum Oddziału

Projekt wolontariacki „Zielona ławeczka”. Fot. archiwum Oddziału

Akcja „Górnik w przedszkolu/szkole”. Fot. archiwum Oddziału

Akcje krwiodawcze „Dar krwi na Dzień Dziecka”, „Dar krwi na Barbórkę” Fot. archiwum Oddziału
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

Prognozy na rok 2015
Prognozy na temat sytuacji w przemyśle 

naftowym w roku 2015 opublikowane w mie-
sięczniku „World Oil” odzwierciedlają niepew-
ność co do zmian na rynku ropy naftowej i do 
zakresu ograniczania inwestycji podjętych pod 
wpływem niskich cen. Mimo wzrostu znaczenia 
odnawialnych źródeł energii, bilans energe-
tyczny będzie musiał być wspierany paliwami 
konwencjonalnymi. Paul Coppinger, prezes 
Petroleum Equipment & Services Association 
zwraca uwagę na znaczenie rewolucji naftowej, 
która sprawiła, że uzależnienie USA od importu 
ropy od roku 2005 zmniejszyło się z 60% do 
25% obecnie. Kilkakrotnie powraca temat złóż 
niekonwencjonalnych jako tego czynnika, który 
najbardziej przyczynił się do wzrostu wydobycia 
ropy w USA. Aż 40% całkowitej produkcji wyno-
szącej 1,21 mln t/d stanowi ropa z łupków i ropa 
zamknięta. Wyrażane są opinie, że okres niskich 
cen ropy powinien być czasem przygotowania 
się firm do zmienionych i zwiększonych zadań 
po powrocie koniunktury, w tym do większego 
udziału wierceń poziomych i zaawansowanych 
metod dowiercania. Te przygotowania będą 
dotyczyć kadry specjalistów, sprzętu i techno-
logii. Dotychczasowe osiągnięcia produkcyjne 
przemysł zawdzięcza bardzo dużemu udziałowi 
szczelinowania i wierceń poziomych, a to z kolei 
wpłynęło wydatnie na wzrost kosztów i obecnie 
jest to ważny czynnik w planowaniu wydatków.  

Komentatorzy „World Oil” pochodzą pra-
wie wyłącznie z USA, toteż koncentrują się na 
zagadnieniach amerykańskich i sporo uwagi 
poświęcono sprawie otwarcia dla poszukiwań 
Zewnętrznego Szelfu Kontynentalnego i przy-
spieszenia istotnych dla przemysłu regulacji 
wydawanych przez rządowe agencje ds. bez-
pieczeństwa urządzeń technicznych i ochrony 
środowiska. W sumie dyskutanci koncentrują 
się na akcentowaniu zadań i czynników, które 
w najbliższym okresie mogą być istotne z punk-
tu widzenia amerykańskich przedsiębiorców 
i unikają formułowania ogólnych prognoz.

Dwaj autorzy spoza USA dostosowali się do 
kolegów i również zajmują się tylko krajowymi 
problemami. Alexander Kemp z W. Brytanii przy-
tacza niepokojące dane o spadku wydobycia 

Mniej wierceń na świecie
W tabeli 1 zestawiono ilość urządzeń wiert-

niczych pracujących na świecie w ub. roku i jak 
widać, ilość wierceń na morzu jest raczej sta-
bilna, natomiast w wierceniach lądowych wy-
stępuje większa zmienność. Największe różnice 
można zaobserwować w Kanadzie, spore wa-
hania były też w Afryce. Na największym rynku 
wiertniczym, jakim są Stany Zjednoczone już od 
3-4 miesięcy w raportach tygodniowych sygna-
lizowane były wahania ilości czynnych urzą-
dzeń, chociaż sumaryczne spadki nie były duże. 
Teraz sytuacja bardzo się zmieniła i w stycz-
niu br. na lądzie pracowały 1492 urządzenia, 
a w lutym tylko 1216 (w grudniu 2014 było ich 
1823), co oznacza spadek o 33%. Na morzu, 
głównie w Zatoce Meksykańskiej, ilość wierceń 
zmniejszyła się o 15%. Największy spadek do-
tyczy wierceń w poszukiwaniu ropy; ich liczba 
zmniejszyła się w ciągu tygodnia o 64 i 6 marca 
br. wynosiła 922 urządzenia. Ilość wierceń ga-
zowych podlega mniejszym fluktuacjom.

Na całym świecie według danych z 15 
stycznia br. czynne były 3322 urządzenia wiert-
nicze, w tym 370 na morzu i 2952 na lądzie. 
Jak widać, statystyka wiertnicza – barometr ko-
niunktury w całej branży naftowej - sygnalizuje 
pojawienie się recesji i będzie wpływać na po-
ziom produkcji ropy i gazu w następnych latach.

Studium geologii Morza Barentsa 
i Spitsbergenu

W latach 2005-2014 Norweski Dyrektoriat 
Naftowy prowadził badania na Spitsbergenie 
i w północnej części Morza Barentsa zapocząt-
kowane wykonaniem wiercenia badawczego 
w pobliżu wyspy Kong Karls Land. Teraz wy-
niki zebrane w czasie 7 ekspedycji terenowych 
połączone z interpretacją badań sejsmicznych 
i analizami rdzeni z innych wierceń na Morzu 
Barentsa zostały opublikowane w postaci stu-
dium geologii tego rejonu. Opracowano model 
ewolucji paleogeograficznej w triasie, co stwo-
rzyło nowy pogląd na triasowy system ropo-
nośny w całym regionie. Wydzielono też nowe 
ogniwo Hopen w górnotriasowej formacji De 
Geerdalen. Skały zbiornikowe w płytszej części 
Morza Barentsa zostały zdeponowane w zato-
kach wypełnionych później przez progradujące 
delty brzeżnej części szelfu. Początek sedymen-
tacji osadów bogatych w substancję organicz-
ną nastąpił w położonej najdalej na południe 
części basenu w piętrze olenek i była ona kon-

ropy w brytyjskim sektorze Morza Północnego. 
Poza naturalnym spadkiem wydobycia ze sta-
rych złóż powodami są malejąca ilość nowych 
odkryć i spadek liczby wierceń (tylko 15 wier-
ceń w 2013 r.). Rekomendacje opracowane na 
zlecenie rządu przez organizację Oil & Gas UK 
nie będą łatwe do wdrożenia, bo przewidują 
obniżenie podatku od wydobycia ropy ze sta-
rych złóż, który obecnie wynosi 50% i redukcję 
tegoż podatku dla nowych złóż z 62% do 50%. 
Komentarz Svena Tollefsena ze Statoilu jako je-
dyny zawiera akcenty optymistyczne, ale tylko 
w odniesieniu do sytuacji Norwegii. Twierdzi, że 
wzmożone zapotrzebowanie na usługi w 2013 
i 2014 r. spowodowało nadmierny wzrost ich 
cen i teraz przy zmniejszeniu inwestycji muszą 
one dostosować się do popytu. Będzie się to 
wiązało z utratą wielu miejsc pracy, ale dzia-
łania oszczędnościowe, redukcja administracji, 
standaryzacja rozwiązań technicznych, bardziej 
wnikliwa ocena ryzyka związanego z projekta-
mi, w tym rezygnacja z najbardziej kosztownych 
inwestycji, powinny złagodzić negatywne skutki 
obecnej dekoniunktury.

Gaz w otworze Rawicz-12
Firma Palomar Natural Resources, która jest 

operatorem na koncesji Rawicz oceniła wyniki 
zakończonego na początku marca br. wierce-
nia Rawicz-12 jako mające znaczenie przemy-
słowe i zapowiedziała rozpoczęcie wydobycia 
w 2016 r. Rozpoczęte w listopadzie ub. roku 
wiercenie zakończono na głębokości 1902 m. 
Przyniosło ono odkrycie nowej akumulacji gazu 
ziemnego w piaszczystych utworach czerwo-
nego spągowca. Uzyskano przypływ suchego 
gazu, bez domieszki H2S. Średnia wydajność 
uzyskana w teście 24-godzinnym wynosiła 88,4 
m3/min, wydajność maksymalna 104 m3/min. 
Przepuszczalność gazonośnych piaskowców 
wynosi 2 mD. 
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tynuowana w anizyku i ladynie. W formacjach 
Snadd, De Geerdalen i Kobb występują liczne 
cienkie wkładki węgla, które również mają po-
tencjał gazonośny. Odkrycie złóż Goliat i Nucula 
potwierdziło obecność skał o bardzo dobrych 
własnościach zbiornikowych. 

Kompleks triasowy na dużym obszarze 
szelfu Morza Barentsa tj. w obrębie wyniesie-
nia Sentralbanken i na południowy wschód od 
Spitsbergenu ma wychodnie na dnie morza lub 
jest przykryty osadami czwartorzędowymi. Po-
tencjalnymi strefami perspektywicznymi mogą 
być rowy tektoniczne ograniczone uskokami 
zrzuconymi. Wyniki poszukiwań naftowych 
potwierdziły te założenia, jednakże potrzebne 
będą dalsze badania jak rozszerzona ocena 
dojrzałości skał macierzystych i sprawdzenie 
integralności uszczelnienia związane z post-de-
pozycyjną historią tektoniczną.

Sankcje kanadyjskie 
wobec Rosniefti

W 2012 r. Rosnieft nabyła 30% udziałów 
w projekcie Cardium w prowincji Alberta do-
tyczącym zagospodarowania 107 złóż ropy 
zamkniętej. Projekt obejmuje udostępnienie 
zasobów otworami poziomymi z zastosowa-
niem szczelinowania hydraulicznego. Teraz 
współpraca z Rosnieftią zostaje zahamowa-
na z powodu ograniczeń ogłoszonych przez 
premiera Stephena Harpera. Sankcje dotyczą 
również konsorcjum zbrojeniowego Rostec, 
które rozpoczęło współpracę w zakresie mon-
tażu samolotów z kanadyjską firmą Bombar-
dier Inc. Restrykcje obejmują łącznie 17 firm 

rosyjskich, jak również 37 obywateli rosyjskich 
spośród wysokich urzędników i szefów firm 
rosyjskich. Władze kanadyjskie przez dłuższy 
czas wstrzymywały się z wprowadzeniem 
sankcji wobec Rosji nałożonych przez USA 
i Unię Europejską.

