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Szanowni Czytelnicy
Kwietniowe wydanie „Wiadomości…” 

obfituje w różnego rodzaju bogaty materiał 
sprawozdawczy, tak z życia stowarzyszenia, jak 
również o charakterze naukowo-technicznym 
do zapoznania z którym na wstępie serdecznie 
zachęcam. 

I tak ten krótki przegląd zawartości tego nu-
meru zaczynam od rozdziału „Nauka i technika”, 
którym zawsze rozpoczynamy każde kolejne wy-
danie. Na początku publikujemy artykuł Martyniki 
Pałuchowskiej z Instytutu Naftowego, pt. „Paliwa 
etanolowe drogą do realizacji dyrektyw UE (FQD 
i RED)”. Jest to artykuł koncentrujący się z jed-
nej strony wokół aspektów ustawodawczych, 
narzucanych producentom paliw i silników spa-
linowych w zakresie stosowania biokomponen-
tów – przybliża nam sytuację w tym zakresie na 
świecie. Z drugiej zaś strony przedstawia aspekt 
techniczny i analityczny nowoczesnych etanolo-
wych paliw silnikowych. Pokazuje rozwój tego 
kierunku, szczególnie w krajach o dużej świado-
mości ekologicznej. Autorka wskazuje również na 
wzrost w krótkiej przyszłości zapotrzebowania na 
paliwa z biokomponentami oraz wyraźnie pod-
kreśla, że obecnie oddziaływanie paliw etano-
lowych na pracę silnika samochodowego i jego 
elementy konstrukcyjne nie stwarzają zagrożenia. 
Bardzo interesujący artykuł i na pewno uporząd-
kuje wiedzę w tym zakresie wielu z nas.  

Drugim materiałem w tym rozdziale jest 
artykuł pt. „Badania zaczynów cementowych 
przeznaczonych do uszczelniania otworów 
wiertniczych”, którego autorami są również 
pracownicy Instytutu Naftowego: Marcin Kre-
mieniewski i Marcin Rzepka. Mimo że materiał 
zaprezentowany dotyczy węższej grupy naszych 
Czytelników, to również z punktu widzenia, za-
równo świadomości społecznej, ekologicznej 
oraz technicznej warto ten temat poruszać, z nim 
się zapoznać i dyskutować wokół niego. Dzisiej-
sza wiedza jaką posiada INiG oraz stosowane 
technologie cementowania rur okładzinowych 

za pomocą odpowiednio dobranych zaczynów 
cementowych, w sposób niestwarzający zagro-
żeń zarówno technicznych w otworach, jak też 
ekologicznych związanych z tzw. nieszczelnością 
przestrzeni pierścieniowej w otworze wiertniczym 
powinna być szeroko pokazywana i przekazywa-
na coraz to większej ilości osób, które w Polsce 
dyskutują na te tematy szczególnie przy okazji 
wierceń za tzw. gazem łupkowym.

Kolejne dwa artykuły mają charakter pro-
mocyjny, ale również i informacyjny w swoim 
zakresie. Jeden z nich prezentuje wykorzystanie 
kabli światłowodowych jakie zwykle obecnie to-
warzyszą sieciom gazociągowym do szerokiego 
zakresu komunikacji oraz sprzęt teleinformatycz-
ny niezbędny do szerokiego i efektywnego wy-
korzystania w równych warunkach, jak i zakresie 
możliwości takich sieci.  Drugi natomiast jest 
w pewnym sensie beletrystyczną opowieścią ro-
dem z USA, w treści której ujawnia się promocja 
nowoczesnych urządzeń wiertniczych. Oba te ar-
tykuły pokazują nowe możliwości technologiczne 
w różnym zakresie znane na naszym rynku. Myślę 
zatem, że znajdą one swoich odbiorców. 

W kolejnym rozdziale „Wieści z polskich firm” 
oprócz innych informacji Oddział PGNiG w Zielo-
nej Górze informuje nas o wydarzeniach jakie 
w najbliższym czasie staną się faktami o znacze-
niu gospodarczym dla Polski. Są to: uruchomienie 
największego w Polsce podziemnego magazynu 
gazu - PMG Wierzchowice oraz Kopalni Ropy 
Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, która sta-
nowi kompleksowe zagospodarowanie złóż ropy 
naftowej Lubiatów-Sowia Góra, Grotów i złoża 
gazu ziemnego Międzychód.

Tuż przed Biuletynem Informacyjnym Zarzą-
du Głównego SITPNIG w tzw. skrócie publiku-
jemy najciekawsze informacje branżowe, jakie 
miały miejsce od poprzedniego wydania „Wia-
domości…”. Wracając jednak do Biuletynu ZG to 
sadzę, że wszystkich członków SITPNiG zaintere-
suje sprawozdanie z działalności stowarzyszenia 
w 2011 r. – zatwierdzone na XIII Posiedzenia 
Zarządu Głównego, które miało miejsce w Wo-
janowie k. Jeleniej Góry oraz relacja z VIII Sym-
pozjum SITPNiG. W tym miejscu jeszcze raz chcę 
podziękować organizatorom z Oddziału SITPNIG 
we Wrocławiu za wybór miejsca i doskonałą or-
ganizację sympozjum. Bogato w tym numerze 
prezentuje się Oddział w Tarnowie. Zachęcam 
tym samym pozostałe oddziały do podobnej for-
my przekazu swojej działalności. 

Całość tego numeru „Wiadomości…” zamy-
kają relacje z ciekawszych konferencji oraz infor-
macje sportowe i kulturalne. 

Fo
t. 

ar
ch

. A
tla

s 
Co

pc
o 

Po
ls

ka
 S

p.
 z 

o.
o.

 



4(168)/2012
kwiecień

2

	 PGNiG	SA	sprzedało	rekordową	
	 ilość	5,1	mld	m	szesc.	gazu	
	 w	I	kwartale	2012	roku	 27

	 GK	PGNiG	wdraża	politykę	wspólnych	zakupów	 27
	 Eksport	ropy	rosyjskiej	przez	Naftoport	wstrzymany	 27
	 Gaz	niekonwencjonalny	na	Monoklinie	Przedsudeckiej	 27
	 Ważne	odkrycie	na	Morzu	Czarnym	 28
	 Gaz	z	łupków	na	Ukrainie	 28
	 ExxonMobil	i	Rosnieft	planują	wspólne	inwestycje	 28
	 Chiny	potrzebują	więcej	ropy	 28
	 Sukcesy	poszukiwań	w	Afryce	Wschodniej	 28
	 LOTOS	wchodzi	na	rynek	

	 petrochemikaliów	 29
	 Wyższa	efektywność	nowego	

	 hydrokrakingu	gdańskiej	rafinerii	 29
	 GAZ-SYSTEM	S.A.	partnerem	

	 strategicznym	Forum	
	 Odpowiedzialnego	Biznesu	(FOB)	 30

	 Biuro	Studiów	i	Projektów	Gazownictwa	
	 GAZOPROJEKT	S.A.	wygrało	przetarg	
	 na	sporządzenie	Studium	wykonalności	
	 polsko-słowackiego	połączenia	międzysystemowego	 30

	 Paliwa	etanolowe	drogą	do	realizacji	dyrektyw	UE	
	 (FQD	i	RED)	 4

	 Wierzchowice	i	Lubiatów	
	 rosną	w	oczach	 22

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

31-503	Kraków,	ul.	Lubicz	25,	tel./fax	(0-12)	421	32	47	
e-mail:	sitpnig@sitpnig.pl,		http://www.sitpnig.

ADRES REDAKCJI
ul.	Kościuszki	34,	38-300	Gorlice,	tel./fax	(0-18)	352	64	84
e-mail:	redakcja.wnig@interia.pl,		http://www.wnig.pl

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

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

Wersja	pierwotna	(referencyjna)

NAKŁAD: 1500	egz.

PRENUMERATA I KOLPORTAŻ:	tel./fax	(0-18)	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.	–	Fragment	instalacji	na	terenie	PMG	Daszewo.	Fot.	Paweł	Chara

	 Badania	zaczynów	cementowych	przeznaczonych	
	 do	uszczelniania	otworów	wiertniczych	 9

	 Sieć	przez	światłowód	 14

	 Wiercenia	w	poszukiwaniu	
	 gazu	ziemnego	w	stanie	Arkansas	 18

	 Porost	prawdę	Ci	powie	 22
	 Plebiscyt	czytelników	

	 „Przeglądu	Technicznego”	 25
	 Krakowianka	Roku	2012	 25



3
4(168)/2012

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	–	dr	hab.	inż.	Rafał	Wiśniowski
Sekretarz	redakcji	–	Konrad	Korona

Redaktorzy tematyczni:
dr	inż.	Krystian	Liszka	–	Gazownictwo
dr	hab.	inż.	Rafał	Wiśniowski	–	Wiertnictwo
dr	hab.	inż.	Jan	Lubaś	–	Eksploatacja	złóż	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego,	inżynieria	złożowa
mgr	inż.	Robert	Nowak	–	Przemysł	rafineryjny,	magazynowanie	i	dystrybucja	produktów	naftowych	

RADA PROGRAMOWA WNiG
prof.	dr	hab.	inż.	Maria	Ciechanowska	–	przewodnicząca
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Stryczek	–	z-ca	przewodniczącego
mgr	inż.	Marek	Lesisz	–	z-ca	przewodniczącego
dr	inż.	Aleksander	Klupa	–	sekretarz

Członkowie:
dr	inż.	Beata	Altkorn
mgr	inż.Urszula	Furtak
mgr	inż.	Adam	Górka
mgr	inż.	Wojciech	Kantor
mgr	inż.	Jacek	Marczyk
mgr	Maciej	Nowakowski
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Rychlicki
dr	inż.	Stanisław	Szafran
dr	inż.	Zygmunt	Śliwiński
mgr	inż.	Jan	Wicorek

	 Kalendarium	 31
	 Jubileusze	urodzinowe	Koleżanek	i	Kolegów	 31
	 XIII	Posiedzenie	Zarządu	Głównego	SITPNiG	 31

	 Konferencja	prasowa	w	Państwowym	Instytucie	
	 Geologicznym	 47

	 Konferencja	Górnicza	„Górnictwo	Otworowe	w	obliczu	
	 zmian	Prawa	geologicznego	i	górniczego”	 48

	 GAZ:	Rosja,	Polska,	Europa	–	konferencja	
	 międzynarodowa	w	Warszawie	 49

	 Podsumowanie	seminarium	„Nowe	prawo	gazowe.	
	 Konsekwencje	dla	sektora”	 50

	 Wnioski	związane	z	projektem	rządowym	ustawy	
	 Prawo	gazowe	–	wybrane	zagadnienia	–	odbiorca	
	 chroniony	i	odbiorca	wrażliwy	 51

	 Kieleckie	spotkania	inżynierskie	 42
	 Spotkanie	w	Leżajsku	członków	Koła	SITPNiG	

	 w	Rzeszowie	 43
	 Rodzaje	materiałów	do	budowy	sieci	gazowej	

	 –	Sympozjum	SITPNiG	w	Tarnowie	 44

	 Zawody	sportowe	 53

	 Mandżuria	w	Zielonej	Górze	 55

	 Gazownictwo	kaliskie	wczoraj	i	dziś	 56

	 Posiedzenie	Głównej	Komisji	Finansowo-Budżetowej	
	 Zarządu	Głównego	SITPNiG	 36

	 Posiedzenie	Komisji	Statutowej	SITPNiG	 36
	 Posiedzenie	Głównej	Komisji	Organizacyjnej	

	 Zarządu	Głównego	SITPNiG	 37
	 XXXIII	posiedzenie	Rady	Fundacji	Muzeum	

	 Przemysłu	Naftowego	i	Gazowniczego	im.	Ignacego	
	 Łukasiewicza	w	Bóbrce	 37

	 VIII	Sympozjum	SITPNiG	w	Wojanowie	 38

	 Konferencja	„POLSKA	NA	GAZIE	ŁUPKOWYM:	
	 Lokalne	perspektywy	globalnego	biznesu”	 41



4(168)/2012
kwiecień

4

Martynika Pałuchowska

Paliwa etanolowe drogą do realizacji 
dyrektyw UE (FQD i RED)

Summary 
Ethanol fuels containing bio-component 

fit into the recommendations of EU directives. 
These documents describe the quality of both 
the global and European level. Thus, the article 
presents information on current quality specifi-
cations for ethanol and ethanol fuels like E10 
and E85. Motor fuels, including ethanol fuels, 
have a tendency to pollute the engine parts and 
the impact on the emission of harmful substan-
ces emitted, which is still under investigation. 
The paper presents also the possibility of using 
ethanol fuels like E10 I E85 to power car gaso-
line engines.

Streszczenie
Paliwa etanolowe zawierające biokompo-

nent wpisują się w zalecenia dyrektyw UE. Ich 
jakość opisują dokumenty zarówno na pozio-
mie światowym, jak i europejskim. Stąd w ar-
tykule przedstawiono informacje o aktualnych 
specyfikacjach jakościowych etanolu i paliw 
etanolowych jak E10 i E85. Paliwa silnikowe, 
w tym paliwa etanolowe, charakteryzują się 
skłonnością do zanieczyszczania elementów 
silnika oraz wpływem na emisję szkodliwych 
składników spalin, co jest ciągle przedmiotem 
badań. W artykule  przedstawiono także moż-
liwości stosowania paliw etanolowych jak E10 
i E85 do napędu samochodowych silników ben-
zynowych.

Wstęp
Zmniejszające się zasoby ropy naftowej, 

niestabilność jej cen z tendencją wzrostową, 
wzrost efektu cieplarnianego wywoływanego 
emisją CO2 powodują, że poszukuje się nowych 
paliw alternatywnych. Na obecnym etapie roz-
woju techniki dużą szansę przynajmniej częścio-
wego uniezależnienia się od dostaw ropy nafto-
wej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
upatruje się w paliwach etanolowych.  

Kierunki rozwoju paliw silnikowych precy-
zuje wiele dokumentów i aktów prawnych. Na 
poziomie światowym jest to Światowa Karta 
Paliw, określająca wspólne, ogólnoświatowe 
zalecenia dla globalnej harmonizacji jakości 
paliw [1]. Na poziomie europejskim są to Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej w sprawie norm emisji EURO [2], 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) w sprawie jakości paliw ciekłych [3], Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
w sprawie udziału energii ze źródeł odnawial-
nych w paliwach silnikowych stosowanych 
w transporcie [4], strategia Unii Europejskiej 
prowadząca do zmniejszenia emisji CO2 z samo-
chodów [5, 6], normy europejskie CEN będące 
technicznym wyznacznikiem jakości paliw [7, 8, 
9]. Na poziomie krajowym jest to implementacja 
prawa Unii Europejskiej w postaci ustaw i roz-
porządzeń w sprawie jakości paliw i biopaliw 
ciekłych w oparciu o normy europejskie lub kra-
jowe [10, 11, 12, 13]. 

Skład chemiczny finalnego produktu, jakim 
jest paliwo do zasilania silników samochodo-
wych o zapłonie iskrowym, sukcesywnie ulega 
ewolucji, głównie na skutek działań ekologów 
w zakresie ograniczania zanieczyszczenia po-
wietrza atmosferycznego substancjami szkodli-
wymi pochodzącymi ze spalania paliw ropopo-
chodnych oraz postępu w rozwoju konstrukcji 
silników. Działania te wymuszają na konstrukto-
rach pojazdów samochodowych zmiany w kon-
strukcji układów zasilania, komory silnika, ukła-
dów oczyszczania spalin, a na producentach 
paliw dostosowania jego formuły chemicznej 
do wymagań konstruktorów samochodów, aby 
w efekcie zminimalizować emisję szkodliwych 
substancji powstających podczas spalania takie-
go paliwa. 

Wyrazem działań w dziedzinie ochrony 
powietrza atmosferycznego są wprowadzone 
w Unii Europejskiej w 1992 roku normy emisji 
spalin z samochodów osobowych. Normy te, 
w każdej kolejnej edycji zmniejszają dozwolo-
ną ilość emitowanych w gazach spalinowych 
związków szkodliwych takich jak: tlenek węgla 
(CO), węglowodory (HC), tlenki azotu (NOx) oraz 
cząstki stałe (PM). Obecnie standardy emisji 
spalin dla samochodów osobowych wyznacza 
norma EURO 5 obowiązująca od 1.09.2009 r., 

a wprowadzenie wymagań EURO 6 przewidzia-
ne jest na rok 2014 [2]. Równolegle, na bazie 
porozumień ze stowarzyszeniami producentów 
samochodów realizowana jest strategia Unii 
Europejskiej, mająca na celu konsekwentne 
zmniejszanie emisji CO2  z samochodów osobo-
wych na drodze zmniejszania zużycia paliwa [5, 
6]. Wymienione powyżej działania wymuszają 
ciągły postęp w konstrukcji i technologii silników 
spalinowych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne 
stawiają zwiększone wymagania w stosunku do 
materiałów eksploatacyjnych, a zwłaszcza paliw 
i olejów silnikowych. Szczególnie wysoka jakość 
paliw jest warunkiem wstępnym właściwej, sta-
bilnej pracy silnika oraz jego niskiej szkodliwości 
dla środowiska w całym okresie eksploatacji.

Nieuniknionym skutkiem spalania paliw 
w silnikach są osady powstające na ściankach 
komory spalania i w układzie dolotowym [14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23], które po-
wodują szereg negatywnych skutków w pracy 
silnika takich jak pogorszenie zdolności rozru-
chowych i przyspieszeń pojazdu, spadek mocy, 
wzrost zużycia paliwa, wzrost emisji toksycz-
nych składników spalin. Ograniczenie tych 
niekorzystnych zjawisk można uzyskać poprzez 
optymalizację składu chemicznego benzyn sil-
nikowych w kierunku zmniejszania zawartości 
węglowodorów o właściwościach osadotwór-
czych, takich jak węglowodory aromatyczne 
i olefinowe, optymalizację składu frakcyjnego, 
czy zastosowanie odpowiednich pakietów do-
datków uszlachetniających.

Dobór właściwej kompozycji chemicznej 
paliwa połączony z doborem odpowiednich 
pakietów dodatków uszlachetniających i ich 
dozowania będzie przekładać się na pracę sil-
nika samochodowego oraz czas jego bezawa-
ryjnej eksploatacji. Jakość paliwa, wynikająca 
z zastosowanej formuły, opisana jest zbiorem 
właściwości fizykochemicznych i właściwości 
użytkowych, które to parametry decydować 
będą o np. rozruchu, uzyskaniu stabilności pracy 
silnika oraz jego osiągów.

Ze względu na zastosowanie w samo-
chodach reaktorów katalitycznych w układach 
oczyszczania spalin, wycofano z benzyn silniko-
wych dodatki ołowiu i stopniowo w kompozycji 
benzyny silnikowej pojawiły się komponenty 
rafineryjne o zmienionej jakości np. wysokook-
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tanowy reformat, izomeryzat oraz organiczne 
związki tlenowe: jak alkohole jednowodoro-
tlenowe i etery. Wymagało to wybudowania 
w rafineriach instalacji izomeryzacji czy instalacji 
eteryfikacji, szczególnie w tych rafineriach, które 
posiadały już instalacje krakingu katalitycznego 
ze względu na dostępność surowca do etery-
fikacji. Spowodowało to wycofanie ze składu 
benzyny silnikowej niskooktanowych frakcji 
parafinowych, które stanowiły dobry surowiec 
do nowych instalacji. Kolejne zaostrzenia norm 
emisji EURO przyczyniły się do obniżenia zawar-
tości siarki w paliwach ze względu na nowo-
czesne i technologicznie zaawansowane układy 
oczyszczania spalin. Skutkiem tego producenci 
paliw musieli poddać odsiarczeniu pulę kom-
ponentów stosowanych do produkcji benzyn 
silnikowych, co wiązało się z koniecznością wy-
budowania instalacji odsiarczających i instalacji 
hydrokrakingu. 

Wytwarzanie benzyny silnikowej w rafine-
rii przerabiającej ropę naftową polega na od-
powiednim jakościowym i ilościowym doborze 
dyspozycyjnych frakcji węglowodorowych, który 
ma miejsce na bloku paliwowym rafinerii, gdzie 
komponenty dostarczane są z rafineryjnych 
procesów chemicznych. W zależności od tech-
nologicznego schematu przerobu ropy naftowej 
i jego stopnia skomplikowania do kompono-
wania benzyn silnikowych kierowane są różne 
ilości strumieni frakcji węglowodorowych [24]. 
Rafineryjne komponenty węglowodorowe, sto-
sowane do produkcji benzyn silnikowych, takie 
jak pierwotne frakcje benzynowe, reformat, 
frakcje benzyny krakingowej, alkilat, izomery-
zat, frakcje benzynowe z hydrokrakingu, frakcje 
aromatyczne, rafinaty, frakcje pirolityczne, frak-
cje pentanowe lub frakcje butanowe, są miesza-
niną różnych ilości indywiduów chemicznych, 
które można zakwalifikować do takich grup wę-
glowodorów jak: parafiny, izoparafiny, nafteny, 
olefiny, aromaty. W finalnej benzynie silnikowej 
liczba indywidualnych węglowodorów o zawar-
tości węgla od C4 do C14 wynosi około 500 [25]. 
Komponentami tlenowymi do produkcji benzyn 
silnikowych, są etery i alkohole jednowodoro-
wotlenowe. Przyczyniają się one do obniżenia 
zawartości olefin oraz węglowodorów aroma-
tycznych, w tym benzenu, bez pogorszenia liczb 
oktanowych benzyny silnikowej.  

Etanol jako komponent paliw 
etanolowych

Według [26] w Unii Europejskiej najbardziej 
zaawansowanymi i doświadczonymi krajami 
w zakresie praktycznego wykorzystania etanolu 
jako komponentu do benzyn silnikowych na po-
czątku lat 2000 były Szwecja i Polska. W Polsce 
udział benzyn silnikowych z zawartością etanolu 

w zakresie 4,5 – 5 % (V/V) w roku 2002 wynosił 
ok. 29 % [26]. W Szwecji, oprócz benzyny silni-
kowej z udziałem 5 %(V/V) etanolu, produkowa-
ne jest obecnie paliwo etanolowe E85, którym 
zasilanych jest około 170 000 samochodów FFV 
(Fuel Flexible Vehicle) [27, 28]. Obecnie Francja 
i Niemcy promują zarówno paliwa etanolowe 
E10 jak i E85 [29, 30, 31].

Największe doświadczenia w produkcji 
benzyny silnikowej z udziałem etanolu ma Bra-
zylia, która zajmuje pierwsze miejsce w świecie 
w produkcji etanolu paliwowego z 52% udzia-
łem w rynku tego biokomponentu [32]. Na 
rynku brazylijskim sprzedawane są paliwa silni-
kowe do samochodów z zapłonem iskrowym, 
gdzie udział etanolu wynosi 24 %(V/V) (E24) 
lub 100 %(V/V) (E100), przy czym alkohol do 
benzyny silnikowej dodawany jest, stosownie 
do wymogów prawa federalnego, w udziale 
procentowym ustalonym przez ministra rolnic-
twa [33, 34]. 

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są 
drugim na świecie producentem etanolu (43% 
światowej produkcji). Na rynku amerykańskim 
szeroko dostępna jest benzyna silnikowa z do-
datkiem 10 %(V/V) etanolu (E10) [35]. W Sta-
nach Zjednoczonych produkowane jest także 
paliwo etanolowe E85 zawierające 85 %(V/V) 
etanolu, którym zasilanych jest około 3 milio-
nów samochodów FFV [26]. 

Specyfikacje paliw etanolowych
Paliwa etanolowe, takie jak benzyna silni-

kowa E10 czy paliwo E85, które przeznaczone 
są do zastosowania w pojazdach samochodo-
wych wyposażonych w silniki z zapłonem iskro-
wym, muszą charakteryzować się jakościowymi 
parametrami fizykochemicznymi ujętymi w od-
powiednich specyfikacjach. Paliwa te powinny 
charakteryzować się także odpowiednimi wła-
ściwościami użytkowymi i eksploatacyjnymi. 
Instrukcje obsługi pojazdów samochodowych 
zamieszczają informację, jaki rodzaj paliwa jest 
wymagany do zasilania danego modelu samo-
chodu i wskazują, że paliwo powinno spełniać 
wymagania normy przedmiotowej. Dla paliw 
etanolowych w zależności od udziału w nim 
etanolu są to specyfikacje dla benzyny silniko-
wej lub paliwa etanolowego E85.

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej od 
wielu lat stosują benzynę silnikową, która za-
wiera do 10 %(V/V) etanolu, a jej wymagania 
podaje norma ASTM D 4814-10b. Dla paliw 
etanolowych ważna jest ochrona przed za-
wodnieniem, które niekontrolowane może do-
prowadzić do rozwarstwienia się paliwa z wy-
dzieleniem fazy wodnej. Oprócz wrażliwości na 
wodę, dla benzyn silnikowych zawierających 
etanol problem stanowi także zachowanie od-

powiedniej prężności par. Dla benzyny silniko-
wej zawierającej 9 ÷ 10 %(V/V) etanolu norma 
amerykańska umożliwia podwyższenie limitu 
prężności par o maksimum 1 psi (6,7 kPa). 
Poza tymi parametrami benzyna silnikowa z 10 
%(V/V) udziałem etanolu musi spełniać wszyst-
kie inne parametry zgodne z ASTM D 4814-
10b. W informacjach dodatkowych zawartych 
w normie podano, że zawartość związków 
tlenowych w benzynie, w tym etanolu, może 
przyczyniać się do występowania zjawiska koro-
zji metali stosowanych w systemie paliwowym 
samochodu takich jak: cynk, magnez, glin, oraz 
stal i stopy ołowiu i cyny. Obecnie jednak brak 
jest odpowiednich metod testowych dla oceny 
zjawiska korozji występującego na metalach 
innych niż miedź. Niemniej jednak zaleca się 
stosowanie dodatkowych testów korozyjności 
paliwa. Zgodnie z wymaganiami Amerykańskiej 
Agencji Ochrony środowiska (EPA), każdy gatu-
nek benzyny silnikowej w USA musi zawierać 
minimalną dawkę dodatku zapobiegającego 
powstawaniu osadów na elementach silnika 
samochodowego.

Z kolei paliwo etanolowe E85 jest w USA 
produkowane i dystrybuowane od około 10 lat. 
Jednak tylko około 1 % zużycia etanolu przypa-
da na E85. Sprzedaż paliwa E85 w roku 2009, 
prowadzona była w 1928 stacjach paliw na 
obszarze 43 stanów. Ta ilość stacji odpowiada 
około 1% całkowitej liczby stacji benzynowych 
[36]. Jakość dla tego paliwa opisuje specyfi-
kacja ASTM D 5798:10a. Paliwo etanolowe 
Ed75-Ed85 przeznaczone jest do zasilania samo-
chodowych silników z zapłonem iskrowym spe-
cjalnie zaprojektowanych dla stosowania tego 
paliwa alternatywnego.

W Unii Europejskiej obecnie wdrażana jest 
Dyrektywa 2009/30/WE, która podaje niezbędne 
dla ochrony zdrowia człowieka i środowiska na-
turalnego, ustalone wymagania jakościowe dla 
benzyny silnikowej zawierającej do 10 %(V/V) 
etanolu. Odnośnie stosowania pakietów dodat-
ków uszlachetniających, w Dyrektywie 2009/30/
WE podano, że zastosowanie detergentów może 
przyczynić się do utrzymania czystości silników, 
a tym samym ograniczenia emisji substancji 
toksycznych do powietrza atmosferycznego. Po-
stanowienia dyrektywy znajdą wyraz w normie 
produktowej EN 228, której publikację najnow-
szej wersji zaplanowano na koniec 2012 roku. 
W odniesieniu do paliwa etanolowego E85, 
jego specyfikacja została po raz pierwszy opra-
cowana i wdrożona przez Europejski Komitet 
Normalizacyjny - CEN w postaci dokumentu CWA 
15293:2005. Obecnie zakończone zostały prace 
CEN nad nowelizacją tej specyfikacji i w lutym 
2011 r. wydany został dokument w randze spe-
cyfikacji technicznej CEN/TS 15293:2011. 
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Dodatkowe wymagania jakościowe 
dla paliw etanolowych

Światowa Karta Paliw, która została opra-
cowana przez producentów samochodów i sil-
ników celem określenia takiej jakości paliw, 
jakiej wymagają technologie pojazdów, a także 
w celu globalnej harmonizacji jakości tych pa-
liw zgodnie z potrzebami silników i pojazdów, 
proponuje wymagania jakościowe, jakie w sto-
sunku do potrzeb silników pojazdów, w zależ-
ności od norm emisji w danym regionie świata, 
powinny spełniać paliwa. Dokument ten podaje 
wymagania dla paliw silnikowych [1] w czterech 
kategoriach. W Unii Europejskiej, jako regionie 
o ostrych wymaganiach co do emisji spalin 
(EURO 4 i EURO 5) jakość paliw, wg konstruk-
torów i producentów samochodów, powinna 
odpowiadać wymaganiom kategorii 4. W doku-
mencie tym wyznaczono szereg testów silniko-
wych dla badania wpływu paliwa na elementy 
silnika samochodowego. W testach oznacza się: 
czystość wtryskiwaczy; czystość komory spala-
nia; czystość zaworów dolotowych; zawieszanie 
zaworów dolotowych.

Oprócz wymagań obowiązkowych poda-
nych w normach przedmiotowych i w Świa-
towej Karcie Paliw w paliwach zawierających 
etanol, zaleca się wykonywanie badań dodat-
kowych parametrów użytkowych. Parametrem 
takim jest oddziaływanie korozyjne na stal. Wia-
domym jest, że etanol jest higroskopijny i może 
podwyższać skłonność paliwa do korodowania 
materiałów konstrukcyjnych silnika. 

Inny parametr nienormowany to oddzia-
ływanie paliw etanolowych na elastomery, 
z których wykonane są uszczelnienia połączeń 
w silniku samochodowym jak i w osprzęcie in-
frastruktury magazynowo-dystrybucyjnej. Pali-
wa etanolowe, charakteryzują się łatwością mi-
gracji w głąb elastomerów, nawet przy bardzo 
małej powierzchni kontaktu. Przyczyną tego jest 
to, że etanol, jak również wiele elastomerów 
oraz tworzyw sztucznych są polarnymi związ-
kami chemicznymi. Cząsteczki etanolu, które są 
mniejsze od cząsteczek węglowodorów łatwiej 
przenikają przez niektóre materiały [37]. Pro-
ces ten powoduje różnego typu nieodwracal-
ne zmiany. Elementem układu zasilania silnika 
samochodu, który jest szczególnie wrażliwy na 
rodzaj paliwa jest pompa paliwowa, w której 
znajdują się pierścienie i uszczelki wykonane 
z elastomerów.

Kolejny parametr, który jest badany to smar-
ność paliw etanolowych. Obniżenie zawartości 
siarki w benzynie silnikowej i wprowadzenie do 
formuły paliwa etanolu ma wpływ na zmianę 
właściwości smarnych paliw etanolowych. Eta-
nol zawarty w paliwie etanolowym przyczynia 
się do pełniejszego procesu spalania paliwa 

w silniku samochodowych. Taki proces prowa-
dzi do wytwarzania dużo mniejszej ilości sadzy, 
która charakteryzuje się właściwościami smar-
nymi, istotnymi dla prawidłowej pracy gniazd 
zaworowych. Badania w tym zakresie zostały 
podjęte w kilku ostatnich latach [38]. 

Wpływ etanolu w paliwie 
na skłonność do zanieczyszczania 
elementów silnika

Etanol, ze względu na swoje walory użyt-
kowe (wysoka liczba oktanowa, wzrost mocy 
silnika, efektywność energetyczną, obniżoną 
emisję szkodliwych składników spalin) jest sto-
sowany jako komponent paliw etanolowych do 
zasilania silników przystosowanych do spalania 
mieszanin niskoetanolowych (E10) oraz do zasi-
lania silników pojazdów FFV przystosowanych 
do spalania mieszanin wysokoetanolowych 
(E85). Wysokie ciepło parowania etanolu jest 
przyczyną chłodzenia strumienia wprowadzanej 
do komory spalania mieszanki paliwowo-po-
wietrznej, co łączy się ze zwiększeniem masy 
tego paliwa podawanej do cylindra komory spa-
lania silnika [39]. W efekcie następuje obniżenie 
temperatur występujących w komorze spalania. 
To z kolei uniemożliwia odparowanie cięższych 
frakcji benzynowych, które osiadają na jej ścian-
kach [40]. 

Na terenie USA EPA wprowadziła od 
1.01.1995 obowiązek dozowania dodatków 
detergentowych do wszystkich gatunków ben-
zyn silnikowych [41]. Badania prowadzone od 
lat wskazują, że niektóre dodatki detergentowe, 
utrzymując w czystości systemy zasilania powo-
dują wzrost osadów w komorach spalania [1]. 