Możliwa konsolidacja CNPC 
i Sinopec

Jak donosi „Wall Street Journal”, możliwe 
jest połączenie China National Petroleum Corp. 
(CNPC) i China Petrochemical Corp. (Sinopec), 
co stworzyłoby giganta mogącego konkurować 
na rynkach światowych z takim koncernami jak 
ExxonMobil. Dotychczas nie jest znany termin 
ostatecznych rozstrzygnięć ani harmonogram 
fuzji, rzecznicy obu potencjalnych partnerów 
odmawiają komentarzy. Inna możliwa inte-
gracja to połączenie China National Offshore 
Oil Corp. i Sinochem Group. Łączenie firm jest 
rozwiązaniem proponowanym przez doradców 
ekonomicznych rządu chińskiego w celu zwięk-
szenia efektywności działania wielkich koncer-
nów państwowych.

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas & Oil Conn., Baker 
Hughes, Hart’s E&P, NPD, Oil & Gas Journal, 

Oil & Gas Financial Journal, Rigzone, San Leon 
Energy, Wall Street Journal, World Oil.

2014
Miesiąc Afryka Ameryka Łac. Azja i Oceania Bliski Wschód Europa Kanada USA Ogółem świat

Ląd Morze Ląd Morze Ląd Morze Ląd Morze Ląd Morze Ląd Morze Ląd Morze Ląd Morze Razem
Styczeń 106 33 328 73 139 114 360 34 94 39 625 1 1707 58 3359 352 3711
Luty 114 40 327 73 140 119 351 45 91 47 499 0 1713 56 3235 380 3615
Marzec 97 35 337 69 134 124 350 51 93 61 201 3 1746 55 2958 398 3356
Kwiecień 96 40 337 66 133 119 361 46 93 61 152 2 1783 52 2955 386 3341
Maj 100 40 333 71 131 112 367 47 93 60 160 2 1800 57 2984 389 3373
Czerwiec 87 36 328 70 136 115 374 51 99 49 238 2 1798 59 3060 382 3442
Lipiec 91 46 339 68 140 113 378 54 98 57 348 2 1819 57 3213 397 3610
Sierpień 87 38 337 73 136 119 366 40 98 43 395 3 1842 62 3261 378 3639
Wrzesień 78 39 321 81 137 119 352 34 105 50 404 2 1866 64 3263 389 3652
Październik 87 38 309 84 144 108 346 44 99 53 424 0 1872 53 3281 380 3661
Listopad 94 48 292 83 142 113 358 45 97 56 420 1 1872 53 3275 399 3674
Grudzień 95 43 287 82 142 113 358 45 97 56 373 2 1823 59 3175 400 3575

Tabela 1

LOTOS notuje wyższą marżę rafineryjną
Modelowa marża rafineryjna Grupy LO-

TOS S.A. wyniosła w marcu br. 10,32 USD/
bbl. To wzrost o blisko 15% w stosunku do 
lutego 2015 i aż o 140% w porównaniu 
z marcem 2014.

W całym pierwszym kwartale 2015 marża 
rafineryjna spółki wyniosła 9,38 USD/bbl wobec 
7,32 USD/bbl w 4 kw. ub.r. i 5,05 USD/bbl w 1 
kw. 2014.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą struk-
turę uzysków:
– 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA) 
– 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE) 
– 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Bu-

tan FOB NWE) 
– 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE) 
– 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE) 
– 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA ) 
– 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii
Kalkulację marży pomniejszono o szacowany 
koszt zużycia gazu ziemnego (łącznie z kosztami 
przesyłu) w wysokości ok. 3 USD/bbl. 

Grupa LOTOS wśród najbardziej 
pożądanych pracodawców

W badaniu Antal International „Najbar-
dziej pożądani pracodawcy w opinii specjali-
stów i menedżerów 2014” Grupa LOTOS za-
jęła 3. miejsce w branży „Energetyka, Paliwa, 
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Zmarł kol. mgr Jan Klukowski
25 marca 2015 r. zmarł kol. mgr Jan Klukow-

ski – wieloletni, zasłużony dla polskiego górnictwa 
naftowego, emerytowany pracownik PGNiG SA.

Kol. mgr Jan Klukowski urodził się 
15.02.1939 r. w Milewie, pow. Mińsk Mazo-
wiecki. Szkołę Podstawową ukończył w Ka-
łuszynie,a następnie w latach 1952 – 1956 
kontynuował kształcenie w Technikum Geolo-
gicznym w Warszawie. Po ukończeniu Techni-
kum Geologicznego rozpoczął pracę zawodową 
w Przedsiębiorstwie Robót Wiertniczych i Górni-
czych w Warszawie, gdzie do 1966 r. zajmował 
stanowiska pracownika dozoru geologicznego 
na wiertniach, a następnie do 1974 r. praco-
wał w pionie ekonomicznym na stanowiskach: 
od starszego ekonomisty do kierownika działu. 
W latach 1962 do 1969 studiował zaocznie na 
Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej 
Planowania i Statystyki w Warszawie, uzyskując 
tytuł magistra ekonomii.

W 1974 r. przeszedł do Przedsiębiorstwa 
Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie na sta-
nowisko z-cy dyrektora ds. ekonomicznych, 

a w 1983 r. objął stanowisko dyrektora w Zrze-
szeniu Przedsiębiorstw Branży Geologicznej 
w Warszawie, które pełnił do 1989 r. W tymże 
roku został powołany na stanowisko prezesa 
w spółce Poszukiwania Nafty i Gazu „NAFTGAZ” 
Wołomin Sp. z o.o., które sprawował do roku 
2000, a następnie objął stanowisko dyrektora 
ekonomicznego w  Oddziale Górnictwo Nafto-
we Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa S.A., które pełnił do przejścia na eme-
ryturę w 2006 r.

Kol. mgr Jan Klukowski w swojej długoletniej 
pracy zawodowej aktywnie uczestniczył w wielu 
projektach geologicznych i technicznych, ważnych 
dla poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego 
oraz gospodarki kraju. Jako wysokiej klasy specja-
lista kierował i nadzorował realizacją prac poszuki-
wawczych oraz rozpoznawczych i eksploatacyjnych 
złóż węglowodorów.

Za swe zasługi kol. Jan Klukowski był wielo-
krotnie wyróżniany odznaczeniami państwowy-
mi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca 
i prawego charakteru, człowiek obdarzony dużą 
wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym 
na wielu szczeblach pracy zawodowej i społecz-
nej, człowiek o dużej inicjatywie, sprawny orga-
nizator i znakomity przyjaciel.

Pogrążona w smutku i serdecznym żalu 
wielka rzesza przyjaciół pożegnała Kolegę mgr. 
Jana Klukowskiego na nabożeństwie żałobnym 
30 marca 2015 r. o godz. 12:00, odprawio-
nym w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Warszawie, a odprowadzenie na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpiło na Cmentarzu 
Komunalnym Powązki Wojskowe.

Cześć Jego pamięci!
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Wydobycie, Chemia”. Wyróżnienia wręczono 
podczas uroczystej gali, która odbyła się 9 
kwietnia w Warszawie.

Badanie Antal International kierowane jest 
do pracowników średniego i wyższego szczebla, 
świadomych swoich celów zawodowych. Unikal-
ną cechą badania jest brak gotowej, zawężonej 
listy wyboru, dzięki temu, każdy uczestnik ba-
dania może wybrać dowolną firmę. W okresie 
październik – grudzień 2014 w 5. edycji badania 
wzięło udział 3947 specjalistów i menedżerów 
z całego kraju reprezentujących 9 dyscyplin.

Analitycy Antal sprawdzili, na co badani 
zwracają uwagę w ocenie firm, w których chcie-
liby opracować. Otóż najważniejsze są wielkość 
i prestiż firmy, na drugim miejscu znalazły się styl 
zarządzania i kultura organizacyjna, na trzecie 
miejsce spadły warunki finansowe. Wymienia-
no też innowacyjność, stabilność zatrudnienia, 
możliwości awansu, lokalizację i benefity.

Cieszy nas, że Grupa LOTOS oceniona zo-
stała jako posiadająca te zalety pracodawca, 
tym bardziej, że z badania wynika, iż najważ-
niejszym źródłem informacji na temat praco-
dawcy są znajomi pracujący w danej firmie 
(36%).To nasi  pracownicy są dla kandydatów 
najlepszą i jedną z najbardziej wiarygodnych 
wizytówek firmy. 

Biuro Komunikacji 
Grupa LOTOS S.A.

Kolejne etapy gazociągu relacji 
Szczecin-Gdańsk uzyskały pozwolenia

Na początku lutego 2015 r. wojewoda za-
chodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu 
na użytkowanie dla II etapu nowego gazociągu 
relacji Szczecin-Gdańsk. Podobne decyzje admi-
nistracyjne zostały wydane 11 i 12 marca br. 
przez wojewodę zachodniopomorskiego i wo-
jewodę pomorskiego dla III etapu inwestycji. 

Ukończone odcinki Karlino-Koszalin (19,5 km) 
oraz Koszalin-Słupsk (69 km) stanowią II i III etap 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-
-Gdańsk o łącznej długości 265 km i średnicy 700 
mm. Inwestycja zlokalizowana na obszarze woje-
wództw: zachodniopomorskiego (11 gmin) i po-
morskiego (8 gmin)  została podzielona na cztery 
etapy. W listopadzie ubiegłego roku ukończono 
I etap relacji Płoty-Karlino o długości ok. 64 km. 
W chwili obecnej finalizowany jest IV etap gazo-
ciągu na odcinku Słupsk-Wiczlino, na którym trwa-
ją ostatnie prace związane z uporządkowaniem 
i przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.

Budowa gazociągu relacji Szczecin-Gdańsk 
stanowi jeden z istotnych elementów krajowego 
systemu przesyłowego gazu. Gazociąg umożliwi 

przesył zwiększonych ilości gazu oraz zapewni do-
stawy paliwa gazowego na obszary dotąd niezga-
zyfikowane. Gazociąg będzie również współpraco-
wać z innymi obiektami infrastruktury gazowniczej, 
np. z Kawernowym Podziemnym Magazynem 
Gazu [KPMG] Kosakowo.

Inwestycja GAZ-SYSTEM S.A. realizowana jest 
w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o in-
westycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Wartość wydatków związanych z budową 
gazociągu wynosi blisko 900 mln złotych, z czego 
ponad 206 mln złotych stanowi dofinansowanie 
unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ).

„Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie dla 
kolejnych dwóch etapów gazociągu relacji Szcze-
cin-Gdańsk. Przed nami ostatnie już decyzje admi-
nistracyjne finalizujące budowę ponad 1200 km 
nowych gazociągów wysokiego ciśnienia w per-
spektywie 2009-2015. Dzięki stałej rozbudowie 
infrastruktury przesyłowej możemy elastyczniej za-
rządzać przesyłem gazu w Polsce, stwarzamy nowe 
przepustowości w systemie i umożliwiamy przesył 
zwiększonych ilości gazu” – podkreśla Jakub Stypu-
ła, dyrektor Pionu Inwestycji GAZ-SYSTEM S.A.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran

Kalendarium
14.04.2015 r., w Domu Technika NOT w Krakowie odbyło się posiedzenie sprawozdawcze 
Krakowskiej Rady FSN-NOT. 

15-16.04 2015 r. w Pile odbyła się kolejna Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Tech-
niczna i Wystawa. na temat: Bezpieczne Metody Prac Poszukiwawczych I Eksploatacyjnych – Czło-
wiek i Środowisko. Konferencja została zorganizowana przez SITPNiG Oddział w Pile.

16.04.2015 r. w Warszawskim Domu Technika odbyła się uroczysta inauguracja Roku Jubi-
leuszowego FSNT-NOT. Patronat Honorowy nad uroczystościami jubileuszowymi objął Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski. 

24.04.2015 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie, ul. Lubicz 25 odbyło się 
posiedzenie Kapituły Medalu im. I. Łukasiewicza.

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

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

Członkowie którzy dołączyli 
do SITPNiG w marcu 2015
Oddział SITPNiG w Czechowicach
Agnieszka Bożek – nr legitymacji 9621

Oddział SITPNiG w Krakowie 
Karolina Banachowicz – nr legitymacji 
9638, Aleksandra Błasiak – nr legitymacji 
9640, Marek Broda – nr legitymacji 9645, 
Agnieszka Gradzik – nr legitymacji 9639, 
Krzysztof Kozaczka – nr legitymacji 9637, 
Paweł Latalski – nr legitymacji 9636,

Oddział SITPNiG w Krośnie 
Iwona Bogacz-Urbanik – nr legitymacji 
9626, Edyta Dębińska – nr legitymacji 
9627, Rafał Moskal – nr legitymacji 9625, 
Klaudia Wilk – nr legitymacji 9628

Oddział SITPNiG w Pile
Beata Jama – nr legitymacji 9623, Berna-
deta Łubniewicz – nr legitymacji 9624, 
Piotr Makowski – nr legitymacji 9622,

Oddział SITPNiG w Sanoku
Alicja Balawejder – nr legitymacji 9642, 
Jarosław Bieszczad – nr legitymacji 9643, 
Mirosław Halwa – nr legitymacji 9641, 
Grzegorz Zoła – nr legitymacji 9644,

Oddział SITPNiG w Warszawie II
Natalia Bańdura – nr legitymacji 9646, 
Andrzej Ciesielski – nr legitymacji 9631, 
Jerzy Gała – nr legitymacji 9647, Zbigniew 
Grzela – nr legitymacji 9648, Katarzyna 
Jakubowska – nr legitymacji 9649, Elżbie-
ta Koleśnik – nr legitymacji 9634, Edyta 
Kołakowska – nr legitymacji 9635, Anna 
Macioszek – nr legitymacji 9630, Anna 
Nowakowska – nr legitymacji 9650, Ad-
rianna Rawa – nr legitymacji 9632, Alina 
Słomka – nr legitymacji 9651, Monika 
Warzyńska – nr legitymacji 9633, Piotr 
Zawiejski – nr legitymacji 9652, Jan Żytka 
– nr legitymacji 9629,

Oddział SITPNiG w Zielonej Górze
Wiesław Waśkowiak – nr legitymacji 
9615, Dariusz Wojdan – nr legitymacji 
9616, Edward Zagrodny – nr legitymacji 
9617, Michał Zając – nr legitymacji 9618, 
Oktawian Zmuda – nr legitymacji 9619, 
Andrzej Żmijewski – nr legitymacji 9620.

70 urodziny Teresa Szymańska z Oddziału w Warszawie II w dniu 04-04-2015 r. 
70 urodziny Bogdan Chodkiewicz z Oddziału w Krakowie w dniu 07-04-2015 r. 

70 urodziny Wojciech Korpanty z Oddziału w Krośnie w dniu 10-04-2015 r. 
70 urodziny Stanisław Świdrak z Oddziału w Sanoku w dniu 20-04-2015 r. 
70 urodziny Stefan Moskal z Oddziału w Tarnowie w dniu 25-04-2015 r. 

70 urodziny Bogusław Walasek z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 27-04-2015 r. 
70 urodziny Tadeusz Stróżyczak z Oddziału w Krakowie w dniu 28-04-2015 r. 

70 urodziny Adam Jurczak z Oddziału w Sanoku w dniu 30-04-2015 r. 
75 urodziny Andrzej Gaca z Oddziału w Czechowicach w dniu 01-04-2015 r. 

75 urodziny Stanisława Kaczmarczyk z Oddziału w Krakowie w dniu 02-04-2015 r. 
75 urodziny Wojciech Kicman z Oddziału w Pile w dniu 05-04-2015 r. 

75 urodziny Stanisław Poprawa z Oddziału w Krośnie w dniu 12-04-2015 r. 
80 urodziny Marian Maj z Oddziału w Sanoku w dniu 03-04-2015 r. 

80 urodziny Stanisław Rzemiński z Oddziału w Tarnowie w dniu 05-04-2015 r. 
80 urodziny Andrzej Kubiński z Oddziału w Warszawie I w dniu 10-04-2015 r. 

80 urodziny Aniela Pietrzak z Oddziału w Sanoku w dniu 27-04-2015 r. 
85 urodziny Irena Radziejowska z Oddziału w Gdańsku w dniu 16-04-2015 r. 
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XI Sympozjum SITPNiG
W dniach 25 – 27 marca 2015 r. w sali 

konferencyjnej Hotelu „Delicjusz” w Trzebawiu 
k/Poznania odbyło się XI Sympozjum SITPNiG 
z cyklu: „Strategia współpracy Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
z przemysłem naftowym i gazowniczym dzia-
łającym na zliberalizowanym rynku energetycz-
nym Europy”.

Tematem przewodnim tej edycji sympozjum 
było: „Standardy w działalności SITPNiG”.

W sympozjum uczestniczyło 65 osób: pre-
zesi oddziałów, przewodniczący kół zakłado-
wych i klubów oraz działacze SITPNiG różnych 
szczebli. Gospodarzem sympozjum był Oddział 
SITPNiG w Poznaniu. Obradom przewodniczyło 
Prezydium w składzie: kol. kol. prof. Stanisław 
Rychlicki – prezes SITPNiG i Stanisław Szafran - 
sekretarz generalny SITPNiG.

Referat wprowadzający nt. „Standardy 
formalno-organizacyjne i  finansowe w prowa-
dzeniu działalności Stowarzyszenia Naukowo-
-Technicznego w zmieniających się warunkach 
funkcjonowania przemysłu” zaprezentował kol. 
Stanisław Szafran.

Zaistniałe w Polsce po 1989 r. warunki 
polityczne i społeczne wprowadziły nowe re-
guły funkcjonowania gospodarki. Początkowo 
w sposób mało uświadamiany społecznie zaczę-
ły obowiązywać reguły „gospodarki rynkowej”, 
a szczególnie mocno były one wdrażane po 
2000 r., w miarę prywatyzacji zakładów. Dalsza 
intensyfikacja przeobrażeń przemysłu nastąpiła 
po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, 
w wyniku czego polska gospodarka została 
poddana presji dyrektyw europejskich. Przykła-
dem tych przeobrażeń jest Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo SA., z którym Sto-
warzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 

i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego jest od początku swojej powojennej dzia-
łalności w szczególny sposób związane. Zarząd 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
SA przyjął 13 listopada 2008 r. dokument: „Stra-
tegia Grupy Kapitałowej PGNiG w perspektywie 
roku 2015”, aktualizowany później 29 czerwca 
2011 r. i zmieniony nieco 19 grudnia 2012 r. na: 
„Krótkoterminową strategię budowania warto-
ści GK PGNiG do 2014”, a w grudniu 2014 r. 
została przyjęta „Strategia GK PGNiG na lata 
2014 -2022”. W podstawowych założeniach 
strategia spółki koncentruje się na wydobyciu 
węglowodorów, przy równoczesnym pozbyciu 
się rozbudowanej struktury i pobocznej dzia-
łalności, eksponując główny jej cel, jakim jest 
przygotowanie Spółki do działania w warun-
kach zliberalizowanego rynku gazu. GK PGNiG 
zakłada utrzymanie pozycji lidera w branży 
poszukiwawczo-wydobywczej oraz głównego 
sprzedawcy gazu ziemnego, oferującego rów-
nież ciepło i energię elektryczną. Strategia  na 
bazie stabilnej obecnie sytuacji finansowej i ryn-
kowej Grupy Kapitałowej PGNiG SA. eksponuje 
potrzebę zmian: zmian w otoczeniu rynkowym, 
zmian w otoczeniu regulacyjnym, zmian w za-
kresie liberalizacji rynku gazu i zmian struktury 
portfela zakupu gazu z importu. Zmiany te mają 
spowodować osiągnięcie przez Grupę kilku ce-
lów strategicznych takich jak:

• Stabilizacja wyniku EBITDA na poziomie 
~7 mld PLN w 2022 r.;

• Średnioroczne nakłady inwestycyjne na 
rozwój organiczny i przejęcia wyższe 
o ok. 20% wobec średniorocznych na-
kładów z lat 2008-2013;

• Utrzymanie wydobycia węglowodorów 
w kraju na obecnym poziomie, tj. ok. 33 
mln boe rocznie;

• Zwiększenie wolumenu produkcji ropy 
i gazu w sumie (Polska i za granica) do 
ok. 50-55 mln boe w 2022 r. poprzez 

zakup aktywów poszukiwawczo-wydo-
bywczych;

• Rozwój nowych obszarów działalności 
poprzez rozszerzenie łańcucha wartości 
w dystrybucji o aktywa ciepłownicze;

• Istotny wzrost wewnętrznej efektywności 
funkcjonowania GK PGNiG (oszczędności 
~800 mln PLN).

Przedstawione kierunki zmian strategicz-
nych w PGNiG obrazują procesy przeobrażeń 
w branży i całej gospodarce kraju. Każdy pod-
miot gospodarczy dąży do osiągnięcia optymal-
nych parametrów efektywności ekonomicznej 
swojej działalności i zajęcie wysokiej pozycji 
w walce konkurencyjnej na liberalnym rynku 
gospodarczym. Zgodnie z tymi założeniami 
współcześni menadżerowie eliminują z działal-
ności firm wszystko, co nie bierze udziału w pro-
cesie produkcyjnym i bezpośrednio nie przynosi 
wartości dodanej.

Przyjęty proces zmian w polskim przemyśle, 
w tym również w branży naftowej i gazowniczej 
wpływa na warunki, zakres i formy pracy SITP-
NiG. Koła zakładowe i Oddziały SITPNiG, zakłada-
ne często w chwili tworzenia firm i przez wiele lat 
były pożądanym partnerem w działalności zakła-
dów, a ich praca była akceptowana i wspierana 
przez kierownictwa firm i koncernów.

Zmiany reguł funkcjonowania przemysłu 
przedstawiane w kolejnych strategiach elimi-
nowały potrzebę udziału stowarzyszeń w tym 
również SITPNiG w działalności produkcyjnej.

Z założenia wszystko można kupić, ale 
często jakość nabywanych towarów i usług nie 
idzie w parze z ceną i osiąganymi efektami.

Te zmieniające się w ostatnim czasie warun-
ki funkcjonowania organizacji pozarządowych, 
wynikające ze zmian w strukturze gospodarczej 
kraju oraz rynkowych zasad funkcjonowania Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG przedstawia referat wprowadzający. Fot. A. Zaleszczuk

prof. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG otwiera obrady 
sympozjum. Fot. S. Szafran
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przemysłu wymuszają potrzebę modyfikacji 
działalności stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych, a w tym również Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego. Stąd z głębokim namysłem należy 
przeanalizować całość działalności Stowarzy-
szenia w minionym okresie oraz zmodyfikować 
metody, kierunki, formy, rodzaje działalności, 
dające szanse rozwoju SITPNiG w dającej się 
przewidzieć przyszłości.

Zachodzące procesy zmian warunków 
strukturalnych, środowiskowych i formalno-
-prawnych przemysłu narzucają potrzebę opra-
cowania na nowo formuły współpracy SITPNiG 
z menadżerskimi kierownictwami macierzystych 
zakładów pracy oraz rozważenia sposobów po-
zyskiwania środków na realizację celów statuto-
wych Stowarzyszenia.

Konieczne jest przy tym wdrożenie do dzia-
łalności SITPNiG standardów, którymi powinny 
się kierować wszystkie jednostki organizacyjne 
Stowarzyszenia, aby skutecznie realizować swo-
je cele statutowe. Nowo sformułowane reguły 
działania Stowarzyszenia ujęte w standardach 
powinny definiować: sposoby budowania wize-
runku i tożsamości organizacji, zarządzanie orga-
nizacją, prowadzenie jej działalności finansowej 
oraz relacje z otoczeniem. Tworzenie nowych 
standardów działania SITPNiG wymaga oceny 
warunków działania Stowarzyszenia w różnych 
środowiskach w kontekście stawianych celów.

Kluczową częścią sympozjum były wystąpie-
nia przedstawicieli poszczególnych oddziałów 
SITPNiG, którzy prezentowali swoje przemyślenia 
odnośnie możliwości działania jednostek struk-
turalnych SITPNiG w zmienionych warunkach 
macierzystych firm. W swoich wystąpieniach 
prelegenci wskazywali dziedziny działalności 
SITPNiG w swoich środowiskach, które są dobrze 
przyjmowane przez członków i kierownictwo ma-
cierzystych zakładów pracy. Wskazywali też na 
przyczyny niepowodzeń podejmowanych działań 
w minionym czasie oraz eksponowali te cele sta-
tutowe SITPNiG, których realizacja spotykała się 
z dobrym odbiorem środowiska i przynosiła sa-
tysfakcję członkom Stowarzyszenia i korzyści dla 
całego Stowarzyszenia.

Komisja wnioskowa w składzie kol. kol.: 
Tadeusz Kozimor – przewodniczący, Urszula 
Furtak – wiceprzewodnicząca, Anna Zaleszczuk 
– sekretarz, Małgorzata Ratajczak – członek, 
Andrzej Soroko – członek zebrała następujące 
wnioski składane w wystąpieniach przedstawi-
cieli Oddziałów SITPNiG:

• Wypracowanie mechanizmów umożli-
wiających nawiązywanie kontaktów mię-
dzy Kołami z różnych Oddziałów w celu 
wymiany doświadczeń i organizacji 
warsztatów potwierdzonych stosownymi 
certyfikatami;

• Zmniejszenie ilości komitetów i komisji 
głównych oraz ich liczebności;

• Ograniczenie liczebności Zarządu Głów-
nego i Zarządów Oddziałów oraz Biura 
Zarządu Głównego;

• Wypracowanie lepszych kontaktów Pre-
zydium Zarządu Głównego z Zarządami 
firm naftowych i gazowniczych;

• Konieczność przeprowadzenia „wymiany 
pokoleniowej” na różnych szczeblach za-
rządzania w SITPNiG;

• Finansowanie z budżetu centralnego  
udziału młodzieży w Kongresie Naftow-
ców i Gazowników w Bóbrce;

• Szukanie młodych talentów i efektywne 
ich promowanie;

• Rozważenie wprowadzenia do stosowa-
nia w Stowarzyszeniu systemu zarządza-
nia CAF 2013 przeznaczonym dla organi-
zacji formalnych o statucie „publiczne”;

• W związku z przekształceniami firm naf-
towych i gazowniczych zwiększenie mo-
nitorowania rynku w celu zawiązywania 
struktur SITPNiG w nowych podmiotach;

• Podjęcie działań w zakresie wpływu na 
formę i treść prezydenckiej nowelizacji 
Ustawy o stowarzyszeniach (np. zapis 
o prawie nadawania uprawnień przez 
SITPNiG);

• Sprawozdania z działalności komitetów, 
komisji, rad, wnioski po sympozjach 
i kongresach powinny trafiać do Kół Za-
kładowych;

• Celem wyeliminowania korzystania 
z adresów służbowych bądź prywatnych 
umożliwienie członkom założenia adresu 
e-mail z wykorzystaniem domeny „sitp-
nig.pl";

• Promowanie działalności Stowarzyszenia 
poprzez umieszczenie informacji na por-
talach branżowych (CIRE, WNP, itp.);

• Uregulowanie w macierzystych zakła-
dach pracy formy delegowania pracow-
ników do udziału w pracach Stowarzy-

szenia, ustalenie zasad ewentualnego 
korzystania bądź braku możliwości ko-
rzystania z służbowego sprzętu;

• Utrzymanie WNiG i wypracowanie zasad 
współfinansowania czasopisma ze środ-
ków Zarządu Głównego;

• Rozstrzygnięcie czy SITPNiG to organi-
zacja „masowa” czy "elitarna" (jeżeli nie 
stawiamy na masówkę to należy pod-
nieść składkę indywidualną);

• Powrót do źródeł (działalność członków 
społeczna – poza czasem pracy);

• Pozyskiwanie środków finansowych od 
firm na konkretne projekty;

• Organizowanie przedsięwzięć branżo-
wych, a nie oddziałowych;

• Rozwijanie na poziomie Oddziałów 
współpracy z innymi organizacjami bran-
żowymi np. Izbą Gospodarczą Gazow-
nictwa, PZITS, PIIB;

• Zobowiązuje się sekretarza generalne-
go do prowadzenia rozmów z Zarzą-
dami spółek, spośród których wywodzi 
się największa ilość naszych członków 
(PGNiG, PSG, ORLEN) w celu wypra-
cowania porozumienia pozwalającego 
na prowadzenie działalności przez na-
szych członków w ramach SITPNiG (np. 
prowadzenie szkoleń i innych działań 
związanych z przekazywaniem wiedzy 
i doświadczeń zawodowych lub udziału 
w spotkaniach branżowych typu targi, 
konferencje, sympozja);

• Sugeruje się ustanowienia nowego ro-
dzaju członkostwa: członka, wywodzą-
cego się spośród małych lokalnych firm, 
które mogłyby wspierać Oddział kwotą 
będącą częścią obecnej składki członka 
wspierającego.

Po zakończeniu XI Sympozjum SITPNiG 
uczestnicy zwiedzili Ostrów Tumski w Poznaniu.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy sympozjum podczas obrad. Fot. S. Szafran
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25 marca 2015 r. w sali konferencyjnej ho-
telu „Delicjusz” w Trzebawiu k/Poznania odbyło 
się XI w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG. Posiedzeniu przewodniczył 
kol. prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – pre-
zes SITPNiG. Głównymi tematami posiedzenia 
było:
1. Przyjęcie protokołu z X zebrania Zarządu 

Głównego SITPNiG w dniu 11 grudnia 
2014 r.;

2. Informacja sekretarza generalnego SITPNiG o:
• realizacji uchwał i postanowień X po-

siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z dnia 11 grudnia 2014 r.,

• działalności SITPNiG od 11 grudnia 2014 r.;
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działal-

ności SITPNiG w 2014 r.:
• sprawozdanie z działalności merytorycz-

nej i organizacyjnej,
• sprawozdanie finansowe;

4. Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej 
w sprawie działalności SITPNiG w 2014 r.;

5. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu 
Głównego z działalności SITPNiG w 2014 r.;

6. Zatwierdzenie budżetu SITPNiG na rok 
2015;

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustania człon-
kostwa wspierającego Spółki Narzędzia 
i Urządzenia Wiertnicze „Glinik”;

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustania człon-
kostwa wspierającego Spółki Przedsiębior-
stwo Usług Technicznych NAFTA-GAZ-SER-
WIS w Sanoku;

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustania człon-
kostwa wspierającego Spółki Rafineria Naf-
ty Jedlicze SA;

10. Przyjęcie Spółki ORLEN Południe SA na 
członka wspierającego SITPNiG;

11. Likwidacja Oddziału Ośrodka Szkolenia 
i Rzeczoznawstwa SITPNiG w Gorlicach;

12. Nadania uprawnień rzeczoznawców SITPNiG;
13. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG; 
14. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akceptu-
jącej wiadomości informacje sekretarza general-
nego SITPNiG o realizacji uchwał X posiedzenia 
Zarządu Głównego SITPNiG z dnia 11 grudnia 
2014 r. oraz działalności SITPNiG od 11 grudnia 
2014 r.

Zarząd Główny przeanalizował przedłożone 
przez sekretarza generalnego SITPNiG sprawoz-
danie z działalności merytorycznej i finansowej 
Stowarzyszenia w roku 2014. W sprawozdaniu 
opisano wnikliwie stan organizacyjny i najważ-
niejsze cechy działalności SITPNiG w 2014 r.
W roku 2014 SITPNiG zrzeszało:

• 7283 członków zwyczajnych (ubyło 
161),

• 26 członków wspierających (przybył 1, 
ubyło 11).