Badania skłonności paliw zawierających 
etanol w zakresie od 0 - 100% (E0 do E100) do 
formowania osadów na zaworach dolotowych 
prowadzono na silniku testowym Forda o po-
jemności 1,8 litra (4 cylindrowy, 16 zaworowy), 
stosowanym np. w modelach europejskich 
samochodów Focus i C-MAX. Wyniki tych ba-
dań [42, 43] wykazały, że w przypadku braku 

pakietu dodatków w badanym paliwie, osady 
tworzyły się na zaworach dolotowych, komo-
rach spalania i końcówkach wtryskiwaczy. Wyż-
sze zawartości etanolu w paliwie powodowały 
obniżanie się osadów na zaworach dolotowych 
oraz w komorach spalania niezależnie od obec-
ności pakietu dodatków. Wyniki badań wpływu 
zawartości etanolu w benzynie silnikowej na 
powstawanie osadów na zaworach dolotowych 
przy braku pakietu dodatków detergentowych 
wykazały, że po przekroczeniu poziomu etanolu 
10 %(V/V), zwiększanie jego zawartości w pa-
liwie powodowało zmniejszanie masy osadów 
na zaworach dolotowych. W dalszej części 
artykułu [43] autor wykazał, że wzrost zawar-
tości etanolu w paliwie etanolowym powyżej 
10 %(V/V) powoduje zmniejszanie grubości 
osadów w komorach spalania silnika FFV [43], 
a obserwowana zależność grubości tworzonego 
osadu od zawartości etanolu jest bliska liniowej.

Ograniczenie skłonności paliwa etanolowe-
go E85 do zanieczyszczania elementów silnika 
FFV wymaga zastosowania odpowiedniego 
dodatku detergentowego, innego niż w przy-
padku benzyny silnikowej ze względu na skład 
chemiczny paliwa, jego polarność i odmienną 
charakterystykę rozpuszczalności [43]. Uwagę 
na niekompatybilność dodatków stosowanych 
w konwencjonalnej benzynie silnikowej z pali-
wem E85 zwraca dokument Komitetu Technicz-
nego RFA (Renewable Fuels Association) [44].

Emisja ze spalania paliw 
etanolowych

Wpływ etanolu na emisję spalin z pojaz-
dów samochodowych w dużym stopniu zależy 
od stopnia zaawansowania konstrukcji silni-
ka i technologii układu oczyszczania spalin. 
W przypadku pojazdów bez układów katali-
tycznych etanol znacząco obniża emisję CO, 
mniej wpływa na emisję HC i znacząco zwiększa 
emisję NOx w porównaniu z benzyną węglowo-
dorową [45]. Dla zaawansowanych układów 
oczyszczania spalin, wpływ etanolu na emisję 

Rys. 1. Zmiany limitów emisji HC i NOx ze spalania benzyny silnikowej zwierającej do 10 %(V/V) etanolu 
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jest zwykle (choć nie zawsze) mniejszy i bardziej 
zmienny, podczas gdy kierunki zmian są takie 
jak dla pojazdów mniej zaawansowanych tech-
nologicznie. Bezwzględne poziomy emisji z no-
woczesnych pojazdów są bardzo niskie w po-
równaniu z pojazdami starszymi. Współczesne 
systemy elektroniczne sterujące doborem składu 
mieszanki paliwo-powietrze w silniku przyczy-
niły się do ograniczenia wpływu związków tle-
nowych na emisję. Pojazdy z zaawansowanym 
systemem zarządzania silnikiem EMS (Engine 
Management System) nie są wrażliwe na obec-
ność etanolu [45]. Na rysunku 1 przedstawiono 
zmiany limitów emisji HC i NOx z pojazdów sa-
mochodowych z silnikiem o zapłonie iskrowym 
o zawansowanych systemach oczyszczania spa-
lin, badane według cyklu europejskiego.

Odmiennym rodzajem paliwa etanolowego 
jest E85, dla którego w USA wykonano badania 
emisji i zużycia paliwa na modelu FFV Ford Tau-
rus z 1996(FFV/85). Porównawczo samochód 
FFV zasilano  benzyną reformułowaną (FFV/RFG) 
z zawartością tlenu 2,7 %(m/m). Dane porów-
nano z wynikami uzyskanymi w samochodzie 
standardowym pracującym na benzynie (Stan-
dard/RFG) [26]. Wyniki za [26] przedstawiono 
na rys 2.

Samochody standardowe zasilane benzyną 
reformułowaną pomimo spełnienia norm EPA 
Tier 1 wykazały emisję wyższą niż samochody 
FFV. Poziom CO2 w przypadku zasilania samo-
chodów FFV paliwem etanolowym E85 był niż-
szy niż benzyną reformułowaną [26].

Możliwości stosowania paliw 
etanolowych do napędu samochodo-
wych silników benzynowych

Benzyna silnikowa E10 jest paliwem zna-
nym w wielu krajach świata jak USA, Kanada, 
Australia, Filipiny, Nowa Zelandia, Chiny, Indie, 
Kolumbia i Wenezuela [46]. Unia Europejska 

dyrektywą 2009/30WE [3] umożliwiła wpro-
wadzenie tego gatunku benzyny silnikowej na 
rynek europejski. Jak zaznaczono we wstępie 
norma produktowa dla benzyny silnikowej E10 
zostanie opublikowana pod koniec 2012 roku. 
Producenci samochodów zrzeszeni w europej-
skiej organizacji ACEA (The European Automobi-
le Manufacturers Association) na stronie www.
acea.be podali listę modeli samochodów dosto-
sowanych do spalania benzyny silnikowej E10.

Z kolei samochody FFV, przystosowane do 
spalania paliwa etanolowego E85,  są obecnie 
szeroko dostępne w USA i Brazylii. W Unii Euro-
pejskiej rynek tych samochodów jest na etapie 
rozwoju. Coraz więcej producentów samocho-
dów dołącza do swojej oferty sprzedaży mode-
le samochodów przystosowanych do zasilania 
paliwem E85. Samochody FFV są dostępne na 
rynku europejskim w szerokim zakresie modeli 
od małych osobowych do lżejszych i cięższych 
dostawczych [47].  Rynek samochodów FFV 
w UE stale powiększa się i w 2008 roku ilość 
sprzedanych FFV wyniosła 79 000. Największy 
rynek dla tych pojazdów jest obecnie w Szwe-
cji i wyprzedza Niemcy, Holandię i Francję [47]. 
Dostępność marek i modeli samochodów FFV 
w UE różni się jednak wśród krajów członkow-
skich i zależy od rozwoju rynku paliwa etanolo-
wego E85. 

Podsumowanie
Przytoczone dane wskazują, że społeczeń-

stwa w wiodących krajach, także  europej-
skich posiadają dużą świadomość ekologiczną 
i w związku z tym można spodziewać się wzro-
stu zapotrzebowania na paliwa z biokompo-
nentami. Ze względu na łatwość przepływu 
kapitału i dóbr materialnych w ramach Unii Eu-
ropejskiej należy się spodziewać, że trendy takie 
będą widoczne również w Polsce i park samo-
chodów zdolnych do zasilania biopaliwem bę-

dzie się stale powiększał. Oddziaływanie paliw 
etanolowych na pracę silnika samochodowego 
i jego elementy konstrukcyjne nie stwarza za-
grożenia przy zachowaniu odpowiedniego reżi-
mu technologicznego podczas produkcji i dys-
trybucji paliw etanolowych E10 i E85 oraz pod 
warunkiem stosowania tych paliw do zasilania 
pojazdów przystosowanych do ich spalania. 
Aspekt ekonomiczny odgrywać będzie jednak 
decydującą rolę zarówno na etapie kształtowa-
nia rafineryjnej formuły benzyny bazowej jak 
i finalnej formuły paliwa etanolowego. Opła-
calność produkcji, konieczność wywiązania się 
z nałożonych na producentów paliw zobowią-
zań realizacji Narodowych Celów Wskaźniko-
wych, tworzenie rynku dla paliw etanolowych 
E10 i E85 to wyzwania, które w produkcji paliw 
etanolowych w Polsce muszą zostać szczegóło-
wo rozważone i przeanalizowane.   
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Badania zaczynów cementowych przeznaczonych 
do uszczelniania otworów wiertniczych

Marcin Kremieniewski Marcin Rzepka

Abstract
Fresh and hardened cement slurries for 

sealing casing in wellbore should implement 
a number of technological parameters. In the 
Oil and Gas Institute branch in Krosno, for many 
years have performed specialised research and 
modifications applicable and proposed to use in 
industry cement slurries. For this purpose is used 
high quality equipment, that allows to design 
of appropriate cement slurries formulas to used 
in wellbore. The Oil and Gas Institute has inter 
alia: HTHP Consistometers, HTHP Filter Presses, 
Viscometers, Permeability and Migration Tester, 
Mercury Porosimeter, Ultrasonic Cement Analy-
zer, Compressive Strength Tester. Cement slur-
ries tests performed in the Oil and Gas Institute 
contribute to continuous improvement of quality 
casing cementation in our country.

Streszczenie
Świeże i stwardniałe zaczyny cementowe 

przeznaczone do uszczelniania rur okładzino-
wych w otworach wiertniczych muszą spełniać 
szereg parametrów technologicznych. W In-
stytucie Nafty i Gazu w Krakowie w Oddziale 
w Krośnie od wielu lat prowadzi się specjali-
styczne badania i modyfikacje stosowanych oraz 

proponowanych do stosowania w przemyśle 
zaczynów cementowych. W tym celu używana 
jest wysokiej klasy aparatura kontrolno – po-
miarowa umożliwiająca zaprojektowanie od-
powiedniej receptury zaczynu cementowego do 
użycia w otworze wiertniczym. INiG dysponuje 
m.in. konsystometrami ciśnieniowymi, prasami 
filtracyjnymi, lepkościomierzami, aparatem do 
badania przepuszczalności i migracji gazu, po-
rozymetrem rtęciowym, ultradźwiękowym anali-
zatorem cementu, maszyną wytrzymałościową. 
Badania zaczynów cementowych wykonywane 
w INiG przyczyniają się do ciągłej poprawy jako-
ści zacementowania kolumn rur okładzinowych 
w naszym kraju.

Wprowadzenie
Podczas uszczelniania kolumn rur okła-

dzinowych stawiany jest bardzo duży nacisk 
na skuteczność uszczelnienia przestrzeni pier-
ścieniowej. Związane jest to z trudnościami 
w likwidowaniu ekshalacji i migracji medium 
złożowego z przestrzeni międzyrurowej i po-
zarurowej występującej po nieprawidłowym 
zacementowaniu. Odpowiednie zaprojektowa-
nie zaczynu przeznaczonego do uszczelniania 
przestrzeni pierścieniowej, kontrola jego jakości 

w warunkach otworopodobnych oraz prawidło-
we wykonanie zabiegu cementowania zapewni 
długotrwałą stabilność kamienia cementowego 
oraz uzyskanie bezawaryjnej pracy odwiertu.

Wymagania stawiane zaczynom 
uszczelniającym stosowanym 
w wiertnictwie

W celu prawidłowego uszczelnienia otwo-
ru wiertniczego ważnym parametrem, oprócz 
czynników technicznych, jest rodzaj stosowane-
go zaczynu. Skład zaczynu uzależniony jest od 
warunków geologicznych oraz technicznych pa-
nujących w otworze, w którym następuje proces 
wiązania i tworzenia się kamienia cementowe-
go, a także od rodzaju przewiercanych warstw 
skalnych, głębokości końcowej otworu, tempe-
ratury dynamicznej i statycznej oraz ciśnienia 
złożowego i szczelinowania [6, 7, 9]. 

Receptury stosowane w celu uszczelniania 
przestrzeni pierścieniowej powinny [1, 3, 4, 5]:

• zachowywać przetłaczalność przez czas 
konieczny na wytłoczenie zaczynu ce-
mentowego do przestrzeni pierścienio-
wej powiększony o margines bezpie-
czeństwa (rys. 1),

• charakteryzować się niedługim czasem 
wiązania po wpompowaniu zaczynu do 
przestrzeni pierścieniowej,

• charakteryzować się jak najkrótszym cza-
sem gęstnienia od momentu zatłoczenia 
płynnego zaczynu cementowego do mo-
mentu, w którym przechodzi on w fazę 
stałą (rys. 2),

Rys. 1. Wykres czasu gęstnienia przykładowego zaczynu cementowo-lateksowego
Rys. 2. Zmiana konsystencji zaczynu cementowo-latek-
sowego od 30 Bc do 100 Bc
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• posiadać takie parametry reologiczne, 
przy których możliwe będzie skuteczne 
wypieranie płuczki i cieczy buforowej 
z otworu przy zachowaniu jak najmniej-
szych oporów przepływu [2],

• posiadać odpowiedni ciężar właściwy,
• być stabilne pod względem sedymenta-

cyjnym (posiadać zerowy odstój wody) 
oraz filtrację w warunkach HPHT na po-
ziomie nieprzekraczającym 50 cm3/30 
minut [11] 

• nie wykazywać skurczu w trakcie wiązania.

Natomiast powstały w otworze stwardniały 
zaczyn (kamień) uszczelniający powinien:

• zapewnić szczelność przestrzeni pierście-
niowej,

• posiadać odpowiednią przyczepność na 
kontakcie kamień cementowy-skała i ka-
mień cementowy-rura okładzinowa,

• posiadać jak najbliższą zeru przepusz-
czalność,

• charakteryzować się możliwie jak naj-
mniejszą porowatością,

• być odporny na agresywne działanie cie-
czy wiertniczych.

W celu uzyskania odpowiednich składów 
zaczynów uszczelniających oraz powstałych ka-
mieni cementowych stosowane są odpowied-
nie rodzaje cementów oraz szereg dodatków 
modyfikujących jego właściwości. Do uszczel-
niania kolumn rur okładzinowych powszechnie 
używany jest cement wiertniczy klasy G HSR 
o podwyższonej odporności na działanie siar-
czanów i wysokiej wytrzymałości na ściskanie 
[3, 5, 10, 11]. Skład cementu G HSR przedsta-
wiono w tablicy 1.

Cement wiertniczy klasy G powinien speł-
niać wymagania fizyczne i eksploatacyjne 
przedstawione w tablicy 2 (współczynnik wod-
no cementowy w/c=0,44; norma API Spec. 10 
i PN-EN ISO 10426-1).

Specyficzne warunki otworowe wymagają 
stosowania do zaczynów uszczelniających szere-
gu środków modyfikujących takich jak [6, 7, 8]:

• środki odpieniające (mające na celu re-
dukcję powietrza w zaczynie uszczelnia-
jącym),

• środki upłynniające (regulujące lepkość 
zaczynu),

• antyfiltraty (zabezpieczające przed utratą 
wody z zaczynu),

• regulujące czas gęstnienia (przyspiesza-
jące lub opóźniające czas gęstnienia),

• lateksy i stabilizatory (zapobiegające po-
wstawaniu kanałów gazowych poprzez 
łączenie bądź doszczelnienie mikropęknięć),

• wypełniacze mikrocząsteczkowe (umoż-
liwiające doszczelnienie matrycy cemen-
towej stwardniałego zaczynu uszczelnia-

jącego oraz zmniejszające porowatość 
i przepuszczalność kamienia cemento-
wego (rys. 3).

Zaczyny sporządzane w INiG oprócz wy-
mieniowych wcześniej środków modyfikujących 
zawierają również wypełniacze, które pozwala-
ją na regulowanie gęstości czy też podnoszenie 
wytrzymałości na ściskanie kamienia cemento-
wego. Są to m.in. mikrosfera (obniżająca gę-
stość zaczynu), hematyt (podnoszący gęstość 
zaczynu), pyły dymnicowe, mączka krzemionko-
wa (podnoszące wytrzymałość kamienia cemen-
towego w wysokiej temperaturze). 

Możliwości badawcze Laboratorium 
Zaczynów Uszczelniających 
Instytutu Nafty i Gazu w zakresie 
opracowania receptur oraz kontroli 
parametrów zaczynów cementowych

W Instytucie Nafty i Gazu od szeregu lat 
prowadzone są badania nad opracowaniem 
oraz modyfikacją zaczynów cementowych do 
uszczelniania rur okładzinowych w złożach 

CEMENT WIERTNICZY class G HSR.
Składnik / parametr Ilość [%]

(MgO) max 6,0
(SO3), co najwyżej, procent max 3,0

Strata prażenia max 3,0
Pozostałość nierozpuszczalna max 0,75
3CaO·SiO2 od 48 do 65

3CaO·Al2O3 max 3,0
4CaO∙ Al2O3∙ Fe2O3 + 2·(3CaO·Al2O3) max 24,0
Ogólna zawartość alkaliów max 0,75

Tabl. 1. Wymagany skład cementu wiertniczego klasy G HSR [1, 10]

Lp. Badany parametr Wymagana wartość
1. Ciężar właściwy około 1900 kg/m3

2. Woda wolna Po 2 godzinach max 5,9 % 
3. Czas gęstnienia 

(temperatura 52°C, 
ciśnienie 36,5 MPa)

Największa dopuszczalna konsystencja w okresie od 15 do 
30 minut wynosi 30 Bc.
Konsystencja 100 Bc ma być osiągnięta po czasie od 90 do 
120 minut.

4. Wytrzymałość na ściskanie Po 8 godzinach twardnienia:
Temp. 38°C min 2,1 MPa
Temp. 60°C min 10,3 MPa

Tabl. 2. Wymagania dla cementu klasy G

Rys. 3. Ułożenie ziaren cementu w zaczynie cemento-
wym (bez dodatków) oraz z dodatkiem wypełniacza mi-
krocząsteczkowego [12]

a                                           b

węglowodorów, wysadach solnych na pod-
ziemnych magazynach gazu oraz w otworach 
przeznaczonych do sekwestracji CO2. Komplek-
sowe badania zaczynów uszczelniających i ka-
mieni cementowych wykonywane są zarówno 
w warunkach stacjonarnych jak i terenowych za 
pomocą specjalistycznej aparatury, w którą wy-
posażone jest Laboratorium Zaczynów Uszczel-
niających INiG.

Z uwagi na fakt, iż jakość użytego zaczynu 
uszczelniającego odgrywa podstawową rolę 
w procesie prawidłowego uszczelnienia otworu 
wiertniczego, każdy zaczyn przed zastosowa-
niem w warunkach otworowych powinien być 
szczegółowo zbadany w laboratorium. Badania 
te muszą obejmować wszystkie parametry tech-
nologiczne, które mogą bezpośrednio wpływać 
na przebieg i skuteczność wykonania zabiegu 
cementowania. Ponadto często prowadzi się 
badania kontrolne na wiertni, mające na celu 
monitoring parametrów zaczynu w trakcie sa-
mego zabiegu cementowania. Działanie takie 
umożliwia wczesne wykrycie i ewentualne wy-
eliminowanie możliwości zaistnienia błędów, 
które wpłynęłyby na niepowodzenie zabiegu 
uszczelniania rur okładzinowych.

W tablicy 3 przedstawiono opracowany 
w INiG [8] przykładowy skład i wyniki badań 
zaczynu i kamienia cementowo – lateksowego 
na bazie cementu wiertniczego klasy G, prze-
znaczonego do uszczelniania rur w głębokich 
otworach wiertniczych (temperatura dynamicz-
na 95°C, ciśnienie 60 MPa).
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Podstawowe wyposażenie stacjonarnego 
oraz mobilnego laboratorium umożliwiające 
prowadzenie szeregu prac naukowo-badaw-
czych oraz usługowych dla przemysłu to:

Konsystometr atmosferyczny firmy Chan-
dler (fot. 1) umożliwia pomiar czasu gęstnienia 
zaczynu uszczelniającego w zakresie tempera-
turowym 20°C - 90°C przy ciśnieniu atmosfe-
rycznym. Dzięki temu urządzeniu istnieje możli-
wość rejestrowania początku (30 Bc) oraz końca 
(100Bc) czasu gęstnienia. Parametry te umożli-
wiają obserwację przetłaczalności zaczynów na 
niewielkich głębokościach.

Konsystometr ciśnieniowy (stacjonarny) 
firmy Chandler (fot. 2) umożliwia pomiar czasu 
gęstnienia zaczynu uszczelniającego w zakresie 
temperaturowym 20°C - 200°C i przy ciśnieniu 
do 170 MPa. Konsystometr umożliwia rejestro-
wanie początku (30Bc) i końca (100 Bc) czasu 
gęstnienia oraz obserwację zmian zachodzą-
cych w zaczynie przy zadanym ciśnieniu i tem-
peraturze. 

Prasa filtracyjna HPHT, Model 7120 firmy 
Chandler (fot. 4). Służy do pomiaru filtracji za-
czynów cementowych w warunkach dynamicz-
nych, maksymalne ciśnienie ok. 14 MPa, maksy-
malna temperatura badania ok. 230°C. Stanowi 
ona wyposażenie laboratorium stacjonarnego 
i mobilnego.

woda, w/c 
odpieniacz
opóźniacz wiązania
upłynniacz
dodatek antyfiltracyjny
lateks
NaCl bwow
mączka krzemionkowa
hematyt
mikrocement
cement wiertniczy G HSR

0,48
0,5%
0,3%
0,5%
0,2%
20%
10%
10%
50%
20%
100%

Tabl. 3. Przykładowy skład zaczynu cemento-
wego opracowany w INiG Oddział Krosno

Ilości składników podano w stosunku do masy suche-
go cementu, sól (NaCl) – w stosunku do masy wody 
zarobowej.

gęstość [kg/m3] 2070
odstój wody [%] 0,0

Parametry reologiczne w temp. 20°C
lepkość plastyczna – mPa·s 166,5
granica płynięcia – Pa 11,7

Parametry reologiczne w temp. 95°C
lepkość plastyczna – mPa·s 70,5
granica płynięcia – Pa 17,5

czas gęstnienia [h – min.]
(T = 95°C, P = 60 MPa)

30 Bc: 3 – 32
100 Bc: 3 – 38

filtracja [cm3/30 min.]
(T = 95°C)

24

Parametry zaczynu cementowego:

Parametry kamienia cementowego Temp.
Ciśn.

po 1
dniu

po 2
dniach

po 7
dniach

po 28
dniach

wytrzymałość na ściskanie MPa 95°C
60 MPa

24,4 28,1 28,7 33,2
przyczepność do rur stalowych MPa 3,6 3,8 4,6 7,0
przepuszczalność dla gazu mD 0,00 0,00 0,00 0,00

Fot. 1. Konsystometr atmosferyczny do badania czasu 
gęstnienia zaczynu cementowego

Fot. 2. Konsystometr ciśnieniowy do badania czasu 
gęstnienia zaczynu cementowego

Konsystometr ciśnieniowy polowy firmy 
OFITE, model 130 (fot. 3), umożliwia pomiar 
zmian konsystencji i określania czasu gęstnie-
nia zaczynu cementowego. Maksymalna tem-
peratura badania wynosi ok. 200°C natomiast 
ciśnienie ok. 170 MPa. Jest to podstawowa 
aparatura laboratorium mobilnego.

Fot. 3. Konsystometr polowy do badania czasu gęstnie-
nia zaczynu cementowego na wiertni

Fot. 4. Prasa filtracyjna HPHT

Maszyna wytrzymałościowa firmy Chandler, 
model 4207 (fot. 5). Służy do badania statycz-
nych prób zginania, ściskania, rozciągania oraz 
przyczepności kamienia cementowego do róż-
norodnych powierzchni. Maksymalny nacisk to 
176 kN.

Fot. 5. Maszyna wytrzymałościowa

Aparat do badania migracji gazu (fot. 6) 
umożliwia pomiar i monitorowanie parametrów 
ewentualnej migracji gazu w trakcie wiązania 
zaczynu uszczelniającego w temperaturze do 
95°C. Za pomocą tego aparatu, który skon-
struowany został w INiG rejestrowane są takie 
parametry jak:

– ciśnienie hydrostatyczne,
– ciśnienie złożowe,
– temperatura badania,
– ilość filtratu,
– zmiana objętości zaczynu.
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Fot. 6. Aparat do badania migracji gazu w wiążącym za-
czynie uszczelniającym

Fot. 8. Dwukomorowy UCA + SGSM firmy OFITE

Porozymetr rtęciowy firmy MicroMetrics (fot. 
7) umożliwia pomiar parametrów stwardniałego 
zaczynu uszczelniającego takich jak:

– procentowa porowatość,
– całkowita objętość porów,
– średnia średnica porów,
– przepuszczalność,
– rozkład porów (mezopory i makropory),
– gęstość szkieletowa.
Znajomość tych parametrów pozwala na 

modyfikacje zaczynów uszczelniających w celu 
wytworzenia maksymalnie zagęszczonej matry-
cy powstałego kamienia cementowego.

Ultradźwiękowy analizator cementu z mo-
dułem do badania żelowania zaczynu (UCA + 
SGSM) firmy OFITE (fot. 8) umożliwia określenie 
wczesnej wytrzymałości kamienia cementowe-
go poprzez pomiar zmian szybkości przechodze-
nia sygnału akustycznego przez próbkę. Ponad-
to istnieje możliwość rejestrowania narastania 
statycznej wytrzymałości strukturalnej zaczynu 
uszczelniającego w trakcie jego żelowania. Po-
miar ten pozwala na zaprojektowanie zaczynu 
zapobiegającego migracji gazu.

Fot. 7. Porozymetr rtęciowy Auto-Pore IV

W laboratorium prowadzone są również 
pomiary kamienia cementowego takie jak:

– wytrzymałość na zginanie i ściskanie na 
maszynie wytrzymałościowej,

– przyczepność do skały (fot. 9),
– przyczepność do rur stalowych (fot. 10),
– przepuszczalność dla gazu na kontakcie 

z rurą okładzinową i skałą (fot. 11, 12, 13).
W INiG utworzono także specjalne stanowi-

sko do badania przepuszczalności dla gazu na 
kontakcie kamień cementowy – skała i kamień 
cementowy – rura (fot. 14, 15).

Rdzeń skalny umieszcza się w specjalnie 
skonstruowanej komorze wykonanej z frag-
mentu 7 calowej rury. Badanie przepuszczalno-
ści dla gazu polega na wywieraniu na próbkę 
ciśnienia z butli ze sprężonym powietrzem. 

Fot. 9. Próbki do badań przyczepności kamienia cemen-
towego do skały

Fot. 10. Próbki do badań przyczepności kamienia ce-
mentowego do rury stalowej

Ciśnienie z butli zwiększane jest stopniowo od  
0,5 do 2,5 MPa (co 2 godziny wartość ciśnienia 
podnoszona jest o 0,5 MPa). Na wylocie z prób-
ki obserwuje się czy nie następuje przechodze-
nie gazu na kontakcie kamień cementowy – ska-
ła i kamień cementowy – rura okładzinowa. 

Fot. 11. Próbka do badania przepuszczalności kamienia 
cementowego dla gazu

Fot. 12. Próbka do badania przepuszczalności na kon-
takcie skała – kamień cementowy

Fot. 14. Stanowisko do badania przepuszczalności na 
kontakcie kamień cementowy – skała oraz kamień ce-
mentowy – rura okładzinowa

Fot. 14. Stanowisko do badania przepuszczalności na 
kontakcie kamień cementowy – skała oraz kamień ce-
mentowy – rura okładzinowa
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Informacja dla autorów publikujących 
w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych”

Wszystkie dostarczane materiały przeznaczone do druku powinny być w formie elek-
tronicznej, przesłane na adres Redakcji na CD, wraz z wydrukiem. Materiały do 2O MB 
mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja.wnig@interia.pl, 
redakcja@wnig.pl, jednakże autor musi dostarczyć dodatkowo wydruk. Każdy autor wraz 
z tekstem, który jest jego autorstwa, przesyła swoje zdjęcie. Tekst powinien zawierać 
krótki tytuł oddający prezentowaną treść oraz streszczenie. Pod nim imię(a) nazwisko(a)  
autora(ów), adres, e-mail. Tekst nie powinien przekraczać 10 stron A-4 wraz z grafiką i spi-
sem cytowanych w tekście pozycji literatury. Zaleca się stosowanie czcionki Times New 
Roman 12 pt i podwójny odstęp między wierszami. Wszystkie przeznaczone do zamiesz-
czania w tekście rysunki, zdjęcia, itp. powinny być cytowane jako figury. Figury numero-
wane w osobnych plikach (wykonane w Corel Draw 7-14 lub jako JPG lub TIFF 300 DPI) 
z zaznaczeniem w tekście miejsc ich umieszczenia. Podpisy pod figurami na końcu tekstu. 
Spis literatury powinien zawierać imię i nazwisko autora, rok publikacji, tytuł, wydawcę 
i strony. Szczegółowe zasady opisane są na naszej stronie internetowej: 

http://www.wnig.pl/info/publikuj-u-nas

Podsumowanie
Badania zaczynów uszczelniających prowa-

dzone przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie 
Oddział w Krośnie umożliwiają wytypowanie 
odpowiednich receptur dla konkretnych warun-
ków otworowych. Natomiast kontrola parame-
trów zaczynów uszczelniających w warunkach 
otworowych podczas prowadzenia zabiegu 
cementowania pozwala zweryfikować jakość 
receptury zastosowanej w trakcie uszczelniania 
rur. Prowadzenie szczegółowych badań świe-
żych i stwardniałych zaczynów cementowych 
oraz prace mające na celu modyfikację recep-
tur przyczyniły się do znacznej poprawy jakości 
zacementowania kolumn rur okładzinowych 
w Polsce. 

Opracowywane w Instytucie Nafty i Gazu 
w Krakowie Oddział w Krośnie receptury zaczy-
nów uszczelniających sporządzane są zarówno 
na wodzie słodkiej jak i na solankach o róż-
nym stopniu zasolenia (do pełnego włącznie). 
Gęstości zaczynów cementowych wynoszą od 
około 1450 do około 2350 kg/m3. Stosowane 
zaczyny posiadają szereg dodatków modyfiku-
jących takich jak upłynniacze, regulatory czasu 
wiązania, środki antyfiltracyjne i przeciwpienne 
a także lateksy oraz wypełniacze (mikrosfery, 
bentonit, mikrocement, mączka krzemionkowa, 
hematyt i inne). 

Składy zaczynów opracowywane w labora-
torium INiG były wielokrotnie stosowane pod-
czas uszczelniania rur okładzinowych w otwo-
rach poszukiwawczych, eksploatacyjnych, na 
podziemnych magazynach gazu w wysadach 
solnych oraz w otworach wierconych w celu 
sekwestracji dwutlenku węgla. 
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Artykuł recenzowany
Artykuł nadesłano do redakcji: 27.03.2012 r.

Artykuł przyjęto do druku: 16.04.2012 r.

W ostatnim numerze „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” w artykule dotyczącym złoża 
ropy naftowej Grobla na str. 25 autorzy zamieścili informację o pierwszym miejscu, które zaj-
muje Grobla w kategorii największego dotychczasowego wydobycia ropy w Polsce. Autorzy 
nie uwzględnili faktu, że prym pierwszego miejsca (zresztą bardzo długo należący do złoża 
Grobla) w ostatnich latach przejęły złoża nowe i administracyjnie niepodlegające Sanockiemu 
Oddziałowi PGNIG. Cieszy nas fakt, że Grobla w aktualnym rankingu nadal zajmuje wysokie 
III miejsce. Za wprowadzenie w błąd autorzy przepraszają, a uważnym czytelnikom dziękują 
za sprostowanie. 
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Kabel światłowodowy, który 
często jest elementem instalacji naf-
towych i gazowych może być wy-
korzystany do przesyłania danych. 
Nie wymaga to instalacji pośrednich 
urządzeń aktywnych, a transfer wy-
nosi 2,5 GB/s. W praktyce oznacza 
to, że jednym kablem można przesy-
łać dane, telefonię VoIP oraz telewi-
zję cyfrową IPTV. Można też zdalnie 
zarządzać stacjami bezobsługowymi. 
Sieć zbudowana na bazie światło-
wodu jest prosta w budowie, tania 
w utrzymaniu, wydajna i niezawod-
na. To doskonała alternatywa dla 
kabli miedzianych.

Kable światłowodowe są coraz częściej 
stosowane w sieciach komputerowych. To 
zrozumiałe – światłowodem można przesłać 
sygnał na odległość do 20 km z prędkością 2,5 
Gb/s, a kablem miedzianym – do 100 m z pręd-
kością 1 Gb/s. Dzięki dużej przepustowości 
światłowód może być stosowany jako medium 
jednocześnie dla kilku rodzajów sygnału. Roz-
wiązania takie mogą być z powodzeniem wy-

korzystywane w branży naftowej i gazowniczej 
tym bardziej, że światłowód jest zwykle jednym 
z kabli towarzyszących nowoczesnym gazocią-
gom i naftociągom.

Światłowód jest tani
Przykładem zastosowania światłowodu 

jest rozwiązanie Motoroli Passive Optical Lan 
(POL). To wysokowydajna i ekonomiczna sieć 
LAN w standardzie Enterprise, która – poprzez 
wykorzystanie pasywnych sieci światłowo-
dowych – zapewnia dostęp do wszystkich 
punktów Ethernet takich jak: stanowiska kom-
puterowe, bezprzewodowe urządzenia Access 
Point, serwery aplikacji, drukarki i kamery te-
lewizji CCTV. 