Członkowie SITPNiG byli zorganizowani 
w 15 oddziałach (Czechowice, Gdańsk, Gorlice, 
Katowice, Kraków, Krosno, Łódź, Piła, Poznań, 
Sanok, Tarnów, Warszawa I, Warszawa II, Wro-
cław, Zielona Góra), w których działało 107 kół 
zakładowych i klubów.

Działalność Zarządu Głównego wspierały:
• 3 komitety naukowo-techniczne:

– KN-T ds. Górnictwa Nafty i Gazu,
– KN-T ds. Gazownictwa,
– KNT ds. Rafineryjnych i Dystrybucji Pro-

duktów Naftowych;
• 8 komisji głównych:

– GK ds. Stowarzyszeniowych Aktów 
Prawnych,

– GK ds. Opiniowania Państwowych Ak-
tów Prawnych,

– GK ds. Odznaczeń i Tytułów Honoro-
wych,

– GK Szkoleniowa,
– GK Finansowo-Budżetowa,
– GK Historii i Muzealnictwa,
– GK ds. Pomocy Koleżeńskiej,
– GK Współpracy z EAGE);

• 4 rady:
– Rada Techniczna Zespołu Rzeczoznaw-

ców OSiR,
– Rada Programowa Czasopism SITPNiG,
– Rada Seniorów,
– Rada Szkół im. I. Łukasiewicza).
Stowarzyszenie prowadziło działalność 

gospodarczą i szkoleniową za pośrednictwem 
Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG  
z  Oddziałami OSiR w 9 Oddziałach SITPNiG. 
Ponadto aktywność gospodarczą wykazywały 
zakłady usługowe działające przy niektórych od-
działach SITPNiG: Krosno, Tarnów. W 2014 r. ZG 
zlikwidował  ZU przy Oddziale Krosno i Tarnów. 
Równocześnie charakter jednostki gospodarczej 
miała Redakcja „Wiadomości Naftowych i Ga-
zowniczych”, której działalność polegała na edy-
towaniu poszczególnych numerów czasopisma. 
Całokształt działalności SITPNiG koordynowało 
Biuro Zarządu Głównego.

Działalność merytoryczną prowadziło Stowa-
rzyszenie w 2014 r. zgodnie z programem  za-
twierdzonym przez Zarząd Główny SITPNiG. Każ-
da jednostka organizacyjna realizowała własną 
linię programową zgodną z zasadami statutowy-
mi, która była wkomponowana w ogólnostowa-
rzyszeniowy pakiet dziedzin działalności SITPNiG.

XI posiedzenie Zarzadu Głównego SITPNiG

Prezydium ZG SITPNiG, (od prawej): prof. Stanisław Rychlicki 
– prezes SITPNiG, Stanisław Szafran – sekretarz generalny, 
Bogdan Pastuszko – wiceprezes. Fot. A. Zaleszczuk
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Szczególną aktywność wykazywało Stowa-
rzyszenie w zakresie:
• działalności naukowo-technicznej:

– organizacja kongresów – 1,
– zjazdów – 1 współorganizacja,
– konferencji – 11 krajowych i 35 regional-

nych,
– sympozjów – 2 krajowe,
– forów dyskusyjnych 1 krajowe, semina-

riów,
– prac rzeczoznawców;

• działalności szkoleniowej:
– organizacja kursów 319, które ukończyło 

12280 absolwentów,
– egzaminów kwalifikacyjnych – 138 sesji, 

w wyniku których uprawnienia otrzyma-
ło 6405 osób;

• rzeczoznawstwa technicznego
– OSiR wykonał 60 opracowań naukowo-

-technicznych;
•działalności wydawniczej i informacyjnej:

– wydawanie czasopism SITPNiG:
– „Wiadomości Naftowe i Gazownicze”,
– „Wiek Nafty”,
– „Biuletyn Informacyjny ZG”,
– strona WWW SITPNiG,

– redagowanie Poradnika Górnika Nafto-
wego ,

– redagowanie stron WWW.
• Szczególnym osiągnięciem wydawniczym 

było:
– zamknięcie cyklu wydawniczego "Vade-

mecum Gazownika" – 4 tomy (3229 str.),
– wydanie książki „CPN – znak nie do 

zdarcia”.
Ponadto aktywną działalność prowadziło 

Stowarzyszenie w dziedzinie:
• współpracy z wyższymi uczelniami (kon-

kurs na najlepszego absolwenta Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz Geolo-
gii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH);

• działalności eksperckiej w tym opracowy-
wanie i opiniowanie projektów państwo-
wych aktów prawnych:
– ustaw – 1,
– rozporządzeń RM –2,
– ministra – 1;

• współpracy z:
– członkami wspierającymi,
– FSNT NOT,
– Izbą Gospodarczą Gazownictwa,
– Izbą Inżynierów Budownictwa,
– Fundacją Bóbrka,
– szkołami noszącymi imię Ignacego Łuka-

siewicza oraz
– organizacjami międzynarodowymi:

– World Petroleum Congress,
– European Association Geologists & 

Engeneers,
– Sekcją Polską Society of Petroleum En-

geneers;
• historii oraz muzealnictwa naftowego i ga-

zowniczego, a w tym:
– programowanie nowych ekspozycji i mo-

dernizacji starych ekspozycji w Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce,

– przeglądy stanu zabytków techniki prze-
mysłu naftowego i gazowniczego,

– nekropolii i grobów,
– opracowywanie artykułów historycznych 

i biogramów wybitnych naftowców i ga-
zowników,

– czynny udział w imprezach eksponują-
cych historię i tradycje przemysłu nafto-
wego i gazowniczego);

• działalności integrującej członków SITPNiG ze 
środowisk pracy oraz poszczególnych branż;

• pomocy koleżeńskiej członkom SITPNiG do-
tkniętych problemami zdrowotnymi i mate-
rialnymi (przyznano pomoc finansową 17 
osobom na łączna kwotę 25000.- zł).

Praca Stowarzyszenia w roku 2014 oparta 
była na działalności społecznej wielu członków, 
a efekty tej działalności zależały od inicjatywy, 
przedsiębiorczości, aktywności liderów kół, klu-
bów i oddziałów SITPNiG, a także od akceptacji 
proponowanych programów przez środowisko 
i jakości współpracy z kierownictwami firm, za-
kładów, spółek i koncernów.

Zarząd Główny SITPNiG nadał w roku 2014 
najaktywniejszym zasłużonym działaczom God-
ności i Odznaki Honorowe SITPNiG: 

• 7 Diamentowych Odznak Honorowych 
SITPNiG,

• 34 Złote Odznaki Honorowe SITPNiG,
• 80 Srebrnych Odznak Honorowych SITP-

NiG.
Ponadto na wniosek ZG SITPNiG, Zarząd Głów-
ny FSNT NOT nadał członkom SITPNiG:

• 4 wyróżnienia Zasłużony Senior NOT,
• 4 Diamentowe Odznaki Honorowe NOT,
• 3 Złote Odznaki Honorowe NOT,
• 15 Srebrnych Odznak Honorowych NOT.
Po dyskusji Zarząd Główny stosownie do § 

24 pkt 4 Statutu SITPNiG oraz § 17 Regulamin 
gospodarki majątkiem i funduszami Stowarzysze-
nia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 
uwzględniając opinię Głównej Komisji Finanso-
wo-Budżetowej oraz Stanowisko Głównej Ko-
misji Rewizyjnej w sprawie działalności SITPNiG 
w roku 2014 podjął  uchwałę następującej treści:
1. Zarząd Główny SITPNiG przyjmuje przed-

stawione przez sekretarza generalnego 
„Sprawozdanie z działalności merytorycznej 
Zarządu Głównego, organów doradczych 
SITPNiG, agend i jednostek działalności 
gospodarczej SITPNiG oraz Oddziałów SITP-
NiG za rok 2014” zgodnie z załącznikami nr 
1 – 4 do niniejszej uchwały.

2. Zarząd Główny SITPNiG zatwierdza łączne 
sprawozdanie finansowe SITPNiG sporzą-
dzone na podstawie sprawozdań finanso-
wych Biura Zarządu Głównego SITPNiG, 
agend i oddziałów SITPNiG obejmujące:
a. bilans zamykający się na dzień 

31.12.2014 r. po stronie aktywów i pasy-
wów sumą bilansową 7 080 014,92 zł;

b. zysk netto w kwocie 42 790,18 zł;
c. zbiorcze sprawozdanie finansowe z dzia-

łalności gospodarczej:
• Zakładu Usługowego działającego 

przy Oddziale SITPNiG w Tarnowie 
wykazującego po stronie aktywów 
i pasywów kwotę 11 893,73 zł oraz

• Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
wykazującego po stronie aktywów 
pasywów 1 505 237,37 zł oraz zysk 
netto w kwocie 445 992,56 zł z prze-
znaczeniem na działalność statutową,
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• Zakładu Usługowego działającego 
przy Oddziale SITPNiG w Krośnie, wy-
kazującego po stronie aktywów i pa-
sywów kwotę 99 213,44 zł oraz zysk 
netto w kwocie 53 514,23 zł  z prze-
znaczeniem na działalność statutową,

• Redakcji „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” wykazujące po 
stronie aktywów i pasywów kwotę 
96 178,65 zł oraz strata netto w kwo-
cie -22 388,07 zł do pokrycia z fundu-
szu własnego WNiG;

d. Sprawozdanie finansowe z działalności 
Zarządu Głównego SITPNiG wykazujące 
po stronie aktywów i pasywów kwotę 
6 372 397,31 zł oraz zysk netto w kwo-
cie 65 178,25 zł.

Zarząd Główny SITPNiG przeanalizował 
projekt budżetu SITPNiG na 2015 rok uznając 
za zasadne ograniczenie kosztów Stowarzysze-
nia, a szczególnie wydatków na poszczególne 
dziedziny działalności statutowej, co wynika 
z przewidywanego zmniejszenia wpływów 
i uwzględniając opinię Głównej Komisji Finan-
sowo-Budżetowej, po dyskusji:
1. przyjął przedstawiony przez sekretarza ge-

neralnego „Budżet SITPNiG na 2015 rok” 
zamykający się:
• po stronie kosztów kwotą 2 101 047 zł,
• po stronie przychodów kwotą 2 192 301 zł,

z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia 
korekty w ciągu roku na uzasadniony wniosek 
sekretarza generalnego oraz zaplanowany zysk 
w kwocie 91 254 zł.

Zarząd Główny SITPNiG zatwierdził budżety 
jednostek działalności gospodarczej i agend:
1. Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa łącz-

nie z Oddziałami wykazującego:
• po stronie wpływów kwotę 
 3 600 000,00 zł,
• po stronie kosztów 3 225 000,00 zł
• oraz zysk bilansowy w kwocie 
 375 000,00 zł;

2. Redakcji „Wiadomości Naftowych i Gazow-

niczych” wykazujący:
• po stronie wpływów kwotę 218 000,00 zł,
• po stronie kosztów 218 000,00 zł,

Ponadto Zarząd Główny SITPNiG zatwierdził:
a. przekazanie przez Ośrodek Szkolenia i Rze-

czoznawstwa środków stanowiących odpis 
z zysku bilansowego:
• na działalność statutową SITPNiG do bu-

dżetu centralnego kwoty 10 000,00 zł,
• na działalność statutową Oddziałów 

SITPNiG prowadzących działalność 
szkoleniową i rzeczoznawczą kwoty 
365 000,00 zł;

b. wypracowany przez Ośrodek Szkolenia 
i Rzeczoznawstwa ponad założony planem 
zysk netto po rozliczeniu z Oddziałami OSIR 
w całości zostaje przekazany do budżetu 
centralnego;

c. pozostawienie 100% zysku wypracowane-
go przez Redakcję „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” na działalność wydawni-
czą redakcji.

Równocześnie Zarząd Główny upoważnił:
a. Prezydium Zarządu Głównego do akcepto-

wania wydatków nieprzewidzianych w bu-
dżecie do kwoty 30 000,00 zł;

b. sekretarza generalnego do akceptowania 
wydatków nieprzewidzianych w budżecie 
do kwoty 10 000,00 zł.
Zgodnie z § 6 pkt 4 Regulaminu Sekreta-

rza Generalnego powierza się realizację planu 
finansowego i budżetu w roku 2015 sekretarzo-
wi generalnemu i skarbnikowi Zarządu Główne-
go SITPNiG.

Zarząd Główny SITPNiG stosownie do po-
stanowień  § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu SITPNiG 
oraz § 8 pkt 24 „Regulaminu Zarządu Głów-
nego”, skreśla z listy członków wspierających 
SITPNiG z powodu utraty osobowości prawnej 
następujących członków wspierających:

• Spółkę Rafineria Nafty Jedlicze SA w Je-
dliczu,

oraz na skutek niewywiązywania się z przyję-
tych zasad współpracy z SITPNiG:

• Spółkę Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze 
„Glinik” Sp. z o.o. w Gorlicach,

• Spółkę Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych NAFTA-GAZ-SERWIS Sp. z o.o. 
w Sanoku.

Zarząd Główny SITPNiG stosownie do po-
stanowień § 15 ust. 2 i § 25 ust. 23 Statutu 
SITPNiG oraz § 8 pkt 24 „Regulaminu Zarządu 
Głównego”, przyjmuje na członków wspierają-
cych SITPNiG:

• ORLEN Południe SA w Trzebini,
• ORLEN UPSTREAM Sp. z o.o.
Zarząd Główny SITPNiG na wniosek dyrekcji 

Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG 
na podstawie § 24 pkt 8 Statutu podjął uchwałę 
o likwidacji Oddziału Ośrodka Szkolenia i Rze-
czoznawstwa SITPNiG w Gorlicach.

Stosownie do § 10 Statutu SITPNiG, na 
podstawie § 5 Regulaminu Rzeczoznawcy i Wy-
kładowcy SITPNiG, na wniosek Rady Technicznej 
Rzeczoznawców SITPNiG, Zarząd Główny SITP-
NiG nadał uprawnienia rzeczoznawców:

• mgr inż. Zbigniewowi Kachlowi w za-
kresie „Użytkowania Gazu i Eksploatacji 
Urządzeń Gazowniczych”,

• mgr inż. Januszowi Pietruszewskiemu 
w zakresie „Użytkowania Gazu i Eksplo-
atacji Urządzeń Gazowniczych”.

Zarząd Główny SITPNiG nadał srebrne, złote 
i diamentowe Honorowe Odznaki SITPNiG za-
służonym członkom Stowarzyszenia. Diamento-
wa Honorowa Odznaka SITPNiG została nada-
na kol.kol. Kazimierzowi Chrobakowi i Marii 
Michalczak. Złotą Odznakę Honorową SITPNiG 
zostali wyróżnieni kol.kol.: Jan Lubaś i Józef 
Włodarczyk. Srebrną Odznaką Honorową SITP-
NiG zostali uhonorowani kol.kol.: z Oddziału 
SITPNiG w Gdańsku: Agnieszka Haraj, Anna Ki-
juć, Natalia Szerszeniewska; z Oddziału SITPNiG 
Warszawa II: kol. Sylwia Jarczyńska.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie Zarządu Głównego SITPNiG podczas obrad. Fot. A. Zaleszczuk Fot. A. Zaleszczuk
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23 marca 2015 r. w Sali Prezydialnej Zarzą-
du Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się 
posiedzenie Głównej Komisji ds. Historii i Muze-
alnictwa Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedze-
niu przewodniczył kol. Janusz Pudło – przewod-
niczący komisji.
Głównymi tematami posiedzenia były:
1. Omówienie ważniejszych dla naftowców 

i gazowników rocznic przypadających 
w 2015 roku oraz propozycji sposobu ich 
zaakcentowania w działalności SITPNiG;

2. Program prac inwestycyjnych, remon-
towych, konserwatorskich i wystawien-
niczych Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce;

3. Omówienie projektu wystawy „Polska myśl 
techniczna w poszukiwaniach i eksploatacji 
ropy naftowej i gazu ziemnego” przygoto-
wanej na X Polski Kongres Naftowców i Ga-
zowników – Bóbrka 2015;

4. Sprawa gromadzenia w Oddziałach SITPNiG 
i Kołach Zakładowych materiałów upamięt-
niających ludzi, historię i osiągnięcia firm 
zlikwidowanych w procesie restrukturyzacji 
przemysłu naftowego i gazowniczego;

5. Wstępne omówienie programu jubileuszu 
70-lecia SITPNiG przypadającego w 2016 r.

6. Sprawa uzupełnienia pamiątek i dokumentów 
na stałej ekspozycji pt. „Historia SITPNiG”.
Otwierając posiedzenie kol. Janusz Pudło 

zwrócił uwagę na przypadające w tym i następ-
nym roku ważne dla naftowców i gazowników 

rocznice. Zostały one wyspecyfikowane na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia. Członkowie 
SITPNiG, a w szczególności działacze powinni 
się zastanowić jak zaakcentować lub w jaki 
sposób przypomnieć ludzi i wydarzenia związa-
ne z tymi jubileuszami. W dyskusji członkowie 
komisji wyrażali pogląd, że najwłaściwszym 
i najtańszym sposobem uszanowania zdarzeń 
historycznych są dobrze opracowane artykuły 
kierowane do „Wieku Nafty” lub „Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych”. Dobrymi akcen-
tami są również referaty okolicznościowe pre-
zentowane na konferencjach lub sympozjach, 
a także czasowe wystawy przygotowywane 
w muzeum w Bóbrce, eksponowane również 
w zakładach, instytucjach lub szkołach.

Informację na temat realizowanych w ostat-
nich miesiącach pracach w Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza 
w Bóbrce przedstawił kol. Bohdan Gocz – pre-
zes Zarządu Fundacji Bóbrka. Prezes Zarządu 
Fundacji stwierdził, że minione kilka miesięcy 
sprzyjało przeprowadzeniu wielu prac trudnych 
do wykonania w innych porach roku, a m.in.:
1. Prowadzono prace porządkowe na terenie 

muzeum oraz drobne remonty i konserwa-
cje sprzętu i eksponatów:
– wykonano rekonstrukcję drewnianych 

kiwonów,
– przeprowadzono niezbędne naprawy in-

stalacji sygnalizacji ppoż.,
– wykonano gruntowne czyszczenie i prze-

glądy ekspozycji w Domu Łukasiewicza 

(lampy naftowe) oraz w multimedialnej 
sali ekspozycji badań wydobycia i rozsyłki 
gazu ziemnego w pawilonie wystawo-
wym;

2. Zrealizowano zadanie inwestycyjne: Podróż 
w czasie do Domu Łukasiewicza – utworze-
nie interaktywnych ekspozycji w Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
w Bóbrce – gabinet. Zainstalowany został 
duży telewizor w ramie obrazowej, sta-
nowiącej oprawę dla telewizora oraz po-
wierzchnie imitujące lustro. Na wymienio-
nym sprzęcie wyświetlany jest film z trzema 
aktorami (postaciami wspólników);

3. Rozpoczęto i prowadzono prace przy zada-
niu: „Remont i przebudowa Domu Ignace-
go Łukasiewicza w Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego w Bóbrce – etap I”, 
obejmujące: – wzmocnienie fundamentów 
oraz muru przy zejściu do piwnicy; – wyko-
nanie izolacji poziomych i pionowych ścian 
fundamentowych i ścian piwnic; – wykona-
nie drenażu i odwodnienia;

4. W budynku kieratu wykonano i zainstalo-
wano duże tablice poglądowe. Wykonano 
również projekt nowego multimedialnego 
oświetlenia eksponatów;

5. Zarząd Fundacji Bóbrka wystąpił do Polskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z wnioskami 
o określenie warunków przyłączenia obiek-
tów muzeum do sieci dystrybucyjnej;

6. Uzyskano prawomocną decyzję na wyko-
nanie kanalizacji deszczowej oraz budowę 
wylotu w celu odprowadzenia wód opa-
dowych i roztopowych na działce ewid. 
1157/22 w Bóbrce, w ramach zamierzenia 
inwestycyjnego p.n.: „Remont i przebudo-
wa Domu Łukasiewicza w Bóbrce”;

7. Kontynuowano prace przy remoncie ogro-
dzenia terenu muzeum w Bóbrce;

8. Przygotowano do druku i rozesłano kolejny 
numer kwartalnika „Wiek Nafty” (4/2014). 
W przygotowaniu do druku jest nr 1/2015;

9. Ogłoszono VIII edycję konkursu plastyczne-
go pt. „Co wiemy o ropie naftowej?”;

10. Rozpoczęto prace nad opracowaniem 
i przygotowaniem nowej strony interneto-
wej muzeum;

11. Przygotowano i wydrukowano materiały 
promocyjne i reklamowe muzeum;

12. W miejscowościach uzdrowiskowych Iwo-
nicz Zdrój i Rymanów Zdrój zamontowano 
plansze reklamowe muzeum;

13. Na bieżąco rozpowszechniane były ulotki 
i materiały promocyjne i reklamujące mu-
zeum. Reklama i promocja muzeum pro-
wadzona była w trakcie wszystkich imprez 
i przedsięwzięć, w których muzeum uczest-
niczyło i które współorganizowało;

Posiedzenie Głównej Komisji ds Historii 
i Muzealnictwa ZG SITPNiG

Główna Komisja ds. Historii i Muzealnictwa ZG SITPNiG podczas obrad. Fot. S. Szafran
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14. Pozyskano od PGNiG S.A. Oddział w Sa-
noku sprężarkę typu RB 25/40 (z kopalni 
Żurawica).