Pasywne sieci optyczne (Passive-Optical-Ne-
tworking PON) są – jak wskazuje sama nazwa 
– są skonstruowane z elementów pasywnych 
(nie potrzebują energii elektrycznej do działania). 
Elementy takie charakteryzują się prostotą wyko-
nania, bardzo dużą dynamiką rozwoju i integracji 
oraz niskimi kosztami utrzymania. Dzięki wyko-
rzystaniu światłowodów do instalacji otrzymuje-
my wysokowydajne pasmo dostępowe (do 2.5 
Gbps download i 1.25 Gbps upload) współdzie-

lone na 64 użytkowników, możemy też być pew-
ni braku zakłóceń charakterystycznych dla sieci 
miedzianych a ponadto dysponujemy zaawanso-
wanymi metodami szyfrowania transmisji.

Praktycznym zyskiem, płynącym z zastoso-
wania rozwiązań z użyciem światłowodu w sie-
ciach typu POL jest szybki zwrot z inwestycji oraz 
niskie koszty utrzymania.

– Zastosowanie technologii POL zamiast 
tradycyjnej w sieci korporacyjnej Ethernet LAN 
przynosi zauważalny zysk już od pierwszego 
dnia – mówi Sebastian Bardo, product manager 
w RRC Poland, dystrybutora rozwiązań POL Mo-
toroli. – System cechuje się prostotą wykonania 
i przynosi znaczące oszczędności. 

Oszczędności dotyczące kosztów inwestycji, 
wynikają z faktu, że kupujemy znacznie mniej ro-
uterów i lokalnych przełączników dla każdej gru-
py użytkowników, natomiast wykonanie samej 
instalacji teletechnicznej jest uproszczone dzięki 
zastosowaniu jednego włókna światłowodu. 
Ponadto ograniczeniu ulegają koszty utrzymania 
systemu. Nie ma potrzeby podpisywania umów 
serwisowych, dotyczących urządzeń aktywnych 
(obecnych w sieciach tradycyjnych), dystrybucja 
sygnału nie wymaga energii elektrycznej a przy 
zastosowaniu elementów pasywnych nie ma 
potrzeby chłodzenia urządzeń. 

– System stanowi również sieć szkieletową 
dla dodatkowych usług i aplikacji takich jak cy-

Sieć przez światłowód

W najczęściej stosowanych scenariuszach, pojedyncze urządzenie Enterprise Aggregation Switch doprowadza przez sieci POL trzy rodzaje usług: transmisję danych, telefonię VoIP oraz 
telewizję cyfrową IPTV. W razie konieczności istnieje możliwość zastosowania urządzeń dostępowych workgrup terminal (WGT) które wspierają technologie Power-over-Ethernet (PoE). 
Urządzenia z funkcją PoE mogą zostać wykorzystane do zasilania punktów dostępowych, kamer IP TV, aparatów VoIP jak również wszelkiego rodzaju sterowników do zdalnego monitoro-
wania czy kontrolowania urządzeń.
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Obecnie, korzystanie z osiągnięć najnowszej technologii oraz metod komunikowania się nie stanowi bariery a dodatkowo wykorzystanie „zielonej technologii IT” pozwala w znaczącym stopniu 
ograniczyć koszty utrzymania systemu.

Zalety telefonii IP
Według raportów firm analizujących rynek telekomunikacyjny 

żaden z producentów systemów telekomunikacyjnych nie przewi-
duje rozwoju tradycyjnych central telefonicznych. Wszyscy rozwijają 
telefonię IP jako rozwiązania bardziej efektywne, elastyczne oraz da-
jące nowe możliwości takie jak: praca zdalna, swobodną migracja 
pomiędzy miejscami pracy, video telefonia, aplikacje wykorzystujące 
komputery jako telefony.

Współdzielenie infrastruktury
Telefonia IP, wykorzystując istniejącą infrastrukturę jest źródłem 

znaczących oszczędności, wynikających z braku potrzeby budowa-
nia osobnej sieci kabli telefonicznych.

Przenoszenie aparatów telefonicznych
Aparat telefoniczny IP można nie tylko przenieść z biurka na 

biurko, ale nawet z lokalizacji do lokalizacji, zachowując przy tym 
jego numer telefoniczny oraz wszystkie ustawienia osobiste, takie 
jak np. klawisze szybkiego wybierania numeru, osobista książkę 
telefoniczna, aplikacje usługowe, itp. Tradycyjne centrale nie mają 
możliwości przenoszenia telefonu pomiędzy lokalizacjami a w przy-
padku zmiany miejsca pracy telefon musi być ręcznie przeniesiony 
przez wyspecjalizowaną obsługę

Funkcja przenośnego numeru wewnętrznego
Funkcja przenośnego numeru wewnętrznego posuwa 

mobilność użytkowników jeszcze dalej. Dzięki niej można 
przenieść swój numer telefoniczny i wszystkie ustawienia 
osobiste (takie jak klawisze szybkiego wybierania numeru, 
osobista książkę telefoniczna, aplikacje usługowe, itp.) na do-

wolny aparat np. w przypadku czasowej zmiany miejsca pracy prze-
noszenia aparatu. Funkcja ta umożliwia użytkownikom zalogowanie 
się do dowolnego aparatu IP. W takim przypadku telefon zostaje 
automatycznie skonfigurowany zgodnie z wymaganiami abonenta. 
W efekcie osobiste ustawienia telefonu - a w szczególności numer 
telefoniczny – „wędrują” za użytkownikiem
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frowa telewizja CCTV czy instalacje telefonicz-
ne – dodaje Sebastian Bardo. – W tradycyjnych 
rozwiązaniach wykorzystywaliśmy do tych ce-
lów oddzielne instalacje, które należało wybu-
dować i utrzymywać. Obecnie mamy jedną in-
stalację, do której możemy podłączyć wszystkie 
usługi i aplikacje. Architektura systemu jest pro-
sta, a sam system – w pełni zarządzany z jedne-
go miejsca. Możemy dynamicznie przypisywać 
usługi w zależności do potrzeb bez ingerencji 
w okablowanie strukturalne. 

Dodatkowe zalety systemu:
• Niższe koszty utrzymania dzięki redukcji 

ilości aktywnych komponentów infra-
struktury oraz różnorodności dostawców.

• Większy czas życia infrastruktury światło-
wodowej – 25 lat vs. 10 do 15 lat dla 
tradycyjnych sieci miedzianych

• Uproszczony system zarządzania syste-
mem – wgląd w każdy element syste-
mu z jednej platformy oraz możliwość 
konfigurowania dostępu każdego użyt-
kownika.

• Mniejsze koszty instalacji. Koszt zakupu 
światłowodu jest mniejszy od kosztu 
zakupu kabla miedzianego. Dodatko-
wo, do terminala doprowadzamy jedno 
włókno światłowodu zamiast czterech 
kabli miedzianych. Obecnie produkowa-
ne światłowody pozwalają na instalacje 
w korytkach kablowych bez zwracania 
uwagi na promienie gięcia.

• Brak konieczności stosowania dodatko-
wych systemów zasilania oraz systemów 
chłodzenia i wentylacji.

• Większe bezpieczeństwo przepływu in-
formacji w sieciach światłowodowych.

• Brak ograniczeń w doprowadzeniu 
pasma do użytkownika. Dostarczenie 
50MB do biurka nie stanowi żadnego 
problemu co jest już ograniczeniem dla 
tradycyjnych sieci miedzianych. 

Oszczędności we wdrożeniu systemu 
telefonicznego

System telefoniczny nowej generacji wykorzy-
stuje infrastrukturę sieci komputerowej, dzięki czemu 
jego wdrożenie wymaga mniej środków i czasu niż 
instalacja tradycyjnego rozwiązania. Najbardziej 
oczywistą oszczędnością jest możliwość uniknięcia 
instalacji dedykowanego okablowania w budynku. 
System Telefonii IP Avaya umożliwia również łatwą 
rozbudowę zarówno o nowe telefony jak i funkcje bez 
potrzeby wymiany centrali co ma miejsce w przypadku 
tradycyjnych central telefonicznych

Zalety technologii POL Motoroli:
• najnowocześniejsza, sprawdzona w prak-

tyce technologia dostępowa o doskona-
łych parametrach (do 2,5 Gb/s do użyt-
kownika),

• „zielona technologia”, przynosząca 
ogromne oszczędności w kosztach utrzy-
mania i energii elektrycznej (40% - 60%; 
doskonała w projektach z funduszami EU)

• kabel światłowodowy, przewyższający 
miedź pod względem parametrów tech-
nologicznych i ceny,

• znacznie mniej miejsca niezbędnego do 
instalacji kabla światłowodowego w po-
równaniu z tradycyjnymi kablami mie-
dzianymi LAN

• redukcja zastosowanego plastiku w kablu 
światłowodowym w porównaniu z kabla-
mi tradycyjnymi zastosowanymi w instala-
cji teletechnicznej w skali około 50:1

Do pary z POL-em
Przy użyciu światłowodu można budować 

sieci komputerowe o dużej przepustowości, któ-
rych elementem może być telefonia IP. Wdrożenie 
takiego systemu telefonicznego nowej generacji 
wymaga mniej środków i czasu niż instalacja 
tradycyjnego rozwiązania. Najbardziej oczywista 
oszczędność wynika z faktu, że unikamy instalacji 
dedykowanego okablowania w budynku. System 
Telefonii IP Avaya umożliwia również łatwą rozbu-
dowę zarówno o nowe telefony jak i funkcje bez 
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potrzeby wymiany centrali, co byłoby konieczne 
w przypadku tradycyjnych central telefonicznych. 

– W celu dodania nowego telefonu wy-
starczy go rozpakować i wpiąć do dowolnego 
gniazda sieci komputerowej – mówi Maciej 
Domaszewski, product manager w RRC. – Jeżeli 
włączona jest funkcja automatycznej rejestracji te-
lefonów, to aparat uzyska pierwszy wolny numer 
z przydzielonej puli i natychmiast zacznie działać. 
W tradycyjnych centralach wymaga to najczęściej 
dokupienia kart z portami analogowymi.

Rozwiązaniem, które wprost idealnie nadaje 
się do zastosowania w branży naftowo- gazowej, 
są tablety, współpracujące z sieciami zbudowa-
nymi na bazie światłowodu. Tablety firmy Xplo-
re Technologies, takie jak iX104C5 doskonale 
sprawdzają się w trudnych warunkach, są więc 
doskonałymi narzędziami np. dla pracowników 
gromadzących dane w terenie. iX104C5 są odpor-
ne na wilgoć (norma szczelności IP67) i zapylenie 

środowiska, wibracje a także szok termiczny. Pra-
cują również w ujemnych temperaturach (do -20 
stopni Celsjusza) i wytrzymują wielokrotne upadki 
na twarde podłoże. Należy też podkreślić walory 
ekranu dotykowego: zastosowana technologia 
Dual Mode AllVue Xtreme pozwala na obsługę ry-
sikiem lub palcem i zapewnia doskonałą widocz-
ność nawet w pełnym nasłonecznieniu. 

– Tablety iX104C5 są przeznaczone do 
pracy w najbardziej wymagających warunkach, 
również w strefach zagrożenia wybuchem, jakie 
występują w przemyśle naftowym i gazowym 
– powiedział Paweł Rybarczyk, Product Mana-
ger w RRC. – W styczniu jeden z największych 
dostawców ropy i gazu w Ameryce Północnej 
podpisał kontrakt opiewający na kwotę 2,8 mln 
dol. na dostawę takich tabletów.

Kiedy takie profesjonalne narzędzia jak 
iX104C5 staną się powszechne?

– Trudno ocenić na ile upowszechnienie 

Przemysłowe tablety Xplore 
z RRC w nowej konfiguracji

Komputery przenośne Xplore Technologies iX104C5, 
przeznaczone do pracy w trudnych warunkach, dostępne 
są teraz w nowej konfiguracji. Do oferty RRC Poland 
trafiły modele z procesorem Intel Core i7, 620 UE, 
Turbo Boost Technology (up to 2.13 GHz, syste-
mem operacyjnym Windows 7 lub Windows XP 
Tablet Edition. Dysk twardy SSD występuje w for-
mie kartridża zaś nowa bateria 68,5Whr pozwala na 
pracę w czasie powyżej 6godzin. Dotykowy wyświetlacz 10,4” 
w technologii AllVue Xtreme umożliwia pracę w pełnym słońcu. 
Tablet zapewnia bezprzewodową komunikację za pośrednictwem 
standardu 802.11 a/b/g/n, HSPA i Bluetooth.

sprzętu zależy od budżetów firm, a na ile od 
świadomości pracowników, że produkty o takiej 
funkcjonalności są w zasięgu ręki – mówi Paweł 
Rybarczyk. – Z pewnością potrzeba docierać do 
firm z informacjami o tych rozwiązaniach i budo-
wać świadomość, że koszty sprzętu zwracają się 
szybko, zaś komfort pracy jest nieoceniony. Mamy 
kilka ciekawych referencji w Polsce; głównie to fir-
my z branży energetycznej, które zaufały naszym 
rozwiązaniom i są w pełni usatysfakcjonowane. 
Głęboko wierzymy, że rozwiązania Xplore Tech-
nologies znajdą również odbiorców w polskiej 
branży naftowo gazowej. 

Renata Zapała
Sebastian Bardo

Paweł Rybarczyk

Nowy model Xplore Technologies iX104C5 to najbardziej 
odporny na uszkodzenia i czynniki zewnętrzne tablet na rynku. 
Urządzenia tej marki stosowane są przez służby bezpieczeństwa 
publicznego – straż pożarną, policję, straż graniczną, lotnictwo 
wojskowe – oraz serwisantów pracujących w terenie, logistyków, 
magazynierów czy pracowników fabryk.

Tablety iX104C5 są odporne na wodę i zapylenie, wibracje 
oraz szok termiczny. Spełniają wojskowe standardy wymaga-

ne przez NATO. Dodatkowo posiadają certyfikat ATEX, który 
umożliwia pracę w strefach zagrożonych wybuchem. RRC 
Poland oferuje gotowe zestawy montażowe do wielu rodza-

jów samochodów i wózków widłowych oraz szeroką gamę 
akcesoriów. Produkt objęty jest trzyletnią gwarancją producenta 

z możliwością rozszerzenia do 5 lat.
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Okresy geologiczne są identyfikowalne po-
przez różnice w budowie skalnej oraz po pozo-
stałościach, obecnych w tych utworach. Groma-
dzą się w nich osady, zwierzęta i rośliny umierają, 
piasek, ił i glina ulegają zestaleniu, a w wyniku 
rozkładu i z upływem czasu, powstają paliwa 
kopalne, co jest bardzo dla nas korzystne.

W środkowych Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, amerykańscy geolodzy po-
dzielili Karbon na epokę mississipijską, 360 – 
325 milionów lat temu oraz epokę pensylwań-
ską, 320 – 286 lat temu. Formacje geologiczne, 

powstałe w tym okresie zawierają zamknięte 
w nieprzepuszczalnych komorach zbiorniki 
gazu ziemnego, a celem wierceń jest odnalezie-
nie tych zbiorników i ich opróżnienie.

W roku 1962, Ronnie Pense pracował, jako 
wiertacz i miał zawarte umowy na prace po-
szukiwawcze w stanie Missouri, ale nie prze-
prowadzał odwiertów. Lecz Ronnie miał brata, 
Clifforda, który miał stado bydła. Nie, żeby to 
zabrzmiało prosto lub trywialnie, ale z pewno-
ścią nie była to łatwa decyzja: aby rozpocząć 
biznes, Clifford sprzedał swoje stado i tak po-

wstała firma Pense Brothers Drilling Company 
(Pense).

Obecnie, firma rodzinna Ronniego i Clif-
forda rozrosła się o ich dzieci, które są bardzo 
zaangażowane w działalność i rozwój firmy.

Firma Pense jest liderem w odwiertach 
poszukiwawczych gazu ziemnego w południo-
wych i środkowych stanach USA. Specjalizują 
się w wierceniu płytkich odwiertów gazowych, 
ograniczając się generalnie do wywiercenia 
otworu początkowego, który może sięgać na 
głębokość 3.000 do 4.000 stóp (914 m do 1219 
m). Następnie, na miejsce przybywa tradycyjna 
wiertnica i wykonuje poziomy odwiert na dal-
sze 3.000 do 4.000 stóp.

WYDAJNOŚĆ ŚRODKÓW
Stosując wiertnicę Atlas Copco RD20, firma 

jest w stanie przybyć na miejsce i wywiercić 
żądany otwór w czasie krótszym, niż tydzień. 
W ciągu 24 godzin są w stanie przenieść się na 
nowe miejsce i rozpocząć proces od początku.

Czas wykorzystania urządzeń ma krytyczne 
znaczenie dla wydajności i rentowności. Ron-
nie Pense mówi: „Używam RD20 ponieważ jest 
to urządzenie pracujące spokojnie i jest łatwe 
w obsłudze”.

Także wówczas, gdy metraż odwiertów 
stanowi dodatek motywacyjny, a konserwacja 
ma krytyczne znaczenie dla zmaksymalizowa-
nia metrażu, Pense mówi: „RD20 jest łatwa do 
konserwacji”.

Firma Pense działa w stanach Alabama, Ar-
kansas, Kolorado, Missouri, Utah, Nowy Mek-
syk i Oklahoma. Ta wysoce zorganizowana, 
zorientowana na rodzinę firma, przemieszcza 
ludzi i maszyny przez cały kraj, w celu zwięk-
szenia operatywności.

W wiertnicach pracują zwykle trzy-, cztero-
osobowe załogi, pracujące przez dwa tygodnie 
i odpoczywające przez tydzień. Każda wiertnica 
obsługiwana jest przez dwóch ludzi, pracują-
cych na zmianach 12-godzinnych, kończących 
się w południe i o północy.

„Nasz klient ma zapisane w umowie, że bę-
dzie miał załogę czteroosobową, ale jest to też 
bardziej wydajne i bezpieczne”, mówi Pense.

„Mam dobrych ludzi i chcę ich zatrzymać”, 
dodaje. Widać to po długości pracy jego kie-
rownika robót, Garry’ego Warrena, który pozo-
staje u Braci Pense przez 42 lata.

POKŁADY GAZOWE 
W ARKANSAS

Formacje skalne, powstałe przy końcu epo-
ki mississipijskiej i na początku pensylwańskiej 
zawierają skupienia gazu w rejonie działania fir-
my Pense. Ten rejon stanu Arkansas określany 
jest, jako obszar płaskowyżu Ozark.

Wiercenia w poszukiwaniu gazu 
ziemnego w stanie Arkansas

Wiertnica Atlas Copco RD 20 braci Pense stoi w gotowości do rozpoczęcia wiercenia otworu przy pomocy 12-ca-
lowego (304 mm) młotka dolnego - Atlas Copco QL 120. Fot. arch. Atlas Copco Polska Sp. z o.o. 
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Według Williama D. Hansona z Komisji 
Geologicznej Stanu Arkansas, „Utwory łupków 
mississipijskich i pensylwańskich, głównie łupki 
Fayetteville, ale też wapienie Pitkin i piaskowce 
Batesville, są pełne gazu kopalnego, zamknię-
tego w komorach”.

Głębokość zalegania gazu jest w tym rejo-
nie zmienna, podobnie, jak konsystencja skał. 
Według pana Pense: „Obecnie (zdjęcie z miej-
sca wydobycia), wiercimy na prawie 4.000 stóp 
(1219 m), podczas, gdy w ubiegłym tygodniu 
było to 3.000 stóp (914 m). Widzimy sporo łup-
ków, ale w dole znajduje się też trochę mocno 
ściernego piaskowca”.

Jak określono w „Zestawieniu stratygraficz-
nym obszaru płaskowyżu Ozark”, opracowa-
nym przez Komisje Geologiczne, „Środowisko 
osadów skalnych, znalezione w rejonie Ozark 
w Arkansas, jest to stosunkowo płytki szelf 
kontynentalny, opadający w kierunku głęb-
szych wód, położonych głównie w kierunku 
południowym. Szelf ten wyłaniał się wielokrot-
nie w paleozoiku, powodując powstanie wielu 
nieciągłości w całej sekwencji”.

W tym rejonie stanu Arkansas, dane z od-
wiertów pokazują, że gaz znajduje się na róż-
nych poziomach. W tygodniu, w którym autor 
podróżował z Pense, w pierwszym z wywier-
conych otworów natrafiono na gaz na 3.100 
stóp (944 m). Dwa pionowe otwory, na jakie 
Pense uzyskał zamówienie, oddalone od siebie 
zaledwie o dwie mile, miały głębokości, od-
powiednio, 3.950 (1203 m) i 3.967 (1209 m). 
Generalnie, na obszarze 640 akrów (259 ha) 
w stanie Arkansas udziela się tylko jednego po-
zwolenia na wiercenie. Jeśli na jednym obsza-
rze podejrzewa się wystąpienie większej ilości 
zamkniętych kieszeni gazowych, można wystą-
pić o pozwolenie do Komisji Ropy i Gazu (Oil 
& Gas Commission) na przeprowadzenie w tym 
rejonie dodatkowych wierceń.

PROCES WIERCENIA
Chociaż Pense działa w pasie stanów, 

rozciągających się przez ponad połowę konty-
nentu, to wiercenie jest podobne w większości 
z nich. „Każdy otwór jest nieco inny, ale uży-
wany tego samego ustawienia, od Kolorado do 
Alabamy”, mówi pan Pense.

W Kolorado występuje więcej łupków, 
a w Alabamie więcej skały, ale stosują oni te 
same narzędzia, dostosowując tylko wiercenie 
do warunków.

Pierwsze 500 stóp (152 m) wierci się na-
rzędziem 12 1/4 cala (311 mm) w urządzeniu 
z młotkami dolnymi Atlas Copco Secoroc QL 
120 (DTH). Pense, dla dodania ciężaru, stosuje 
nad młotkami dwa stabilizatory 8-calowe (203 
mm). Następnie, otwór jest rurowany rurami 9 
5/8 cala (243 mm). Orurowanie powierzchnio-
we 9 5/8 cala (243 mm) ma końce gwintowa-
ne i łączone. W wiertnicy RD20 do pobierania 
i skręcania połączeń rurowych zakresu III wyko-

rzystuje się przyrząd rozwidlony. Następnie, ru-
rowanie powierzchniowe jest cementowane na 
miejscu, przed wywierceniem otworu dolnego.

W tym momencie, załoga rozpoczyna wier-
cenie otworu 8 7/8 cali (225 mm) od góry, po-
przez beton. Teraz otwór zostanie wywiercony 
na określoną głębokość w betonie.

Pense wierci otwór 8 7/8 cala (225 mm) 
młotkami dolnymi Atlas Copco Secoroc TD 90 
DTH, z lekko wklęsłą koronką 8 7/8 cala. Uży-
wają młotków dolnych i koronki zwykle do 
głębokości ok. 3.000 stóp (914 m), następnie 
przechodzą na gryzery. Młotek dolny wierci 
zwykle 3 do 4 razy szybciej, niż gryzer, dlatego 
używają go jak najdłużej.

Chociaż w tym rejonie przeważają łupki, to 
występują też drobne żyły bardzo ścierającego 
piaskowca, bardzo twardego rogowca i inne 
warstwy skalne.

Do otworów 8 7/8 cala (225 mm), używają 
zarówno koronek TD 90, jak i QL 80, ale prze-
ważnie używają TD, ponieważ czują, że przy 
większych trzonkach, na koronkach TD90 wy-
stępują większe siły.

Pense mówi: – Zawsze stosujemy Secoroc, 
z powodu ich niezawodnej wydajności.

Uzyskuje on 20.000 do 40.000 stóp (6092 
do 12192 m) na młotku. Według niego, na 
mniejszym młotku (TD 90) możemy niekiedy 
zużyć powłokę zewnętrzną przed wewnętrzną.

Pense nie regeneruje młotków, gdyż stosu-
je taką filozofię, że jeśli coś wymaga wymiany, 
to zwykle coś innego wymaga jej także. „Uwa-
żamy, że nie warto ryzykować z przestojami, 
gdyż, znowu, wydajność jest kluczem do ren-
towności”, mówi pan Pense.

Dlatego też wymieniają koronki po każ-
dym otworze, gdy używają rozmiaru 8 7/8 cala 
(225 mm) i nigdy nie regenerują koronek, gdyż 

Fot. arch. Atlas Copco Polska Sp. z o.o. 

Fot. arch. Atlas Copco Polska Sp. z o.o. 
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uważają, że nie jest to opłacalne. 
– Ryzyko przestojów jest zbyt duże, a wy-

łączenie kosztuje znacznie więcej, niż mogli-
byśmy zaoszczędzić – mówi i dodaje: – W rze-
czywistości oszczędzamy pieniądze, pracując 
na nowych koronkach.

Konkurencyjne firmy oferowały mu nawet 
koronki za darmo, aby tylko zaczął ich używać, 
ale, jak twierdzi, nie skorzystał z okazji założe-
nia żadnej z nich. – Nie przestawiliśmy się, gdyż 
wiemy, co działa. Jest to kwestia finansowa, 
a czas to pieniądz – wyjaśnił.

W rurze wiertniczej ze zwornikami, co 500 
stóp (152 m) zamontowany jest zawór pływako-
wy Baker-Hughes, co pozwala na utrzymywa-
nie ciśnienia w większej części rury wiertniczej 
przy wykonywaniu nowego połączenia. Tylko 
część powyżej zaworu pływakowego zostaje 
opróżniona przy wymianie narzędzia.

Pense stosuje sprężarki powietrzne 
1250/350 w wiertnicy RD20 oraz dwie do-
datkowe sprężarki 1070/350 dla pneuma-
tycznego wypłukiwania urobku z otworu. 
Całe powietrze przepływa przez sprężarkę 
wspomagającą drugiego stopnia, podnoszącą 
ciśnienie z 200 psi do 400 psi. Pozwala to na 
pracę sprężarek pierwotnych i sprężarki wiert-
nicy przy 200 do 250 psi, co jest niższym cy-
klem roboczym, aniżeli 350 psi.

Dla chłodzenia koronki i młotków, a także 
dla ułatwienia usuwania urobku, stosują do-
prowadzenie ok. 20 do 25 galonów (75 do 95 
1) wody na minutę. W tym rejonie i na tych 
głębokościach nie jest wymagana piana ani 
szlam.

ODNIEŚĆ SUKCES
Bracia Pense posiadają łącznie 18 wiert-

nic, pracujących jednocześnie, z czego 10, to 
RD20, a jedenasta jest zamówiona. W Alaba-
mie i Oklahomie, wiertnice pracują w dzień, 
ale przeważnie wiertnica znajduje się w terenie 
i jest wykorzystywana na okrągło.

Przy tym konkretnym przeniesieniu prac, 
od chwili, gdy załoga osiągnęła głębokość 
4.000 stóp (1219 m) w jednym miejscu i roz-
poczęła proces płukania otworu, do czasu, gdy 
zaczęła wiercić skałę w nowym otworze, upły-
nęło mniej niż 22 godziny.

Firma Pense Brothers Drilling jest pierwszej 
klasy organizacją, skupioną na efektywności 
i jak najlepszym wykorzystaniu posiadanych 
urządzeń.

– Używam urządzeń Atlas Copco i Secoroc, 
ponieważ są najlepsze. Słaba inna koronka na 
3.000 stóp (914 m) po prostu nie jest tego war-
te! – mówi pan Pense.

I dodaje z szerokim uśmiechem: – W kilku 
swoich wiertnicach mam system odzyskiwania 
koronek, ale na pewno nie chcę go używać.

Załodze firmy Bracia Pense i kierownikowi 
robót przeniesienie się w nowe miejsce, roz-
stawienie i rozpoczęcie wiercenia nie zajmuje 
więcej niż jeden dzień.

STOSOWANIE KONSTRUKCJI 
DOLNEJ PRZY ODWIERTACH 
GAZU

W wierceniach gazowych, na pierwszym 
miejscu stawia się bezpieczeństwo. Po wej-

ściu w strefę wydobycia, w powracającym na 
powierzchnię powietrzu lub szlamie przepłu-
kującym może znajdować się gaz ziemny lub 
metan. Ważne jest, aby te gazy zostały usu-
nięte z rejonu wiertnicy i z dala od ludzi. Za-
danie to spełnia obrotowa głowica sterująca 
i pochodnia.

Po wstawieniu i zacementowaniu oruro-
wania powierzchniowego, na orurowaniu tym 
montuje się głowicę przeciwerupcyjną (BOP), 
a na niej obrotową głowicę sterującą. Działa 
to, jak uszczelka wokół elementów rury wiert-
niczej ze zwornikami i szczytu otworu. Do wy-
lotu obrotowej głowicy sterującej mocuje się 
pochodnię i odprowadza się płyny znajdujące 
się w obiegu z dala od wiertnicy, do wykopu 
odprowadzającego.

Jeśli obecny jest gaz, można go zapalić na 
końcu pochodni.

Istnieje wiele głowic przeciwerupcyjnych. 
W niektórych miejscach używa się krótkie-
go, pierścieniowego uszczelnienia i głowicy 
obrotowej. Taki „krótki komin” ma tylko 3-5 
stóp wysokości. Gdzie indziej trzeba stosować 
„pełen komin”, który może osiągać wysokość 
10-12 stóp.

W tym miejscu wchodzi KONSTRUKCJA 
DOLNA. Jest to prefabrykowana konstrukcja 
stalowa, przeznaczona do podniesienia wiert-
nicy na tyle, aby uwolnić głowicę przeciwe-
rupcyjną. Dla lekkich wiertnic przejezdnych, 
jak RD20, dostępne są trzy podstawowe ro-
dzaje konstrukcji dolnych:

• PŁYWAJĄCA – konstrukcja niska, pod-
nosząca wiertnicę na 12–24 cali nad 
powierzchnię gruntu.

• KONSTRUKCJA DOLNA POŁÓWKOWA 
– konstrukcja średniej wysokości, podno-
sząca wiertnicę na 4 – 6 stóp nad ziemię.

• KONSTRUKCJA DOLNA PEŁNA – kon-
strukcja wysoka, podnosząca wiertnicę 
na 10 – 12 stóp nad poziom gruntu.

Większość konstrukcji pływakowych i po-
łówkowych ma stałą wysokość. Wiertnicę 
opiera się na łączniku i poziomuje. Większość 
łączników pełnych jest podnoszonych siłow-
nikami hydraulicznymi. Wiertnicę opiera się 
na pochyłym łączniku, a siłowniki podnoszą 
przód na pełną wysokość.

Atlas Copco Polska Sp. z o.o. 

Fot. arch. Atlas Copco Polska Sp. z o.o. 
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Wierzchowice i Lubiatów rosną w oczach 
Oddział w Zielonej Górze

Najbliższe miesiące przyniosą 
uruchomienie dwóch dużych obiek-
tów o ogromnym znaczeniu dla całej 
naszej spółki. 

Pierwszy z obiektów to Podziemny Magazyn 
Gazu Wierzchowice  na terenie gminy Krośnice. 
Inwestycja polega na rozbudowie istniejącego 
magazynu i zwiększeniu jego pojemności czyn-

nej z 600 mln m3 do 1,2 mld m3. Powstały nowe 
obiekty i urządzenia służące do przygotowania 
gazu do zatłaczania, jego odbioru i przesyłu. 
Nowością jest blok gazowo-parowy, który bę-
dzie produkował 38 MW energii elektrycznej na 
potrzeby własne magazynu, natomiast nadwyż-
ka będzie sprzedawana do sieci zewnętrznej. 

PMG Wierzchowice będzie największym 
w Polsce magazynem gazu, który będzie można 
w kolejnych etapach rozbudowywać. Wartość 
projektu wynosi ponad 1 mln zł. Uruchomienie 
PMG Wierzchowice planowane jest na II kwar-
tał 2012. 

•••
***Budowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu 

Ziemnego Lubiatów to jedna z największych 
inwestycji związanych z wydobyciem wę-
glowodorów w Polsce. Polega ona na zago-
spodarowaniu złóż ropy naftowej (Lubiatów-
-Sowia Góra, Grotów) i złoża gazu ziemnego 
Międzychód. Udokumentowane zasoby wydo-

By wiedzieć, jak prowadzona 
przez nas eksploatacja ropy naftowej 
i gazu ziemnego wpływa na środowi-
sko naturalne, prowadzimy badania 
porostów, które najlepiej obrazują 
stan powietrza atmosferycznego. 

Na terenie Puszczy Noteckiej prowadzona 
będzie przez Oddział w Zielonej Górze eks-
ploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego: 

Porost prawdę Ci powie Lubiatów, Międzychód, Grotów. Według sza-
cunków będzie trwała ona ok. 25-30 lat. Loka-
lizacja przedsięwzięcia w okolicach wypoczyn-
kowych – jezior i terenów leśnych – wywołuje 
pewne niepokoje społeczne. Rodzą się obawy, 
że związki chemiczne związane z eksploatacją 
kumulujące się w organizmach mogą mieć ne-
gatywny wpływ na zdrowie mieszkańców i stan 
przyrody. 

Czy zatruwamy powietrze?
Aby uzyskać wiarygodne wyniki badań 

ewentualnego wpływu kopalni na przyrodę tej 

bywalne ropy naftowej wynoszą łącznie po-
nad 7 mln t ropy naftowej i ponad 7 mld m3 
gazu ziemnego. 

Inwestycja obejmuje trzy zadania. Dwa 
z nich są już zakończone: Terminal Ekspedycyj-
ny Wierzbno oraz gazociąg wysokiego ciśnienia 
DN 300 relacji Mieszalnia Gazu Kłodawa – 
KRNiGZ Lubiatów. Trzeci, czyli budowa Ośrodka 
Ośrodek Centralnego (kopania Lubiatów), stref 
przyodwiertowych i rurociągów znajduje się 
w końcowej fazie. Stan zaawansowania robót 
na wielu obiektach kopalni jest określany na 
ponad 90%, a część instalacji pomocniczych 
została już ukończona. 

Wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł. 
Rozruch instalacji planowany jest na III kwartał 
bieżącego roku. 

Magdalena Wajda 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Magdalena Wajda

O skali inwestycji PMG Wierzchowice świadczy fakt, że dotychczasowy Ośrodek Centralny magazynu zajmował 1,8 ha, nowy 
obejmuje ok. 15 hektarów. Fot. Sławomir Magdoń

KRNiGZ Lubiatów będzie jedną z największych instalacji wy-
dobywczych w Polsce. Fot. Krzysztof Marciniak

części Puszczy Noteckiej dokonaliśmy dokładne-
go rozpoznania stanu obecnego. Określono go 
jako „stan zerowy”. Zadaniem tym zajęli się na 
zlecenie naszego oddziału naukowcy z Zakładu 
Biologii i Ochrony Przyrody poznańskiej AWF.

Porosty
Głównym przedmiotem prowadzonych 

badań naukowych są porosty (Lichenes). Or-
ganizmy te uznane są za najlepsze wskaźniki 
biologiczne warunków stanu sanitarnego po-
wietrza. Reakcje porostów na zanieczyszczenia 
powietrza są obrazem reakcji całej przyrody 
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ożywionej. Wyniki badań na terenie Puszczy 
Noteckiej są bezprecedensowe – są pionierskimi 
i jako takie wzorcowymi. Przez cały okres funk-
cjonowania kopalni będą stanowić bardzo war-
tościowy materiał porównawczy, dzięki któremu 
można będzie, wykonując badania i pomiary 
tych samych parametrów przyrodniczych, okre-

ślać ewentualne zmiany zachodzące w przyrod-
niczym otoczeniu.

W przypadku uzyskania w przyszłości naj-
bardziej pożądanych, czyli takich samych, jak 
w „stanie zerowym” wyników, potwierdzony 
zostanie brak negatywnego oddziaływania pro-
cesów związanych z wydobyciem i przetwór-

Badając porosty w Puszczy Noteckiej będziemy monitorowali, jaki wpływ na przyrodę ożywioną ma praca KRNiGZ Lubiatów. 
Fot: prof. Ludwik Lipnicki

stwem kopalin. Może to być także świadectwo 
tylko nieznacznego (bardzo ograniczonego, 
lokalnego) oddziaływania, z którym przyroda 
sama sobie dobrze radzi. 

Po badaniach
Wszystkie uzyskane dotychczas wyniki 

wskazują na brak negatywnego oddziały-
wania prac poszukiwawczo-inwestycyjnych 
w rejonie Puszczy Noteckiej. Wyniki badań 
lichenologicznych, igieł sosny oraz geoche-
micznych stanowić będą, jako obraz „stanu 
zerowego”, materiał porównawczy dla prowa-
dzonych w przyszłości badań wpływu KRNiGZ 
Lubiatów na przyrodę. W przypadku stwier-
dzenia negatywnego wpływu systematyczne 
badania pozwolą na określenie tempa zmian, 
a także umożliwią wyciąganie właściwych 
wniosków dotyczących poziomu zabezpieczeń 
stosowanych w kopalni. 

Opracowanie na podstawie sprawozdania 
z realizacji projektu naukowo-badawczego:

Grzegorz Babel de Fronsberg
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Więcej w artykule „Porost prawdę 
Ci powie”, „Szejk” 1 (103) III 2012 
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2.03.2012 r. już po raz XVIII 
Przegląd Techniczny przyznał tytuły 
Złotych Inżynierów. W grupie „Wy-
różnieni Inżynierowie 2011” znalazła 
się mgr inż. Maria Migdał, kierownik 
Centrum Funduszy Europejskich dla 
Energetyki.

Wyróżnienie w kategorii Nauka Maria Mig-
dał odebrała z rąk prof. Jerzego Buzka.

Tytuły Złotego Inżyniera od 18 lat przyznaje 
Naczelna Organizacja Techniczna, wspólnie z re-
dakcją Przeglądu Technicznego. Jest to plebiscyt, 
w którym czytelnicy wybierają najbardziej zasłu-
żonych twórców polskiej techniki. Lista wszystkich 

nagrodzonych od roku 1994 liczy 221 nazwisk. 
Mgr inż. Maria Migdał jest kierownikiem 

działającego w ramach Instytutu Nafty i Gazu 
Centrum Funduszy Europejskich dla Energetyki 
(FEDE) wdraża Program Operacyjny „Infrastruktura 
i Środowisko” w ramach Osi Priorytetowej X „Bez-
pieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja 
źródeł energii” i uczestniczy w takich projektach 
inwestycyjnych jak: budowa i rozbudowa podziem-
nych magazynów gazu ziemnego, budowa syste-
mu przesyłowego gazu, budowa i modernizacja 
systemu dystrybucyjnego gazu, Most Energetyczny 
Polska-Litwa, terminal LNG w Świnoujściu.

Instytut Nafty i Gazu

Plebiscyt czytelników 
„Przeglądu Technicznego”

23.03.2012 r. w Domu Polonii 
w Krakowie dr inż. Iwona Skręt ode-
brała insygnia honorowego tytułu 
KRAKOWIANKI ROKU przyzna-
ne jej przez Klub Polski. 

W czasie uroczystości został odczytany 
list prezydenta miasta Krakowa – Jacka Maj-
chrowskiego.

Honorowy tytuł Krakowianki Roku przyzna-
wany jest tylko raz w roku i tylko jednej kobiecie. 
Wśród osób dotychczas wyróżnionych znalazły 

Krakowianka 
Roku 2012

się takie osoby m.in. jak: Elżbieta Penderecka, 
Anna Dymna czy Zofia Gołubiew.

Dr inż. Iwona Skręt, jest zastępcą dyrektora 
ds. Technologii Nafty w INiG. Specjalizuje się 
w technologii produkcji paliw, głównie olejów 

napędowych i opałowych. Paliwa z opracowa-
nymi w INiG, przy współudziale laureatki, do-
datkami, są wdrożone do produkcji i można je 
kupować na stacjach benzynowych w całej Pol-
sce. Dyrektor Iwona Skręt jest również laureatką 
nagrody Wynalazczyni Roku 2011 oraz medalu 
za Zasługi dla Międzynarodowej Wynalazczości 
INVENT AND SERVE.

Klub Polski działa w ramach Międzynaro-
dowej Organizacji Soroptimistek. Jest ona naj-
większą międzynarodową organizacją kobiecą 
zrzeszającą około 91 tys. członkiń w 125 kra-
jach. Skupia kobiety aktywne zawodowo, a jej 
cel stanowi popieranie praw człowieka i umac-
nianie praw kobiet.

Instytut Nafty i Gazu

Dyplom przyznany Pani Marii Migdał. Arch. INiG

Dr inż. Iwona Skręt - Krakowianka Roku 2012 
Fot. arch. INiG
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

PGNiG SA sprzedało rekordową 
ilość 5,1 mld m szesc. gazu 
w I kwartale 2012 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA sprzedało ok. 5,1 mld m szesc. gazu 
ziemnego w pierwszym kwartale 2012 roku, 
wobec 4,8 mld m sześc. w analogicznym 
okresie 2011 roku. To rekordowa kwartalna 
sprzedaż gazu w historii spółki.

nych magazynach gazu znajdowało się ok. 334 
mln m szesc. gazu.

Dane za pierwszy kwartał 2012 r. są sza-
cunkowe i mogą różnić się od danych ostatecz-
nych, które zostaną przedstawione 15 maja 
2012 r. podczas publikacji wyników.

GK PGNiG wdraża politykę 
wspólnych zakupów

Dwadzieścia spółek z Grupy Kapitałowej 
PGNiG podpisało 28 marca 2012 r. wielostron-
ne porozumienie o współpracy przy wspólnych 
zakupach. Celem porozumienia jest urucho-
mienie działań optymalizacyjnych w każdej 
kategorii zakupów, w których możliwa będzie 
znacząca obniżka kosztów ich pozyskania. We-
dług wstępnych analiz GK PGNiG wymierne 
zmniejszenie kosztów, w zależności od katego-
rii zakupowej, wyniesie od 10 do 35 procent. 
Zakładane oszczędności mogą wynieść nawet 
kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.

W projekcie uczestniczy PGNiG SA oraz 
większość spółek należących do Grupy Kapi-
tałowej. Porozumienie podpisało sześć spółek 
dystrybucyjnych, wszystkie spółki poszukiwaw-
cze (PNiG Piła, PNiG Kraków, PNiG Jasło, PN 
Diament), Geofizyka Toruń, Geofizyka Kraków, 
PGNiG Technologie, PGNiG Energia, PGNiG Ter-
mika, a także ZRG Krosno, Bud-Gaz, INVESTGAZ 
i Geovita.

W realizacji wspólnej polityki zakupów 
zostaną wykorzystane najlepsze praktyki i do-
świadczenia, jakie wypracowały dotychczas 
podmioty Grupy Kapitałowej.

– Wykorzystując efekt skali całej GK PGNiG 
i wdrażając najlepsze praktyki zakupowe, mo-
żemy znacznie zoptymalizować wydatki oraz 
znacznie usprawnić cały proces zakupów. Spółki 
o najlepszych doświadczeniach mogą w przy-
szłości przejąć rolę centrów zakupowych, w tych 
obszarach, w których mają najlepsze kompe-
tencje – mówi Mirosław Szkałuba, wiceprezes 
Zarządu PGNiG SA ds. Zakupów.

W pierwszym kwartale 2012 roku wydo-
bycie gazu ziemnego wyniosło ok. 1,1 mld m 
sześc., podobnie jak w pierwszym kwartale 
2011 roku. Import gazu ziemnego wyniósł 
w pierwszych trzech miesiącach br. ok. 3 mld m 
sześc., w tym z kierunku wschodniego ok. 2,1 
mld m sześc., a w analogicznym okresie 2011 
roku odpowiednio 3,1 mld m sześc. oraz 2,9 
mld m sześc.

Wydobycie ropy naftowej było na poziomie 
128 tys. ton w pierwszym kwartale 2012 roku, 
w porównaniu do 133 tys. ton w analogicznym 
okresie ubiegłego roku. Natomiast sprzedaż 
ropy naftowej w pierwszym kwartale wyniosła 
127 tys. ton, w wobec 129 tys. ton w analogicz-
nym kwartale 2011 roku.

Wolumen sprzedaży ciepła w pierwszym 
kwartale 2012 roku wyniósł 17,7 PJ, a wolu-
men sprzedaży energii elektrycznej 1,4 TWh.

Ponadto 31 marca 2011 r. w podziem-
nych magazynach gazu wysokometanowego 
(tj. Brzeźnica, Husów, Strachocina, Swarzów, 
Wierzchowice oraz w kawernowym podziem-
nym magazynie gazu Mogilno) znajdowało się 
ok. 661 mln m sześc. gazu wraz z uwzględ-
nieniem wolumenu gazu ziemnego będącego 
w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-
-System SA oraz zapasem obowiązkowym bę-
dącym w gestii Ministerstwa Gospodarki. Dla 
porównania 31 marca 2011 roku w podziem-

W ramach projektu nazwanego „Gazpro-
fit”, którego celem jest wdrożenie wspólnych 
zakupów w GK PGNiG, została opracowana m. 
in. „Polityka Zakupów Wspólnych GK PGNiG” 
oraz regulaminy. W pierwszej kolejności zakła-
dane jest uruchomienie wspólnych zakupów 
w obszarze IT, telekomunikacji, transportu oraz 
ubezpieczeń.

Zespół prasowy PGNiG SA

Eksport ropy rosyjskiej przez 
Naftoport wstrzymany

Uruchomienie terminalu Ust-Ługa w Zatoce 
Fińskiej i rurociągu BTS-2 spowodowało zmia-
nę szlaków eksportu ropy rosyjskiej. Koncern 
Transnieft usunął gdański Naftoport ze swojej 
listy punktów przeładunkowych. Główną rolę 
będą odgrywać terminale Primorsk i Ust-Ługa. 
W 2010 r. w Naftoporcie przeładowano 10 
mln t ropy, w 2011 3,8 mln t i w I kwartale br. 
jeszcze 1,3 mln t. Ok. 30% przychodów Nafto-
portu w ub. roku pochodziło z eksportu ropy 
rosyjskiej.

Budowa rurociągu BTS-2 o przepustowości 
30 mln t rocznie i długości 1000 km została za-
kończona 15 listopada 2011 r. Jego końcowym 
elementem jest terminal Ust-Ługa uruchomiony 
23 marca br.

Gaz niekonwencjonalny 
na Monoklinie Przedsudeckiej

W obrębie koncesji Góra, na SW od Lesz-
na, wykonano wiercenie Siciny-2, którego 
wyniki przynoszą nowe informacje o perspek-
tywach występowania gazu niekonwencjonal-
nego w utworach karbońskich na Monoklinie 
Przedsudeckiej. Poprzednio w otworze Siciny-1 
stwierdzono trzy perspektywiczne interwały kar-
bońskie. Siciny-2 potwierdziły występowanie 
tych interwałów, ponadto poniżej 3200 m od-
kryto czwarty poziom łupków gazonośnych oraz 
spękane piaskowce z gazem zamkniętym. Prze-
wiercono przeszło 1000 m osadów karbońskich 
wykonując 265 m ciągłego rdzeniowania. Ana-
lizy rdzeni wykazały obecność węglowodorów 
szeregu C1-C3. Wiercenie Siciny-2 zakończono na 
głębokości 3520 m. Koncesja należy do firmy 
San Leon Energy plc z Dublina.
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Ważne odkrycie na Morzu Czarnym
W obrębie koncesji Neptun, w rumuńskim 

sektorze Morza Czarnego, odkryto akumulację 
gazu ziemnego o zasobach wstępnie oszaco-
wanych na 42 do 85 mld m3. Otwór Domino-1 
przewiercił horyzont gazonośny o miąższości 
netto 70,7 m. Jest to Pierwsze wiercenie głę-
bokowodne. Głębokość wody wynosi 930 m. 
Jeszcze w tym roku przewiduje się wykonanie 
w tym rejonie zdjęcia sejsmicznego 3-D, następ-
nie otwór zostanie pogłębiony do co najmniej 
3000 m. Operatorem koncesji jest ExxonMobil.

Gaz z łupków na Ukrainie
W niedawno udzielonym wywiadzie wice-

prezes Naftohazu Wadim Czuprun oszacował 
łączne zasoby gazu w łupkach na Ukrainie na 2 
bln m3. Oceny Państwowej Służby Geologicznej 
są bardziej optymistyczne – potencjalne zasoby 
gazu z łupków w 2 blokach koncesyjnych ob-
jętych przetargiem wynoszą 3,5 bln m3. Blok 
Juzowska w rejonie Doniecka z zasobami 2 bln 
m3 gazu wymaga nakładów na poszukiwania 
w wysokości 250-300 mln USD, opłaty konce-
syjne wynoszą 1,9 mln USD. Na bloku Oleska na 
wschód od Lwowa z zasobami 0,8-1,5 bln m3 
gazu wymagana wysokość nakładów wynosi 
150-200 mln USD, a opłaty koncesyjne określo-
no na 1,3 mln USD. 

ExxonMobil i Rosnieft planują 
wspólne inwestycje

W sierpniu ub. roku w Soczi podpisano 
umowę o współpracy strategicznej pomiędzy 
ExxonMobil i Rosnieftią, która przewiduje in-
westycje w wysokości 3,2 mld USD na badania 
geologiczne 3 bloków koncesyjnych Prinowo-
ziemielskoje 1, 2 i 3 na Morzu Karskim i bloku 
Tuapse na Morzu Czarnym jako najbardziej per-
spektywicznych i jednocześnie najsłabiej rozpo-
znanych stref szelfowych. W ramach wymiany 
doświadczeń i technologii utworzony zostanie 
również wspólny ośrodek badań i projektów 
szelfu arktycznego w Sankt Petersburgu. Do-

świadczenia w zakresie rozpoznania trudno do-
stępnych zasobów ropy naftowej w zachodniej 
Syberii będą wykorzystane w realizacji wspól-
nych projektów w Rosji, USA i innych krajach. 
Rosnieft weźmie udział w inwestycjach złożo-
wych m.in. w Zatoce Meksykańskiej, Teksasie 
i Kanadzie. W ub. roku Rosnieft prowadziła roz-
mowy o współpracy z BP, ale do porozumienia 
nie doszło z powodu sprzeciwu akcjonariuszy 
TNK-BP.

Chiny potrzebują więcej ropy
W 2010 r. wydobycie ropy naftowej w Chi-

nach wyniosło 553 tys. t/d (wzrost o 7,1% 
w porównaniu z rokiem 2009), ale konsump-
cja ropy wyniosła 1231 tys. t/d i była większa 
o 10,4%. Eksperci z Instytutu Bakera przy uni-
wersytecie Rice przewidują, że zapotrzebowa-
nie na ropę naftową w Chinach będzie szybko 
rosnąć i do roku 2040 zrówna się z obecnym za-
potrzebowaniem w USA. W 2010 r. konsumpcja 
ropy w USA wynosiła 2604 tys. t/d. Są to tezy 
zawarte w opublikowanym w grudniu 2011 r. 
opracowaniu „Awans Chin i jego znaczenie 
w dziedzinie energii”. Autorzy zwracają uwagę 
na tendencję do centralizacji polityki energetycz-
nej, co raczej nie przyczyni się do zwiększenia 
ilości nowych inicjatyw i innowacyjności. Jest to 
widoczne choćby na przykładzie podejścia do 
wykorzystania gazu z łupków. Chiny posiadają 
ogromne potencjalne zasoby gazu z łupków, ale 
czynniki techniczne, legislacyjne i ekonomiczne 
opóźniają rozwój bazy krajowej. 

W opracowaniu Instytutu Bakera znalazła 
się też ocena chińskiej ekspansji zagranicznej 
w zakresie zapewnienia dostępu do źródeł 
energii. Strategia ta napotyka na liczne prze-
szkody natury geopolitycznej i rosnące napię-
cia w wielu regionach wydobycia ropy i gazu. 
Władze chińskie zaczynają zdawać sobie 
sprawę, że własne aktywa będą pewniejszym 
rozwiązaniem i konieczne jest położenie więk-
szego nacisku na wewnętrzne bezpieczeństwo 
energetyczne. Dla USA może to być zapowiedź 
większej współpracy Chin ze wspólnotą między-
narodową w osłabianiu konfliktów regionalnych 
zamiast ich podsycania.

Jednym z czynników wpływających na 
zwiększenie zapotrzebowania na ropę i produk-
ty naftowe jest szybki wzrost ilości samocho-
dów. Liczba samochodów w Chinach zwiększy-
ła się 4-krotnie w ostatnich latach i przekroczyła 
50 mln. Przy obecnym średnim 6-procentowym 
wzroście dochodu krajowego do roku 2020 licz-
ba samochodów osiągnie 200 milionów i 770 
milionów do roku 2040. Nawet, jeśli rozwinie 

się produkcja samochodów elektrycznych, zu-
życie ropy w transporcie będzie się zwiększać 
i uwzględniając skalę wzrostu taboru samocho-
dowego sprostanie popytowi na paliwo będzie 
wyjątkowo trudnym zadaniem. 

Sukcesy poszukiwań w Afryce 
Wschodniej

W ostatnim okresie nastąpiła seria odkryć 
złożowych w Tanzanii i Mozambiku. W paź-
dzierniku 2011 r. ENI doniosło o odkryciu du-
żego złoża gazu ziemnego Mamba South w ba-
senie Rovuma na Oceanie Indyjskim w obrębie 
bloku nr 4. W tym samym rejonie w lutym br. 
w otworze Mamba North-1 stwierdzono wystę-
powanie horyzontu gazonośnego o miąższości 
186 m, z którego w próbach uzyskano przypływ 
19,6 m3/min gazu i niewielkie ilości kondensa-
tu. ENI uważa, że po zakończeniu dowiercania 
można będzie osiągnąć wydajność 78-80 m3/
min. Łączne zasoby geologiczne złóż Mamba 
South i Mamba North w Mozambiku szacowane 
są na 850 mld m3 gazu. 

Dosłownie kilka dni później o sukcesie 
poszukiwawczym w otworze rozpoznawczym 
Lagosta-3, również w Mozambiku, poinformo-
wało Anadarko Petroleum Corp., które wspól-
nie z irlandzkim Cove Energy plc prowadzi 
prace w obrębie bloku 1 w basenie Rovuma. 
Przewiercono gazowy interwał produktywny 
o miąższości 176 m i potwierdzono jego połą-
czenie z otworami Lagosta-1 i Lagosta-2. Ten 
sam piaszczysty kompleks gazonośny o dobrych 
własnościach zbiornikowych występuje w zło-
żach Windjammer, Barquentine i Camarão. Na 
podstawie nowych wyników złożowych moż-
na ocenić zasoby wydobywalne zespołu złóż 
Windjammer-Lagosta-Barquentine-Camarão na 
850 mld m3 gazu.

Kolejne odkrycie w otworze Zafarani-1 należy 
do Statoilu (operator) i ExxonMobil i zlokalizowa-
ne jest w obrębie bloku 2 w Tanzanii. Ponieważ 
głębokość wody w tym rejonie wynosi 2582 m, 
wiercenie zostało wykonane ze statku wiertnicze-
go „Ocean Rig Poseidon” z głębokością docelową 
5100 m. Miąższość serii zbiornikowej o bardzo 
dobrych parametrach porowatości i przepusz-
czalności wynosi 120 m. Jest to pierwsze wier-
cenie w ramach koncesji Statoilu i według wstęp-
nych ocen zasoby geologiczne nowej akumulacji 
wynoszą 140 mld m3 gazu. Jeśli podjęta zostanie 
decyzja o zagospodarowaniu złoża, to krajowa 
firma Tanzania Petroleum Development Corp. ma 
prawo objąć 10% udziałów.
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W Mozambiku i Tanzanii odkryto również 
złoża lądowe i wraz z wymienionymi wyżej 
złożami podmorskimi stanowią one dobrą pod-
stawę do rozwoju poszukiwań w tym regionie 
i do stworzenia krajowego przemysłu gazow-
niczego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
przewiduje, że w ciągu najbliższych 5 lat w Tan-
zanii zostaną ulokowane duże inwestycje zagra-
niczne, a od roku 2020 kraj stanie się liczącym 
się eksporterem gazu ziemnego. Perspektywy 
odkrycia i eksploatacji złóż węglowodorów nie 
ograniczają się tylko do Mozambiku i Tanzanii. 
Zapowiadane jest rozpoczęcie wydobycia gazu 
w okręgu Puntland w NE Somalii, a w następ-
nej kolejności rozpoznawane będą złoża pod-
morskie na Oceanie Indyjskim o potencjalnych 
zasobach ponad 13,6 mld t ropy, chociaż biorąc 
pod uwagę obecną sytuację wewnętrzną w So-
malii, będzie to zadanie znacznie trudniejsze niż 
w Tanzanii.

Jerzy Zagórski
Źródła: ExxonMobil, Gazprom, Hart’s E&P, 

Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, Rigzone, Statoil, Upstream, World Oil.

LOTOS wchodzi na rynek 
petrochemikaliów

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS kończy 
się budowa instalacji wydzielania ksylenów 
– służących m.in. do produkcji poliestrów, 
z których powstają wyroby plastikowe i tek-
stylia. Ksyleny są poszukiwanym produktem, 
między innymi ze względu na rosnącą dyna-
micznie produkcję opakowań plastikowych 
na świecie. Sprzedaż ksylenów jest bardziej 
opłacalna niż surowca do ich produkcji – tzw. 
reformatu benzynowego.

Nowa instalacja oznacza początek ekspan-
sji Grupy LOTOS w obszarze petrochemii. Pro-
dukcja ksylenów, mających wyższe marże han-
dlowe niż reformat benzynowy to reakcja Grupy 
LOTOS na nadprodukcję benzyny w Europie. 
To również wejście, jako dostawca surowca na 
dynamicznie rozwijający się rynek producentów 
poliestrów. 

– Ksyleny to nasza odpowiedź na nowe po-
trzeby naszego otoczenia rynkowego. Atrakcyj-
ne marże handlowe na ich sprzedaży, oznaczają 
także wyższe dochody spółki – mówi Marek 
Sokołowski, wiceprezes Grupy LOTOS. I podkre-
śla – Możliwość elastycznych zmian w profilu 

produkcji, to nasz atut rynkowy i kolejna korzyść 
z przeprowadzonych w spółce inwestycji. Teraz, 
gdy obserwujemy mniejszy popyt na benzynę, 
ograniczamy produkcję frakcji benzynowej, czyli 
reformatu, który przerabiać będziemy na ksy-
leny. A co ważne, na nasze ksyleny czeka już 
odbiorca. 

Odbiorcą ksylenów z Gdańska będzie ja-
pońsko-niemiecka spółka Mitsubishi Interna-
tional GmbH. Grupa LOTOS podpisała umowę 
o wartości ponad 800 mln zł na sprzedaż ksy-
lenów przez 3,5 roku. Już w końcu kwietnia 
rozpocznie się rozruch technologiczny instala-
cji ksylenów, a następnie próby funkcjonalne. 
Zgodnie z przewidywaniami, pod koniec czerw-
ca zostanie wyprodukowana pierwsza partia 
ksylenów dla Mitsubishi. 

Instalacja wydzielania ksylenów wyprodu-
kuje ponad 120 tys. ton ksylenów rocznie. Prze-
rabiać będzie 65 ton reformatu benzynowego 
na godzinę. 

Grupa LOTOS systematycznie dostosowu-
je swoją produkcję do wymagań w zakresie 
ochrony środowiska stawianych przez regu-
lacje unijne. Wytwarzanie ksylenów zmniej-
szy w sposób istotny udział węglowodorów 
aromatycznych, w puli komponentów benzyn 
motorowych. To realizacja wymogu Unii Euro-
pejskiej, który mówi o stopniowej konieczności 
ograniczania zawartość związków aromatycz-
nych w benzynach. 

Ksyleny to surowiec do produkcji polie-
strów, z których powstają wyroby plastikowe, 
w tym popularne opakowania typu PET i teksty-
lia. Ksyleny wykorzystuje się także do produkcji 
rozpuszczalników stosowanych w przemyśle 
farb i lakierów. Na świecie rośnie produkcja 
opakowań typu PET. W 2011 roku wynosiła ona 
21,3 mln ton, a w ciągu dwóch lat ma wzrosnąć 
do 24 mln ton. Tylko w samej Europie Wschod-
niej w 2011 r. produkcja PET wzrosła aż o 8 %. 
W Polsce zużycie ksylenów rośnie średnio 10 
proc. rocznie. 

Wyższa efektywność nowego 
hydrokrakingu gdańskiej rafinerii

Hydrokraking MHC, największa instala-
cja zbudowana w ramach Programu 10+, 
produkuje znacznie więcej wysokiej jakości 
paliw niż przewidywał projekt. Dla Grupy LO-
TOS oznacza to dodatkowe korzyści w wyso-
kości ponad 100 mln zł rocznie.

Zgodnie z planami projektowymi konwer-
sja, czyli pozyskiwanie z najcięższych frakcji ropy 

naftowej wysokowartościowych produktów, ta-
kich jak oleje napędowe, benzyny, LPG, miała 
wynosić dla instalacji hydrokrakingu MHC 60 
procent. (Pozostałe 40 procent to nieprzereago-
wany olej – hydrowax). Dziś pozyskanie paliw 
z instalacji przekracza 80 procent i nadal rośnie.

– To jest nasz bezsprzeczny sukces - mówi 
Dariusz Kruk, kierownik Zakładu Hydrokrakingu 
rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku. – Dzięki inno-
wacyjnym działaniom pracowników hydrokra-
kingu oraz inżynierów procesowych Grupy LO-
TOS osiągnęliśmy taki rekordowy wynik, czym 
zaskoczyliśmy naszego renomowanego licen-
cjodawcę, koncern Shell Global Solutions. Dziś 
możemy pracować z konwersją ok. 85 proc. 
przerabiając bardzo ciężki wsad, co przełoży się 
na dodatkowe miliony złotych dochodu w tym 
roku. I dodaje – Mamy uzasadnione przypusz-
czenia, że nie ma na świecie drugiego takiego 
hydrokrakingu MHC, który pracowałby z tak wy-
soką konwersją, przerabiając tak trudny wsad.

Dalszy wzrost konwersji instalacji MHC 
to najważniejszy projekt proefektywnościowy 
w obszarze produkcji realizowany w ramach 
Programu Optymalnej Ekspansji Grupy LOTOS. 
Specjaliści z LOTOSU kolejny raz wykazali się 
niestandardowym i nowatorskim podejściem do 
procesów technologicznych, szukając nowych 
możliwości działania, nawet w stosunku do 
sprawdzonych technologii. Zmienili proces tech-
nologiczny przerabiając ponownie hydrowax, 
który według projektu miał stanowić 40 proc. 
produkcji hydrokrakingu MHC i miał być w cało-
ści sprzedawany. Hydrowax, podobnie jak ciężki 
olej opałowy, to produkt o tzw. ujemnej marży, 
czyli tańszy niż ropa naftowa. Obecnie przera-
biany jest na wysokomarżowe produkty.

Konwersja 85 proc. oznacza, że nadal 15 
proc. produkcji hydrokrakingu MHC to hydro-
wax. Ale ta pula tego niskowartościowego pro-
duktu również nie jest sprzedawana, ale prawie 
w całości przerabiana na innych instalacjach 
(drugim hydrokrakingu oraz destylacji próżnio-
wej) – na wysokiej jakości paliwa oraz bazy ole-
jowe, których jakość jest wyższa od dotychczas 
produkowanych. Na sprzedaży tych baz uzysku-
je się bardzo wysokie marże, często wyższe niż 
na sprzedaży paliw.  

– Wyniki uzyskiwane przez eksploatowaną 
w ten sposób instalację MHC zaskoczyły nawet 
licencjodawcę Shell Global Solutions i zdecy-
dowanie wykraczają poza jego gwarancje – 
podkreśla Marek Herra, dyrektor ds. produkcji 
w Grupie LOTOS SA. – Ponownego przerobu 
hydrowaxu na tej instalacji licencjodawca nie 
przewidywał. Nie spodziewali się też, że ich 
proces technologiczny  może być w rękach lu-
dzi z Grupy LOTOS aż tak wydajny. Cieszymy się 
z tego, bo licencjodawca mówi teraz o naszych 
rozwiązaniach na międzynarodowych konferen-
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cjach. Te rozwiązania poprawiające efektywność 
hydrokrakingu oznaczają w efekcie skierowanie 
na rynek dodatkowych tysięcy ton wysokiej ja-
kości paliw i olejów z LOTOSU.

Grupa LOTOS posiada dwa hydrokrakin-
gi. Starszy, pracujący od 2000 roku przerabia 
łatwiejszy wsad (destylaty próżniowe) i jego 
konwersja wynosi prawie 100 proc. Hydrokra-
king MHC – powstały w ramach inwestycyjnego 
Programu 10+ przerabia głównie olej (deasfal-
tyzat) DAO  z nowej instalacji ROSE, która pro-
dukuje go z najcięższych frakcji ropy naftowej, 
z których do tej pory powstawał wyłącznie asfalt 
i ciężki olej opałowy. Aby możliwy był przerób 
tak ciężkiego i zanieczyszczonego wsadu na 
najwyższej jakości paliwa hydrokraking MHC 
posiada aż 4 reaktory, w których panują eks-
tremalne warunki ciśnienia i temperatury. Naj-
cięższy z nich waży 1200 ton i posiada ściany 
o grubości 30 cm. Od początku pracy hydrokra-
kingu, w końcu 2010 roku specjaliści z LOTOSU 
systematycznie zwiększali konwersję przerobu 
wsadu, uzyskując coraz więcej wysokowarto-
ściowych produktów.

Marcin Zachowicz 
Rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. partnerem 
strategicznym Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu (FOB)

W związku z realizacją piątego kierunku 
strategii biznesowej – Zarządzanie spółką 
z perspektywy zrównoważonego rozwoju 
GAZ-SYSTEM S.A. został partnerem strate-
gicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dzięki partnerstwu strategicznemu FOB 
GAZ-SYSTEM S.A. zyskuje dostęp do specja-
listycznej wiedzy na temat zrównoważonego 
rozwoju oraz możliwość wymiany doświadczeń 
i informacji o najnowszych trendach w tym za-
kresie. Współpraca z FOB pozwala wpływać na 
rozwój odpowiedzialnego biznesu w Polsce, 
a także daje możliwość tworzenia rozwiązań 
i projektów z zakresu CSR. Program partnerstwa 
to również aktywne uczestnictwo w dialogu 
społecznym na temat zrównoważonego roz-
woju i promowanie odpowiedzialnych działań 
i dobrych praktyk.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest naj-
starszą i największą organizacją pozarządową 
w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecz-

Biuro Studiów i Projektów Gazow-
nictwa GAZOPROJEKT S.A. wygrało 
przetarg na sporządzenie Studium 
wykonalności polsko-słowackiego 
połączenia międzysystemowego 

GAZ-SYSTEM S.A. wspólnie ze słowac-
kim operatorem przesyłowym Eustream, 
podpisał umowę na sporządzenie Studium 
wykonalności w sprawie warunków reali-
zacji połączenia międzysystemowego po-
między Słowacją i Polską. Zwycięzcą prze-
targu jest firma GAZOPROJEKT S.A., która 
w celu wykonania prac podejmie również 
współpracę z uznaną na świecie firmą do-
radczą – Ernst & Young oraz słowacką fimą 
GasTech s.r.o.

Analizy mają na celu zbadanie uwarun-
kowań biznesowych projektu interkonektora 
Polska – Słowacja oraz dostarczenie infor-
macji na temat ogólnych, technicznych, eko-
nomicznych, środowiskowych i innych uwa-
runkowań, wymaganych do jego realizacji. 
Studium będzie składać się z dwóch analiz. 
Pierwsza z nich ma na celu określenie zało-
żeń biznesowych dla projektu. Druga analiza 
obejmować będzie problematykę związaną 
z realizacją projektu, w tym: opis techniczny, 
założenia ekonomiczne, określenie kosztów, 
analizę ekonomiczną, ocenę przedsięwzięcia 
pod kątem ochrony środowiska oraz możliwy 
harmonogram realizacji przedsięwzięcia.

Projekt interkonektora gazowego Polska 
– Słowacja zakłada budowę nowego trans-
granicznego gazociągu, który połączy systemy 
przesyłowe gazu ziemnego Polski i Słowa-
cji. Gazociąg Polska - Słowacja wpisuje się 
w koncepcję Korytarza Północ-Południe, który 
doprowadzi do wzrostu dywersyfikacji dostaw 
gazu, pozwoli zwiększyć płynność rynku gazu, 
zapewni stabilność dostaw po konkurencyj-
nych cenach i znacząco przyczyni się do po-
prawy bezpieczeństwa energetycznego całej 

Unii Europejskiej. Należy szczególnie podkre-
ślić rynkowy wymiar projektu, który wspiera 
proces liberalizacji rynków gazu, zapewniając 
warunki do jego swobodnego przepływu oraz 
wzmacniając konkurencyjność gazu jako istot-
nego surowca w gospodarce.

Spółki planują pozyskać dla projektu 
dofinansowanie Unii Europejskiej w ramach 
programu Trans-European Networks–Energy 
(TEN-E).

Więcej informacji: 
Stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A. 

– operator polskiego systemu przesyłowego 
i Eustream – operator słowackiego systemu 
przesyłowego. Gazociąg Polska – Słowacja 
wpisuje się w koncepcję Korytarza Północ-Połu-
dnie, który ma połączyć sieci przesyłowe krajów 
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej, 
stanowiąc istotny element procesu budowy 
jednolitego europejskiego rynku gazu w regio-
nie Europy Środkowej i zapewnienia bezpie-
czeństwa dostaw. Założeniem jest, by Korytarz 
połączył polski terminal LNG w Świnoujściu 
(oraz możliwe źródło dostaw z Norweskiego 
Szelfu Kontynentalnego – Gazociąg Bałtycki/
Baltic Pipe) z planowanym terminalem LNG na 
chorwackiej wyspie Krk (Adria LNG) i potencjal-
nie z planowanym Korytarzem Południowym 
poprzez międzysystemowe połączenia między 
Polską, Republiką Czeska, Republiką Słowacką 
i Węgrami. Na budowę Korytarza składać ma 
się wiele międzynarodowych i krajowych, za-
równo nowych, jak i już istniejących gazocią-
gów we wszystkich państwach regionu. 

Integracja systemów Polski i Słowacji, jako 
jeden z elementów Korytarza Północ-Południe, 
ma zapewnić pożądany stan dywersyfikacji 
i stabilności dostaw gazu do obu krajów oraz 
rozwój konkurencyjnego rynku gazu w całym 
regionie. Połączenie polskiego i słowackiego 
systemu przesyłowego może umożliwić dostęp 
polskich podmiotów do dostaw tzw. Południo-
wym Korytarzem, którym ma być doprowadzo-
ny gaz z regionu kaspijskiego. Analizowane po-
łączenie, oprócz zapewnienia dostępu do gazu 
oferowanego na rynku polskim, w tym LNG, 
może w przyszłości zaoferować słowackiemu 
rynkowi możliwość dostaw surowca pochodzą-
cego z eksploatacji złóż niekonwencjonalnych 
w Polsce(np. gazu łupkowego). Na podstawie 
wyników studium, uczestnicy projektu podejmą 
decyzję w sprawie dalszych działań. 

Małgorzata Polkowska,
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

nej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy 
sposób.

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego 
biznesu jako standardu obowiązującego w Pol-
sce w celu zwiększenia konkurencyjności przed-
siębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy 
stanu środowiska. 
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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.

Kalendarium
5.04.2012 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie odbyło się Spotkanie Wielkanocne Kadry 
Kierowniczej Grupy Kapitałowej PGNiG z prezes PGNiG S.A. Panią Grażyną Piotrowską – Oliwą.

13.04.2012 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Redakcyjnego „Vademecum Ga-
zownika”. Omówiono stan realizacji projektu oraz przyjęto terminarz przekazania do druku kolej-
nych tomów „Vademecum...”.

16.04.2012 r. w Katowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 
Oddziału SITPNiG w Katowicach.

19.04.2012 r. w Czechowicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze 
Oddziału SITPNiG w Czechowicach.

18-20.04.2012 r. w Hotelu Ossa k. Rawy Mazowieckiej odbył się III Kongres Polskiego Prze-
mysłu Gazowniczego organizowanego przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa.

20.04.2012 r. w Czarnej odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddzia-
łu SITPNiG w Sanoku.

25-27.04.2012 r. w Bóbrce odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „Serwisowanie niekonwencjonalnych złóż węglowodorów” organizowana przez Zakład 
Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. oraz Oddział SITPNiG w Krośnie.

25.04.2012 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bó-
brce odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VII Polskiego Kongresu Naftowców i Ga-
zowników. Podczas spotkania omówiono wykonane dotychczas prace oraz wyznaczono zadania 
na najbliższy okres.

27.04.2012 r. w Gorlicach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Od-
działu SITPNiG w Gorlicach.

70 urodziny Czesław Karnkowski z oddziału w Krakowie w dniu 11.04.2012 r.
70 urodziny Jerzy Rusinek z oddziału w Sanoku w dniu 12.04.2012 r.

70 urodziny Krystyna Ćwik z oddziału w Czechowicach w dniu 15.04.2012 r.
70 urodziny Tadeusz Bajorek z oddziału w Czechowicach w dniu 19.04.2012 r.

75 urodziny Czesław Michalski z oddziału w Krośnie w dniu 16.04.2012 r.
75 urodziny Danuta Zamarska-Cieślar z oddziału w Czechowice w dniu 25.04.2012 r.

85 urodziny Henryk Wojtysiak z oddziału w Krakowie w dniu 17.04.2012 r. 

XIII Posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG

28 marca 2012 r. odbyło się 
w Wojanowie XIII posiedzenie 
Zarządu Głównego SITPNiG. Ob-
radom Zarządu Głównego prze-
wodniczył Michał Szubski – prezes 
SITPNiG. 

Głównymi tematami posiedzenia było:
1. Przyjęcie protokołu z zebrania Zarządu 

Głównego w dniu 12 grudnia 2011 r.;
2. Informacja sekretarza generalnego o: 

• realizacji uchwał i postanowień Zarzą-
du Głównego z dnia 12.12.2011 r.,

• działalności SITPNiG od 12.12. 2011 r.;
3. Sprawozdanie z działalności SITPNiG 

w 2011 r.
4. Stanowisko Głównej Komisji Rewizyjnej 

w sprawie działalności SITPNiG w 2011 r.
5. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycz-

nego i finansowego SITPNiG za 2011 r.
6. Zatwierdzenie budżetu SITPNiG na 2012 r.
8. Powołanie na rzeczoznawcę
10. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG.

Prezes SITPNiG Michał Szubski w asyście Stanisława 
Szafrana – sekretarza generalnego SITPNiG, otwiera 
obrady Zarządu Głównego. Fot. W. Wanat
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Zarząd Główny SITPNiG pozytywnie ocenił 
wyniki pracy Stowarzyszenia w 2011 r. zarówno 
w sferze merytorycznej jak i wykonania budże-
tu. Szczególny wyraz działalności Stowarzysze-
nia w 2011 r. został wyrażony w ocenie Głównej 
Komisji Rewizyjnej SITPNiG, która po zapozna-
niu się z przedstawionymi materiałami Zarządu 
Głównego oraz na podstawie własnych proto-
kołów pokontrolnych stwierdziła, co następuje:

1. Działalność Stowarzyszenia była zgod-
na ze Statutem i uwzględniała uchwały XXXVII 
Walnego Zjazdu Delegatów oraz uchwały ze-
brań sprawozdawczo-wyborczych Oddziałów.

2. Przyjęte na rok 2011 zadania programo-
we w podstawowych pozycjach i wielkościach 
zostały wykonane.

3. Działalność SITPNiG w 2011 roku była 
w znacznej mierze ukierunkowana na:

• zorganizowanie VI Polskiego Kongresu 
Naftowców i Gazowników oraz organi-
zacji wielu konferencji i sympozjów,

• przygotowanie do wydania kolejnych to-
mów ”Poradnika Górnika Naftowego”,

• kontynuowanie prac nad wydaniem „Va-
demecum Gazownika”,

• kontynuowanie prac nad wydawnictwem 
z okazji 65-lecia działalności SITPNiG,

• krzewienie wiedzy i kultury technicznej, 
• ochronę zabytków techniki naftowej 

i gazowniczej,
• kontynuowanie periodycznej działalności 

wydawniczej,
• rozwijanie działalności szkoleniowej,
• przygotowanie wydawnictwa na temat 

historii CPN.
4. W ramach działalności organizacyjnej 

Zarządu Głównego kontynuowano prace nad 
weryfikacją bazy danych i ankietyzacją członków 
indywidualnych, przyjęto w poczet członków 
wspierających  PGNIG Technologie Sp. z o.o.  
Należy podkreślić znaczenie prowadzenia stro-
ny internetowej. Strona jest aktualizowana na 
bieżąco, podawane są na niej informacje z życia 
Stowarzyszenia. O potrzebie kontynuowania 
prac w tym zakresie świadczy duża ilość osób 
odwiedzających stronę.

5. Pozytywnym zjawiskiem jest stale rozwi-
jająca się działalność szkoleniowa realizowana 
przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa  
SITPNiG i jego Oddziały , które poprzez szeroką 
działalność kursową (536 różnych form szkole-
nia) podniosły kwalifikacje zawodowe pracow-
ników przemysłu naftowego i gazowniczego 
w liczbie 13 103 absolwentów, co stanowi 
znaczny wzrost w stosunku do roku ubiegłego 
(prawie 20%). W roku 2011 OSiR organizował 
własne szkolenia, jak również nadzorował, roz-
liczał i wspomagał działalność Oddziałów SITP-
NiG. Na podkreślenie zasługuje praca Oddziału 
SITPNiG w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Zielo-

nej Górze, Tarnowie i Sanoku. Szkolenia, kursy, 
seminaria obejmowały szeroki wachlarz za-
gadnień. Oferta każdorazowo dostosowywana 
była do specyfiki przedsiębiorstwa, elastycznie 
ujmowała problemy, które w danej chwili były 
w centrum uwagi firmy. Aktywnie działały Komi-
sje Kwalifikacyjne powołane przez prezesa URE 
dla weryfikacji posiadanych przez pracowników 
kwalifikacji zawodowych z zakresu eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych a tak-
że pracujących na stanowiskach dozoru. Prowa-
dzono cykliczne szkolenia z tego zakresu, które 
kończyły się zgodnie z przepisami sprawdzia-
nem wiadomości. Łącznie w 2011 r. wydano 
4269 świadectw kwalifikacyjnych.

6. GKR wysoko ocenia wszystkie formy 
działalności naukowo-technicznej, a na uznanie 
zasługuje w szczególności organizacja konferen-
cji naukowo-technicznych. Konferencje, sympo-
zja i seminaria naukowo-techniczne organizo-
wano dwupoziomowo:

• centralnie – przez Zarząd Główny SITPNiG,
• regionalnie – przez Zarządy Oddziałów 

SITPNiG. 
Konferencje miały zasięg międzynarodowy, 

część miała charakter krajowy i regionalny. Or-
ganizowano również konferencje lokalne.

Zarząd Główny zorganizował:
• VI Polski Kongres Naftowców i Gazow-

ników nt „Niekonwencjonalne paliwa 
węglowodorowe i ich wpływ na roz-
wój gospodarczy kraju” – Bóbrka 2011 
z udziałem około 250 osób.

• VII Sympozjum SITPNiG nt.: „Strategia 
współpracy Stowarzyszenia Naukowo 
– Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
z przemysłem naftowym i gazowniczym 
działającym na zliberalizowanym rynku 
energetycznym Europy”. Sympozjum zor-

ganizowano w Krasiczynie, uczestniczyło 
w nim 101 osób. 

Oddziały SITPNiG zorganizowały 5 konfe-
rencji o zasięgu międzynarodowym, 13 o za-
sięgu krajowym i 33 o zasięgu regionalnym. 
Szczególnym zainteresowaniem uczestników 
cieszyły się konferencje międzynarodowe i kon-
ferencje organizowane cyklicznie przez Oddziały 
SITPNIG w Krośnie, Pile, Krakowie, Gdańsku. 
Godnym podkreślenia jest współpraca w dzie-
dzinie naukowo technicznej z Grupą Kapitałową 
PGNiG S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A. oraz Izbą 
Gospodarczą Gazownictwa. 

7. Na podkreślenie zasługuje obszar rzeczo-
znawstwa, ekspertyz, prac projektowych i opi-
nii. Tematyka realizowanych prac była bardzo 
zróżnicowana. Obok tradycyjnych działań obej-
mujących tematykę z obszaru geologii złożo-
wej, inżynierii naftowej i gazowniczej, szeroko 
rozumianego gazownictwa ziemnego, pojawiły 
się tematy dotyczące sprawowania nadzorów 
inwestycyjnych nad realizowanymi obiektami. 
Wymagało to dysponowania zespołem współ-
pracowników o najwyższych kwalifikacjach 
potwierdzonych posiadanymi uprawnieniami 
zawodowymi. W 2011 roku wykonane zostały 
42 prace, w tym ekspertyzy, opracowania, opi-
nie i inne usługi, z tego 15 w Krakowie. Pozosta-
łe zostały wykonane przez Oddziały Terenowe: 
w Zielonej Górze – 4, Sanoku – 4, Gdańsku – 1, 
Tarnowie – 8 oraz 9 przez Grupę w Poznaniu. 
Należy podkreślić, że Ośrodek jak i rzeczoznaw-
cy starają się być elastyczni reagując właściwie 
na zapotrzebowanie przemysłu, dostosowując 
składaną ofertę do wymagań rynku. Równocze-
śnie należy wskazać na negatywne zjawisko ja-
kim było obniżenie ilościowego udziału tematyki 
rzeczoznawczej w stosunku do 2010 r. (o około 
40 %), co wpłynęło na  wyniki finansowe za-
równo OSIR, jak i całego SITPNiG. 

Członkowie Zarządu Głównego w czasie obrad. Fot. W. Wanat
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8. Na uwagę zasługuje kontynuowanie od 
początku 2004 roku współpracy z EAGE, która 
daje możliwość przedstawienia na szerokim fo-
rum międzynarodowym historii i współczesnych 
dokonań naszego przemysłu oraz pozwala na 
zapoznanie się z najnowszymi trendami roz-
woju światowego przemysłu wydobywczego 
węglowodorów.

W ramach współpracy Stowarzyszenie 
otrzymuje: 

• bezpłatne miejsce na dorocznej konfe-
rencji i wystawie organizowanej co roku,

• miesięcznik FIRST BREAK,
• kwartalnik PETROLEUM GEOSCIENCE,
• udział w cyklu wykładów organizowa-

nych przez EAGE.
W 2011 roku 73 konferencja i wystawa 

EAGE obyła się w Wiedniu, w dniach od 23 
do 26 maja. Konferencja zgromadziła łącznie 
około 6500 uczestników i wygłoszono 920 re-
feratów. Przedstawiono  18 polskich referatów 
z różnych ośrodków. Imprezie towarzyszyło 14 
warsztatów naukowych (Workshop Package), 
6 jednodniowych kursów (Short Course) oraz 2 
wycieczki geologiczne.

9. W ramach współpracy zagranicznej pod-
kreślenia zasługuje współpraca z WPC. Polski 
Komitet Narodowy (Polish National Committee) 
Światowej Rady Naftowej (World Petroleum 
Council – WPC) stanowi oficjalną reprezenta-
cję Polski w organizacji Światowej Rady Naf-
towej poprzez uczestnictwo w Stałej Radzie 
(Permanent Council) jego przedstawicieli. Sto-
warzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego wspiera działalność Polskiego Komitetu 
Narodowego WPC, zapewniając mu siedzibę 
oraz prowadzenie jego spraw organizacyjno-
-finansowych. W dniach 4 – 8 grudnia 2011 r. 
w Doha odbył się w jubileuszowy XX Światowy 
Kongres Naftowy, w którym brała udział polska 
delegacja.

10. Pozytywnym zjawiskiem jest konty-
nuacja zapoczątkowanej w latach ubiegłych  
działalności wydawniczej. W 2011 roku konty-
nuowano wydawanie czasopism stowarzysze-
niowych:

• miesięcznika – „Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze” z wkładką „Biuletyn Infor-
macyjny ZG SITPNiG”, 

• kwartalnika „Wiek Nafty” – zeszytów  na-
ukowo-historycznych wydawanych przez 
Fundację Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza 
w Bóbrce,

• kontynuowano prace nad przygotowa-
niem do wydania kolejnych 3 tomów 
„Poradnika Górnika Naftowego” plano-
wanych do druku w 2012 roku,

• kontynuowano prace zmierzające do 

wydania” Vademecum Gazownika” pla-
nowanych do druku w 2012 roku, 

• kontynuowano prace nad wydawnic-
twem jubileuszowym z okazji 65 – letniej 
działalności SITPNiG.

11. Powinnością Stowarzyszenia jest konty-
nuacja działań mających na celu przekazywanie 
tradycji polskiego przemysłu naftowego i ga-
zowniczego, propagowania informacji o jego 
twórcach młodemu pokoleniu. Zadanie to Sto-
warzyszenie realizowało poprzez różnorodną 
współpracę ze szkołami noszącymi imię I. Łuka-
siewicza. Szczególnie zaangażowany we współ-
pracę ze szkołami jest Oddział SITPNiG w Sano-
ku, na którego terenie działa 8 szkół noszących 
imię I. Łukasiewicza. W 2010 roku rozpoczęła 
działalność Rada Szkół im. I. Łukasiewicza, która 
w roku 2011 podjęła następujące działania:

• organizacją X Ogólnopolskiej Sesji Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 

• podjęcie uchwały dotyczącej miejsca or-
ganizacji kolejnej XI Sesji Bydgoszcz,

• opracowanie materiałów po X Sesji (pra-
sa lokalna, portale internetowe, prasa 
branżowa, szkolna strona internetowa).

12. W ramach prac  na rzecz Fundacji Mu-
zeum Przemysłu Naftowego Gazowniczego im. 
I. Łukasiewicza w Bóbrce z  inspiracji Rady Fun-
dacji Muzeum, (w której skład oprócz donato-
rów wchodzą przedstawiciele Zarządu SIPNiG 
oraz Głównej Komisji ds. Historii Muzealnictwa)  
prowadzona była działalność w zakresie:

• pozyskiwania środków na działalność 
muzeum, 

• pozyskiwania pamiątkowych eksponatów,
• współpracy z innymi muzeami naftowy-

mi w Polsce i za granicą,
• rozszerzenia ekspozycji muzealnej.
Na szczególną uwagę zasługują działania:
• urządzono i otworzono w wyremonto-

wanej górnej części „Kanadyjki” stałą 
ekspozycję poświęconą historii stowa-
rzyszeń naftowych na ziemiach polskich. 
Jest to pierwsza ekspozycja dokumentu-
jąca historię ruchu stowarzyszeniowego 
polskiej branży naftowej i należy dołożyć 
wszelkich starań, aby wszystkie Oddziały 
SITPNiG stale wzbogacały jej zbiory; 

• współpracowano z Muzeum w Bóbr-
ce w zakresie opiniowania projektów 
remontów obiektów muzealnych oraz 
w opracowaniu nowej aranżacji po-
mieszczeń domu Łukasiewicza;

• wystąpiono z inicjatywą utworzenia 
w muzeum w Bóbrce ekspozycji poświę-
conej emigracji polskich nafciarzy do za-
głębi naftowych świata; 

• współuczestniczono w organizacji „nocy 
muzeów” w Muzeum w Bóbrce;

• podjęto działania zmierzające do odbudo-

wy mauzoleum Władysława Długosza;
• podjęto budowę infrastruktury wodno ka-

nalizacyjnej na terenie Muzeum w Bóbrce;
• wykonano nową aranżację pawilonu CPN. 
13. Pozytywnym zjawiskiem jest działalność 

w zakresie socjalnym oraz współpraca z Klubem 
Seniora, w ramach których udzielono pomocy 
19 członkom Stowarzyszenia znajdującym się 
w trudnej sytuacji materialnej na łączną kwotę 
27 000 PLN. Wszystkie złożone wnioski zostały 
rozpatrzone pozytywnie.

14. GKR pozytywnie ocenia działania reali-
zowane w 2011 roku wzmacniające znaczenie 
Stowarzyszenia takie jak :

• współpraca z zarządami firm naftowych 
i gazowniczych – członkami wspierający-
mi działalność SITPNiG,

• umożliwienie promocji zakładom poprzez 
prezentacje firm podczas konferencji i in-
nych imprez naukowo-technicznych,

• udostępnianie łam „Wiadomości Nafto-
wych i Gazowniczych” do prezentacji firm.

• uhonorowanie aktywnych członków wy-
różnieniami nadawanymi przez Zarząd 
Główny SITPNiG oraz przez FSNT NOT, 

• rozwijająca się współpraca naukowo-
-techniczna z organizacjami międzyna-
rodowymi o zbliżonym profilu działania, 
takich jak EAGE,

• docenienie przez władze wszystkich 
szczebli aktywności członków Stowarzy-
szenia i uhonorowanie wręczeniem wy-
różnień i odznaczeń,

• kontynuacja corocznej organizacji Polskie-
go Kongresu Naftowców i Gazowników,

• szeroko prowadzona akcja szkoleniowa 
i rzeczoznawstwa technicznego przez 
OSiR,

• bieżąca aktualizacja strony internetowej,
• współorganizowanie z  zakładami pracy 

spotkań integracyjnych, spotkań branżo-
wych i jubileuszowych, wycieczek, wy-
staw itp.,

• opracowanie historii Centrali Produktów 
Naftowych „CPN”, która została dopro-
wadzona do fazy końcowej, co powinno 
owocować w roku 2012 wydaniem dru-
kiem książkowym, 

• całość uroczystości zorganizowanych 
w ubiegłym roku przez Stowarzysze-
nie dla uczczenia 50 rocznicy Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
imienia Ignacego Łukasiewicza, które 
rozszerzyły świadomość społeczeństwa 
o znaczeniu nafty w rozwoju cywilizacji.

15. Główna Komisja Rewizyjna stwierdza 
negatywne zjawiska  w 2011  takie jak:

• nieprzestrzeganie terminowości we-
wnętrznej sprawozdawczości w ramach 
Stowarzyszenia oraz brak niektórych do-
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kumentów  (np. brak protokołów Oddzia-
łowych Komisji Rewizyjnych), 

• niewystarczające zaangażowanie i słaba 
aktywność niektórych członków władz 
Stowarzyszenia i organów doradczych,

• nieterminowy spływ dokumentów finan-
sowych  z niektórych Oddziałów do Za-
rządu. Nadal istnieje problem z wywiązy-
waniem się przez Oddziały z terminowego 
przesyłania dokumentów do Oddziału 
Głównego. Istnieją nawet kilkumiesięcz-
ne opóźnienia. Efektem jest konieczność 
sporządzania przez Zarząd Główny korekt 
deklaracji podatku VAT. Osoby odpowie-
dzialne za księgi w Oddziałach SITPNiG 
powinny przestrzegać przepisów usta-
wy ponieważ w przypadku ewentualnej 
kontroli podatkowej mogą zostać z tego 
powodu wysunięte konsekwencje karno-
-skarbowe z tytułu nieodprowadzenia 
w odpowiednim czasie podatku VAT. Od-
działy SITPNiG ponoszą również z tego ty-
tułu koszty odsetek za zwłokę w zapłacie 
zobowiązań podatkowych, czego można 
byłoby uniknąć gdyby dołożono należytej 
staranności.

16. Badania ksiąg rachunkowych i doku-
mentacji finansowo-księgowej wykazują, że 
ewidencja księgowa była prowadzona rzetelnie, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a przed-
łożone sprawozdania  finansowe wiernie od-
zwierciedlają wyniki działalności i sytuacje ma-
jątkową stowarzyszenia w roku 2011.

17. GKR stwierdza, że:
• wykonano zalecenia kontroli w zakre-

sie wprowadzenia jednolitej polityki 
rachunkowości dla Stowarzyszenia. Za-
rządzeniem nr 2/2011 sekretarza gene-
ralnego Stowarzyszenia SITPNiG z dnia 
2.09.2011 r. wprowadzono Zakładowy 
Plan Kont obowiązujący w Oddziałach 
Zakładach Usługowych, Ośrodku Szkole-
nia i Rzeczoznawstwa i Redakcji WNiG,

• dokonano rozliczenia ujętego w księ-
gach salda nieściągalnych należności  
na wartość 8 905,92 zł. Uchwałą z dnia 
6.05.2011 r. Zarząd SITPNIG w Sanoku 
zakwalifikował spisanie należności tej 
w straty działalności. Ponieważ na na-
leżność tę w latach poprzednich został 
utworzony odpis aktualizacyjny, operacja 
ta nie wpłynęła na wynik finansowy,

• uchwałą nr 104 /2011 r. z dnia 23 marca 
2011 r. Zarząd Główny SITPNIG zatwier-
dził przeniesienie „Kapitału z aktualizacji 
wyceny” w kwocie 58 528,94 zł na fun-
dusz podstawowy. W księgach roku po-
przedniego pozycja ta ujęta była łącznie 
z kapitałem podstawowym,

• Oddział SITPNiG w Krakowie w doku-

mentacji za 2011 r. dokonuje w spo-
sób poprawny opisów i merytorycznej 
akceptacji, co było przedmiotem uwag 
w raporcie za poprzedni rok.

18. W oparciu o ustalenia zawarte w ra-
porcie pokontrolnym GKR stwierdza się, że ba-
dane sprawozdanie z działalności gospodarczej 
SITPNiG sporządzone na dzień 31.12.2011 r. 
obejmuje odrębne sprawozdania poszczegól-
nych jednostek Stowarzyszenia prowadzących  
działalność gospodarczą:

• Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
wykazującego po stronie aktywów i  pa-
sywów kwotę 2 239 943,39 zł oraz zysk 
netto w kwocie 511 325,69 zł z  prze-
znaczeniem  na działalność statutową;

• sprawozdanie finansowe z działalno-
ści Redakcji Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych wykazujące po stronie 
aktywów i pasywów 174 591,70 zł  
oraz zysk netto w kwocie 17 860,98 zł  
z przeznaczeniem na działalność wydaw-
niczą;

• Zakładu Usługowego działającego przy 
Oddziale SITPNiG w Krośnie, wykazu-
jącego po stronie aktywów i pasywów 
kwotę 332 417,88 zł oraz zysk netto  
w kwocie 216 682,88 zł  z przeznacze-
niem na działalność statutową;

• Zakładu Usługowego działającego przy 
Oddziale SITPNiG w Tarnowie wykazu-
jącego po stronie aktywów i pasywów 
kwotę 96 275,83 zł oraz zysk netto 
w kwocie 37 887,00 zł z przeznaczeniem 
na działalność statutową;

• Zakładu Usługowego działającego przy 
Oddziale SITPNiG we Wrocławiu wyka-
zującego po stronie aktywów i pasywów 
kwotę 69 038,01 zł oraz stratę netto 
w kwocie 25 410,56 zł;

• Sprawozdanie finansowe z działalności 
Zarządu Głównego SITPNiG wykazujące 
po stronie aktywów i pasywów kwotę 
6 473 939,92 zł oraz zysk netto w kwo-
cie  516 418,45 zł.

19. W wyniku analizy sprawozdań orga-
nów Stowarzyszenia oraz obserwacji własnych, 
GKR stwierdza następujące uwagi i przedkłada 
zalecenia:

• podkreślając dotychczasowe osiągnięcia 
w obszarze szkoleń na rzecz branży jak 
i rzeczoznawstwa GKR uważa, że należy 
je nieustannie rozwijać, a oferta Ośrodka 
SITPNiG powinna być ciągle aktualizo-
wana i rozszerzana dla zdobycia nowych 
zleceń i realizacji polityki Stowarzyszenia;

• należy czynić dalsze starania o pozyska-
nie nowych członków wspierających; 

• należy przestrzegać zasady memoriału, 
co ma szczególne znaczenie przy za-

mknięciu ksiąg na koniec roku. W 2011 
roku koszty niestanowiące kosztów uzy-
skania przychodów i stanowiące podsta-
wę do naliczenia podatku dochodowego 
wyniosły 202 170,00 zł;

• należy ściśle przestrzegać terminowości 
spływu dokumentów finansowych do 
Biura Zarządu Głównego;

• należy zakończyć prace nad bazą danych 
członków Stowarzyszenia.

20. W oparciu o ustalenia zawarte w rapor-
cie pokontrolnym GKR stwierdza się, że badane 
zbiorcze sprawozdanie z działalności finansowej 
SITPNiG, sporządzone na 31.12.2011 r., które-
go bilans wykazuje po stronie aktywów i pasy-
wów sumę bilansową 8 097 052,63 zł i wynik 
finansowy netto 534 279,43 zł jest rzetelne 
i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
i zasadami rachunkowości.

21. Główna Komisja Rewizyjna po przepro-
wadzeniu analizy działalności Stowarzyszenia 
w roku 2011 wnosi o:

• zatwierdzenie sprawozdania Zarządu 
Głównego SITPNiG z działalności statu-
towej w roku 2011,

• zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego SITPNiG za rok 2011,

• zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
z działalności gospodarczej SITPNiG 
w roku 2011,

• zatwierdzenie rocznego sprawozdania 
finansowego redakcji czasopisma „Wia-
domości Naftowe i Gazownicze”.

W oparciu o stanowisko GKR Zarząd Głów-
ny podjął uchwałę zatwierdzającą przedłożone 
przez sekretarza generalnego Sprawozdanie 
z działalności merytorycznej, gospodarczej i fi-
nansowej SITPNiG za 2011 r. 

Zarząd Główny podjął uchwałę zatwierdza-
jącą budżet SITPNiG na 2012 r. zamykający się 
po stronie kosztów kwotą 2 620 141,00 zł, po 
stronie wpływów kwotą 2 659 916,00 zł i za-
kładającą zysk w wysokości 39 775,00 zł.

Zarząd Główny na wniosek Rady Tech-
nicznej SITPNiG nadał uprawnienia rzeczo-
znawcy SITPNiG kol. Ryszardowi Michałow-
skiemu w zakresie Gazownictwa: Stosowanie 
napędów gazowych CNG w pojazdach.

Zarząd Główny nadał złote, srebrne i dia-
mentowe honorowe odznaki SITPNiG jak rów-
nież godność zasłużonego seniora SITPNiG 
zasłużonym członkom Stowarzyszenia.

Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG 
została nadana kol. kol.: Romanowi Cetna-
rowiczowi, Barbarze Czumie, Markowi Dzie-
niewiczowi, Krzysztofowi Dybasiowi, Marii 
Kita-Badak, Marii Knapczyk, Barbarze Krach, 
Andrzejowi Michniewskiemu, Leopoldowi Suł-
kowskiemu, Janowi Wójcikowi, Zbigniewowi 
Bartkowiakowi, Gustawowi Czarnobrywy, 
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Zdzisławowi Kowalskiemu, Grażynie Sapiecha, 
Konradowi Śniatale, Czesławowi Bobkowi, 
Marii Grabskiej, Ewie Król, Mieczysławowi Ka-
weckiemu, Józefowi Poterze, Januszowi Koby-
lańskiemu, Krzysztofowi Augustyniakowi, Pio-
trowi Kwiatkowskiemu i Mirosławowi Stecowi.   

Złotą Odznakę Honorową SITPNiG zo-
stali wyróżnieni kol.kol.: z Oddziału SITPNiG 
w Czechowicach: Małgorzata Górka, Dorota 
Pindel; z Oddziału SITPNiG w Gdańsku: Ewa 
Skorupska; z Oddziału SITPNiG w Gorlicach: 
Zenon Baran, Piotr Dusza, Marian Dyląg, Zdzi-
sław Pelczar, Czesław Piróg, Elżbieta Roicka, 
Jan Rybka, Jan Swołkowicz, Franciszek Świerz, 
Józef Walczyk, Wiesław Załęski; z Oddzia-
łu SITPNiG w Katowicach: Kazimierz Mazur; 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie: Ryszard Fi-
lipowicz, Barbara Królikowska, Elżbieta Jezier-
ska, Grzegorz Mleczko, Michał Płatosz, Ste-
fania Starowicz, Ewa Worobjow; z Oddziału 
SITPNiG w Łodzi: Zbigniew Cichoński, Włady-
sław Gruszczyński, Jan Izydorczuk; z Oddziału 
SITPNiG w Pile: Marian Jamka, Tadeusz Rze-
mykowski; z Oddziału SITPNiG w Poznaniu: Jo-
lanta Budzisz, Przemysław Kapczyński, Krzysz-
tof Kozak, Eugeniusz Lis, Marek Galasiński, 
Roman Gątowski, Wojciech Grządzielski, Piotr 
Myssak, Andrzej Wojciechowski; z Oddziału 
SITPNiG w Sanoku: Jarosław Adamczuk, Ma-
rzena Barowicz, Renata Czekaj, Wanda Era-
zmus, Edmund Fendryk, Ryszard Hawranek, 
Eugenia Korżyk, Piotr Lisowski, Artur Mar-
cinkowski, Piotr Mierzwa, Jan Moryc, Marta 
Niemiec, Lesław Piątek,  Marek Pietrusza, 
Jaromir Probulski, Maria Roszniowska, Henryk 
Ryba, Urszula Szetela, Tadeusz Wawszkowicz, 
Marian Wcisło, Ryszarda Zadarko, Tadeusz 
Ryszard Zdziebko, Teodora Ziembicka; z Od-
działu SITPNiG w Tarnowie: Ryszard Cwenar, 
Andrzej Mazur, Zenon Pociecha, Jakub Sikora, 
Zdzisław Walerianowicz, Dariusz Żurawski; 
z Oddziału SITPNiG w Warszawie I: Krystyna 
Bobkiewicz, Jolanta Górna, Marek Kubak, Da-
nuta Makowska, Bogusław Marciniak, Adam 
Potocki; z Oddziału SITPNiG we Wrocławiu:  

Stanisław Janczak, Grzegorz Łapa; z Oddziału 
SITPNiG w Zielonej Górze: Maria Baszyńska, 
Iwona Bruczyńska, Jarosław Cierpka, Marek 
Frankowski, Honorata Kacpura, Mirosław 
Majchrzak, Zofia Marciniak, Halina Sakowska-
-Hassa. 

Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG zo-
stali uhonorowani kol.kol.: z Oddziału SITPNiG 
w Czechowicach: Józef Chmielniak, Urszula  
Chmielniak, Bożena Janik-Kocyła; z Oddziału 
SITPNiG w Gdańsku: Maciej Bilski, Krzysztof 
Madej; z Oddziału SITPNiG w Gorlicach: Bo-
gusław Bogdan, Mieczysław Ćwiklik, Paweł 
Druciak, Anita Dygoń, Marek Karp, Stanisław 
Łachmanek, Ewa Mruk, Piotr Palonek, Wie-
sław Pięta, Jan Sandecki, Dorota Tenerowicz, 
Paweł Rzepiela; z Oddziału SITPNiG w Krako-
wie: Małgorzata Augustyniak, Jan Baran, Wal-
demar Bazan, Mieczysław Bury, Marian Gaw-
lik, Anna Magrysiewicz, Piotr Pasek, Paulina 
Smółka, Józefa Sokołowska, Aleksander Stęp-
niowski, Aleksander Wilk, Henryk Wojtysiak; 
z Oddziału SITPNiG w Łodzi: Marek Babacz, 
Piotr Balasiński, Dariusz Dybała, Jacek Haj-
dys, Alicja Ługowska-Gajda, Eugenia Markus, 
Anna Pasik; z Oddziału SITPNiG w Pile: Danuta 
Błochowiak, Artur Buwaj, Marek Dembiński, 
Leszek Kowalczak, Magdalena Rzemykowska, 
Marek Wiesiołek; z Oddziału SITPNiG w Po-
znaniu: Mirosław Kończak, Helena Rymon 
Lipińska, Bożena Gurdak, Halina Góralczyk, 
Lech Rybarczyk, Elżbieta Szajkowska, Dariusz 
Węgrzynowski, Małgorzata Wiese, Małgo-
rzata Wojciechowska, Małgorzata Kemnitz, 
Mirosław Rodak; z Oddziału SITPNiG w Sano-
ku: Barbara Bączar, Aleksander Bąk, Marcin 
Bolek, Iwona Byś, Monika Boczar, Grzegorz 
Cecuła, Magdalena Cecuła- Fic, Jan Demczak, 
Karol Dudek, Wiesława Gumienny, Piotr Ha-
nus, Jerzay Karpiński, Irena Kolbusz, Danuta 
Kornaga, Bogusław Liszka, Kazimierz Madej, 
Beata Mijal, Elżbieta Nisiewicz, Anna Nowak, 
Ewa Pawluś, Tadeusz Polakowski, Marzena 
Radwan, Mariusz Słyś, Marian Szymczak, Piotr 
Śmist, Małgorzata Targowska, Magdalena To-

fil, Ewa Tupko, Eugenia Turek, Jerzy Tympal-
ski, Marzena Wąsiel, Halina Węgrzyn, Joanna 
Wolska, Marcin Wysocki, Dorota Zychowicz; 
z Oddziału SITPNiG w Tarnowie: Krzysztof Ku-
recki, Magdalena Paterek – Śpiwak, Ryszard 
Płonka, Stanisław Przysiecki, Artur Starzec, 
Krzysztof Wilkos; z Oddziału SITPNiG Warsza-
wa I: Krzysztof Andrzejewski, Marzena Binię-
da – Mroziewicz, Leszek Czarnecki, Sławomir 
Daciuk, Andrzej Daszkowski, Roman Dębski, 
Ewa Kordalewska, Bogusław Kuźmicki, Wie-
sław Sarbiewski, Józef Wojtkiewicz, Włady-
sław Wójcik; z Oddziału SITPNiG we Wrocła-
wiu: Renata Adamczyk, Krzysztof Grzybielec, 
Andrzej Kiełbik, Piotr Musiał, Marek Pietra-
szek, Grażyna Radzik, Tomasz Sojka, Andrzej 
Sydor, Jerzy Trębacz, Zbigniew Widuch, Janusz 
Zarzycki; z Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze: 
Henryk Bartkowiak, Grzegorz Bazan, Krzysztof 
Bieganek, Elżbieta Błażejewska, Ewa Bystrzyc-
ka, Agata Czarkowska, Adam Froń, Bogdan 
Hadzik, Jan Jasik, Karolina Konieczna, Marian 
Lewandowski, Władysław Leśniewski, Tomasz 
Łojek, Dariusz Matuszewski, Dorota Mundry, 
Maria Nalewajek, Jadwiga Nowaczyk, Zbi-
gniew Okniański, Grażyna Opiatowska, Mo-
nika Ostrowska, Wiesław Pinkowski, Leszek 
Pelczyński, Andrzej Rogowski, Waldemar Sa-
łamacha, Piotr Skorodecki, Sławomir Wiśniew-
ski, Agnieszka Wojciechowska.

Godnością Zasłużonego Seniora SITPNiG 
została uhonorowana kol.: Cecylia Suchocka.

Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarzą-
dów Oddziałów SITPNiG, zaopiniowane przez 
Główna Komisję Organizacyjną postanowił 
wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT 
o nadanie Odznak Honorowych FSNT NOT: 
diamentowej – dla 4 osób, złotej dla 7 osób 
i srebrnej – dla 19 osób. 

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie Zarządu Głównego w czasie obrad. Fot. W. Wanat Członkowie Zarządu Głównego w czasie obrad. Fot. W. Wanat
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19 marca 2012 r. odbyło się 
w Krakowie posiedzenie Głównej 
Komisji Finansowo-Budżetowej 
Zarządu Głównego SITPNiG. Ze-
braniu przewodniczyła Zofia Mar-
ciniak. Głównymi tematami posie-
dzenia było:

• zaopiniowanie sprawozdania finansowe-
go SITPNiG za rok 2011, przedłożonego 
Zarządowi Głównemu przez sekretarza 
generalnego,

15 marca 2012 r. odbyło się w Krako-
wie posiedzenie Komisji Statutowej SITPNiG 
powołanej uchwałą Zarządu Głównego nr 
123/11 z dnia 6 października 2011 r. w skła-
dzie: Marian Stryjski – przewodniczący, Piotr 
Marcinkowski – zastępca przewodniczącego, 

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-
-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

• przedyskutowanie i zaopiniowanie pro-
jektu budżetu SITPNiG na rok 2012. 

Komisja szczegółowo przeanalizowała  
sprawozdanie finansowe SITPNiG  za rok 2011 
i z uznaniem odniosła się do wyników finanso-
wych Stowarzyszenia osiągniętych w minionym 
roku. Jakkolwiek zdarzyły się w tym okresie incy-
dentalne przypadki słabszych wyników w dzia-
łalności gospodarczej, to jednak w generalnym 
ujęciu  w roku  2011 Stowarzyszenie zanotowa-
ło wynik pozytywny. Po dyskusji komisja posta-
nowiła zarekomendować Zarządowi Głównemu 

przyjęcie sprawozdania finansowego SITPNiG 
za rok 2011 bez zastrzeżeń. 

Komisja przeanalizowała również przedło-
żony przez sekretarza generalnego i Biuro Za-
rządu Głównego budżet Stowarzyszenia na rok 
2012. W dyskusji członkowie komisji podkreśla-
li, że w przedstawionym budżecie SITPNiG zo-
stały przyjęte pozytywne kierunki w gospodarce 
finansowej SITPNiG w roku 2012, zapewniające 
zrealizowanie postawionych zadań meryto-
rycznych. Mając to na uwadze komisja przyjęła 
wniosek rekomendujący Zarządowi Głównemu 
SITPNiG zatwierdzenie przedłożonego budżetu 
SITPNiG na rok 2012.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Posiedzenie Komisji Statutowej SITPNiG
Anna Zaleszczuk – sekretarz, członkowie: 
Zbigniew Abrasowicz, Beata Gawłowska-
-Bajda, Jerzy Koprzywa, Jacek Łoda, Lucjan 
Łużecki, Jolanta Obara-Janocha, Zenon Pocie-
cha, Stanisław Sieradzki, Dariusz Skurczyński, 
Stanisław Szafran, Marek Wiensak. Komisja 

omówiła zadania, harmonogram spotkań 
i procedurę przyjmowania propozycji zmian 
w zapisach obecnie obowiązującego Statutu 
SITPNiG oraz regulaminów Zarządu Główne-
go, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego 
Sądu Koleżeńskiego.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG
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15 marca 2012 r. odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej 
Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu przewod-
niczył kol. Marian Stryjski – przewodniczący 
komisji. Przedmiotem posiedzenia było rozpa-
trzenie i zaopiniowanie wniosków na odznaki 
honorowe SITPNiG oraz FSNT NOT. 

Komisja wnikliwie przeanalizowała 325 
wniosków przedstawionych przez Zarządy Od-
działów SITPNiG o nadanie odznak honorowych 

Posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej 
Zarządu Głównego SITPNiG

i tytułów SITPNiG oraz FSNT NOT zasłużonym 
członkom Stowarzyszenia. W wyniku tego ko-
misja postanowiła pozytywnie zaopiniować 278 
wniosków o nadanie odznak honorowych SITP-
NiG, w tym: 
• 144 wnioski o nadanie  Srebrnej Honorowej 

Odznaki SITPNiG, 
• 81 wniosków o nadanie Złotej Honorowej 

Odznaki SITPNiG,
• 23 wnioski o nadanie Diamentowej Hono-

rowej Odznaki SITPNiG.
Komisja postanowiła również pozytywnie 

zaopiniować 1 wniosek o nadanie tytułu Zasłu-
żonego Seniora SITPNiG.

Ponadto Komisja pozytywnie zarekomendo-
wała Zarządowi Głównemu wystąpienie do Za-
rządu Głównego FSNT NOT o nadanie członkom 
SITPNiG: 
• 19 Srebrnych Honorowych Odznak FSNT 

NOT,
• 7 Złotych Honorowych Odznak FSNT NOT,
• 4 Diamentowych Honorowych Odznak 

FSNT NOT.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

14 marca 2012 r. odbyło się w sali konfe-
rencyjnej PGNiG SA w Warszawie przy ul. Ka-
sprzaka 25 XXXIII posiedzenie Rady Fundacji 
Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył kol. Mieczy-
sław Jakiel – prezes Rady Fundacji. Przedmio-
tem posiedzenia było:

• Rozpatrzenie proponowanych przez Za-
rząd Fundacji, zmian w strukturze orga-
nizacyjnej Fundacji Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego Im. Ignace-
go Łukasiewicza w Bóbrce, 

• Sprawozdanie z działalności Zarządu Fun-
dacji Bóbrka w roku 2011, dyskusja nad 
sprawozdaniem, przedstawienie przez Za-
rząd wstępnej informacji finansowej za rok 
2011 i informacji bieżącej w roku 2012,

• Informacja Zarządu Fundacji o realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. budowa ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągu na tere-
nie Muzeum w Bóbrce, 

• Sprawy bieżące i różne.

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

W związku z postępującą rozbudową eks-
pozycji muzealnych oraz znacznym zwiększe-
niem zakresu działalności organizacyjnej i me-
rytorycznej muzeum, Rada Fundacji Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Igna-
cego Łukasiewicza w Bóbrce, uznała za koniecz-
ne wprowadzenie zmian w strukturze organi-
zacyjnej „Fundacji Bóbrka”. W wyniku dyskusji 
nad przedłożonymi przez Zarząd Fundacji wer-
sjami struktury organizacyjnej, Rada zatwierdzi-
ła wersję precyzującą zadania poszczególnych 
jednostek organizacyjnych muzeum i porząd-
kującą zakresy kompetencji kierownictwa i pra-
cowników fundacji.

Rada Fundacji zapoznała się z przedsta-
wionym przez Zarząd Fundacji sprawozdaniem 
z działalności „Fundacji Bóbrka” w roku 2011 
i z uznaniem odniosła się do osiągniętych wy-
ników. Rada zdecydowała, że łączne sprawoz-
danie z działalności merytorycznej i finansowej 
fundacji w roku 2011 będzie przedmiotem ana-

lizy na następnym posiedzeniu Rady.
Rada Fundacji przyjęła informację Zarządu 

Fundacji o realizacji jednego z największych 
zadań inwestycyjnych na obszarze muzeum 
ostatnich lat tj. budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, rozwiązującej wiele problemów 
funkcjonowania muzeum. Niezwykle trudne 
prace budowlane związane z przeprowadze-
niem zaprojektowanej sieci wodno-kanaliza-
cyjnej są już na ukończeniu, a obecnie trwają 
prace związane z porządkowaniem terenu po 
wykonanych rozkopach i przewiertach.

Podczas dyskusji na temat przyszłych zadań 
muzeum S. Szafran zwrócił uwagę na koniecz-
ność opracowania szczegółowej inwentaryzacji 
fotogrametrycznej wszystkich obiektów muzeal-
nych, a szczególnie w pierwszej kolejności tych, 
które posiadają największą wartość historyczną.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Mieczysław Jakiel – prezes RF i Czesław Bugaj – wiceprezes RF przewodniczą obra-
dom. Fot. S. Szafran

Zarząd Fundacji i Rada Fundacji podczas obrad (od lewej): Barbara Tęcza, Marzena 
Strzelczak, Czesław Bobek, Stanisław Kubit i Bogdan Gocz. Fot. S. Szafran
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28 – 30 marca 2012 r. w Sali Wojanowskiej 
Pałacu w Wojanowie odbyło się VIII Sympozjum 
SITPNiG z cyklu: „Strategia współpracy Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego z przemysłem naftowym i gazowniczym 
działającym na zliberalizowanym rynku ener-
getycznym Europy”. Tematem przewodnim 
tej edycji sympozjum było: „Doświadczenia 
z działalności SITPNiG w mijającej kadencji wy-

VIII Sympozjum SITPNiG 
w Wojanowie

znacznikami kierunków rozwoju Stowarzyszenia 
w przyszłości”.

W sympozjum uczestniczyło 123 osoby: 
prezesi oddziałów, przewodniczący kół zakłado-
wych i klubów oraz działacze SITPNiG różnych 
szczebli. Gospodarzem sympozjum był Oddział 
SITPNiG we Wrocławiu.

Obradom sympozjum przewodniczyło pre-
zydium w składzie: Michał Szubski – prezes 
SITPNiG, Marzena Majdzik – prezes Zarządu 

Oddziału SITPNiG we Wrocławiu (gospodarze 
sympozjum) i Stanisław Szafran – sekretarz 
generalny SITPNiG. Referat wprowadzający 
nt. „SITPNiG przed XXXVIII Walnym Zjazdem 
Delegatów” zaprezentował Stanisław Szafran 
omawiając pozytywne i negatywne zjawiska 
w działalności Stowarzyszenia mijającej kaden-
cji oraz kierunki nieodzownych zmian w roz-
woju SITPNiG w nadchodzących latach. Po 
referacie wprowadzającym przedstawiciele Za-
rządów Oddziałów SITPNiG przedstawili swoje 
doświadczenia i problemy działalności SITPNiG 
w swoich środowiskach:

• Marzena Majdzik – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG we Wrocławiu,

• Bogdan Baniak – prezes Zarządu Oddzia-
łu SITPNiG w Tarnowie,

• Ryszard Chylarecki – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Pile,

• Tadeusz Kozimor – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Sanoku, 

• Urszula Furtak – prezes Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Zielonej Górze, 

• Zdzisław Nowak – prezes Zarządu Od-
działu SITPNiG w Gdańsku, 

• Albin Wojnar –członek Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Krakowie, 

• Włodzimierz Tomczak – prezes Zarządu 
Oddziału SITPNiG w Łodzi,

• Mirosław Stec – prezes Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Czechowicach,

• Piotr Dziadzio – prezes Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Gorlicach,

• Henryk Kurek – prezes  Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Katowicach,

• Zbigniew Duda i Janusz Pudło – prezes 
i wiceprezes Zarządu Oddział SITPNiG 
w Krośnie,

• Andrzej Mikołajczak – prezes Zarządu 
Oddziału SITPNiG w Poznaniu,

• Roman Mańko – członek Zarządu Od-
działu SITPNiG w Warszawie I,

• Andrzej Soroko – prezes Zarządu Oddzia-
łu SITPNiG w Warszawie II.

W swoich wystąpieniach prelegenci  wska-
zywali dziedziny działalności SITPNiG w swoich 
środowiskach, które są dobrze przyjmowane 
przez członków i kierownictwo macierzystych 
zakładów. Omawiali też przyczyny niepowo-
dzeń podejmowanych działań w mijającej ka-
dencji oraz eksponowali te cele statutowe SITP-
NiG, których realizacja spotykała się z dobrym 
odbiorem środowiska i przynosiła satysfakcję 
członkom Stowarzyszenia i korzyści dla całego 
Stowarzyszenia. 

Atrakcją kulturalno-rekreacyjną był „wieczór 
kabaretowy” w TEATRZE NASZYM w Micha-
łowicach („Karkonosze – niedaleko Szklarskiej 

Pałac w Wojanowie. Fot. S. Szafran

Organizatorki sympozjum. Fot. S. Szafran Uczestnicy sympozjum podczas spotkania koleżeńskiego. Fot. S. Szafran

Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG pre-
zentuje referat wprowadzający. Fot. W. Wanat
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Uczestnicy sympozjum podczas spotkania koleżeńskiego. Fot. W. Wanat

Uczestnicy sympozjum podczas obrad. Fot. S. Szafran

Prezes SITPNiG kol. Michał Szubski wraz z kol. Marzeną Majdzik prezes Oddziału 
SITPNiG we Wrocławiu witają przybyłych gości. Fot. W. Wanat

Prezes Oddziału SITPNiG we Wrocławiu kol. Marzena Majdzik podczas prezentacji 
swojego oddziału. Fot. W. Wanat

Uczestnicy sympozjum podczas spotkania koleżeńskiego. Fot. S. Szafran

Uczestnicy sympozjum podczas obrad. Fot. S. Szafran

Uczestnicy sympozjum podczas spotkania koleżeńskiego. Fot. W. Wanat

Prezes Oddziału SITPNiG w Łodzi kol. Włodzimierz Tomczak podczas prezentacji 
swojego oddziału. Fot. W. Wanat
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Poręby”) ze spektaklem „THE BEST OF”. 
W podsumowaniu VIII Sympozjum SITPNiG 

kol. Stanisław Szafran stwierdził, że zachowu-
jąc wszystkie  sprawdzone nurty działalności 
Stowarzyszenia w mijającej kadencji, wszyst-
kie jednostki strukturalne SITPNiG powinny 
szczególnie uwzględniać w swoich programach 
dobrą współpracę z macierzystymi zakładami 
pracy oraz organami rządowymi i samorządo-
wymi,  powinny dążyć do tworzenia przyja-

znej aury dla udziału młodej kadry inżynierów 
i techników w pracy Stowarzyszenia oraz desy-
gnowania do władz oddziałów, władz naczel-
nych i organów doradczych osób kompetent-
nych w zakresie problematyki danej jednostki 
strukturalnej SITPNiG. Cała działalność Stowa-
rzyszenia w nadchodzącej kadencji powinna 
być rzetelnie dokumentowana. Wciąż ważny 
jest postulat wypływający z obrad VII Sym-
pozjum SITPNiG wskazujący na konieczność 

rozwijania centralnego i oddziałowych sto-
warzyszeniowych archiwów elektronicznych, 
dokumentujących działalność Stowarzyszenia, 
upamiętniających ludzi i zdarzenia, w tym rów-
nież dokumentów z historii przemysłu naftowe-
go i gazowniczego. 

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy sympozjum podczas wyjazdu na spektakl. Fot. S. Szafran Uczestnicy sympozjum w "Naszym Teatrze". Fot. S. Szafran

Spektakl „THE BEST OF”. Fot. W. Wanat

Zdjęcie pamiątkowe uczestników sympozjum. Fot. W. Wanat

Artyści "Naszego Teatru" prezentują spektakl „THE BEST OF”. Fot. W. Wanat
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23 marca 2012 w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej w Warszawie przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 66 odbyła się konferencja „Polska 
na gazie łupkowym. Lokalne perspektywy glo-
balnego biznesu”. 

Organizatorami wydarzenia są: pracodawcy 
RP i Instytut Koźmiana.

Partnerami instytucjonalnymi konferencji 
są: Związek Powiatów Polskich, Krajowa Rada 
Izb Rolniczych, Urzędy Marszałkowskie woje-
wództw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, 
mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskie-
go, kujawsko-pomorskiego i świętokrzyskiego, 
wojewoda świętokrzyski, Centralna Biblioteka 
Rolnicza, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego oraz Państwowe Instytuty 
Badawcze: Instytut Ochrony Środowiska i Pań-
stwowy Instytut Geologiczny. Honorowy patro-
nat objął minister skarbu Mikołaj Budzanowski.  
W konferencji udział wzięli: minister Skarbu 
Państwa Mikołaj Budzanowski oraz główny 
geolog kraju, podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Środowiska – Piotr Woźniak.

Termin konferencji wybrany został nieprzy-
padkowo. 23 marca 2012 r. przypada 190 rocz-
nica urodzin Ignacego Łukasiewicza, pioniera 
światowego przemysłu paliwowego i... spo-
łecznej odpowiedzialności w biznesie. Postać 
Ignacego Łukasiewicza oraz innych polskich 
pionierów przemysłu naftowego i gazowni-
czego przypomniała wystawa pt.: „Polacy byli 
pierwsi” przygotowana przez Instytut Koźmia-
na. Na gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, 
w którym odbywały się obrady, zawisło 15 
sylwetek wybitnych twórców polskiego prze-
mysłu naftowego i gazowniczego, który zmienił 
oblicze współczesnego świata. W ten niezwykły 
sposób Instytut Koźmiana przypomniał społe-

czeństwu, że przemysł naftowy narodził się na 
ziemiach polskich.

W przemówieniach wstępnych goście kon-
ferencji określali swoje stanowiska w kwestii 
poszukiwania gazu ziemnego w osadowych se-
riach osadowych Polski. Mikołaj Budzanowski - 
minister Skarbu Państwa stwierdził, że odkrycia 
gazu ziemnego na obszarach przewidywanego 
występowania tego surowca energetycznego 
w seriach łupkowych, mogą dać niesamowity 
impuls do rozwoju, podobnie jak daje wydo-
bycie „gazu łupkowego” lokalnym społeczno-
ściom w USA. Minister wyraził pogląd, że to 
właśnie konsumenci, poza wieloma gałęziami 
przemysłu, będą głównym beneficjentem wydo-
bywania gazu z łupków. – Determinacja i od-
powiedzialność – to dwa słowa-klucze, którym 
musi kierować się polski rząd przy realizacji tego 
ogromnego projektu – mówił. 

Piotr Woźniak – podsekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Środowiska, główny geolog kraju 
stwierdził: – Nie mam wątpliwości, że wydo-
bycie gazu łupkowego to dźwignia do budowy 
przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki. 
Minister poinformował uczestników konferen-
cji, że: w najbliższym czasie powstaną kom-
pleksowe regulacje, mające na celu usunięcie 
wszelkiego ryzyka związanego z eksploatacją 
tego surowca. Rozwiązania te w przeważającej 
części odnoszą się właśnie do ochrony środo-
wiska i uwzględnienia interesów społeczności 
lokalnych.

Odnosząc się do ostatniego raportu Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego o poten-
cjalnych zasobach gazu i ropy w łupkach pale-
ozoicznych goście oficjalni konferencji zgodnie 
przyznawali, że mimo znacznego obniżenia 
szacunków polskich złóż gazu ziemnego w nie-
konwencjonalnych zbiornikach naturalnych, jest 

Konferencja „POLSKA NA GAZIE ŁUPKOWYM: 
Lokalne perspektywy globalnego biznesu”

on nadal ogromną szansą dla naszego kraju. 
Herbert Wirth – prezes KGHM Polska Miedź 
SA stwierdził, że jeśli te zasoby się potwierdzą, 
będziemy mieli szansę budowania bezpieczeń-
stwa energetycznego, natomiast Grażyna Pio-
trowska-Oliwa – prezes PGNiG SA wyraziła po-
gląd, że nawet jeśli gazu z łupków jest „tylko” 
350 mld m3, nadal jest to gra warta świeczki. 
Z dużym optymizmem do perspektyw poszu-
kiwań złóż gazu ziemnego w paleozoicznych 
seriach łupkowych odnieśli się inni uczestnicy 
konferencji.

Organizatorom konferencji pragniemy wy-
razić szacunek i podziękowanie za jej przygo-
towanie organizacyjne i merytoryczne, a przede 
wszystkim za zorganizowanie pięknej wystawy 
pt. „Polacy byli pierwsi”. Szczególne podzię-
kowania należą się Karolowi Mórawskiemu 
– głównemu moderatorowi tej konferencji i wy-
stawy.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG
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Kieleckie spotkania 
inżynierskie

Marcin sykulski 

Przełom roku 2011 i 2012 był cza-
sem niezwykle aktywnych działań 
podejmowanych przez kieleckie Koło 
SITPNiG. Jego członkowie, podczas 
organizowanych spotkań, mieli oka-
zję, aby wymienić się doświadczenia-
mi, a także zapoznać z najnowszymi 
rozwiązaniami technicznymi zastoso-
wanymi na terenie działania Zakła-
du Gazowniczego w Kielcach. 

Sworzyce – nasza duma
Z końcem grudnia 2011 r. władze stowarzy-

szenia zorganizowały dla członków swojego koła 
spotkanie noworoczne. Jego głównym elemen-
tem była wizyta w m. Sworzyce, gdzie umiejsco-
wiona jest stacja pomiarowa o przepustowości 
50 000 m3/h, łącząca systemy przesyłowe dwóch 
największych w kraju Spółek Dystrybucyjnych –
Karpackiej oraz Mazowieckiej Spółki Gazownic-
twa. Kieleccy gazownicy mieli okazję zapoznać 
się z działaniem tego niezwykle ważnego ele-
mentu naszej infrastruktury gazowniczej.

Kierownik Sekcji Stacji Gazowych w kie-
leckim Zakładzie Gazowniczym Rafał Fijołek, 
będący jednocześnie przewodniczącym Koła 

SITPNiG Kielce, szczegółowo omówił działanie 
przedmiotowej stacji gazowej. Do niewątpli-
wych zalet stacji zaliczył: dokładny i niezawod-
ny pomiar gazu ziemnego w dwóch kierunkach, 
brak konieczności osobowej obsługi obiektu (ze 
względu na zdalne sterowanie obiektu z po-
ziomu centralnej Dyspozycji Gazem ZG Kielce). 
Podkreślił wykorzystanie nowatorskiego rozwią-
zania polegającego na zastosowaniu dwóch 
różnych rodzajów gazomierzy ultradźwiękowe-
go oraz turbinowego, celem wzajemnej kontroli 
i zwiększenia dokładności pomiaru.

Serce obiektu oraz jego przysłowiowa wi-
sienka na torcie to gazomierz ultradźwiękowy, 
który jest pierwszym tego typu urządzeniem 
pomiarowym zainstalowanym w infrastrukturze 
Karpackiej Spółki Gazownictwa. Jego zasada 
działania oparta jest na zjawisku rozchodzenia 
się fali dźwiękowej w ośrodku gazowym z pręd-
kością zależną od jego gęstości, temperatury 
i ciśnienia.

Po zapoznaniu się z poszczególnymi ele-
mentami wyposażenia stacji, członkowie koła 
udali się do góralskiej osady w miejscowości 
Żarnowiec celem podsumowania upływającego 
roku oraz wyznaczenia nowych trendów działa-
nia na rok 2012. 

Z wizytą w Trzuskawicy
Poznanie stacji w Sworzycach, to nie koniec 

inżynierskich spotkań, bowiem w połowie stycz-
nia br. otrzymaliśmy zaproszenie od kierownictwa 
Zakładu Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” 
S.A., jednego z największych odbiorców paliwa 
gazowego w ZG Kielce. Dzięki wiceprezesowi ds. 
Technicznych Jerzemu Kudlińskiemu członkowie 
kieleckiego Koła SITPNiG mieli możliwość zapo-
znania się ze specyfiką działania linii produkcyjnej 
czołowego producenta wapna, wyrobów wa-
pienniczych, kamienia oraz kruszyw na krajowym 
rynku. Jak podkreślił nasz gospodarz Z.P.W. Trzu-
skawica z siedzibą w miejscowości Sitkówka-No-

winy, jest częścią Koncernu CRH (Cement Road-
stone Holding), światowego lidera w dziedzinie 
produkcji materiałów budowlanych. Działalność 
produkcyjna w Polsce prowadzona jest w dwóch 
zakładach działających w branży wapienniczej: 
Zakładzie Sitkówka i Zakładzie Kujawy należą-
cych do największych i najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych w swoich regionach 
oraz w następujących trzech kopalniach: Kopalni 
Granitu Gniewków, Kopalni Bazaltu Targowica 
i Kopalni Piaskowca Osielec.

Wśród zaproszonych na spotkanie go-
ści, oprócz członków naszego koła, znaleźli się 
również przedstawiciele firmy Atagor Sp. z o.o., 
zajmującej się zabezpieczeniem antykorozyjnym 
rurociągów stalowych dla branży gazowniczej, 
naftowej, ciepłowniczej oraz wodno-kanalizacyj-
nej. Firma ta przygotowała prezentację, podczas 
której zapoznaliśmy się z wykorzystaniem powłok 
taśmowych w różnych klasach izolacji do ochro-
ny rur stalowych na podziemnych i nadziemnych 
instalacjach gazowych, materiałami termokurcz-
liwymi oraz wysokospecjalistycznymi urządze-
niami do diagnostyki stanu izolacji podziemnych 
instalacji i lokalizacji wycieków gazu. 

Z kolei przedstawiciele SITPNiG Koła Kiel-
ce zaprezentowali gorące tematy ostatnich 
miesięcy dotyczące gazu ziemnego, omówio-
no problematykę gazu z łupków (prezentacja 
przewodniczącego Rafała Fijołka) oraz płynnego 
gazu LNG (prezentacja multimedialna Marcina 
Sykulskiego). Szczegółowo omówione zosta-
ły różne technologie oraz warunki wydobycia 
gazu z łupków (szanse oraz zagrożenia). Jeśli 
chodzi o tematykę LNG uczestnicy zapoznali się 
z procesem wydobycia, skroplenia, transportu 
oraz regazyfikacji skroplonego gazu ziemne-
go. Przedstawiono również, będący tematem 
przewodnim ubiegłorocznej wycieczki SITPNiG 
do Grecji, terminal LNG na wyspie Revythoussa 
oraz będący na etapie realizacji polski terminal 
LNG w Świnoujściu, którego ukończenie przewi-
duje się na 2014 rok.

Marcin Sykulski 
SITPNiG Koło KielceCzłonkowie koła SITPNiG Kielce na tle pieca „MAERZ” w Z.P.W. Trzuskawica. Fot. arch. SITPNiG Kielce

Gazomierz ultradźwiękowy MPU 1200 na Stacji Pomia-
rowej w Sworzycach. Fot. arch. SITPNiG Kielce
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Spotkanie w Leżajsku członków 
Koła SITPNiG w Rzeszowie

Po południu 7 października 2011 
roku grupa członków SITPNiG na-
szego koła spotkała się w Leżajsku 
przy bramie wejściowej browaru. Był 
to obiecujący początek zwiedzania 
atrakcji Leżajska, zorganizowane-
go przez naszych kolegów: Bożenkę 
Kukulską i Andrzeja Drwala, którzy 
chcieli pokazać nam atrakcje swojego 
miasta.

Po chwili weszliśmy na teren zakładu zaopa-
trzeni wcześniej w całkiem twarzowe kamizelki 
odblaskowe. Naszą grupę po zakładzie oprowa-
dzała pani przewodnik, która ze swadą i znajo-
mością przedmiotu, próbowała przybliżyć nam 
technologię produkcji piwa. Mieliśmy trochę pe-
cha, bo w piątek po południu browar już nie pra-
cuje i nie widzieliśmy w ruchu linii produkcyjnych, 
na których mkną butelki czy puszki napełniane 
złotym płynem. Dane nam za to było zajrzeć do 
miedzianych kadzi warzelnych, zobaczyć zbiorni-
ki gdzie fermentuje piwo, zbliżyć się do tanków, 
w których leżakuje piwo, przejść wzdłuż ciągów 
technologicznych z kilometrami rur, którymi na co 
dzień płynie piwo. Jednak samego „leżajskiego 
fulla” w browarze nie zobaczyliśmy…

Browar Leżajsk ma w centrum miasta mu-
zeum, które pokazuje historię browaru i przy-
bliża tajniki produkcji złotego płynu. Oczywiście 

odwiedziliśmy je i tam wreszcie doczekaliśmy 
się upragnionej degustacji. 

Kolejna pani przewodniczka (kobiety i piwo 
– dziwne zestawienie?) przekazując nam facho-
wą wiedzę, mimochodem powiedziała rzecz 
szokującą, otóż w Leżajsku produkuje się takie 
gatunki jak Tatra i Warka, a Leżajsk pasteryzo-
wany robi się w Żywcu! Strach pomyśleć czego 
jeszcze dowiedzielibyśmy się drążąc dalej ten 
temat, i w ogóle jak tu wierzyć reklamom.

Ale dość o tym. Spotkanie w Leżajsku nie 
było poświęcone tylko hedonistycznym przyjem-
nościom. Miało również wymiar duchowy i to 
dosłownie. Po obejrzeniu browaru udaliśmy się 
bowiem do klasztoru ojców Bernardynów, gdzie 
w Bazylice Zwiastowania NMP znajdują się słynne 
barokowe organy. Wysłuchaliśmy półgodzinnego 
koncertu, rozkoszując się dźwiękiem potężnego 

instrumentu. Następnie przeszliśmy do muzeum 
prowincji Ojców Bernardynów, które dokumentuje 
historię i przechowuje pamiątki z klasztorów znaj-
dujących się na wschodzie dawnej Rzeczpospoli-
tej. W muzeum, które ulokowane jest w pomiesz-
czeniach i podziemiach klasztoru zgromadzono m. 

in. obrazy, przedmioty wyposażenia i fragmenty 
wystroju kościołów, często już nieistniejących.

Kontynuując poważne wątki wycieczka 
udała się do Muzeum Ziemi Leżajskiej, gdzie 
obejrzeliśmy wspomnianą ekspozycję dotyczącą 
browarnictwa oraz gościnnie udostępnioną wy-
stawę marynistyczną.

Koniec naszego spotkania nastąpił jak zwy-
kle przy obiadokolacji w restauracji Pub Legenda. 
Rozmowom i wspomnieniom nie było końca. 

Dziękujemy organizatorom z Rejonu Dystry-
bucji Gazu w Leżajsku a szczególnie Bożenie Ku-
kulskiej i Andrzejowi Drwalowi. Mamy nadzieję, 
ze kolejne spotkania będą równie udane. 

Fot. arch. koła SITPNiG w Rzeszowie

Fot. arch. koła SITPNiG w Rzeszowie Fot. arch. koła SITPNiG w Rzeszowie

Grażyna Jarecka 
Przewodnicząca Koła SITPNiG 

w Rzeszowie

Grażyna Jarecka 
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Wykorzystując potencjał intelektualny śro-
dowiska inżynierów i techników związanych 
z Karpacką Spółką Gazownictwa w Tarnowie, 
Oddział Tarnowski SITPNIG zorganizował sym-
pozjum nt: Materiały stosowane do budowy 
sieci gazowej na przykładzie KSG. Wykłady 
odbywały się w dniach 21 do 23 marca br. 
w Tarnowie, w Hotelu Tarnovia przy udziale 
80 uczestników z całej Polski. Obecni również 
byli przedstawiciele firm wspierających SITP-
NIG Oddział w Tarnowie: wiceprezes Zarządu 
KSG sp. z o.o. w Tarnowie – Robert Banaś, 
dyrektor OGP Gaz-System w Tarnowie – Ry-
szard Ryba oraz dyrektor PGNIG Technologie 
Oddział ZRUG w Pogórskiej Woli – Aleksander 
Rzońca.

Sympozjum otworzył prezes SITPNIG Od-
dział Tarnów – Bogdan Baniak przybliżając 
zebranym specyfikę działalności spółki, charak-
terystykę sieci gazowej oraz wolumen dystrybu-
owanego gazu w trzech minionych latach.

Pierwszy referat pn „Materiały stosowane 
w budowie sieci gazowej – budowa sieci z rur 
polietylenowych” wygłosił – Edward Wytrwał 
– emerytowany, długoletni pracownik Ośrodka 
Szkolenia KSG OZG Tarnów.

Autor przybliżył słuchaczom historię rozwo-
ju polietylenu w świecie i w Polsce a następnie 
omówił rozwój budowy sieci gazowych z rur 
PE na terenie Karpackiej Spółki Gazownictwa. 
Szczegółowo omówił wybrane własności PE 
w zależności od metody polimeryzacji jego za-
lety i wady. Przedstawił szczegółowo najbar-
dziej charakterystyczne właściwości PE z punktu 
widzenia jego zastosowania do budowy sieci 
w gazownictwie. Historia zastosowania rur 
polietylenowych do budowy sieci gazowej na 
terenie działalności KSG sięga lat siedemdziesią-
tych XX wieku. Pierwsze laboratoryjne badania 
żywotności rur wykonanych z PE określały ją 
na 50 lat, a sieć ta pracuje do dnia dzisiejsze-
go w dobrym stanie technicznym. Świadczy to 

o dużym profesjonalizmie ówczesnych pracow-
ników budujących tą sieć, pomimo że wówczas 
nie było jeszcze takich procedur jakie posiadamy 
dziś. Tezy jakie wygłaszał autor zostały popar-
te wykresami, zestawieniami tabelarycznymi 
jak również zdjęciami. Należy wspomnieć, że 
w roku 1963 naukowcy Karl Ziegler i Giulio 
Natta otrzymali nagrodę Nobla za opracowanie 
katalizatorów do polimeryzacji etyleny metodą 
niskociśnieniową, wykorzystywaną do dnia dzi-
siejszego przy produkcji polietylenu.

Kolejny referat przedstawił – Tadeusz Fur-
mański – pracownik Biura Eksploatacji Zakła-
du Głównego KSG w Tarnowie. W prezentacji 
pt.: „Budowa sieci gazowej z rur stalowych na 
przykładzie Karpackiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o. w Tarnowie”. Autor opisał struktu-
rę stalowej sieci gazowej, będącej własnością 
KSG. W prezentacji porównywano sposób 
budowy najstarszego czynnego gazociągu 
KSG wysokiego ciśnienia DN300, który zo-
stał wybudowany w latach1937-1939, a jego 
44 km odcinek w dalszym ciągu pracuje pod 
ciśnieniem 1,96 MPa, z gazociągami budowa-
nymi współcześnie. Bazą do porównania były 
wykonane przez autora badania laboratoryjne 
wyciętego podczas remontu odcinka gazo-
ciągu z 1937 r. oraz zebrane dane i badania 
obecnie budowanych gazociągów stalowych. 

Rodzaje materiałów do budowy sieci 
gazowej – Sympozjum SITPNiG w Tarnowie

Agnieszka starzec Bogdan Baniak

Od lewej E. Wytrwał, R.Banaś, B.Baniak, R. Ryba, T. Furmański prezydium sympozjum. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie
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Prezentacja była uzupełniona licznymi foto-
grafiami archiwalnymi oraz współczesnymi.  
Autor zaprezentował przepisy dotyczące sieci 
gazowej, charakterystykę metod spawania 
elektrycznego wykorzystywanego do łącze-
nia odcinków oraz elementy służące do po-
łączenia sieci stalowej z siecią polietylenową. 
Temat ten został omówiony na podstawie 
zatwierdzonego do stosowania przez Zarząd 
KSG standardu Izby Gospodarczej Gazow-
nictwa ST-IGG-1101:2011. W konkluzji autor 
stwierdził, że na bezpieczeństwo i długotrwa-
łość pracy sieci gazowej składa się jakość ma-
teriałów, odpowiedni dobór metod łączenia, 
odpowiedzialny nadzór i badania w czasie 
budowy. Dodatkowo pracownicy KSG mają 
możliwość korzystania z doświadczeń swoich 
poprzedników, którzy dobrze wykonali swoją 
pracę skoro budowana przez nich sieć pracuje 
już 75 lat.

Pomiędzy głównymi referatami swoje 
wyroby i technologie przedstawiali przedsta-
wiciele firm: GAMRAT, FUSION, IZOSTAL oraz 
MARLEY Polska.

Wieczorem wraz z przewodnikiem uczest-
nicy sympozjum zwiedzali i słuchali historii 
pięknego miasta Tarnów.

Dzień drugi rozpoczął się referatem „Tech-
niki wiertnicze udostępniania gazu ziemnego 
ze złóż łupkowych oraz możliwości jego prze-
syłu” przygotowanym przez pracownika OGP 
GAZ-System w Tarnowie – Krzysztofa Bania-
ka. Celem referatu była popularyzacja wiedzy 
głównie z zakresu technik wiertniczych stoso-
wanych przy udostępnianiu węglowodorów 
ze złóż niekonwencjonalnych. Przedstawiono 
budowę geologiczną Polski ze wskazaniem 
najbardziej perspektywicznych obszarów wy-
stępowania gazu ziemnego w łupkach (shell 
gas) i gazu związanego (tight gas). Następnie 
omówiono klasyfikację otworów wiertniczych, 
przedstawiono również typowe zagospodaro-
wanie terenu wiertni z omówieniem podsta-
wowych jej  podzespołów. Zaprezentowano 

typowy schemat otworu wiertniczego wraz 
z omówieniem zadań stawianych poszcze-
gólnym kolumnom rur okładzinowych. Omó-
wiono zarówno główne elementy przewodu 
wiertniczego jak i narzędzia wiercące (świdry 
gryzowe, diamentowe i PDC). 

Zaprezentowano przykładowe schematy 
dolnego zestawu przewodu wiertniczego oraz 
jego zasadnicze zadania w kontekście techniki 
wiercenia obrotowego z płuczką wiertniczą. 
Przedstawiono główne zagadnienia i techniki 
kierunkowania i nadawania zaprojektowanej 
trajektorii wierconego otworu wraz z dostar-
czaniem energii na dno otworu. W ramach 
omawiania techniki wykonywania otworu 
przedstawiono również technologie rurowa-
nia i cementowania otworów. Zwrócono rów-
nież uwagę na kwestie zabezpieczenia wylotu 
otworu w odniesieniu do bezpieczeństwa pro-

wadzonych prac. Referat pozwolił przybliżyć 
słuchaczom zagadnienia związane z gazem 
łupkowym z jego charakterystyką i sposobami 
jego wydobycia w Polsce. Kolejne sympozjum 
w Tarnowie realizuje cele SITPNIG doskona-
ląc kwalifikacje zawodowe swoich członków, 
poszerzając i przybliżając nowe technologie 
i produkty związane z branżą gazowniczą. 
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem 
organizatorzy planują cykliczne sympozja pod 
szyldem Oddziału Tarnowskiego SITPNIGU 
krzewiące wiedzę i kulturę techniczną.

Agnieszka Starzec
Bogdan Baniak

SITPNIG Oddział Tarnów

Uczestnicy sympozjum. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie Uczestnicy sympozjum. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie

Spacer z przewodnikiem po Tarnowie. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie
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ORGANIZERS

Developing the Mental Picture 
of Reservoir Quality
and Completion Quality 
for Tight Shales
Second Annual Shale Science Conference

16 – 17 May 2012
Copernicus Science Centre, Warsaw, Poland

AGENDA

May 16 (Reservoir Quality)

09:00 Opening Introduction and Welcome
09:15 Opening from Hosts
09:30 Session 1 – Review of the 1st annual 

ShaleScience conference
10:15 Break
10:30 Session 2 –  The importance of 

shale gas development in Poland
11:15 Session 3 – (TBA)
12:00 Lunch
13:00 Session 4 – Shale Gas sedimento-

logy
13:45 Session 5 – Quantitative geology for 

better reservoir characterization 
and completion design

14:30 Session 6 – Reservoir quality as-
sessment with Research-quality 
measurements

15:15 Break
15:30 Session 7 – State of the Shale Gas 

development in Poland
16:15 Session 8 - First Day Closing Ques-

tions / Discussion
18:30 Reception

May 17 (Completion Quality)

08:30 Session 9 – Welcome and Review 
of Second Day

09:00 Session 10 – Perforation in tight 
shales for better completions

09:45 Session 11 – Fluid imbibition during 
hydraulic fracturing

10:30 Break
10:45 Session 12 – Completion Quality I
11:30 Session 13 – Completion Quality II
12:30 Lunch
13:30 Session 14 – The role of rock fabric 

on fracture complexity
14:15 Session 15 – Seismic log integration 

for early exploration and effective 
development

15:30 Panel Session 16
16:15 Mental Picture of RQ and CQ
16:45 Closing Comments
17:00 Adjourn

Program can be subject of change, 
we will keep you informed.

OVERVIEW

Venue:
Copernicus Science Centre, 
Warsaw, Poland

Date: 
16 – 17 may 2012

Conference Committee:
Wiesław Prugar

Sidney Green
Ray Levey

Roberto Suarez-Rivera

Conference Chair:
Roberto Suarez-Rivera

CONFERENCE FEE

 2200 PLN – regular participants 
 440 PLN – EGI Consortium Members and University Professors 
 Free to – Officials and Honored Guests
 Free to – Students

CONTACT

Tomira Kudła shalescience.pl@hrgworldwide.com
Project Manager T: +48 22 4402934, F: +48 22 4402962

Production of gas and oil from tight shale formations continues to be of high prior-
ity. The First Annual Shale Science Conference, in March 2011, focused on develo-
ping a better mental picture of the tight shale rock. The Conference noted the do-
minant geologic overprint in tight shale plays, including deposition and diagenesis, 
which promote local changes in rock texture and composition and substantial ver-
tical and lateral variability in mechanical and reservoir properties. This heterogene-
ity in rock properties affects all aspects of tight shale exploration and produ ction. 
Tight shales were defined as heterogeneous systems at all scales, conta i ning 
abundant mineralized fractures and other planes of weakness that facilitate the 
development of complex fractures. 

Furthermore, tight shales have extremely low permeability and low porosity. Thus, 
economic production from them depends on the creation of extensive surface area 
by hydraulic fracturing, using adequate volumes of water and proppant and close-
ly-spaced wells. This requirement has led to the current emphasis on increasing 
lateral lengths, increasing the number of perforation and fracturing stages, and 

increasing the volume of water and proppants pumped. This trend is likely to 

be unsustainable. However, there are reasons to expect much improvement. 
For example, production logs suggest that 15 to 20% of the stages, or 38% of the 
perforation clusters, do not contribute significantly to well production. The low 
completion efficiency may be due to heterogeneity in reservoir quality or ineffec-
tive completion quality and provides a considerable opportunity for improvement. 
Similarly, numeric simulations of production per unit surface area, compared to the 
calculated surface area created during hydraulic fracturing, suggests that as much 
as 80 to 90% of the created surface area is ineffective for production. This inefficient 
use of resources provides another opportunity for improvement and cost reduction. 

The goal of the 2012 Shale Science Conference is to continue improving the men-
tal picture of tight shale plays. After focusing on the rock, this time we focus on 
the variability in Reservoir Quality (RQ) and Completion Quality (CQ), to better un-
derstand the sources of production inefficiency and to define possible solutions. 
We believe that solutions to current inefficiencies in completion and production 
require a better conceptualization of these plays, and developing a better mental 
picture of thigh shales is a necessary first step.

REGISTRATION JUST OPENED! BOOK YOUR PLACE!
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Konferencja prasowa w Państwowym 
Instytucie Geologicznym

Informacje o kolejnych wierceniach w po-
szukiwaniu gazu z łupków, a z drugiej strony 
doniesienia o protestach przeciwko badaniom 
geofizycznym i pracom wiertniczym podtrzymy-
wały zainteresowanie tą problematyką, nic więc 
dziwnego, że zapowiedzi ogłoszenia nowych, 
krajowych szacunków zasobów gazu dodatko-
wo podgrzały atmosferę. Konferencja prasowa 
PIG 21 marca br., na której ogłoszono raport 
w sprawie gazu z łupków wzbudziła ogromne 
zainteresowanie i sala konferencyjna w Muzeum 
Geologicznym z trudnością pomieściła chętnych. 
Licznie przybyłe ekipy telewizyjne i radiowe zajęły 
sporą część sali i praktycznie odgrodziły prowa-
dzących spotkanie od pozostałych uczestników. 
Obecni byli nawet dziennikarze z czasopism zwy-
kle raczej mało interesujących się tematyką go-
spodarczą jak „Przekrój” lub „Gość Niedzielny”. 
Konferencję otworzył rzecznik prasowy PIG Mi-
rosław Rutkowski, po czym głos zabrał dyrektor 
Państwowego Instytutu Geologicznego prof. dr 
hab. Jerzy Nawrocki prezentując referat „Ocena 
zasobów wydobywalnych gazu ziemnego i ropy 
naftowej w formacjach łupkowych dolnego pa-
leozoiku w Polsce (Basen Bałtycko-Podlasko-Lu-
belski)”. Opracowanie powstało we współpracy 
z grupą specjalistów Służby Geologicznej USA 
pod kierunkiem Donalda L. Gautiera i Christophe-
ra J. Schenka. Analizowano dane z 39 wierceń 
wykonanych w okresie 1959-1990. Jest to pierw-
szy etap oceny wielkości zasobów, w następnym 
uwzględnione zostaną wyniki z odwiertów wy-
konanych od 2010 r. Wielkość zasobów uzyska-
no obliczając średni współczynnik szacowanego 
całkowitego wydobycia (EUR-Estimated Ultimate 
Recovery) dla powierzchni eksploatowanej stre-
fy. Kluczowymi parametrami przy uwzględnianiu 
otworu wiertniczego była minimalna miąższość 
formacji łupkowej 15 m i zawartość 2% węgla 
organicznego (TOC). Ponieważ część parametrów 
geologicznych, geochemicznych i geofizycznych 
istotnych dla obliczeń nie jest znana, posłużono 
się danymi z basenów USA o dobrze zbadanej 
charakterystyce złożowej, m. in. dotyczącymi łup-
ków Utica, Woodford i Eagle Ford. 

Oczywiście najbardziej oczekiwanym punk-
tem blisko godzinnej prelekcji były liczby – wiel-
kość technicznie wydobywalnych przy obecnym 
stanie rozpoznania zasobów gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Zasoby gazu z formacji łupko-
wych na obszarze polskiej części basenu bał-

tycko-podlasko-lubelskiego (ląd i część morska) 
mieszczą się w przedziale 346-768 mld m3 (za-
leżnie od powierzchni obszaru przyjmowanej do 
obliczeń), maksymalnie może to być 1920 mld 
m3 gazu. Raport zawiera również ocenę zasobów 
ropy naftowej w formacjach łupkowych (po-
przednio mowa była tylko o gazie) i tu szacunki 
wahają się od 215 mln t w wersji minimalnej do 
268 mln t w wersji najbardziej prawdopodobnej, 
maksymalnie 535 mln t ropy.

Po ukazaniu się plansz z podanymi wyżej 
wartościami na sali można było wyczuć nastrój 
rozczarowania i pytanie: Dlaczego tak mało? 
Wszyscy mieli w pamięci liczbę 5,3 bln m3 gazu 
podaną w opracowaniu amerykańskiej Agencji 
Informacji Energetycznej z kwietnia ub. roku. Roz-
budzone nadzieje zostały wyraźnie przygaszone, 
chociaż samo zestawienie nowych informacji po-
danych przez PIG z wielkością zasobów w złożach 
konwencjonalnych – 145 mld m3 gazu ziemnego 
i 26 mln t ropy naftowej tworzy zupełnie inny ob-
raz. Takie oceny i wyjaśnienia znalazły się w dru-
giej części konferencji, w wystąpieniu głównego 
geologa kraju wiceministra Piotra Woźniaka. 
Przypomniał, że zakres danych, na których opiera 
się raport nie obejmuje 22 wierceń wykonanych 
od 2010 r., przy czym tylko w 9 z nich wykonano 
szczelinowanie hydrauliczne, a szczelinowanie 
odcinków poziomych jedynie w 2 odwiertach, 
a więc jest to wstępny etap poszukiwań. Raport 
dotyczy określonych obszarów, nie obejmuje in-
nych perspektywicznych regionów Polski i innych 
węglowodorów niekonwencjonalnych jak np. 
gaz zamknięty. W opinii głównego geologa kraju 
zasoby gazu z łupków zapewniają krajowi bez-
pieczeństwo energetyczne na dziesiątki lat.

Druga część konferencji rozpoczęła się od py-
tania korespondenta Associated Press, czy po tej 
konferencji koncerny zagraniczne nie odwrócą się 
od poszukiwań w Polsce. Min. P. Woźniak wyja-

śnił, że materiały, na których opiera się raport są 
znane specjalistom z firm-koncesjobiorców, po-
nieważ były dostępne w momencie wydawania 
koncesji. Sprawę możliwych utrudnień w rozwoju 
poszukiwań gazu z łupków lub nawet zabloko-
wania tych prac wskutek protestów lokalnych 
społeczności poruszył przedstawiciel AFP. Ponow-
nie odpowiadał min. Woźniak wyrażając opinię, 
że nasilenie sprzeciwów zależy w dużym stopniu 
od sposobu przeprowadzenia akcji informacyjnej 
w rejonach badań geofizycznych i wierceń. Tam, 
gdzie mieszkańcy zostali uprzedzeni i uzyskali 
odpowiednie wyjaśnienia, napięcia były łago-
dzone. W pytaniach przewijał się temat ochrony 
wód i potencjalnych szkód dla środowiska – tu 
zabrał głos dyr. J. Nawrocki powołując się na po-
zytywne wyniki interdyscyplinarnych badań prze-
prowadzonych w rejonie jednego z odwiertów 
poszukiwawczych. W dyskusji przypominano też 
negatywne nastawienie do problemu gazu z łup-
ków w Francji i Bułgarii, które może wpływać na 
stanowisko Komisji Europejskiej i w konsekwen-
cji zahamować nasze poszukiwania. Wyrażano 
też opinie, że tempo poszukiwań jest zbyt wol-
ne i wierci się zbyt mało otworów. Wypowiedzi 
niektórych uczestników konferencji świadczą, że 
niestety w dalszym ciągu film „Gasland” jest trak-
towany jako poważne źródło informacji, nawet 
jeden z dziennikarzy nazwał go filmem dokumen-
talnym, co musiało spotkać się z ripostą.

W podsumowaniu min. Woźniak poinformo-
wał o pracach w Min. Środowiska nad zasadami 
regulacji opodatkowania i zarządzania wydoby-
ciem węglowodorów przez państwo. Projekt ma 
być przedstawiony w kwietniu br.

Pełny raport został umieszczony na stro-
nie Państwowego Instytutu Geologicznego, ale 
pierwszego dnia ilość wejść była tak duża, że 
strona została zablokowana przez parę godzin.

Na zakończenie min. Woźniak i dyr. Nawroc-
ki udzielali indywidualnych wywiadów w sali 
głównej Muzeum Geologicznego PIG.

Jerzy Zagórski

Minister Piotr Woźniak i dyrektor Jerzy Nawrocki 
Fot. arch. PIG

Sala konferencyjna PIG. Fot. arch. PIG
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Production of gas and oil from tight shale formations continues to be of high prior-
ity. The First Annual Shale Science Conference, in March 2011, focused on develo-
ping a better mental picture of the tight shale rock. The Conference noted the do-
minant geologic overprint in tight shale plays, including deposition and diagenesis, 
which promote local changes in rock texture and composition and substantial ver-
tical and lateral variability in mechanical and reservoir properties. This heterogene-
ity in rock properties affects all aspects of tight shale exploration and produ ction. 
Tight shales were defined as heterogeneous systems at all scales, conta i ning 
abundant mineralized fractures and other planes of weakness that facilitate the 
development of complex fractures. 

Furthermore, tight shales have extremely low permeability and low porosity. Thus, 
economic production from them depends on the creation of extensive surface area 
by hydraulic fracturing, using adequate volumes of water and proppant and close-
ly-spaced wells. This requirement has led to the current emphasis on increasing 
lateral lengths, increasing the number of perforation and fracturing stages, and 

increasing the volume of water and proppants pumped. This trend is likely to 

be unsustainable. However, there are reasons to expect much improvement. 
For example, production logs suggest that 15 to 20% of the stages, or 38% of the 
perforation clusters, do not contribute significantly to well production. The low 
completion efficiency may be due to heterogeneity in reservoir quality or ineffec-
tive completion quality and provides a considerable opportunity for improvement. 
Similarly, numeric simulations of production per unit surface area, compared to the 
calculated surface area created during hydraulic fracturing, suggests that as much 
as 80 to 90% of the created surface area is ineffective for production. This inefficient 
use of resources provides another opportunity for improvement and cost reduction. 

The goal of the 2012 Shale Science Conference is to continue improving the men-
tal picture of tight shale plays. After focusing on the rock, this time we focus on 
the variability in Reservoir Quality (RQ) and Completion Quality (CQ), to better un-
derstand the sources of production inefficiency and to define possible solutions. 
We believe that solutions to current inefficiencies in completion and production 
require a better conceptualization of these plays, and developing a better mental 
picture of thigh shales is a necessary first step.

REGISTRATION JUST OPENED! BOOK YOUR PLACE!
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Wejście w życie, z dniem 1 stycznia 2012 r., 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geo-
logiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) 
otworzyło nowy rozdział w historii prawa re-
gulującego m.in. problematykę poszukiwania, 
rozpoznawania i wydobywania kopalin metodą 
otworową. 

Szczególne emocje, także w branży otwo-
rowej, wzbudziły nowe przepisy o kwalifika-
cjach. Równocześnie z nową ustawą weszły 
bowiem w życie nowe rozporządzenia ministra 
Środowiska w tej sprawie. Zwłaszcza w zakre-
sie kwalifikacji górniczych widoczne jest dąże-
nie do znaczącego zderegulowania obszaru, 
w tym wzmocnienia odpowiedzialności przed-
siębiorcy.

W związku z powyższym, w Ustroniu w Ho-
telu Diament koło Wisły, w dniach 14 – 16 mar-
ca 2012r. odbyła się Konferencja Górnicza pt.: 
„Górnictwo Otworowe w obliczu zmiany Prawa 
geologicznego i górniczego”, która została zor-
ganizowana przez BMM Sp. z o. o. przy wspar-
ciu Wyższego Urzędu Górniczego. Patronat 
merytoryczny nad konferencją objęła Akademia 
Górniczo-Hutnicza w Krakowie. 

Podczas trwania obrad prelekcje wygło-
sili: poseł Jan Rzymełka, Przemysław Grzesiok 
i Krzysztof Król z Wyższego Urzędu Górniczego, 
Pan Wiktor Dudek z PGNiG SA w Warszawie 
Oddział Zielona Góra, Pan Maciej Trąbka z GEO-
FIZYKI Kraków Sp. z o. o. oraz Pan Grzegorz Wą-
siewski z Kancelarii Prawnej White&Case Sp. k.

Wszystkie prelekcje prezentowane były 
w bardzo interesujący sposób i poruszały naj-
ważniejsze kwestie odnośnie Prawa geologicz-
nego i górniczego dla górnictwa otworowego. 
Świadczyły o tym przeciągające się pytania 
i dyskusje w trakcie wykładów oraz po ich za-
kończeniu.

Z największym zainteresowaniem spotkał 
się referat wygłoszony przez Przemysława Grze-
sioka z Wyższego Urzędu Górniczego, który 
poświęcony był zakresowi zmian w Prawie 
geologicznym i górniczym oraz kwalifikacjom. 
Podczas prezentacji Przemysław Grzesiok zwrócił 
m.in. uwagę na uwarunkowania europejskie 
nowej ustawy (ze względu na spór z Komisją 
Europejską w sprawie prawidłowości wdrożenia 
dyrektywy węglowodorowej 94/22/WE), które 
przyczyniły się do wyodrębnienia bloku regulacji 
dotyczących wyłącznie koncesji w zakresie wę-
glowodorów. Poruszony tu został również temat 
uwarunkowania konstytucyjnego i legislacyjne-
go, które przyczyniły się do istotnej rozbudowy 
zakresu regulacji ustawowych.

Przemysław Grzesiok podczas swojego 
wystąpienia zaznaczył, że nowa metoda re-
gulacji opiera się na założeniu, że punktem 
wyjścia powinien być brak regulacji prawnych 
dotyczących wymagań dla osób zatrudnionych 
w górnictwie, także otworowym. Jedynie ze 
względu na potrzeby  związane m.in. z ochroną 
zdrowia i życia ludzi oraz ochroną środowiska, 
ustawodawca może wprowadzać w tym zakre-
sie określone ograniczenia. Za taki wyważony 
kompromis uznane zostały przez prelegenta 
przepisy nowej ustawy. Wprowadzono w nich 
bowiem obowiązek posiadania co do zasady 

Konferencja Górnicza „Górnictwo 
Otworowe w obliczu zmian Prawa 
geologicznego i górniczego”

Fot. Katarzyna Kuryłowicz

Fot. Katarzyna KuryłowiczFot. Katarzyna Kuryłowicz

Prace nad ustawą trwały od 2007 r. i pomi-
mo prawie rocznego ich zawieszenia w 2010 r. 
udało się je zakończyć. 

Przewodniczącym Podkomisji nadzwy-
czajnej, w której były prowadzone zasadnicze 
prace nad projektem, był poseł Jan Rzymeł-
ka, a rząd był reprezentowany w pracach 
parlamentarnych przez ministra Środowiska. 
W posiedzeniach na bieżąco uczestniczył pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska 
– główny geolog kraju oraz prezes Wyższego 
Urzędu Górniczego.

W 2011 r. doprowadzono do wydania sze-
regu aktów wykonawczych do nowej ustawy, 
prace nad kolejnymi trwają, a ich zakończenie 
jest planowane na 2012 r. 

Fot. Patrycja Wojtuszewska
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m.in. przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu 
oraz przez osoby wykonujące czynności specja-
listyczne kwalifikacji określonych ustawą, ale 
jednocześnie wyłączono obowiązek stwierdze-
nia w znacznym zakresie tych kwalifikacji przez 
organy nadzoru górniczego. Ponadto wprowa-
dzono istotny wyłom w postaci przeniesienia na 
przedsiębiorcę oraz niektóre inne podmioty od-
powiedzialności za określenie wymagań w za-
kresie przygotowania i doświadczenia zawodo-
wego osób wykonujących czynności w średnim 
i niższym dozorze ruchu.

Zagadnienie to wzbudziło olbrzymie emo-
cje wśród uczestników konferencji. Pytali oni 
w szczególności, czy pominięcie w ustawie 
niektórych stanowisk w ruchu nie wpłynie na 
konieczność znaczącej redukcji schematów or-
ganizacyjnych kopalń ropy i gazu. Czy też wręcz 
na usunięcie tych stanowisk w zakładzie górni-
czym albo zakładzie wykonującym roboty geolo-
giczne. Padały również pytania o wpływ nowej 
ustawy na funkcjonowanie wyspecjalizowanych 

podmiotów w branży otworowej, które są zja-
wiskiem typowym dla tej branży. Przemysław 
Grzesiok odpowiadając na pytania wyjaśniał, 
że celem ustawy nie było zburzenie dotych-
czasowych wysokich standardów zarządzania 
i funkcjonowania tej dziedziny górnictwa, ale 
zapewnienie niezbędnej i coraz bardziej ocze-
kiwanej elastyczności w prawnym regulowaniu 
działalności gospodarczej. 

Dyskusja nad tymi zagadnieniami zosta-
ła przeniesiona także na panel dyskusyjny, 
w którym na pytania uczestników odpowiadali: 
poseł Jan Rzymełka oraz Przemysław Grzesiok 
i Krzysztof Król z Wyższego Urzędu Górniczego. 
Poruszono m.in. (poza kwalifikacjami) zagadnie-
nia związane z projektami robót geologicznych, 
odpowiedzialnością za realizację obowiązków 
w zakresie ochrony środowiska oraz likwidacji 
zakładu górniczego, szkoleniami osób wykonu-
jących czynności w górnictwie otworowym. Pre-
legenci na wszystkie pytania starali się udzielić 
wyczerpującej odpowiedzi co znacznie przedłu-

żyło planowane obrady, zwłaszcza, iż pytań było 
wiele. Jednak Przemysław Grzesiok zachęcił 
również do zadawania dalszych pytań do Wyż-
szego Urzędu Górniczego za pośrednictwem 
mediów elektronicznych. Ponadto zaznaczył, 
że na stronie internetowej Wyższego Urzędu 
Górniczego zostaną wkrótce udostępnione dla 
wszystkich zainteresowanych dotychczas wyra-
żone w tych pismach stanowiska prawne.

Dodatkowym atutem Konferencji Górniczej 
były również wieczorne spotkania integracyjne, 
pozwalające nie tylko na nawiązanie nowych 
znajomości czy przedyskutowania poruszonych 
podczas prelekcji tematów, ale również świet-
ną zabawę w stylu GOOL SHOW przy różnych 
grach i konkursach oraz w stylu regionalnym 
przy występie Kapeli Góralskiej.

Patrycja Wojtuszewska
Przemysław Grzesiok

W związku z coraz wyższymi cenami „błę-
kitnego paliwa” w Europie, rozwojem wierceń 
w poszukiwaniu gazu z łupków i różnych sza-
cunków wielkości tych złóż, polityki Wspól-
noty Europejskiej w zakresie swobody handlu 
gazem, tematyka gazu i jego dostaw z terenu 
Rosji pozwoliła firmie Most Wanted! Conferen-
ces przyciągnąć do Warszawy w dniach 15-16 
marca br. reprezentantów czołowych graczy 
na rynku gazu oraz ekspertów o międzyna-
rodowej renomie. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się m.in. Philip Lowe – dyrektor ge-
neralny ds. Energii Komisji Europejskiej, Didier 
Lebout – reprezentujący francuski GAZPROM, 
Mirosław Dobrut – prezes EuRoPol GAZ, prof. 
Stanisław Rychlicki, Radosław Dudziński – wi-
ceprezes PGNiG. Konferencja miała charakter 

moderowanych dyskusji panelowych, które 
dawały możliwość prezentacji wybranych za-
gadnień z różnych punktów widzenia. Wśród 
tematów znalazły się m.in. Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski i Europy (w kontekście 
dostaw gazu z Rosji); kwestie prawne (Trze-
ci Pakiet i Karta Energetyczna a współpraca 
z Rosją); inwestycje gazowe oraz potencjał 
i szanse na wykorzystanie zasobów gazu 
z łupków. Konferencję prowadził Andrzej 
Szczęśniak – ceniony ekspert ds. rynku gazu. 
Kilkudziesięciu uczestników z Polski i zagrani-
cy miało możliwość porozmawiania na mniej 
formalnym gruncie podczas wieczornego ban-
kietu dla wszystkich gości konferencji. Orga-
nizatorzy przewidzieli także atrakcje w postaci 
konkursów z nagrodami-niespodziankami. Pa-

tronat honorowy nad konferencją objęły m.in. 
Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Krajowa 
Izba Gospodarcza. 

Most Wanted! Conferences Sp. z o.o.

Fot. Patrycja Wojtuszewska

GAZ: Rosja, Polska, Europa – konferencja międzynarodowa w Warszawie
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22 grudnia 2011 r. Ministerstwo Gospo-
darki ogłosiło projekt ustawy Prawo gazowe, 
która wyodrębniła ten sektor z wcześniejszego 
zbyt ogólnego prawa energetycznego. Usta-
wodawcy uznali, że rynek gazowy winien mieć 
oddzielne przepisy. Ze względu na tendencyjny 
wzrost roli gazu ziemnego na rynku paliwowym 
kolejni inwestorzy uruchamiają instalacje gazo-
we lub gazowo-parowe. Progresywny charakter 
zużycia gazu wymaga skorelowania tego pro-
cesu z odpowiednimi zmianami regulacyjnymi. 
Proces rozwojowy rynku gazowego, w tym 
jego konieczna liberalizacja musi mieć charak-
ter kompleksowy. Rozbudowa infrastruktury nie 
może postępować bez odpowiednich zmian 
legislacyjnych. Pomimo wyodrębnienia przepi-
sów prawa gazowego z ogólnego prawa ener-
getycznego obliguje ono wszystkie podmioty 
wykorzystujące to paliwo w procesie produkcji, 
wydobycia, przesyłu oraz dystrybucji.

Jakie konsekwencje dla sektora ma nowa 
ustawa? Czy spełniła ona oczekiwania branży? 
Jakie nowe obowiązki nakłada się nie tylko na 
OSP, OSD ale i na odbiorcę końcowego? Jaki 
wpływ na funkcjonowanie rynku gazu a także 
na powszechne dążenie do jego liberalizacji mają 
nowe przepisy? Na te i wiele innych pytań odpo-
wiedziało szereg ekspertów podczas seminarium: 
„Nowe Prawo Gazowe. Konsekwencje dla sek-
tora”, które zostało zorganizowane prze Zespół 
CBE Polska 28 marca 2012 w Centrum Szkolenia 
Gazownictwa PGNiG w Warszawie.

Podczas wydarzenia kilkudziesięciu uczest-
ników z sektora energetycznego i gazownictwa 
analizowało poszczególne przepisy po kątem 
ich wdrożenia i ewentualnych konsekwencji 
dla własnych przedsiębiorstw. Partnerem Praw-
nym seminarium była Kancelaria Prawna CWW 
specjalizującą się m.in. w doradztwie dla sek-

tora energetycznego i gazownictwa. Z ramienia 
kancelarii wykłady prowadzili doświadczeni 
praktycy: Mec. Tomasz Dobrzyński oraz dr Mał-
gorzata Żurawik-Szychowska. W drugiej części 
dnia wypowiedzieli się natomiast Eksperci re-
prezentujący przyszłe podmioty zobligowane do 
stosowania ustawy m.in. PGNiG Energia, KRI, 
IRGIT oraz opiniotwórczą organizację zrzeszają-
cą i reprezentująca przedsiębiorców prywatnych 
– PKP Lewiatan i Centrum im. Adama Smitha.

Wśród prelegentów wydarzenia znaleźli się 
następujący eksperci:

– Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum 
im. Adama Smitha

– Mec. Tomasz Dobrzyński LL.M., Kancela-
ria prawna CWW

– Mec. dr Małgorzata Żurawik – Szychow-
ska, Kancelaria prawna CWW

– Andrzej Kalinowski, dyrektor Działu Roz-

liczeń i Rozrachunku IRGiT S.A.
– Krzysztof Hrywniak, dyrektor Departa-

mentu Handlu Hurtowego, KRI Marke-
ting and Trading S.A.

– Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu 
Energii i Ochrony Klimatu, PKP Lewiatan

Wśród najważniejszych zagadnień 
wydarzenia znalazły się:

– Prawo gazowe z 22.12.2011 r - najważ-
niejsze zapisy i zmiany

– Wpływ nowej ustawy gazowej na taryfi-
kację cen gazu i liberalizację rynku

– Analiza wpływu nowej ustawy na rynek 
energetyczny

– System rozliczeń ilościowych i finanso-
wych rynku gazu ziemnego na TGE

– Projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sie-
ci Przesyłowej

– Tworzenie giełdowego rynku gazu w Pol-

Podsumowanie seminarium „Nowe prawo gazowe. Konsekwencje dla 
sektora” 28 marca 2012, Centrum Szkolenia Gazownictwa – Warszawa

Fot. arch. CBE Polska

Fot. arch. CBE PolskaFot. arch. CBE Polska
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Seminarium zostało zorganizowane przez 
Zespół CBE Polska we współpracy z Kancelarią 
Prawną CWW S. Cetera, M. Węgrzyn – Wy-
socka i Wspólnicy Kancelaria Radców Praw-
nych i Adwokatów” spółka komandytowa

Zgodnie z założeniem zawartym w uza-
sadnieniu do projektu ustawy – Prawo gazowe 
z dnia 21 grudnia 2011 r. – dalej jako Projekt - 
kierunkiem wprowadzanych zmian jest rozwój 
konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz 
stworzenie stabilnych, przejrzystych warun-
ków funkcjonowania podmiotów w obszarze 
gospodarki paliwowo-energetycznej.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, 
że Projekt ustawy Prawo gazowe wychodzi 
naprzeciw prezentowanym od lat stanowi-
skom uznającym za celowe doprowadzenie 
do podziału obecnie obowiązującego Prawa 
energetycznego na trzy ustawy wprowadzają-
ce odrębne regulacje odpowiednio dla rynku 

Wnioski związane z projektem rządowym ustawy Prawo gazowe 
– wybrane zagadnienia – odbiorca chroniony i odbiorca wrażliwy
(Opracowane podczas seminarium „Nowe prawo gazowe i jego konsekwencje 
dla sektora”, zorganizowanym w dniu 28 marca 2012 roku w Centrum Szkolenia 
Gazownictwa PGNiG w Warszawie.

gazu, rynku energii elektrycznej i ciepła (łącz-
nie) oraz rynku energii odnawialnych. Roz-
wiązanie to, aczkolwiek nie pozostające bez 
wad, głównie ze względu liczne powtórzenia 
podobnych rozwiązań, wydaje się być krokiem 
w dobrym kierunku.

Projekt wprowadza szereg nowych pojęć 
i rozwiązań na gruncie prawa gazowego, do 
których należą w szczególności: umożliwienie 
sprzedaży gazu w punkcie wirtualnym, uprosz-
czenia w procedurze zmiany sprzedawcy, roz-
wiązania kształtujące ceny gazu w ramach 
tzw. metodologii, wprowadzenie do ustawy 
obowiązków związanych z utrzymywaniem za-
pasów, zobowiązań do tworzenia przez przed-
siębiorstwa gazownicze planów rozwoju (10 i 5 
letnich), sprzedaży awaryjnej oraz nowych ka-
tegorii podmiotów – uczestników rynku gazu.

Ze względu na obszerność nowych re-
gulacji niniejszy artykuł koncentruje się na 

zagadnieniach związanych z podmiotami, 
którym nowe Prawo gazowe przypisuje szcze-
gólną ochronę tj.: odbiorcą chronionym i od-
biorcą wrażliwym.

Za odbiorcę chronionego, Projekt ustawy 
uznaje odbiorcę gazu ziemnego w gospo-
darstwie domowym i podmioty świadczące 
podstawowe usługi użyteczności publicznej. 
Odbiorcą w gospodarstwie domowym jest 
odbiorca końcowy dokonujący zakupu gazu 
ziemnego wyłącznie w celu jego zużycia 
w gospodarstwie domowym. 

Projekt nie definiuje wprost podmiotów 
świadczących podstawowe usługi użytecz-
ności publicznej, lecz wskazuje jedynie przy-
kładową ich listę, zaliczając do nich szkoły, 
przedszkola, żłobki, placówki opieki zdrowot-
nej oraz podmioty dostarczające energię ciepl-
ną na ich potrzeby. Zaproponowana definicja 
rodzi pewne wątpliwości jeżeli chodzi o pod-

sce. Wirtualny handel gazem ziemnym
– Problemy rozwoju i eksploatacji w świe-

tle nowych przepisów
– Duon fuel a uwolnienie rynku gazu
– Ochrona konsumentów
– Nowe obowiązki i uprawnienia operato-

rów systemowych
– Nowe regulacje a stymulowanie konku-

rencyjności – droga do bezpieczeństwa 
energetycznego

Poniżej przedstawiamy szereg 
problematycznych kwestii pojawiających 
się w projekcie ustawy gazowej, które 
zaakcentowali eksperci oraz uczestnicy 
seminarium „Nowe Prawo Gazowe. 
Konsekwencje dla sektora”:

– Określenie zasad korzystania i instrukcji 
funkcjonowania wirtualnego punktu

– Określenie w instrukcji zasad uczestnic-
twa na rynku hurtowym, zasad rozlicze-
nia na tym rynku i zasad bilansowania 
handlowego

– Wprowadzenie możliwości rozłożenia 
kar finansowych na raty

– Wprowadzenie zasad regulujących obrót 
gazem po planowanym uwolnieniu ryn-

ku gazu
– Umożliwienie kalkulacji taryfy w sposób 

uwzględniający zwrot kapitału w przy-
padku wytwórców

– Dopuszczenie możliwości stosowania 
cen niższych niż w taryfie/ metodologii

– Wprowadzenie regulacji dla promes 
i rozszerzenia koncesji

– PUG w obecnym kształcie nie gwarantuje 
powstania hurtowego rynku obrotu gazem

– Aukcje sprzedaży gazu w paśmie rocz-
nym – to za mało

– Możliwość eksportu zakupionego w ra-
mach aukcji PUG gazu

– Odejście od pomysłu indeksowania cen 
gazu kupionego na aukcji PUG

– Uwolnienie taryf dla odbiorców komer-
cyjnych – jako warunek konieczny do 
pojawienia się konkurencyjnych ofert

Podczas wydarzenia, zarówno prelegenci 
jak i uczestnicy podkreślali strategiczną rolę 
Urzędu Regulacji Energetyki w procesie 
liberalizacji rynku gazu. Przed rozpoczęciem 
całego procesu URE powinno jasno określić:

– Procedurę zmiany sprzedawcy – jedno-
znacznie określić formę i ograniczenie 

liczby wymaganych do zmiany sprze-
dawcy dokumentów

– Standardy dla PWI – maksymalnie dwa, 
lub trzy standardy udostępniania danych 
i kar za opóźnienia i rażące błędy

– Uwolnienie cen dla odbiorców indywi-
dualnych – określenie kryteriów jakie 
muszą być spełnione aby odejść od tary-
fikowania odbiorców indywidualnych

W imieniu organizatora – Firmy CBE Polska 
serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, 
partnerom oraz firmom i ekspertom zaangażo-
wanym w realizację seminarium, w szczególno-
ści redakcji „Wiadomości Naftowych i Gazow-
niczych”, która została patronem medialnym 
wydarzenia. Dziękujemy również naszym stałym 
i nowym klientom – za zaufanie oraz liczne przy-
bycie. Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych 
projektach dedykowanych dla sektora gazowe-
go – szczegóły wkrótce na stronie głównej CBE 
Polska.

Zespół Center for Business 
Education
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mioty dostarczające energię cieplną. 
Po pierwsze na gruncie ustawy Prawo 

energetyczne zrezygnowano z definicji energii 
cieplnej na rzecz ciepła, zastosowane odwo-
łanie może wiec rodzić problemy interpreta-
cyjne. 

Po wtóre wykładnia literalna proponowa-
nego zapisu prowadzić może do wniosku, że 
odbiorcą chronionym będzie jedynie przed-
siębiorstwo dostarczające ciepło na potrzeby 
odbiorców chronionych w rozumieniu pro-
jektu, a zatem tych, którzy odbierają również 
gaz ziemny. Takie ograniczenie nie wydaje się 
oddawać zamierzonego celu ustawodawcy, 
którym zgodnie z art. 2 pkt. 1) lit. b) Rozporzą-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 994/2010 z dnia 20 października 2010 r. 
w sprawie środków zapewniających bezpie-
czeństwo dostaw gazu ziemnego i uchyle-
nia dyrektywy Rady 2004/67/WE odbiorcą 
chronionym mogło być rozszerzenie definicji 
odbiorcy chronionego o instalacje systemów 
ciepłowniczych, o ile dostarczają one energię 
cieplną odbiorcom prywatnym (gospodar-
stwom domowym) pod warunkiem, że insta-
lacje te nie są w stanie przełączyć się na inne 
paliwa i są podłączone do sieci dystrybucji 
lub przesyłu gazu. A zatem zgodnie z Roz-
porządzeniem odbiorcom chronionym, o ile 
państwo członkowskie zdecyduje się na roz-
szerzenie jego definicji, co do zasady mogłyby 
być wyłącznie instalacje ciepłownicze wytwa-
rzające ciepło z gazu (ze względu na wymóg 
przyłączenia do sieci gazowej) i dostarczają-
ce to ciepło do odbiorców – wszystkich go-
spodarstw domowych, niezależnie od tego, 
czy są również odbiorcami gazu. Jak wynika 
z powyższego, definicja odbiorcy chronionego 
winna w toku dalszych prac nad projektem 
zostać poddana weryfikacji w szczególności 
ze względu na zapisy wyżej przytoczonego 
rozporządzenia.

Jednym z instrumentów mających za-
pewnić ochronę odbiorców chronionych jest 
obowiązek stosowania wobec nich taryf za-
twierdzanych przez prezesa URE. Rozwiąza-
nie to wydaje się być zgodne z  przepisami 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej 
wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego i uchylającej dyrektywę 2003/55/
WE, która w art. 3 ust. 3 stanowi, że pań-
stwa członkowskie przyjmują odpowiednie 
środki w celu ochrony odbiorców końcowych 
i zapewniają wysoki stopień ochrony konsu-
menta, a w szczególności zapewniają odpo-
wiednie środki ochrony słabych ekonomicz-
nie odbiorców, włączając w to odpowiednie 
środki chroniące ich przed odłączeniem. 

Odwołując się jednak do wyżej rozważanej 
definicji odbiorcy chronionego należy poddać 
w wątpliwość celowość stosowania ochrony 
w formie obowiązku stosowania taryf w sto-
sunku do przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
w tym w szczególności kogeneracji gazowej. 
Odbiorcy Ci ze względu na wolumen odbioru 
powinni zostać raczej zwolnieni z obowiązku 
stosowania taryf.

Wydaje się, że w zakresie pozostałych 
wymogów przewidzianych przez dyrektywę 
w stosunku do odbiorców chronionych (ochro-
na odległych odbiorców, sprzedaż awaryjna, 
przejrzystość ogólnych zasad i warunków kon-
traktowych, informacji i zasad rozstrzygania 
sporów, zmiana dostawcy) projekt ustawy nie 
budzi szczególnych zastrzeżeń.

Odbiorcą wrażliwym jest odbiorca w go-
spodarstwie domowym, który musi spełniać 
dwa warunki: posiadać przyznany zasiłek 
stały lub zasiłek okresowy albo być członkiem 
rodziny, której przyznano zasiłek okresowy 
na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
oraz posiadać zawartą z przedsiębiorstwem 
gazowniczym umowę sprzedaży gazu ziem-
nego i mieszkać w miejscu dostarczenia gazu. 
Odbiorcy wrażliwemu przysługuje prawo do 
ponoszenia mniejszych opłat za gaz ziem-
ny o kwotę ryczałtu ustaloną w przepisach. 
Obowiązkiem przedsiębiorstwa gazownicze-
go jest pomniejszenie kwoty należności za 
gaz o przysługujący odbiorcy wrażliwemu 
ryczałt, od dnia, w którym odbiorca wrażliwy 
dostarczył wszystkie wymagane dokumen-
ty potwierdzające jego sytuację rodzinną. 
Ponadto, przedsiębiorstwo gazownicze spo-
rządza i aktualizuje wykaz odbiorców wraż-
liwych, którym pomniejszyło kwotę należną 
do zapłaty za gaz ziemny o ryczałt i wykaz 
ten przekazywać do właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania odbiorców ośrodka 
pomocy społecznej. Przedsiębiorstwo gazow-
nicze otrzymuje z budżetu państwa dotację 
przedmiotową w wysokości utraconych przy-
chodów z tytułu obniżenia o ryczałt kwoty na-
leżnej do zapłaty za gaz. Z uwagi na charakter 
dotacji, zgodnie z uzasadnieniem do projektu 
rekompensowanie rachunku uwzględniają-
cego ryczałt z budżetu państwa nie będzie 
stanowiło pomocy publicznej oraz nie zakłóci 
warunków konkurencji na poziomie krajowym 
i wspólnotowym, gdyż beneficjentem dotacji 
jest odbiorca wrażliwy nie zaś przedsiębior-
stwo. W uzasadnieniu do projektu wskazano, 
że koszty, które poniesie przedsiębiorstwo 
gazownicze w związku z obsługą odbiorców 
wrażliwych będą zwracane w ramach dotacji. 
Jednocześnie brak uregulowań dotyczących 
wypłaty dotacji, w tym terminów, może kom-

plikować proces wypłat tych środków. Przed-
siębiorstwo gazownicze będzie zobowiązane 
do prowadzenia ewidencji, w której określi 
wartość i ilość gazu ziemnego dostarczonego 
do poszczególnych odbiorców wrażliwych, 
wysokość zastosowanego wobec nich ryczałtu 
oraz okresu w jakim korzystali z prawa do po-
mniejszenia należności za gaz. Odbiorca wraż-
liwy jest również inaczej niż pozostała grupa 
odbiorców traktowany w procedurze wstrzy-
mania dostaw gazu w przypadku zaległości 
z zapłatą. Termin zaległości w opłatach został 
w stosunku do tego odbiorcy wydłużony do 4 
miesięcy (pozostali 2 miesiące) oraz należy go 
dwukrotnie pisemnie powiadomić o zamiarze 
wypowiedzenia umowy (pozostałych odbior-
ców wystarczy powiadomić jednokrotnie). 

Wyodrębnienie odbiorców wrażliwych 
z odbiorców końcowych wymusza na przedsię-
biorstwach gazowniczych przyjęcie rozwiązań 
umożliwiających wykonywanie obowiązków 
dotyczących wyodrębnienia wrażliwych takich 
odbiorców i prowadzenia w stosunku do nich 
monitoringu obejmującego przede wszyst-
kim datę przedłożenia kopii decyzji o przy-
znaniu zasiłku stałego lub okresowego oraz 
datę utraty powyższego prawa do zasiłku. 
W przypadku pomniejszenia kwoty należnej 
za gaz o kwotę ryczałtu w okresie, w którym 
odbiorca stracił status odbiorcy wrażliwego, 
tzn. utracił prawo do zasiłku przedsiębiorstwo 
gazownicze jest zobowiązane wystawić faktu-
rę powiększoną o kwotę nienależnie zastoso-
wanego pomniejszenia. Jeżeli umowa zawarta 
z przedsiębiorstwem gazowniczym a odbiorcą 
wrażliwym z jakiegoś powodu wygasła lub zo-
stała rozwiązana, przedsiębiorstwo wystawia 
fakturę korygującą. 

Z uwagi na złożoność przyjętych rozwią-
zań w projekcie prawo gazowe niniejszy ar-
tykuł jest jednym z głosów w dyskusji prowa-
dzonej nad postanowieniami tego projektu, 
wskazującej ewentualne skutki i ryzyka zwią-
zane z przyjęciem założonych rozwiązań.

dr Małgorzata Żurawik – Szychowska
radca prawy 

Tomasz Dobrzyński 
LL.M., radca prawny, wspólnik

Kancelaria „CWW S. Cetera, 
M. Węgrzyn – Wysocka i Wspólnicy 

Kancelaria Radców Prawnych 
i Adwokatów” spółka komandytowa
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Zawody sportowe

17 marca 2012 roku w hali sporto-
wej Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu odbył się „V Halowy 
Turniej Piłki Koszykowej o Puchar 
Naftowca Pyrlandii”.

W turnieju wystąpiło 5 zespołów reprezen-
tujący ośrodki oraz jednostki organizacyjne Od-
działu w Zielonej Górze. 

Organizatorami turnieju od 5 lat jest Koło 
Poznań przy Oddziale SITPNiG w Zielonej Gó-
rze. Główne wsparcie finansowe jest po stronie 
PGNiG SA Oddział Zielona Góra. 

W tym roku zawody otworzył Jan Ekiert, 
który życzył wszystkim sukcesów i dobrej za-

bawy. Mecze rozgrywane były system każdy 
z każdym we wzorowej sportowej  atmosferze 
w duchu fair-play. Na trybunach zasiadło paru 
kibiców, którzy przyjechali do Poznania dopin-
gować  swoje drużyny.

W trakcie zawodów został przeprowadzony 
konkurs rzutów za 3 punkty, które wygrał za-
wodnik z Piły – Paweł Rypyść. Zwycięzcą tur-
nieju została drużyna z Poszukiwań Naftowych 
Diament, której dzięki lepszemu bilansowi koszy 
wygrała z ekipą z Zielonej Góry. Najlepszym 
zawodnikiem turnieju większością głosów zo-
stał wybrany Tobiasz Tomczak z Grodziska. Na 
zakończenie zmagań sportowych rozegrana 

Andrzej Gęsicki

została sztafeta pływacka 4 x 50 m. Tutaj po-
nownie jak rok temu okazało się że najlepszych 
pływaków mają koszykarze z Poznania. Sztafe-
ta w składzie: Michał Filipiak, Marcin Kamycki, 
Mikołaj Mikułan, Bartosz Pisarek zasłużenie 
wygrała pływackie zawody. Nagrody dla sztafet 
zostały ufundowane przez SITPNiG i wręczone 
przez przewodniczącego Koła Poznań – Andrze-
ja Gęsickiego.

Po wręczeniu nagród i pucharów odbyło się 
spotkanie koleżeńskie w restauracji „Pod Kasz-
tanem” w Radojewie. Koleżeńska atmosfera 
sprzyjała dalszemu integrowaniu się środowiska 
naftowców i gazowników.

O.K. Grodzisk – PN Diament 35 : 34
Poznań – Piła 16 : 32

O.K. Grodzisk – Piła 28 : 35
Poznań – Zielona Góra 22 : 35

Piła – Zielona Góra 30 : 51 
Poznań – PN Diament 12 : 38

O.K. Grodzisk – Poznań 54 : 18
PN Diament – Zielona Góra 33 : 28

Zielona Góra – O.K. Grodzisk 38 : 33
PN Diament – Piła 46 : 22

Kolejność w Turnieju Piłki Koszykowej :
1. PN Diament – 8 pkt  (+54)
2. Zielona Góra – 8 pkt (+34)
3. O.K. Grodzisk – 4 pkt (+25)
4. Piła – 2 pkt – (-22)
5. Poznań – 0 pkt. (-91)

Kolejność w Sztafecie Pływackiej 4 x 50m :
1. Poznań
2. PN Diament + Piła  
3. O.K. Grodzisk

Andrzej Gęsicki 
przewodniczący Koła Poznań

Fot. Andrzej Gęsicki

Fot. Andrzej Gęsicki

Fot. Andrzej Gęsicki
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W ramach cyklu spotkań ,,Ludzie z pasją 
podróżowania’’, 12 marca br. w Salonie Wystaw 
Oddziału w Zielonej Górze odbył się wernisaż 
wystawy fotografii Pawła Chary ,,MANDŻURIA 
– ostatnie chwile ludów północ’’. Spotkanie 
z artystą jest wpisane w cykl spotkań, podczas 
których każdy może odbyć daleką podróż bez 
przemierzania tysięcy kilometrów… Paweł 
Chara po gorących Indiach i Namibii, nostal-
gicznych Chinach zaprezentował nam chłod-
ną, choć pełną emocji Mandżurię. Fotografie 
są potwierdzeniem profesjonalnego warsztatu 
artysty, a co najważniejsze są opowieścią o lu-
dziach, ich zwyczajach, wartościach i o przemi-
janiu kultur.

MANDŻURIA – ostatnie chwile ludów północ. 
Wystawa fotografii Pawła Chary.

„Trzy miesiące w ciężkich warunkach gdzie 
sroga zima daje o sobie znać dość przenikli-
wie. Niezwykłe spotkania z osobami, które 
pozostawiają w głowie niezatarty obraz i głę-
bokie emocje, a swoją swojskością powodu-
ją, że w każdej chwili chce się tam powracać 

Mandżuria 
w Zielonej Górze Oddział w Zielonej Górze

/…/ W trakcie suchego lata, kiedy występuje 
wilgotne i niemal tropikalne powietrze oraz 
w trakcie arktycznej zimy, spowodowanej są-
siedztwem Syberii. Pomimo naturalnego chło-
du białej pory roku, gościnność oraz gorące 
serca tamtejszych ludzi, ogrzewają krajobraz. 
Zapraszam do skosztowania unikalnej krainy’’ 
– Paweł Chara.

PAWEŁ CHARA – artysta fotografik, przy-
rodnik, podróżnik, dziennikarz, prezes Fundacji 
im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wykładowca 
AKADEMII NIKONA, zaproszony do grona foto-
grafów w ramach projektu nIKONY FOTOGRA-
FII. Korespondent chińskiego wydania pisma 
„National Geographic Traveller”. Organizator 
warsztatów fotograficznych dla młodzieży. 
www.pawelchara.pl.

Sponsorem wystawy jest PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze.

Jolanta Pietras
Oddział w Zielonej Górze

Spotkanie z artystą jest wpisane w cykl spotkań „Ludzie z pasją podróżowania”. Fot. Magdalena Wajda

Jolanta Pietras

Paweł Chara prezentował już w Salonie Wystaw zdjęcia z Chin i Namibii. Fot. Magdalena Wajda

Każdy może odbyć daleką podróż bez przemierzania setek, tysięcy kilometrów. Fot. Magdalena Wajda
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„Gazownictwa kaliskie wczoraj 
i dziś 1871-2011” to nowo wyda-
na książka Zakładu Gazowniczego 
w Kaliszu. Tematem jej są wydarze-
nia historyczne kaliskiego wydaw-
nictwa i informacje o jego stanie dzi-
siejszym.

Książka oparta jest na kapitalnym po-
myśle – ułożeniu chronologicznym kaliskiego 
gazownictwa klasycznego i wydarzeń, na-
stępującej po nim, epoki gazu ziemnego oraz 
unaocznieniu opisywanych zdarzeń poprzez 
zdjęcia eksponatów i dokumentów.

Historia zaczyna się przed 154 laty, mia-
nowicie w roku 1858 kiedy to w fabryce bra-
ci Rephan zbudowano pierwsze urządzenie 
do wytwarzania gazu, który wykorzystywano 
do oświetlenia fabryki. Autorzy akcentują rok 
1973, kiedy to zakończyła pracę klasyczna ga-
zownia – zakład służący miastu przez 102 lata 
stał się częścią historii. Kalisz przeszedł na gaz 
ziemny, rozbudowano sieć gazową i przyłącza-
no do niej nowych odbiorców. Cały rozdział 
poświęcono minionemu 2011 roku. Znajdziemy 
tam informacje o rozrastającej się długości sieci 
gazowej eksploatowanej przez Zakład Gazow-
nictwa w Kaliszu, o pracownikach zakładu, 
inwestycjach i działalności charytatywnej na 
rzecz dzieci i młodzieży, o działającym Kole 
nr 3 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego SITPNiG. 
Wszyscy pracownicy Zakładu Gazowniczego 

w Kaliszu w roku 2011 przedstawieni są w ko-
lejności alfabetycznej z równoczesną informa-
cją o zajmowanych w tym czasie stanowiskach. 
Pozostała część książki jest adekwatna do wy-
mownego tytułu – „Ocalona przeszłość”. Jest 

Gazownictwo kaliskie wczoraj i dziś
co celowe działanie dyrekcji ZG, która przyzna-
je: „Wyrazem naszego wielkiego uznania dla 
pracy poprzednich pokoleń gazowników jest 
umieszczenie w tej publikacji katalogu zabyt-
kowych już urządzeń, narzędzi, dokumentów 
– cennych materialnych śladów bogatej historii 
gazownictwa…” 

Kolekcja eksponatów gazowniczych poka-
zana w książce to zbiory nieżyjącego już Jerze-
go Wolniaka, wieloletniego kierownika gazow-
ni krotoszyńskiej. Znajdziemy tam zdjęcia m.in. 

gazomierzy z 1904 roku, silnika gazowego, me-
tanomierza górniczego, piekarnika gazowego, 

lamp ściennych gazowych, żelazka z na-
grzewnicą, lam ulicznych, podgrzewaczy 
wody, kuchenek gazowych. 

Wartość książki podnoszą dobrej 
jakości zdjęcia. Korelują z biegnący-

mi rok po roku zdarzeniami, doku-
mentują je. Dotknięciem historii 

są zdjęcia starych dokumentów.
Książka poprzez swój 

format kojarzy się z pamięt-
nikiem, tonacja w sepii na 

okładce daje złudzenie pa-
miętnika z przeszłości.

Książka jest edytor-
sko piękna. Ma sztywne 
okładki, liczy 80 stron. 

Ewa Bugno

Okładka książki
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