15. Pozyskano z fabryki maszyn Glinik modele 
świdrów;

16. Pozyskano z PGNiG Technologie – Naftomet 
unikatowy, XIX wieczny album z fotografia-
mi z początków działalności zakładu, po-
nadto otrzymano spis wyposażenia rafinerii 
krośnieńskiej z 1940 r.;
W dyskusji członkowie komisji z uznaniem 

odnieśli się do zakresu prac zrealizowanych 
i zaplanowanych przez Zarząd Fundacji Bóbrka 
w muzeum na 2015 r.

W dalszej części obrad komisji kol. Tade-
usz Wais przedstawił projekt wystawy pt.: 

„Polska myśl techniczna w poszukiwaniach 
i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego” 
przygotowanej na X Polski Kongres Naftowców 
i Gazowników – Bóbrka 2015. Komisja z uzna-
niem odniosła się do przygotowanego projektu 
wystawy.

Zagadnieniem bardzo ważnym dla środo-
wiska naftowców i gazowników jest kilkakrot-
nie podnoszona na zebraniach komisji sprawa 
gromadzenia w Oddziałach SITPNiG i Kołach 
Zakładowych materiałów upamiętniających lu-
dzi, historię i osiągnięcia firm zlikwidowanych 
w procesie restrukturyzacji przemysłu nafto-
wego i gazowniczego. Władze Stowarzyszenia 
wszystkich szczebli powinny zwracać na te pro-
blemy szczególną uwagę.

Janusz Pudło przypomniał, że cztery lata temu 
(na 65-lecie SITPNiG) została przygotowana i udo-
stępniona do zwiedzania na antresoli w budynku 
„Kanadyjki”, stała ekspozycja poświęcona historii 
stowarzyszeń naftowych na ziemiach polskich. Na 
ekspozycji pokazano liczne dokumenty działalności 
polskich stowarzyszeń naftowych, w tym najszerzej 
SITPNiG. Zauważa się jednak, że niektóre sektory, 
w szczególności niektórych oddziałów SITPNiG SA 
dość ubogie. Stąd konieczność uzupełnienia zbio-
rów o nowe dokumenty. Przyszłoroczny Jubileusz 
70-lecia SITPNiG powinien być dopingiem do 
wzbogacenia i uzupełnienia zbiorów.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

20 marca 2015 r. w sali konferencyjnej 
PKN ORLEN SA w Warszawie przy ul. Bielań-
skiej 12 odbyło się XLIII posiedzenie Rady Fun-
dacji Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył kol. 
Czesław Bugaj – prezes Rady Fundacji. Obok 
spraw proceduralnych głównymi tematami po-
siedzenia były:
• Sprawozdanie Zarządu z działalności mery-

torycznej Fundacji Bóbrka w roku 2014;
• Sprawozdanie finansowe Zarządu Fundacji 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
za okres 1.01.2014 – 31.12.2014 roku;

• Sprawozdanie z działalności Rady Fundacji 
Bóbrka w roku 2014,

• Informacja Zarządu Fundacji Bóbrka o dzia-
łalności Fundacji od 20 listopada 2014 r.;

• Ocena stanu przygotowań do wykonania 
nowych przyłączy gazowych do obiektów 
Muzeum w Bóbrce;

• Ocena przebiegu prac związanych z remon-
tem i przebudową „Domu Łukasiewicza” 
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-

niczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bó-
brce – zakończenie I etapu i plany na rok 
2015;

• Udzielenie zgody dla Zarządu Fundacji Bó-
brka na podpisanie umowy na zakup i in-
stalację agregatu prądotwórczego dla za-
bezpieczenia obiektów muzeum w Bóbrce.
Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-

wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt. 3 Statutu 
Fundacji, przeanalizowała i oceniła przedsta-
wione przez Zarząd Fundacji: „Sprawozdanie 
merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce” oraz 
„Sprawozdanie finansowe Fundacji Bóbrka” za 
okres 01.01.2014 – 31.12.2014. Rada Fundacji 
pozytywnie oceniła działalność Zarządu Fundacji 
w roku 2014, stwierdzając postęp w organiza-
cji pracy muzeum oraz pracach inwestycyjnych, 
konserwatorskich i remontowych na obiektach 
muzealnych, przy równoczesnej oszczędnej 
i racjonalnej gospodarce funduszami fundacji. 

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce wyraziła uznanie Zarządowi oraz 
całemu zespołowi pracowników Fundacji za 
działalność w roku 2014. Rada Fundacji Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. 
Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, w oparciu o § 
31 pkt  3 Statutu Fundacji, postanowiła przyjąć 
przedłożone przez sekretarza Rady „Sprawozda-
nie z działalności merytorycznej Rady Fundacji 
w roku 2014” w celu przedłożenia fundatorom.

Rada pozytywnie oceniła wielokierunko-
we działania Zarządu Fundacji zmierzające do 
definitywnego przyłączenia obiektów muzeum 
do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazow-
nictwa. Równocześnie z uznaniem przyjęta 
została informacja o realizacji remontu „Domu 
Łukasiewicza”.

Rada Fundacji udzieliła Zarządowi zgody na 
podpisanie umowy na zakup i instalację agrega-
tu prądotwórczego dla zabezpieczenia działal-
ności obiektów muzeum w Bóbrce w sytuacjach 
awaryjnych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

XLIII posiedzenie Rady Fundacji Bóbrka

Rada Fundacji Bóbrka podczas obrad (od prawej): Adam Lewandowski – wiceprezes Rady, 
Czesław Bugaj – prezes Rady i Mieczysław Jakiel – członek Rady. Fot. S. Szafran

Zarząd Fundacji w czasie referowania sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2014: (od 
prawej) Bohdan Gocz – prezes, Barbara Olejarz – dyrektor Muzeum i Stanisław Kubit – główny 
księgowy. Fot. S. Szafran
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16 marca 2015 r. odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG, 
która działając w oparciu o § 40 Statutu SITPNiG , 
§ 4 Regulaminu GKR oraz § 10 ust. 4 i 5 Regula-
minu Gospodarki Finansowej SITPNiG, przeanali-
zowała całokształt pracy Stowarzyszenia w roku 
2014, a w szczególności Zarządu Głównego 
oraz jego organów doradczych i agend, a także 
Oddziałów SITPNiG. Zebraniu przewodniczył kol. 
Stanisław Józefczyk.

Główna Komisja Rewizyjna po przeanali-
zowaniu przedłożonych przez Zarząd Główny 
SITPNiG dokumentów oraz na podstawie proto-
kołów kontroli przeprowadzonych przez zespół 
kontrolny GKR w poszczególnych sferach dzia-
łalności Stowarzyszenia, sformułowała swoje 
stanowisko na temat całokształtu działalności 
SITPNiG w 2014 r., w którym przedstawiła pozy-
tywne elementy w działalności poszczególnych 
ogniw organizacyjnych, organów doradczych 
i agend Stowarzyszenia, a także negatywne zja-

wiska obserwowane w ubiegłym roku w niektó-
rych sferach pracy SITPNiG.

W syntetycznym ujęciu, przyjęta przez GKR 
jednogłośna ocena działalności Stowarzyszenia 

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG
w roku 2013 eksponuje następujące stwierdzenia:
1. Działalność Stowarzyszenia była zgodna ze Sta-

tutem i uwzględniała uchwały XXXVIII Walne-
go Zjazdu Delegatów oraz uchwał zebrań spra-
wozdawczo-wyborczych Oddziałów SITPNiG.

2. Przyjęte na rok 2014 podstawowe zadania 
programowe zostały wykonane.

3. Prowadzona działalność finansowa była 
zgodna ze Statutem SITPNiG, Ustawą o ra-
chunkowości oraz regulaminami obowiązu-
jącymi w Stowarzyszeniu.
Główna Komisja Rewizyjna zapoznała się 

z projektem Budżetu SITPNiG na 2015 r. i po 
dyskusji uznała, że przyjęte założenia i wielkości 
kwot budżetowych umożliwiają realizację po-
szczególnych zadań określonych zatwierdzonym 
przez Zarząd Główny SITPNiG planem działalno-
ści Stowarzyszenia na bieżący rok.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG
16 marca 2015 r. odbyło się w Krakowie 

posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu 
przewodniczył kol. Marek Dobryniewski. Przed-
miotem posiedzenia było:

• ocena wykonania planu finansowego 
SITPNiG za 2014 r.,

•  zaopiniowanie projektu budżetu Stowa-
rzyszenia na 2015 r.,

• problemy marketingowe wydawnictw 
stowarzyszeniowych,

• sprawy bieżące i wniesione.
Komisja przeanalizowała przedłożony przez 

sekretarza generalnego i Biuro Zarządu Główne-
go SITPNiG projekt sprawozdania finansowego 
SITPNiG za rok 2014. W dyskusji członkowie ko-
misji stwierdzili, że przedłożone sprawozdanie 
dobrze opisuje sytuację finansową Stowarzy-
szenia, a dokumenty wskazują, że gospodarka 
finansowa na wszystkich szczeblach dyspozy-
cyjnych prowadzona była prawidłowo, zgod-
nie z zatwierdzonym planem finansowym. Rok 
2014 zakończył się dodatnim saldem. Po dysku-
sji komisja pozytywnie oceniła realizację planu 
finansowego SITPNiG w ubiegłym roku.

Komisja szczegółowo przeanalizowała 
przedłożony przez sekretarza generalnego i Biuro 
Zarządu Głównego SITPNiG projekt budżetu Sto-
warzyszenia na rok 2015. W dyskusji zwrócono 
uwagę na to, że przedłożony projekt budżetu jest 

bardzo zbliżony do przyjętego na poprzednim 
posiedzeniu Zarządu Głównego SITPNiG prowi-
zorium budżetowego na rok 2015, co wskazuje, 
że przyjęte w prowizorium podstawowe wiel-
kości i wskaźniki oraz ograniczenie działalności 
Stowarzyszenia są właściwie dostosowane do 
warunków pracy jednostek organizacyjnych 
SITPNiG. W dyskusji członkowie komisji zwracali 
uwagę na przewidywane znaczne zmniejszenie 
wielkości wpływów do budżetu Stowarzyszenia, 
wynikające zarówno ze zmniejszenie się liczby 
członków wspierających, jak również ze wzglę-

du na możliwy spadek sprzedaży w prowadzo-
nej działalności gospodarczej SITPNiG. Komisja 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony budżet 
SITPNiG na rok 2015.

Ponadto komisja uznała, że jedną z możli-
wości poprawy stanu finansowego Stowarzy-
szenia jest aktywniejsza działalność marketingo-
wa wydawnictw stowarzyszeniowych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Fot. S. Szafran

Fot. S. Szafran
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Obchody Dnia Patrona w szkole podstawowej 
im. Ignacego Łukasiewicza w Czarnej

Palma Wielkanocna w Ropience

Wiesław Turzański

ODDZIAŁ SANOK

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w SanokuFot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

23 marca 2015 r. na początku wio-
sny, było obchodzone Święto Szkoły 
z okazji Dnia Patrona.

Młodzież szkolna o godz. 800 zgromadziła 
się w kościółku w Czarnej, by uczestniczyć we 
mszy świętej. Następnie ze sztandarem szkoły 
podstawowej i gimnazjum przemaszerowali do 
budynku szkoły.

W uroczystej akademii uczestniczyli przed-
stawiciele Urzędu Gminy w Czarnej, PGNiG 
Oddział w Sanoku, SITPNiG Oddział w Sanoku, 
CK „Perła Bieszczadzka”, księża, Straż Graniczna, 
Rada rodziców, nauczyciele oraz uczniowie szko-

ły. Po przemówieniach i życzeniach, przystąpiono 
do wręczenia nagród dla laureatów szkolnego 
konkursu wiedzy o patronie – Ignacym Łuka-
siewiczu. Po części oficjalnej uczniowie zapre-
zentowali swój program artystyczny. Najpierw 
zatańczyły czterolatki, następnie zerówka, która 
zaprezentowała program w stylu „country”.

Na koniec występów zebrani na widow-
ni mogli poznać „Historię Światła” ukazaną 
w montażu słowno-muzycznym, ilustrowanym 
odpowiednią muzyką i efektami dźwiękowymi, 
podczas którego zostało przypomniane krótkie 
kalendarium z życia patrona szkoły Ignacego 

Łukasiewicza. W programie brali udział ucznio-
wie klas IV-VI.

Uroczystość przebiegła w bardzo mi-
łej atmosferze, ku zadowoleniu wszystkich 
uczestników.

Wiesław Turzański

W Niedzielę Palmową tj. 29 marca 2015 
roku w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łu-
kasiewicza w Ropience odbył się już po raz 
czternasty konkurs wykonania palm ze szkół 
powiatu bieszczadzkiego. Uczniowie z gimna-
zjum wystawili budzące wiele emocji i refleksji 
widowisko teatralne o tematyce wielkanocnej. 
W tym roku była to Droga Krzyżowa wzbogaco-
na  wieloma wzruszającymi scenkami wziętymi 
„prosto z życia”.

W uroczystości uczestniczyli radni z okolicz-
nych wiosek, przedstawiciel SITNiG Oddział w Sa-
noku, dyrektorzy Szkół z powiatu bieszczadzkie-
go, Rada Rodziców, mieszkańcy okolicznych wsi 
oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły w Ropien-
ce. Po występach Komisja Konkursowa oceniła 
prace w Konkursie „Palma Wielkanocna 2015” 
i przyznała odpowiednie miejsca. Laureatom 
przyznano nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Każdy z gości otrzymał upominek związnay 
ze świętami wielkanocnymi.

Wiesław Turzański

 •   producenci środków smarowych, olejów bazowych, 
dodatków do olejów, smarów i cieczy technologicznych

 •   dystrybutorzy komponentów do środków smarowych

 •   pracownicy działów B+R

 •   kadra zarządzajaca gospodarką smarową

 •   przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych

 •   producenci i dostawcy sprzętu laboratoryjnego

 •   użytkownicy środków smarowych 

•   najnowsze narzędzia badawcze stosowane w oznacza-
niu parametrów fizyko-chemicznych i właściwości 
użytkowych środków smarowych

•  problemy użytkowników środków smarowych

•   nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych 
zastosowań.

•   rynek środków smarowych wczoraj, dziś i jutro

ADRESACI KONFERENCJI

TEMATYKA KONFERENCJI

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt: 1.650 zł netto + 23% VAT. Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, 

przerwy kawowe, obiad/lunch, udział w uroczystej kolacji, udział w wieczorze regionalnym, 2 noclegi ze 
śniadaniem, dodatkowe atrakcje

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2015 r. Więcej informacji na stronie www.srodkismarowe2015.inig.pl

Hotel Krynica****
 Krynica-Zdrój

27-29 maja 2015 r.

Kontakt

Magdalena Skórska-Sawina
Tel. 12 61 77 495
Fax: 12 61 77 518

www.srodkismarowe2015.inig.pl
e-mail: srodkismarowe2015@inig.pl

Organizatorzy

NOWOCZESNE ŚRODKI SMAROWE 
DO SPECJALISTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ 
W URZĄDZENIACH PRZEMYSŁOWYCH, 

TRANSPORCIE I KOMUNIKACJI

Patroni medialniSposorGłówny Partner Partnerzy branżowi
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 •   producenci środków smarowych, olejów bazowych, 
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przerwy kawowe, obiad/lunch, udział w uroczystej kolacji, udział w wieczorze regionalnym, 2 noclegi ze 
śniadaniem, dodatkowe atrakcje

Na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2015 r. Więcej informacji na stronie www.srodkismarowe2015.inig.pl

Hotel Krynica****
 Krynica-Zdrój

27-29 maja 2015 r.
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Tel. 12 61 77 495
Fax: 12 61 77 518

www.srodkismarowe2015.inig.pl
e-mail: srodkismarowe2015@inig.pl
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NOWOCZESNE ŚRODKI SMAROWE 
DO SPECJALISTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ 
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TRANSPORCIE I KOMUNIKACJI

Patroni medialniSposorGłówny Partner Partnerzy branżowi
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Konferencja dotycząca rozbudo-
wy Podziemnego Magazynu Gazu 
Wierzchowice odbyła się 17 marca 
na terenie magazynu i w Trzebni-
cy. PMG powstał w dawnym złożu 
gazu ziemnego, eksploatowanym 
przez PGNiG SA Oddział w Zielo-
nej Górze.

Podczas konferencji podsumowano realiza-
cję rozbudowy PMG Wierzchowice do pojemno-
ści czynnej 1,2 mld m3. Pierwsza część spotka-
nia odbyła się na terenie instalacji. Przybyłych 
powitał Zbigniew Gmiński, kierownik Działu 
Podziemnego Magazynowania Gazu w PGNiG 
SA Oddział w Zielonej Górze, który prowadził 
również późniejszą konferencję. Zaprosił na 
część szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa 
podczas pobytu na instalacji oraz na zwiedzanie 
prowadzone przez kierownika obiektu.

Od lat 70-tych
Goście mieli okazję najpierw na podsta-

wie makiety, a potem „na żywo” zapoznać się 

Z. Gmiński przedstawił w sali konferencyjnej PMG Wierzchowice program spotkania. Fot. Dorota Mundry 

Większy magazyn

Dorota Mundry 

ważne dla bezpieczeństwa energetyczne-
go zapasy gazu ziemnego. Żeby zrozumieć 
dlaczego akurat tu powstała taka instalacja, 
warto cofnąć się w czasie o prawie 45 lat – 
do roku 1971. Wtedy to odkryto złoże gazu 
ziemnego Wierzchowice. Eksploatację złoża, 
na którym funkcjonuje magazyn, rozpoczęto 
w 1972 r. 

Przez 23 lata wydobyto niemal 8 mld m³ 
gazu zaazotowanego, co stanowi 65% jego za-
sobów. Resztę przeznaczono na tzw. „poduszkę 
gazową” – gaz w złożu, który ma za zadanie 
utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w maga-
zynie oraz zachowanie odpowiednich parame-
trów pozwalających na prawidłowe funkcjono-
wanie instalacji. 

z instalacją i obiektami wchodzącymi w skład 
PMG Wierzchowice. Magazyn po rozbudowie 
jest użytkowany od dwóch lat, zatłaczając 

Gościem konferencji był wiceprezes PGNiG SA Zbigniew Skrzypkiewicz. Fot. Dorota Mundry



Realizatorom budowy PMG podziękował dyrektor Oddziału w Zielonej Górze Krzysztof Potera. Fot. Dorota Mundry

J. Żądło przedstawił gościom na podstawie makiety główne części instalacji, a w swojej prezentacji omówił historię  obiektu – od 
złoża do magazynu. Fot. Dorota Mundry

Po zapoznaniu się z makietą i dyspozytornią goście przeszli na instalację. Fot. Marek Zakrocki

Kopalnię przeznaczono na podziemny ma-
gazyn gazu w 1995 r. Warto wspomnieć, że 
odwiercono tu pierwszy w Polsce pozytywny 
odwiert horyzontalny z odcinkiem poziomym 
o długości 450 m. W ramach planowanej roz-
budowy PMG Wierzchowice do pojemności 
czynnej 1,2 mld m³ w latach 1999-2005 wyko-
nano 13 rekonstrukcji starych odwiertów w celu 
dostosowania ich do pracy w warunkach wyż-
szych ciśnień spodziewanych na magazynie po 
rozbudowie. W następnych latach wykonano 
kolejne odwierty horyzontalne, zainstalowano 
urządzenia przystosowane do automatycznego 
sterowania. 

Na terenie PMG Wierzchowice znajduje 
się również blok gazowo-parowy produkujący 
ciepło do celów technologicznych oraz energię 
elektryczną zasilającą silniki sprężarek. 

W ramach podsumowania
W drugiej części dnia w Trzebnicy odbyła 

się sesja, podczas której kierownik obiektu Jan 
Żądło przedstawił historię zarówno KGZ Wierz-
chowice, jak i magazynu. Jego zastępcy Miro-
sław Majchrzak i Mirosław Szczepański przy-
bliżyli techniczne i technologiczne rozwiązania 
zastosowane w różnych częściach instalacji.

Prezentacje gości z Instytutu Nafty i Gazu 
oraz kancelarii prawnej dotyczyły m.in. finan-
sowania inwestycji i wykorzystania środków 
unijnych oraz trudnych sytuacji związanych z re-
alizacją umowy na budowę instalacji.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze




