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Szanowni Czytelnicy
Na wstępie wszystkim Naszym Czytelnikom, 

aby staropolskiej tradycji stało się zadość, skła-
dam serdeczne życzenia, czyli przysłowiowego 
zdrowia, szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. 
Równocześnie dziękuję tym wszystkim Czytelni-
kom, którzy pozostali przy nas, a nowych witam! 
Mam nadzieję, że dostarczymy Państwu w tym 
roku zarówno ciekawych materiałów, informacji, 
jak też nowych wrażeń. 

Styczniowe wydanie „Wiadomości…” 
w tradycyjnym ujęciu rozpoczynamy od dwóch 
ciekawych artykułów z zakresu nauki i techniki. 
Pierwszy z nich dotyczy znanego i publikowane-
go na naszych łamach w latach ubiegłych zagad-
nienia szacowania ilości dostarczanego gazu pt. 
”Temperaturowa metoda szacowania ilości gazu 
dostarczanego do punktów wyjścia o mocy do 
10 m3/h w kontekście rozliczeń w jednostkach 
energii”, którego autorem jest Paweł Słomiński. 
Podsumowuje on wyniki wieloletnich badań pro-
wadzonych przez pracowników Pomorskiej Spół-
ki Gazownictwa, w oparciu o które opracowano 
metodę, która umożliwia terminowe określanie 
ilości gazu dostarczonego do punktów wyjścia 
oraz wyznaczanie różnicy bilansowej w sieci ope-
ratora systemu dystrybucyjnego.

Opracowana metoda, przy jej stosowaniu 
będzie miała zarówno wpływ na wzajemne 
rozliczenia wewnątrzsystemowe, jak też wpły-
nie na rozliczenia z klientami indywidualnymi, 
patrząc zatem, z tego punktu, myślę że artykuł 
znajdzie szerokie zainteresowanie wśród na-
szych czytelników.

Drugim artykułem jest materiał przygotowa-
ny przez Irenę Matyasik i Marka Janigę z INiG 
pt. „Rola badań izotopowych w poszukiwaniach 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego”. Mimo jego 
metodycznego charakteru dostarcza czytelnikom 
szereg ważnych informacji na temat badań izo-
topowych węglowodorów, ich znaczenia oraz 
stosowanych metod badawczych. W artykule 
tym znaleźć można również wstępne wyniki 
takich badań, przeprowadzonych dla rop naf-
towych znanych ze złóż, jak też powierzchnio-
wych wycieków w Karpackich, które to wyniki 
pozwalają zbliżyć się do rozwiązania problemu 

systemu naftowego w obrębie Karpat.  Pole-
cam, go wszystkim czytelnikom zaangażowanym 
w poszukiwania zarówno konwencjonalnych, jak 
i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów.

Wiele miejsca w zeszłym roku prasa co-
dzienna poświęcała naftowym relacjom między 
Niemcami a Rosją, szczególnie w kontekście 
otwarcia Gazociągu Północnego, który mimo 
sprzeciwu Polski został zrealizowany. Stanowi 
on łącznie z realizowanym Gazociągiem Połu-
dniowym sprytny sposób obejścia krajów tran-
zytowych, w tym Polski w kierunku zachodnim. 
Na ten temat publikujemy w rozdziale „Analizy, 
komentarze” artykuł Marcina Sienkiewicza pt. 
„Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazu 
ziemnego”, do przeczytania którego bardzo za-
chęcam. Autor w bardzo czytelny i przekonywu-
jący sposób prezentuje ten temat, a przy okazji na 
końcu zadaje pytanie, na które jak sądzę wszyscy 
oczekujemy odpowiedzi.

W rozdziale „Wieści z polskich firm” donosi-
my o nagrodach wyróżnieniach dla pracowników 
Instytutu Nafty i Gazu – gratuluję! O tym co cie-
kawego w Spółkach z Grupy,  

PGNiG: tj. Wielkopolskiej Spółce Gazownic-
twa, Poszukiwaniach Nafty i Gazu w Jaśle (tutaj 
wspomnę o zmianie na stanowisku prezesa tej 
Spółki, a nowo powołanemu życzę sukcesów), 
o planach najważniejszych inwestycji w Oddzia-
le PGNiG W Sanoku oraz o współpracy PNiG 
Kraków z kanadyjską firmą Ensign i jej efektach 
i oczekiwaniach.  

W rozdziale „Krótkie wieści z kraju i ze świa-
ta” oprócz wielu interesujących wspomnę tylko 
o krótkiej informacji  dotyczącej zakończenia prac 
szczelinowania w otworze Niebieszczany -1 oraz 
efekcie w postaci przypływu gazu ziemnego. 
Zresztą dokumentuje to zdjęcie na pierwszej stro-
nie okładki tego wydania ”Wiadomości…”  

Rozpoczyna się również kolejny rok działal-
ności SITPNiG, a tym samym i Biuletynu Informa-
cyjnego Zarządu Głównego, który jest integralną 
częścią „Wiadomości…” Przekazuje on naszym 
czytelnikom bieżącą informację o działalności sto-
warzyszenia, którą uzupełniamy w dalszej części 
każdego wydania informacjami o działalności 
Oddziałów SITPNiG oraz relacjami z ciekawych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, relacjami 
z konferencji, zapowiedziami tychże.

Taki układ zawiera również niniejsze wydanie 
„Wiadomości…”, gdzie zachęcam do przeczyta-
nia oprócz innych tam zamieszczonych informacji 
np. o wynikach VI edycji konkursu o „Honorową 
Szpadę SITPNIG” za 2011 rok, o działalności Od-
działu w Krośnie związanej z dokumentowaniem 
historii polskich stowarzyszeń naftowych oraz 
o nowej wystawie przygotowanej w Oddziale 
PGNiG w Zielonej Górze.  

Na koniec życzę wszystkim czytelnikom inte-
resującej lektury.

W imieniu organizatorów i swoim serdecznie 
zapraszam do udziału w konkursie –

Bartłomiej Belniak
ojciec Roponioski

PATRONAT MEDIALNY

Informujemy, że rozpoczynamy 
przyjmowanie prac rysunko-
wych na piątą edycję zmagań 
rysunkowo-satyrycznych  
ROPONIOSKA w Gorlicach. 
Prace autorów będą  groma-
dzone do końca marca na adres 
redakcji Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych w Gorlicach,  
a uroczysty finał i rozdanie na-
gród laureatom przewidywane 
jest na maj 2012.  Szczegółowy 
regulamin zamieszczony będzie 
w kolejnych numerach. 
Zapraszamy!
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Paweł Słomiński

Streszczenie
W przypadku rozliczeń wykonywanych 

przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych 
istnieją dwie wielkości, które z uwagi na wypo-
sażenie techniczne systemów pomiarowych, nie 
są możliwe do dokładnego wyznaczenia w okre-
sach miesięcznych. Są to: ilości gazu dostarczo-
ne do punktów wyjścia o mocy do 10m3/h (dla 
gazu wysokometanowego) oraz tzw. różnica bi-
lansowa. Fakt ten będzie miał istotne znaczenie 
w przypadku wdrożenia rozliczeń w jednostkach 
energii w systemach dystrybucji gazu. Niniejszy 
referat zawiera opis metody temperaturowej, 
która powinna zwiększyć dokładność szacowa-
nia tych wielkości oraz propozycję sposobu prze-
liczania tych wielkości z jednostek objętości na 
jednostki energii.

Wstęp
Na podstawie wieloletnich badań prowa-

dzonych przez pracowników Pomorskiej Spółki 
Gazownictwa [1,2,3] opracowano metodę, 
dzięki której możliwe jest terminowe określanie 
ilości świadczonej usługi dystrybucji oraz wy-
znaczanie różnicy bilansowej w sieci operatora 
systemu dystrybucyjnego (OSD).

Celem metody jest precyzyjne określanie ilo-
ści paliwa gazowego dostarczonego do punktów 

wyjścia o mocy do 10 m³/h (dla gazu wysokome-
tanowego), dla których nie odczytano układu po-
miarowego na początku i końcu okresu miesiąca. 

Rozliczenia usług dystrybucyjnych przepro-
wadzane są w okresach miesięcznych, na pod-
stawie ilości gazu dostarczonego do odbiorców 
końcowych. W zakresie dostaw gazu do odbior-
ców o mocy do 10 m3/h, z uwagi na wyposa-
żenie techniczne systemów pomiarowych, nie 
jest możliwe dokonanie pomiarów w okresach 
miesięcznych. Z tego powodu ilości te muszą być 
określane w sposób szacunkowy. W ramach mie-
sięcznych rozliczeń dokonuje się również zakupu 
gazu przez OSD na pokrycie różnicy bilansowej, 
która określa ilości gazu, z przyczyn technologicz-
nych niedostarczone do odbiorców końcowych 
(innymi słowy: tracone w systemie). W związku 
z tym, że część dostaw gazu do odbiorców jest 
szacowana, również różnica bilansowa musi być 
określana orientacyjnie. Dopiero wyniki tych sza-
cunków mogą być podstawą wyznaczania ilości 
w jednostkach energii.

Metoda temperaturowa
Metodę opracowano przy wykorzystaniu 

wiedzy i doświadczeń z zakresu metrologii, pro-
gnozowania szeregów czasowych oraz statysty-
ki. Problem wyznaczenia niezmierzonych ilości 
gazu, dostarczonych do odbiorców o mocy do 
10 m3/h, a pośrednio wyznaczenia również 
różnicy bilansowej, rozwiązano wykorzystując 
teorię modelowania[4], tworząc model zapre-
zentowany na rysunku 1.

Temperaturowa metoda szacowania ilości 
gazu dostarczonego do odbiorców o mocy do 
10m3/h obejmuje następujące etapy działania:

Temperaturowa metoda szacowania ilości gazu 
dostarczanych do punktów wyjścia o mocy do 10 m3/h 
w kontekście rozliczeń w jednostkach energii

Określenie modelu fizycznego
Na tym etapie poszukuje się wszelkich 

związków pomiędzy czynnikami mierzalnymi 
a wielkościami poszukiwanymi, np. mierzy 
się, jaki wpływ na zużycie gazu ma tempe-
ratura zewnętrzna, wiatr itp., i próbuje się je 
opisać za pomocą wzorów matematycznych. 
Etap ten ma na celu zaprezentowanie relacji 
przyczynowo-skutkowych związanych z wy-
jaśnianiem zmienności zużycia gazu przez od-
biorców. Zapewnienie właściwych stosunków 
pomiędzy użytkownikami systemu dystrybu-
cyjnego a OSD wymaga, aby szacowanie zu-
życia gazu dla istotnej grupy odbiorców odby-
wało się w oparciu o rzeczywiste zależności 
występujące w tej dziedzinie. Przeprowadzo-
ne analizy wskazują, że najsilniejszy wpływ 
na zmienność zużycia gazu ma temperatura 
powietrza. Zmienność ta jest obserwowana, 
gdy temperatura spada poniżej pewnej tem-
peratury bazowej. Dla temperatur wyższych, 
takiej zależności się nie obserwuje. W przy-
padku PSG temperatura bazowa wynosi około 
15 o C. W związku z tym, w celu matematycz-
nego opisania tej zależności, wprowadzono 
pojęcie zapotrzebowania grzewczego wyzna-
czanego, jako różnicę pomiędzy temperaturą 
bazową a temperaturą w danym dniu, dla 
temperatur niższych od temperatury bazowej. 
Dla temperatur wyższych od temperatury 
bazowej zapotrzebowanie grzewcze wyno-
si 0. Zapotrzebowanie grzewcze wyrażane 
jest w stopniodniach grzania [5]. W takim 
przypadku zużycie odbiorców gazu o mocy 
umownej poniżej 10m3/h opisuje się zależno-
ścią ogólną:

Rys.1. Schemat blokowy modelu wykorzystanego do opracowania metody temperaturowej
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Q = S + P * T + r         (1)
gdzie:
Q – średniodobowe zużycie gazu
S – czynnik stały
P – profil temperaturowy
T – zapotrzebowanie grzewcze
r – czynnik resztowy. 

Obserwuje się również wpływ innych czyn-
ników na zużycie gazu w tej grupie odbiorców, 
takich jak wiatr, dzień tygodnia itd. Jednakże 
z uwagi na to, że wpływ tych czynników jest 
znacznie słabszy, pominięto je w dalszych ob-
liczeniach. Przyjęto, że spowodowane tym 
uproszczenie modelu, zostanie skompensowane 
w ramach prac nad modelem prognostycznym 
w drugim etapie.

Wartości parametrów S i P wyznacza się 
w oparciu o metodę najmniejszych kwadratów 
(metoda statystyczna) na podstawie odczytów 
układów pomiarowych u odbiorców oraz tem-
peratur panujących w okresach odczytowych. 
Z uwagi na dostępność tych danych w OSD wy-
znaczenie parametrów modelu fizycznego jest 
stosunkowo łatwe do przeprowadzenia.

Określenie modelu szacowania
W wielu przypadkach stosowanie modelu 

fizycznego nie umożliwia wyznaczania poszu-
kiwanych wielkości z zakładaną dokładnością. 
W związku z tym poszukuje się innych, efek-
tywniejszych sposobów matematycznego wy-
znaczania poszukiwanych wielkości w oparciu 
o dostępne dane, z uwzględnieniem wniosków 
wypływających z pierwszego etapu prac. Spo-
śród analizowanych sposobów wybiera się ten, 
który zapewnia największą dokładność. Wery-
fikacja dokonywana jest głównie na podstawie 
danych historycznych. Ważne jest, aby na tym 
etapie prac nie pominąć istotnych zależności 
z modelu ogólnego, a jednocześnie odrzucić te 
niepotrzebne, czyli posiadające nikły wpływ na 
dokładność. Oczywiście należy zapewnić fak-
tyczną możliwość zastosowania modelu.

Spośród analizowanych pośrednich me-
tod szacowania niezmierzonych dostaw gazu 
do odbiorców najlepsze rezultaty osiągnięto 
w przypadku bieżącego zużycia gazu wyzna-
czanego w oparciu o zużycie historyczne, sko-
rygowane o różnicę w zapotrzebowaniu grzew-
czym. Takie podejście znacznie zmniejszyło 
m.in. wpływ czynników pominiętych w modelu 
fizycznym. Sposób ten można zapisać według 
następującego wzoru: 

Qr = Qr-1 + Qp              (2)

Qr   – szacowane dobowe zużycie 
Qr-1 – średniodobowe zużycie gazu w dobie 

z roku poprzedniego wyznaczone na pod-
stawie zmierzonego rzeczywistego zużycia 
gazu w okresie rozliczeniowym obejmują-
cym daną dobę
Qp  – temperaturowy współczynnik korygujący.

Temperaturowy współczynnik korygujący 
wyznaczany jest według wzoru: 

Qp = P * (Tr – Tr-1)           (3)

P – profil temperaturowy określający zmia-
nę średniodobowego zużycia gazu na jeden 
stopień Celcjusza, wyznaczony w modelu 
fizycznym.
Tr – bieżące zapotrzebowanie grzewcze wy-
rażone w stopniodniach grzania
Tr-1 – zapotrzebowanie grzewcze wyrażone 
w stopniodniach grzania w okresie z roku 
poprzedniego. 

Metoda ta jest stosunkowo łatwa do 
wdrożenia, gdyż wykorzystuje dane odczytowe 
dostępne w bazach OSD oraz ogólnodostęp-
ne dane temperaturowe. Prace informatyczne 
dotyczą opracowania odpowiednich raportów 
z baz danych, m.in. wymagany jest odpowiedni 
system raportujący.

Stosowanie modelu
O ile dwa pierwsze etapy mają charak-

ter prac przygotowawczych, o tyle etap trzeci 
rozpoczyna bieżące wykorzystywanie modelu 
w rozliczeniach. Szacowaniu podlegają dni 
następujące po ostatnim odczycie układu po-
miarowego, do ostatniego dnia okresu rozlicze-
niowego. W pierwszej kolejności pozyskiwane 
są dane dotyczące bieżącego zapotrzebowa-
nia grzewczego w okresie szacowanym oraz 

historycznego zapotrzebowania grzewczego 
w okresach odczytowych o rok wcześniejszych. 
Następnie określane są wartości historycznego 
średniodobowego zużycia gazu Qr-1 w poprzed-
nim roku. W przypadku, gdy dla odbiorcy nie 
można wyznaczyć Qr-1, określane jest ono na 
podstawie średniego zużycia w grupie odbior-
ców, do której on należy. W oparciu o te dane 
wyznaczane jest średniodobowe zużycie gazu 
Qr, dla okresu objętego szacowaniem, zgodnie 
z zależnościami opracowanymi w etapie 2.

Weryfikacja parametrów modelu
Ważnym, lecz często pomijanym, etapem 

prac jest stałe weryfikowanie poprawności 
modelu. Najczęściej opracowuje się wskaźniki 
weryfikujące i w przypadku przekroczenia war-
tości granicznych następuje ponowne określenie 
parametrów modelu. Wskaźniki weryfikujące 
poprawność modelu szacowania ilości gazu do-
starczonych do odbiorców o mocy do 10 m3/h 
oparto na uzyskiwanych wartościach różnicy 
bilansowej oraz obserwowanych różnicach po-
między ilościami odczytywanymi a szacowany-
mi. W przypadku, gdy wartości tych wskaźników 
przekraczają graniczne wartości, dokonywana 
jest aktualizacja wartości profili pogodowych 
i ponowne przeliczenie doszacowania. 

Na rys. 2 przedstawiono porównanie wy-
ników stosowania metody temperaturowej 
z wynikami uzyskiwanymi podczas stosowania 
dotychczasowej metody zwanej zakupową, 
biorąc pod uwagę kryterium wartości różnicy 
bilansowej. Nowa metoda umożliwiła dużo 
dokładniejsze odwzorowanie przebiegu różnicy 
bilansowej niż metoda uśredniona (błąd zmniej-
szył się dwukrotnie, w przypadku traktowania 
rozszacowania, jako punktu odniesienia).

Rys. 2 Porównanie wartości różnicy bilansowej w przypadku stosowania metody temperaturowej, metodą zakupo-
wej oraz rozszacowania
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Określanie wartości energetycznej 
gazu w systemach dystrybucji

Do przeliczenia ilości gazu określonych 
w jednostkach objętości (na podstawie pomia-
rów lub szacunków) na ilość gazu w jednost-
kach energii konieczna jest znajomość wartości 
energetycznej jednej jednostki objętości gazu. 
Zagadnienie sposobu pomiaru wartości ener-
getycznej gazu w systemach dystrybucyjnych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego 
[6]. Zgodnie z tym rozporządzeniem wartość 
energetyczna określana jest za pomocą ciepła 
spalania a operator systemu dystrybucyjnego 
może przyjąć metodologię określania ciepła 
spalania paliw gazowych dla wyznaczonych 
obszarów, tak aby wyznaczona średnia wartość 
ciepła spalania paliw gazowych nie różniła się 
więcej niż o ±3% od wartości ciepła spalania 
paliw gazowych określonej w którymkolwiek 
punkcie danego obszaru. Rozporządzenie to nie 
reguluje sposobu rozliczeń. 

Zasady rozliczeń za świadczoną usługę 
dystrybucji reguluje rozporządzenie taryfowe 
[7], które na obecną chwilę nie dopuszcza roz-
liczeń w jednostkach energii. W związku z po-
wyższym, podczas tworzenia nowych zasad 
rozliczeń warto przeanalizować obecnie sto-
sowane praktyki w zakresie rozliczeń. Źródłem 
wiedzy o takich praktykach jest niewątpliwie 
taryfa wiodącego sprzedawcy gazu [8]. Zgod-
nie z tą taryfą dla odbiorców gazu w punktach 
o mocy przekraczającej 10m3/h (dla gazu wy-
sokometanowego) dokonuje się korekty opłaty 
proporcjonalnie do zmierzonego ciepła spalania 
w stosunku do wartości nominalnej (dla gazu 
wysokometanowego wynoszącej 39,5 MJ/m3). 
Dla pozostałych odbiorców nie dokonuje się po-
prawek uwzględniających rejestrowaną wartość 
ciepła spalania, przyjmując, że jakość paliwa ga-
zowego zostaje zachowana jeżeli wartość ciepła 
spalania nie spadnie poniżej 38 MJ/m3 (poniżej 
tej kwoty udzielana jest bonifikata).

Uwzględniając powyższe, można przyjąć, 
że jednym ze sposobów rozliczeń energetycz-
nych dla odbiorców gazu w punktach o mocy 
do 10 m3/h będzie przyjęcie, że wartość ciepła 
spalania wynosi wartość nominalną 39,5 MJ/m3 
i podlega bonifikowaniu jedynie w przypadku 
spadku poniżej 38 MJ/m3. Takie podejście wy-
daje się tym bardziej słuszne, iż nie wymaga 
dodatkowego doposażania narzędziowego OSD 
oraz nie wprowadza dodatkowych obowiązków 
w zakresie strumieni gazowych, które i tak okre-
ślane są w sposób szacunkowy. 

Przeciwstawnym rozwiązaniem rozliczeń 
energetycznych w dystrybucji dla punktów wyj-
ścia o mocy do 10m3/h będzie bieżące określa-
nie wartości energetycznej paliwa gazowego. 

Jednakże wtedy konieczne będzie pokonanie 
szeregu dodatkowych problemów takich jak 
nierozliczone ilości gazu dla tej grupy odbior-
ców [9], czy uwzględnianie korekt szacunków 
opisanych w poprzednim punkcie niniejszego 
referatu, które to korekty przewidują projekty 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystry-
bucyjnego [10]. Rozwiązanie tych problemów 
będzie jednak niosło konieczność poniesienia 
przez operatorów systemów dystrybucyjnych 
sporych nakładów na systemy pomiarowo-roz-
liczeniowe, łącznie z nakładami na systemy in-
formatyczne wspierające te procesy.

Podobną dyskusję o możliwych sposobach 
rozliczeń energetycznych można przeprowadzić 
dla rozliczeń różnicy bilansowej występującej 
w systemach dystrybucji gazu.

Podsumowanie
Metoda temperaturowa znacznie poprawia 

dokładność wyznaczania ilości świadczonych 
usług dystrybucji przez OSD na rzecz sprzedaw-
ców, co zostało również potwierdzone m.in. 
w raporcie Metodologia szacowania sprzedaży 
w PGNiG SA (opracowanym przez firmę Ernst 
& Young na zlecenie PGNiG SA). Dodatkowym 
atutem metody jest fakt, że może być stosowa-
na w oparciu o dostępne dla OSD dane dotyczą-
ce zużyć gazu przez indywidualnych odbiorców, 
przy wykorzystaniu istniejących w OSD syste-
mów informatycznych.

Obecnie nie rozstrzygnięto jeszcze, jakie 
zasady będą stosowane do rozliczeń energe-
tycznych dla odbiorców indywidualnych. Podej-
mując decyzję w tej sprawie konieczne będzie 
uzyskanie kompromisu pomiędzy dokładnością 
rozliczeń a dodatkowymi wydatkami związa-
nymi z rozwojem systemów pomiarowo-rozli-
czeniowych, które to wydatki powinny zostać 
uwzględnione w taryfach operatorów systemów 
dystrybucyjnych. 

Literatura
1. Łętowski S, Słomiński P. Model nierozliczonych 

ilości gazu w gazomierzach domowych. Nowo-

czesne Gazownictwo; 2000; 3: 17-25.
2. Słomiński P. Analiza strat w systemach dystrybucji 

gazu ziemnego; Rozprawa doktorska przedstawio-
na Radzie Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji 
i Informatyki Politechniki Gdańskiej; 2006, lipiec.

3. Słomiński P. Metodologia rozliczeń niezbilan-
sowania dla małych odbiorców. Raport mery-
toryczny projektu Wdrażanie konkurencyjnego 
rynku energii w ramach projektu Transition 
Facility 2006/018-180.02.04; projekt współfi-
nansowany przez Unię Europejską ze środków 
Transition Facility 2006 realizowany na zlecenie 
Fundacji Fundusz Współpracy i Urzędu Regulacji 
Energetyki; 2009, kwiecień.

4. Grabińska T. Poznanie i modelowanie. Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wro-
cław; 1994.

5. Dopke J. Zależność zużycia gazu ziemnego 
w gospodarstwach domowych od liczby stop-
niodni grzania; Rynek Energii; 2006; 5(66).

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 
lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu gazowego. Dzien-
nik Ustaw z 22 lipca 2010 Nr 133 poz. 891.

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 
2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowa-
nia i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwa-
mi gazowymi; Dz. U. z dnia 20 lutego 2008 r.

8. Taryfa dla paliw gazowych nr 4/2011; PGNiG 
S.A., www.pgnig.pl.

9. Wagner-Staszewska T, Jaworski J. Nierozliczone 
ilości gazu w pomiarach u indywidualnych od-
biorców gazu. Gaz, Woda, Technika Sanitarna; 
2003; 3: 78-82.

10. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystry-
bucyjnego – projekt; Pomorska Spółka Gazow-
nictwa sp. z o.o.; www.psgaz.pl.

dr inż. Paweł Słomiński
Dyrektor Biura Usług Dystrybucyjnych 
w PSG. W ramach pracy doktorskiej pt. 
Analiza strat gazu w systemie dystrybucyj-
nym wypracował matematyczny model 
określający straty gazu. Autor licznych pu-
blikacji dotyczących bilansowania gazu. 

artykuł recenzowany



7
1(165)/2012

styczeń

Irena Matyasik Marek Janiga

Wprowadzenie
Badania izotopowe odgrywają ważną rolę 

w ocenie systemów naftowych zarówno złóż 
węglowodorów konwencjonalnych jak i nie-
konwencjonalnych na różnych etapach prowa-
dzenia prac poszukiwawczych. 

Pod pojęciem niekonwencjonalnych złóż 
rozumiemy złoża gazu ziemnego zawartego 
w silnie zdiagenezowanych skałach ilasto-
-mułowcowych o bardzo małej porowatości 
i bardzo niskiej przepuszczalności (tzw. gaz 
łupkowy). Dodatkowo pod tym pojęciem za-
wierają się złoża ropy naftowej zachowanej 
w warstwach łupkowych oraz te ropy, które 
uległy ekspulsji osiągając najbliższe warstwy 
zbiornikowe o niskiej przepuszczalności (tight) 
ale nie podlegały dalszej migracji do konwen-
cjonalnych pułapek. Specjaliści szacują, że 
światowe zasoby węglowodorów w złożach 
niekonwencjonalnych, są wielokrotnie większe 
od zasobów konwencjonalnych.

W jednym i drugim przypadku badania izo-
topowe pozwalają na charakterystykę geoche-
miczną gazów (gaz biogeniczny i termogenicz-
ny), etapów jego generowania a w przypadku 
ropy naftowej prowadza do określenia związ-
ków genetycznych ze skałą źródłową.

Spektrometr masowy typu GC/EA-IRMS 
wykorzystywany w badaniach geochemicznych 
w Instytucie Nafty i Gazu umożliwia wykony-
wanie badań składu trwałych izotopów węgla 
w składnikach analizowanego gazu, w ropie 
naftowej i kerogenie oraz wykonywanie analiz 
składu izotopowego wodoru i azotu w gazie 
ziemnym.

Aparatura GC/EA-IRMS
Do oznaczeń składu izotopowego pier-

wiastków posiadających trwałe izotopy (węgiel, 
azot, tlen i wodór) w Laboratorium Geochemii 
Nafty i Gazu wykorzystuje się spektrometr ma-
sowy IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometer) 
Delta V Advantage firmy Thermo (fot. 1).

Próbka analizowana w spektrometrze po-
winna być w postaci gazowej. Z tego względu 
w starszych laboratoriach próbki były spala-
ne metodą ampułkową wg Sofera („off-line”). 
W spektrometrze masowym Delta V Advantage  
preparatyka próbek następuje „on-line”. Próbki 
stałe ulegają spaleniu w analizatorze elementar-
nym (Flash 2000, fot. 2) a następnie otrzymany 
gaz kierowany jest do źródła jonów na IRMS. 
Próbki gazowe oraz ciekłe ulegają rozdziałowi na 
kolumnie chromatograficznej chromatografu Tra-
ce GC Ultra. Warunki pracy chromatografu, rodzaj 
kolumny i program temperaturowy są dobierane 
w zależności od rodzaju związków, które mają 
być badane. Następnie każdy rozdzielony skład-

nik zostaje spalony w urządzeniu peryferyjnym 
chromatografu – GC IsoLink (fot. 3). Produkty 
spalania są przesyłane na IRMS dla oznaczenia 
stosunków izotopowych. Dzięki bezpośredniemu 
połączeniu chromatografu z IRMS lub analizatora 
elementarnego z IRMS unika się preparatyki pró-
bek co pozwala zaoszczędzić czas oraz wyelimi-
nować niepewność pomiaru z tym związaną.

Rola badań izotopowych w poszukiwaniach konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Fot. 1. Spektrometr masowy Delta V Advantage Fot. 3. Chromatograf Trace GC Ultra oraz GC IsoLink 

Fot. 2. Analizator elementarny Flash 2000

Urządzenie Delta V Advantage charaktery-
zuje się wysoką czułością co wymusza stosowa-
nie bardzo małych ilości próbek. W przeliczeniu 
na czysty węgiel powinny one wynosić 0,015 
mg. W przypadku próbek homogenicznych (gaz 
ziemny, ropa naftowa, frakcje nasycona i aro-
matyczna) można stosować ww. ilości. Dla kero-
genu, który zazwyczaj jest mało homogeniczny, 
lepiej stosować większe naważki ze względu na 
ich większą reprezentatywność (wtedy próbka 
podczas analizy musi być rozcieńczana helem). 

Niepewność pomiaru jest związana z nie-
pewnością urządzenia oraz niepewnością cer-
tyfikowanego wzorca. Przed przystąpieniem 
do analiz wykonuje się test powtarzalności 
(dziesięciokrotne badanie gazu referencyjnego). 
Niepewność przy tym teście dla węgla musi 
być niższa niż 0,05‰ a dla wodoru niższa niż 
0,5‰ (w przeciwnym wypadku nie wykonu-
je się oznaczeń). Niepewność dla używanych 
wzorców wynosi 0,2‰ w przypadku węgla 
oraz 3‰ w przypadku wodoru.

W Laboratorium Geochemii Nafty i Gazu 
wykonuje się oznaczenia składu izotopowe-
go węglowodorów w gazach (δ13C oraz δD), 
poszczególnych frakcji ropy naftowej lub eks-
traktów bitumicznych (δ13C), kerogenów (δ13C) 
oraz poszczególnych n-alkanów z frakcji nasy-
conej (δ13C).
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Próbki gazów ulegają rozdziałowi na chro-
matografie Trace GC Ultra przy użyciu kolumny 
kapilarnej HP-PLOT/Q o długości 30 metrów. 
Program temperaturowy rozpoczyna się w 25oC 
a następnie następuje narost temperatury do 
210oC. Temperatura dozownika wynosi 150oC. 

Analiza składu izotopowego poszczegól-
nych frakcji ropy naftowej lub ekstraktów bitu-
micznych następuje przy wykorzystaniu anali-
zatora elementarnego Flash 2000. Wynik jest 
składem izotopowym węgla w całej próbce. Na-
waża się około 100 µg substancji do cynowych 
kapsułek, które następnie są zawijane i umiesz-
czane w dozowniku próbek. Temperatura reak-
tora analizatora elementarnego wynosiła 1020 
stopni Celsjusza.

Do wykonania oznaczeń węglowodorów 
nasyconych wykorzystuje się frakcję nasyconą 
wydzieloną z ekstraktu bituminów lub z rop 
naftowych. Frakcja nasycona jest rozcieńczana 
n-heksanem (rozcieńczenie 20 mg/ml). Do bez-
pośredniego oznaczenia podawano każdorazo-
wo po 10 mikrolitrów próbki. W chromatografie 
gazem nośnym był hel a przepływ został usta-
wiony na 1,0 ml/min z funkcją „split”. Przepływ 
gazu rozcieńczającego wynosił 20 ml/min (co 
dawało współczynnik rozcieńczenia równy 20). 
Temperatura dozownika została ustawiona na 
240oC. Wybrano do oznaczeń kolumnę DB-5 
o długości 30 metrów i średnicy 0,25 µm.

Interpretacja składu izotopowego 
gazów

Interpretacja składu izotopowego gazów 
najczęściej wykonywana jest równocześnie 
z wykorzystaniem informacji otrzymanych z ana-
lizy składu molekularnego i pozwala określić:

– charakterystykę gazu i poziom dojrza-
łości termicznej, przy którym został on 
wygenerowany

– czy gaz towarzyszy ropie naftowej
– czy jest generowany w miejscu czy też 

pochodzi z migracji
– stosunek gazu wolnego do adsorbowa-

nego
– model kinetyki generowania gazu
W ramach analiz izotopowych ważne jest 

określenie składu izotopów węgla w metanie, 
etanie, propanie i butanie oraz wodoru w me-
tanie.

Te charakterystyki dostarczają informacji 
o typie produkcji i pozwalają korelować gaz ze 
znanych akumulacji z gazem otrzymywanym 
np. z symulacji procesów generacji w skali la-
boratoryjnej. W geochemii jest rzeczą wiadomą, 
że większość wiązań w związkach zawartych 
w kerogenie i ropie naftowej posiada wiązania 
12C-12C, mniej wiązań 12C-13C i najmniej wiązań 
typu 13C-13C. Podczas generacji gazu w pierw-

szej kolejności destrukcji ulegają wiązania 12C-
-12C, co oznacza, że gazy z wczesnej generacji 
będą charakteryzowały się niższymi wartościami 
izotopowymi, bo będą wzbogacone w węgiel 
12C, a rezydualna ropa i kerogen będą z kolei 
cięższe izotopowo, gdyż będą zawierały więcej 
węgla 13C [1], [4]. Ze wzrostem przeobraże-
nia termicznego skład izotopowy gazu będzie 
wzbogacany w 13C, czyli gazy będą izotopowo 
cięższe (rys.1).

Zazwyczaj gaz biogeniczny ograniczony jest 
do płytkich basenów, gdzie sedymentacja była 
dość szybka, a zawartość substancji organicznej 
na średnim poziomie. Taka produkcja metanu 
nie występuje na dużych głębokościach. Zda-
rzają się jednak sytuacje, że badania izotopowe 
gazów na wyższych głębokościach wykazują 
obecność metanu lekkiego izotopowo i należy 
to tłumaczyć generacją gazu w procesach ni-
skotemperaturowych w basenie gdzie nastąpił 
szybki rozwój uszczelnienia i szybka subsyden-
cja osadów. Przykładem jest basen naftowy 
w Zatoce Meksykańskiej i w północnych Wło-
szech [2].

Gaz termogeniczny jest generowany z ke-
rogenu lub ropy naftowej na skutek wzrostu 
temperatury podczas pogrążania basenu. Taki 
termogeniczny gaz wykazuje wyższą zawar-
tość węgla 13C, czyli jest izotopowo cięższy niż 
gaz biogeniczny. Zazwyczaj δ13C gazu termo-
genicznego jest w zakresie od -20 do -60‰, 
a procentowa zawartość składników C2+ może 
dochodzić nawet do 50%. Czynniki, które wpły-
wają na ostateczny skład izotopowy gazu to 
izotopowy skład źródłowej materii organicznej 
i temperatura przy której następowała generacja 

gazu. Cięższy skład izotopowy wskazuje zazwy-
czaj na generację w tzw. oknie gazowym lub 
generacje z węgli, podczas gdy lżejsze izotopy 
wskazują na generację w oknie ropnym z ke-
rogenu typu II morskiego. Przy bardzo niskim 
etapie dojrzałości gaz termogeniczny może mieć 
skład zbliżony do gazu biogenicznego i dopiero 
porównując dodatkowo skład izotopowy węgla 
w metanie, etanie i propanie można dostrzec 
różnice w typie materii źródłowej i stopniu prze-
obrażeń termicznych [3],[5].

Zrozumienie zmian w składzie izotopowym 
gazów generowanych ze wzrostem stopnia 
przeobrażeń termicznych w łupkach gazono-
śnych np. Barnett Shale lub sylurskich w Polsce 
jest kluczowym dla całkowitego zrozumienia 
procesów, w których te gazy zostały wygene-
rowane. W pierwszym rzędzie należy rozróżnić 
czy były to procesy bezpośredniego krakingu 
kerogenu czy wtórnego termicznego krakingu 
węglowodorów wygenerowanych we wcze-
śniejszym etapie. Te dwa procesy będą wystę-
powały przy różnych głębokościach pogrążenia, 
czyli przy różnej dojrzałości termicznej.

Skład izotopowy gazu jest także zależny od 
źródłowej materii organicznej, z której jest ge-
nerowany, czyli pośrednio można wnioskować 
o typie i środowisku sedymentacji [7]. Oprócz 
izotopów węgla określa się także izotopy wo-
doru i interpretuje wspólnie z izotopami węgla. 
W ten sposób można wydzielać grupy gazów 
biogenicznych, termogenicznych i mieszanych 
oraz dzielić gazy biogeniczne na te powstałe 
w wyniku redukcji CO2 oraz w wyniku fermen-
tacji octanowej (rysunek 3 i 4) [1], [6]. Dodat-
kowym atutem interpretacji składu izotopowego 

Rys.1. Diagram obrazujący zmianę składu izotopowego gazów w zależności od etapu ich generowania
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Rys.2. Wartość izotopowa metanu jako wskaźnik występowania ropy w stosunku do gazu

Rys.3. Wykres Bernarda (Bernard et al., 1976) określający proces generacji gazu 
w zależności od składu gazu oraz składu izotopowego węgla w metanie [7]

Rys.4. Wykres określający źródło metanu w zależności od składu izotopowego 
metanu (Whiticar et al.,1986 i Faber et al., 1997) [7].

Rys.5. Wykres określający zależność procesów termicznych od składu izotopowego węgla w etanie i propanie 
oraz ich względnych zawartości

gazów jest możliwość rozpoznania sztucznego 
gazu (powstającego w trakcie wiercenia w wy-
niku wysokiej temperatury i obecności węglo-
wodorów w płuczce).

Wyniki badań izotopowych są najczęściej 
korelowane z pomierzonymi wartościami re-
fleksyjności witrynitu mierzonymi na rdzeniach 

i próbkach powierzchniowych. Na tej pod-
stawie opracowano metodę przewidywania 
poziomu dojrzałości termicznej z pomiarów 
izotopowych. Model ten skalibrowano następ-
nie w oparciu o eksperymenty pirolizy wodnej 
przeprowadzone na odpowiednikach niedoj-
rzałych łupków Barnett [3].

Skład izotopowy węgla wykazuje wyraź-
ną korelację ze stopniem termicznego prze-
obrażenia substancji organicznej, z której gaz 
został wygenerowany. Im δ13C bliższa zeru 
tym substancja źródłowa bardziej przeobrażo-
na (refleksyjność witrynitu Ro wyższa). 

W przypadku shale gazu wygenerowany 
gaz nie ulega ekspulsji i pozostaje w skale 
macierzystej będącej jednocześnie skałą zbior-

nikową. Dlatego też im wyższy stopień prze-
obrażenia termicznego substancji organicznej 
tym większa ilość gazu (który nie migrował 
pozostając w przestrzeni porowej skały). Stąd 
skład izotopowy węgla w metanie (skorelo-
wany z refleksyjnością witrynitu) może być 
wykorzystany do szacunkowego określania 

ilości gazu. Często oprócz składu izotopowego 
metanu w interpretacji procesów generowania 
w zależności od stopnia dojrzałości termicznej 
wykorzystuje się skład izotopowy etanu i pro-
panu w powiązaniu z ich względnym udziałem 
(rys.5). 

Interpretacja składu izotopowego 
ropy naftowej dla wybranych prób 
z obszaru Karpat

Wyniki badań składu izotopowego rop 
naftowych jak i poszczególnych ich frakcji wyko-
rzystywane są głównie w pracach korelacyjnych 
najczęściej wspólnie z wynikami badań bio-
markerów. Takie prace korelacyjne wykonano 
w INiG dla próbek naturalnych wycieków i rop 
naftowych w Karpatach. W celach korelacyjnych 
wykorzystano stosowane już wcześniej krzywe 
izotopowe wg Galimova (rys. 6), na których 
umieszczono także wartości składu trwałych 
izotopów węgla dla kerogenu warstw menili-
towych jednostki śląskiej. Wg tego diagramu 
próbka ropy naftowej Klęczany k/Nowego Sącza 
wyróżnia się od pozostałych próbek rop nafto-
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wych oraz wycieków naturalnych, co zaobser-
wowano także na podstawie wyników badań 
biomarkerów. Oznacza to, że posiada ona inne 
źródło zasilania niż pozostałe badane próbki re-
prezentujące ropy i wycieki z jednostki śląskiej. 
Drugim wykresem wykorzystującym wartości 
otrzymane ze składu izotopowego frakcji nasy-
conej i aromatycznej rop naftowych jest diagram 
Sofera, który pomaga w ocenie genetycznej źró-
dłowej substancji organicznej (rys. 7). Wg tego 
wykresu również można wyodrębnić analizowa-
ną ropę Klęczany jako zasilaną z innego źródła. 

Uszczegółowieniem badań trwałych izo-
topów węgla we frakcjach ropy naftowej jest 
analiza składu izotopowego poszczególnych 
n-alkanów frakcji nasyconej, która wydaje się 
być szczególnie użyteczna w przypadku badań 
złóż niekonwencjonalnych. Dzięki aparaturze  
GC-IRMS metoda ta jest już stosowana w INiG 
i została wykorzystana przy badaniu wycie-
ków powierzchniowych omawianych powyżej 
oraz w badaniach frakcji nasyconej substancji 
bitumicznej skał macierzystych w Karpatach. 
Metoda została zwalidowana a powtarzalność 
wyników utwierdza w przekonaniu, że jest ona 
wiarygodna w stosowaniu i może być z powo-
dzeniem wykorzystywana dla uszczegółowienia 
oceny genetycznej w pracach geochemicznych.  
Rysunki 8 i 9 przedstawiają przykładowe chro-
matogramy frakcji nasyconej a w tabeli 1 zebra-
no dane statystyczne z pięciokrotnego badania 
tej samej próbki.

Wnioski
Badania izotopowe, dzięki posiadanej apa-

raturze GC/EA/IRMS nie wymagają wstępnej 
preparatyki, zwłaszcza w przypadku próbek 

Rys.6. Korelacyjne krzywe izotopowe wybranych prób rop naftowych z obszaru Karpat (wg Galimov) [5]

Rys.7. Wykres określający genezę substancji organicznej zawartej w ropach naftowych z wybranych prób z obszaru 
Karpat (wg Sofer) [5]

Rys.8. Chromatogram frakcji nasyconej uzyskany podczas analizy składu izotopowego węgla w przykładowej próbce frakcji nasyconej z wycieku powierzchniowego
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Irena Matyasik
Marek Janiga

Instytut Nafty i Gazu

artykuł recenzowany

Minimum Maksimum Średnia 
arytmetyczna

Odchylenie standardowe          
[‰ vs. PDB]

Względne odchylenie 
standardowe [%]

n-C14 -28,994 -28,766 -28,8756 0,10891 0,377168
n-C15 -29,111 -28,371 -28,6786 0,279622 0,975019
n-C16 -29,746 -28,695 -29,0368 0,414954 1,429062
n-C17 -30,209 -28,971 -29,4328 0,474161 1,610994
n-C18 -29,689 -29,634 -29,6506 0,022098 0,074526
n-C19 -30,82 -29,915 -30,1944 0,367299 1,216446
n-C20 -30,223 -29,438 -29,7632 0,304722 1,023822
n-C21 -30,487 -29,809 -30,0666 0,28909 0,9615
n-C22 -30,695 -29,97 -30,223 0,282031 0,933167
n-C23 -29,883 -29,323 -29,6246 0,199836 0,67456
n-C24 -30,283 -29,334 -29,6436 0,38213 1,289081
n-C25 -29,81 -29,201 -29,411 0,234846 0,798496
n-C26 -30,193 -29,054 -29,643 0,407627 1,375122
n-C27 -30,513 -28,861 -29,8562 0,614701 2,058873
n-C28 -30,602 -28,179 -29,5696 0,973635 3,292689
n-C29 -29,834 -28,017 -29,14 0,700985 2,405577
n-C30 -30,532 -27,552 -29,5616 1,157174 3,914449
n-C31 -32,709 -28,012 -30,3522 1,759985 5,798543

Tab.1. Wartości statystyczne dla poszczególnych węglowodorów nasyconych z pięciokrotnej analizy tej samej próbki

Rys.9. Skład trwałych izotopów węgla w n-alkanach rop w korelacji z analogicznym składem w warstwach menilito-
wych i istebniańskich jako potencjalnych skałach macierzystych dla rop karpackich

gazu. Zatem mogą być bardzo przydatne w pra-
cach poszukiwawczych za gazem niekonwen-
cjonalnym,  gdzie wymagana jest analiza wielu 
próbek gazu z desorpcji próbek rdzeniowych, 
testów produkcyjnych oraz ze zwiercin  a tak-
że w pracach monitoringowych przy zabiegach 
szczelinowania. 

Wykonanie badań izotopowych obok ba-
dań biomarkerów dla wycieków naturalnych 
w Karpatach i wybranych rop naftowych po-
twierdziło, iż w przypadku homogenicznego 
składu izotopowego pristanu i fitanu można 
z większą pewnością stosować stosunek Pr/Ph 
jako wskaźnik środowiska sedymentacji osadów 
źródłowych. Wykazano celowość badania wy-
cieków ropnych dla celów charakterystyki gene-
tycznej i konieczność przebadania w taki sposób 
wszystkich objawów powierzchniowych w Kar-

patach, które powinny być zinterpretowane 
w powiązaniu z budową geologiczno-tektonicz-
ną. Może to w dużej mierze pomóc w zróżnico-
waniu źródeł zasilania rop naftowych w różnych 
jednostkach tektonicznych Karpat. 

Na obecnym etapie możemy już wydzie-
lić badaną ropę z Klęczan jako odrębną grupę 
genetyczną, wyróżniającą się zarówno składem 
izotopowym jak składem biomarkerów. 

Literatura:
1. Berner, U. and Faber, E. 1996, „Empirical 

carbon isotope/maturity relationships for 
gases from algal kerogens and terrigenous 
organic matter, based on dry, open-system 
pyrolysis; Proceedings of the 17th interna-
tional meeting on Organic chemistry; Part 
III, Origin of natural gases; petroleum geo-
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Normy Polskie
opublikowane w języku polskim w roku 2011opracowane przez Komitety 
Techniczne PKN, których sekretariaty prowadzi Instytut Nafty i Gazu

1. PN-EN ISO 15547-2:2011 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy 
 -- Płytowe wymienniki ciepła 
 -- Część 2: Płytowe użebrowane aluminiowe lutowane wymienniki ciepła

2. PN-EN 14692-3:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP)  
-- Część 3: Projektowanie systemu

3. PN-EN 14692-4:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 
 -- Część 4: Wytwarzanie, instalowanie i eksploatacja

4. PN-EN ISO 16812:2011 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy 
 -- Płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła

5. PN-EN ISO 10440-1:2011 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Sprężarki wyporowe obrotowe -- Część 1: Sprężarki w procesach 
technologicznych

6. PN-EN ISO 13705:2011 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Grzejniki płomieniowe ogólnego zastosowania przeznaczone do pracy  
w rafineriach

7. PN-EN ISO 28300:2011 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Odpowietrzanie zbiorników magazynowych będących pod ciśnieniem 
atmosferycznym i niskociśnieniowych

8. PN-EN ISO 15138:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Morskie instalacje eksploatacyjne 
 -- Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

9. PN-EN 14692-2:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi z tworzyw sztucznych wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 
 -- Część 2: Kwalifikacja i wytwarzanie

10. PN-EN 13704:2011 Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Obliczanie grubości ścianki rur grzejników stosowanych w rafineriach nafty

11. PN-EN 17078-2:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Wyposażenie do wierceń i eksploatacji 
 -- Część 2: Urządzenia do regulacji przepływu w łącznikach z kieszenią boczną

12. PN-EN ISO 10407-2:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Sprzęt do wierceń obrotowych 
 -- Część 2: Kontrola i klasyfikacja używanych elementów kolumny przewodu wiertniczego

13. PN-EN ISO 13500:2011 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Materiały do płynów wiertniczych 
 -- Specyfikacje i badania

1. PKN-CEN/TR 15367-3: 
2011

Przetwory naftowe -- Poradnik prawidłowego postępowania 
 -- Część 3: Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem międzyproduktowym

2. PN-EN 590+A1:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych -- Oleje napędowe 
 -- Wymagania i metody badań

3. PN-EN 12766-2:2011 Przetwory naftowe i oleje zużyte -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) i produktów podobnych 
 -- Część 2: Obliczanie zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB)

4. PN-EN 14078:2011 Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) w średnich destylatach 
 -- Metoda spektrometrii w podczerwieni

5. PN-EN 14214+A1: 2011 Paliwa do pojazdów samochodowych -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) 
 -- Wymagania i metody badań

6. PN-EN 15779:2011 Przetwory naftowe oraz produkty przetwarzania olejów i tłuszczów -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) jako 
paliwo do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla) -- Oznaczanie estrów metylowych wielonienasyconych kwasów 
tłuszczowych ( >_4 wiązania podwójne) (PUFA) metodą chromatografii gazowej

7. PN-EN 15837:2011 Etanol jako komponent benzyn silnikowych -- Oznaczanie zawartości fosforu, miedzi i siarki -- Metoda bezpośrednia z 
zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej indukcyjnie sprzężonej plazmy (ICP OES)

8. PN-EN 15944:2011 Ciekłe przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości niklu i wanadu -- Metoda bezpośrednia z zastosowaniem optycznej 
spektrometrii emisyjnej indukcyjnie sprzężonej plazmy (ICP OES)

9. PN-EN ISO 3924: 2011 Przetwory naftowe -- Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia 
 -- Metoda chromatografii gazowej

10. PN-EN ISO 13736: 2011 Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla

11. PN-ISO 3734:2011 Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości wody i osadów w paliwach pozostałościowych -- Metoda wirówkowa

12. PN-ISO 15167:2011 Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości cząstek stałych w paliwach ze średnich destylatów -- Metoda filtracji 
laboratoryjnej

13. PKN-C-1:2011 Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym

14. PN-C-04356:2011 Paliwa do pojazdów samochodowych -- Biopaliwo B 20 
 -- Wymagania i metody badań

15. PN-C-96024:2011 Przetwory naftowe -- Oleje opałowe

Normy z zakresu prac KT 31 ds. Górnictwa Nafty i Gazu

Normy z zakresu prac KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych Podkomitet ds. Paliw Płynnych
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1. PN-ISO 2137:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe 
 -- Oznaczanie stożkiem penetracji smarów plastycznych i petrolatum

2. PN-ISO 2176:2011 Przetwory naftowe -- Smary plastyczne -- Oznaczanie temperatury kroplenia
3. PN-ISO 2207:2011 Woski naftowe -- Oznaczanie temperatury krzepnięcia
4.. PN-ISO 6293-1:2011 Przetwory naftowe -- Oznaczanie liczby zmydlenia 

 -- Część 1: Metoda miareczkowania w obecności wskaźnika
5. PN-ISO 6296:2011 Przetwory naftowe -- Oznaczanie wody 

 -- Miareczkowanie potencjometryczne metodą Karla Fischera
6. PN-ISO 6618:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe 

 -- Oznaczanie liczby kwasowej i zasadowej 
 -- Metoda miareczkowania wobec wskaźników barwnych

7. PN-ISO 6619:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe -- Liczba kwasowa 
 -- Metoda miareczkowania potencjometrycznego

8. PN-ISO 7120:2011  Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oleje naftowe i inne płyny 
 -- Oznaczanie właściwości przeciwkorozyjnych w obecności wody

9. PN-ISO 11009:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe 
 -- Badanie odporności smarów plastycznych na wymywanie wodą

10. PN-ISO 13737:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe -- Pomiar penetracji smarów plastycznych w niskich temperaturach penetrometrem ze 
stożkiem

11. PKN-ISO/TS 12927:2011 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) 
 -- Grupa M (Obróbka metali) -- Wytyczne do opracowywania wymagań

12. PKN-ISO/TS 12928:2011 Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) 
 -- Grupa R (Środki ochrony czasowej przed korozją) 
 -- Wytyczne do opracowywania wymagań

1. PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 
 -- Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie

2. PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
3. PN-EN 12848:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 

 -- Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych podczas mieszania z cementem
4. PN-EN 12849:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 

 -- Oznaczanie zdolności emulsji asfaltowych do penetrowania
5. PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych
6. PN-EN 13075-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu -- Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 

metoda z wypełniaczem mineralnym
7. PN-EN 13075-2:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Badanie rozpadu 

 -- Część 2: Oznaczanie czasu mieszania kationowych emulsji asfaltowych
8. PN-EN 13302:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  -- Oznaczanie lepkości dynamicznej lepiszczy asfaltowych lepkościomierzem obrotowym
9. PN-EN 13303:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 

 -- Oznaczanie ubytku masy asfaltów przemysłowych po ogrzewaniu
10. PN-EN 13304:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji asfaltów utlenionych
11. PN-EN 13305:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 

 -- Zasady klasyfikacji twardych asfaltów przemysłowych
12. PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda z duktylometrem
13. PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe 

 -- Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami

1. PN-C-04750:2011 Paliwa gazowe -- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania
2. PN-C-04751:2011 Gaz ziemny -- Ocena jakości
3. PN-C-04752:2011 Gaz ziemny -- Jakość gazu w sieci przesyłowej
4. PN-C-04753:2011 Gaz ziemny -- Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej
5. PN-EN ISO 6145-1:2011 Analiza gazu -- Sporządzanie gazowych mieszanin wzorcowych 

z zastosowaniem dynamicznych metod objętościowych 
 -- Część 1: Metody wzorcowania

6. PN-EN ISO 12213-1:2011 Gaz ziemny -- Obliczanie współczynnika ściśliwości 
 -- Część 1: Wprowadzenie i wytyczne

7. PN-EN ISO 12213-3:2011 Gaz ziemny -- Obliczanie współczynnika ściśliwości 
 -- Część 3: Obliczenia z wykorzystaniem właściwości fizycznych

1. PN-EN 334+A1:2011 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar
2. PN-EN 1594:2011 Systemy dostawy gazu -- Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 16 bar -- Wymagania funkcjonalne

3. PN-EN 15001-2:2011
Infrastruktura gazowa -- Orurowanie instalacji gazowych o ciśnieniu roboczym większym niż 0,5 bar dla instalacji 
przemysłowych i większym niż 5 bar dla instalacji przemysłowych i nieprzemysłowych 
 -- Część 2: Szczegółowe wymagania funkcjonalne dotyczące uruchomienia, użytkowania i konserwacji

1. PN-EN 30-1-4:2011 Domowe urządzenia do gotowania i pieczenia na paliwa gazowe 
 -- Część 1-4: Bezpieczeństwo -- Urządzenia z jednym lub kilkoma palnikami wyposażonymi w automatyczny układ sterowania

2. PN-EN 14829:2011 Niezależne ogrzewacze pomieszczeń na paliwo gazowe bez odprowadzenia spalin o znamionowym obciążeniu cieplnym 
nieprzekraczającym 6 kW

Normy z zakresu prac KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, Podkomitet ds. Olejów Smarowych

Normy z zakresu prac KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych, Podkomitet ds. Asfaltów

Normy z zakresu prac KT 277 ds. Gazownictwa, Podkomitet ds. Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych

Normy z zakresu prac KT 277 ds. Gazownictwa, Podkomitet ds. Przesyłu Gazu

Normy z zakresu prac KT 277 ds. Gazownictwa, Podkomitet ds. Użytkowania Gazu
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Do najważniejszych czynników wpływają-
cych na sytuację w sektorach i rynkach gazu 
w Europie Środkowej i Wschodniej należą bez 
wątpienia relacje gazowe między Republi-
ką Federalną Niemiec a Federacją Rosyjską, 
państwami będącymi największymi gracza-
mi rynków gazowych na kontynencie. Sto-
sunki pomiędzy nimi w przedmiocie handlu 
i transportu gazu ziemnego to przykład kon-
sekwentnej i długofalowej międzynarodowej 
współpracy gospodarczej. Jej początek miał 
miejsce jeszcze w 1970 roku, w którym rząd 
RFN Willego Brandta podpisał ze Związkiem 
Sowieckim pierwszą umowę gazową. Zawarty 
kontrakt miał charakter długoterminowy i za-
wierał formułę take-or-pay, która zobowiązy-
wała kupującego do zapłaty za zakontrakto-
waną ilość gazu niezależnie od rzeczywistego 
spożycia w ciągu roku. Na jej mocy Niemcy 
Zachodnie w zamian za dostawy gazu skre-
dytowały zakup przez Sowietów 1,2 mln ton 
rur przeznaczonych do budowy rurociągów. 
Zamówienie realizować miał niemiecki koncern 

Mannesman AG. Strona Sowiecka zobowiązała 
się natomiast do wybudowania infrastruktury 
przesyłowej prowadzącej do granicy Niemiec. 
Import uruchomiony został w 1973 r. i wy-
nosił początkowo 1 mld m3 gazu rocznie, by  
następnie w 1978 r. wzrosnąć do 3 mld m3 
rocznie. Zainteresowanie Niemiec Zachodnich 
gazem ziemnym związane było w ówczesnym 
czasie z zagrożeniem ciągłości dostaw ropy 
naftowej z rejonu Zatoki Perskiej oraz stabilno-
ści jej ceny. Kryzys naftowy z 1973 r. skłonił 
rząd niemiecki do zmniejszenia udziału ropy 
w bilansie energetycznym kraju i zastępowanie 
jej gazem ziemnym. Kontrakt gazowy ze Związ-
kiem Sowieckim wpisywał się także w prowa-
dzoną przez socjaldemokratycznego kanclerza 
politykę otwarcia i porozumienia z krajami 
bloku wschodniego. Krytycznie do podjętej 
przez RFN współpracy odnosiły się Stany Zjed-
noczone, które obawiały się gazowej ekspan-
sji Sowietów w Europie Zachodnie1. Osobnym 
wątek, wymagający jednak odrębnej analizy, 
stanowi rola sowieckiej agentury wpływu 
w kształtowaniu polityki W. Brandta wobec 
Moskwy. Jej przedstawicielem był m.in. oficer  
wschodnioniemieckiego wywiadu Hauptver-
waltung Aufklärung Günther Guillaume, peł-
niący funkcję  zaufanego sekretarza kanclerza 
RFN. Wykrycie jego agenturalnej działalności 
było bezpośrednią przyczyną podania się 7 
maja 1974 r. W. Brandta do dymisji.

Znaczenie rosyjskiego gazu 
dla Niemiec

Niemcy będąc najludniejszym i najsilniej-
szym gospodarczo krajem UE są jednocześnie 
największym konsumentem i importerem gazu 
ziemnego. Rosja jest natomiast największym 

producentem gazu ziemnego w Europie i naj-
większym jego dostawcą dla państw UE. Niemcy 
to najpoważniejszy klient rosyjskiego Gzpromu 
w Europie, który gwarantuje dostawcy pełną 
wypłacalność, przewidywalność ekonomiczną 
i prawną oraz trwający od kilkunastu lat wzrost 
zapotrzebowania na gaz. Aktualnie w struktu-
rze dostaw gazu na niemiecki rynek, surowiec 
z Rosji posiada największy udział. Niemcy nie 
znajdują się jednak, tak jak ich sąsiedzi z Europy 
Środkowej, w stanie uzależnienia gazowego od 
rosyjskiego dostawcy. W roku 1991 import jesz-
cze ze Związku Sowieckiego pokrywał 33,5% 
zużycia gazu w RFN (z Norwegii – 12,7%), 
natomiast w 2008 r. udział ten wzrósł do 38% 
(z Norwegii – 28%)2.

Bezpieczeństwo gazowe Niemiec oprócz 
zdywersyfikowanego importu opiera się także 
na rozbudowanej infrastrukturze magazyno-
wej, na którą składa się 48 magazynów o łącz-
nej pojemności 20,4 mln m3 gazu3. Niemiecki 
sektor gazowy tworzą wielkie koncerny: E.On/
Ruhrgas, RWE, EnBW, które są jednocześnie 
czołowymi uczestnikami rynku w wielu krajach 
europejskich. Koncerny te zobowiązane są usta-
wowo, pomimo że są podmiotami prywatnymi, 
do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu. 
Inaczej rzecz ujmując Republika Federalna Nie-
miec m.in. poprzez rodzime koncerny paliwo-
wo-energetyczne realizuje politykę bezpieczeń-
stwa gazowego. Kolejnym zabezpieczeniem, 
jest wsparcie rządu federalnego dla rozwoju 
alternatywnych sposobów wytwarzania energii, 
które hamują wzrost konsumpcji tradycyjnych 
paliw. Niemcy posiadają więc korzystną pozy-
cję w relacjach gazowych z Rosją, w których nie 
wytworzył się stan zależności, ale raczej współ-
zależności obu stron.

Wspólne inwestycje
Sztandarowym przykładem niemiecko-

-rosyjskiej współpracy w sektorze gazu ziem-
nego jest budowa Gazociągu Północnego 
- Nord Stream. 8 listopada 2011 r. nastąpiło 
oficjalne uruchomienie jego pierwszej nitki 
o przepustowości 27,5 mld m3 gazu rocznie. 
Docelowo liczący 1 244 km długości rurociąg 

Marcin Sienkiewicz

Niemiecko-rosyjska współpraca 
w sektorze gazu ziemnego

Willy Brandt z Leonidem Breżniewem, Bonn maj 1973 r. 
Źródło: www.n-tv.de

Kraj dostawca 2006 2007 2008 2009

Holandia 24 754 22 150 19 972 21 796

Norwegia 25 890 25 204 27 531 32 493

Rosja 39 405 38 295 40 735 35 751

Pozostali 3 681 2 706 3 753 4 517

Razem 93 730 88 355 91 991 94 557

Zewnętrzni dostawcy gazu ziemnego do Niemiec (w mln m3)

Źródło: IEA, Natural gas information 2010, www.iea.org
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ma osiągnąć przepustowość 55 mld m3 gazu 
po oddaniu do użytku drugiej nitki pod koniec 
2012 r.4 Geneza tego projektu ma swój począ-
tek w  latach 90.

Pierwotnie rurociąg umożliwiający trans-
port rosyjskiego gazu przez Bałtyk miał być 
przedsięwzięciem rosyjsko-fińskim. Współpraca 
zakończyła się jednak na etapie studium wyko-
nalności, po opracowaniu którego fińska spółka 
Fortum Oil and Gas Oy wycofała się z projektu5. 

Poprowadzenie  rurociągu po dnie Bałtyku 
miało stworzyć rosyjskiemu koncernowi nową, 
niezależną od tranzytu przez Ukrainę i Biało-
ruś drogę zaopatrzenia klientów w Zachodniej 
Europie. Zakładano przy tym stały wzrost kon-
sumpcji gazu ziemnego oraz zwiększenie jego 
udziału w bilansie energetycznym Europy Za-
chodniej. Decyzja o przystąpieniu Niemiec do 
tego projektu zapadła w okresie rządów kolej-
nego socjaldemokratycznego kanclerza Niemiec 
Gercharda Schroedera. W trakcie wizyty rosyj-
skiego prezydenta Władymira Putina w Berlinie 
w czerwcu 2000 r. podpisano cztery deklaracje 
współpracy pomiędzy niemieckimi koncernami 
energetycznymi a Gazpromem. Powołano także 
Strategiczną Grupę Roboczą, której zadaniem 
była praca nad pogłębieniem współpracy go-
spodarczej między obu krajami. Umowa doty-
cząca budowy gazociągu podpisana została 8 
września 2005 r. przez przedstawicieli niemiec-
kich koncernów gazowych E.On i BASF i rosyj-
skiego Gazpromu, w obecności kanclerza RFN 
i prezydenta FR. Do zrealizowania inwestycji 
utworzono spółkę Nord Stream AG. Obecnie 
spółka ta przekształciła się w międzynarodowe 
konsorcjum z udziałem koncernów gazowych 
z Francji i Holandii. Należy przy tym zauważyć, 
że poszerzenie grona udziałowców o Gasunie 
a następnie o GDF SUEZ nastąpiło kosztem 
udziałów firm niemieckich przy zachowaniu 

udziałów Gazpromu na poziomie 51%6.
Budowa rurociągu biegnącego po dnie 

Bałtyku finansowana była przez konsorcjum za-
chodnich banków na czele z niemieckim Dresd-
ner Bank. W finansowanie inwestycji zaangażo-
wał się także Deutsche Bank oraz Kreditanstalt 
fur Wiederaufbau. Do grona biznesowych be-
neficjentów tego przedsięwzięcia należą także 
przedsiębiorstwa branży stalowej z obu krajów. 
Spółka Europipek, której udziałowcami są nie-
mieckie koncerny Saltzgitter, Mannesmann oraz 
Dillinger Huette, dostarczyła 75% rur potrzeb-
nych do ułożenia liczącej 1 200 km pierwszej 
nitki rurociągu, a pozostałe 25% rosyjska firma 
OMK. BASF jest także partnerem Gazpromu 
w projekcie rurociągu South Stream omijające-
go Europę Środkową od południa. Niemiecki 
koncern ma zainwestować w ten projekt co 
najmniej 2 mld euro i otrzymać 15% udziałów7. 
Gazprom bez przeszkód inwestuje także w sys-
tem przesyłowy w samych Niemczech. W 1993 
rosyjski koncern utworzył z niemieckim partne-
rem Wintershal AG spółkę joint venture Wingas 
AG działającą w obszarze dystrybucji gazu. 

Obecnie Gazprom jest właścicielem 49,98% ak-
cji tej spółki, która kontroluje 18% niemieckiego 
rynku gazu i dysponuje największą siecią  ga-
zociągów w Niemczech, m.in. gazociągu Opal. 
Biegnącym wzdłuż wschodniej granicy Niemiec 
rurociągiem popłynąć ma w niedalekiej przy-
szłości  gaz odbierany z Gazociągu Północnego. 
Gazprom od 2010 r. kontroluje także 26,3 % 
udziałów w operującej we wschodnich Niem-
czech  spółce przesyłowej VNG. W Berlinie ma 
swą siedzibę należąca w 100% do Gazprom 
Exportu spółka Gazprom Germania posiadająca 
spółki zależne i przedstawicielstwa w ok. 20 
krajach Europy i Azji oraz w USA. Niemieckie fir-
my uzyskały natomiast przywilej w postaci moż-
liwości inwestycji w rosyjskie złoża. Wymieniany 
już wielokrotnie koncern BASF w 2006 r. stał się 
35% udziałowcem w złożu  Jużno-Ruskoje sza-
cowanym na 700 mld m38.

Europa Środkowa – niemiecko – 
rosyjskie „kondominium gazowe”

Niemiecko-rosyjska współpraca gazowa 
widoczna jest także na rynkach państw trze-
cich. Rynki gazu krajów Środkowej Europy 
są obszarem ekspansji zarówno niemieckich 
koncernów gazowych jaki i Gazpromu. Nie do-
chodzi tu jednak do rywalizacji czy ostrej kon-
kurencji między podmiotami niemieckimi a ro-
syjskimi ale do wielopłaszczyznowej kooperacji. 
Niemiecki i rosyjski kapitał obecny jest zarówno 
w firmach zajmujących się przesyłem jak i pod-
miotach pośredniczących w dostawach gazu 
z Rosji. Aktywności tej sprzyja przede wszyst-
kim przewaga kapitałowa podmiotów niemiec-
kich, dostęp do surowca podmiotów rosyjskich 
oraz proces przekształceń własnościowych 
w sektorach paliwowo-energetycznych państw 
Środkowej Europy9. W Republice Czeskiej, któ-
ra zdecydowaną większość zużywanego gazu 
ziemnego importuje z Rosji, działa niemiecki 
RWE Transgas. Niemiecka firma jest właści-
cielem działającego na terenie Czech sytemu 

Trasa Rurociągu Północnego. Źródło: www.ecrgroup.eu/pl

Inauguracja gazociągu Nord Stream. Źródło: www.nord-stream.com/pl
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przesyłowego. Na rynku węgierskim działa 
natomiast spółka PanRusGaz, będąca wspól-
ną własnością E.On-u i Gazpromu. Spółka ta 
sprzedając w 2008 r. 8,9 mld m3 a w 2009 r. 
7 mld m3 gazu, jest jego największym do-
stawcą na węgierski rynek 10.

Personalny wymiar niemiecko – 
rosyjskiej współpracy gazowej

Współpraca gazowa z Rosją ma wielu 
zwolenników w elitach politycznych i go-
spodarczych Niemiec. Jej najbardziej znanym  
orędownikiem po stronie niemieckiej jest 
wspomniany wyżej G. Schroeder, który po 
ustąpieniu ze stanowiska kanclerza zasiadł we 
władzach Nord Stream AG. Jednym z nich jest 
także  Aleksander Rahr11, wpływowy dorad-
ca niemieckiego rządu, parlamentu i kręgów 
przemysłowych. Osoba ta pełni m.in. rolę łącz-
nika pomiędzy kręgami politycznymi oraz go-
spodarczymi Niemiec i Rosji. Ważną postacią 
niemieckiego sektora gazowego, uznawanego 
za jednego z architektów ścisłej współpracy 
z Rosją, jest Burckhard Bergmann. Piastował 
on stanowiska w zarządach niemieckich firm 
gazowniczych – Ruhrgas i  E.ON, a w 2000 r. 
został członkiem rady nadzorczej Gazpromu. 
W czerwcu 2011 r. B. Bergmann z rąk prezy-
denta Rosji Dmitrija Miedwiediewa otrzymał 
Order Przyjaźni za „wielki wkład w umocnie-
nie przyjaźni i współpracy z Rosją”12. Pomy-
słodawcą i współzałożycielem wspomnianej 
wyżej spółki Gazprom Germania był natomiast 
Hans-Joachim Gornig, dawny wiceszef prze-
mysłu gazowego i naftowego NRD13. Związki 
z dawnym NRD posiada także dyrektor wyko-
nawczy Nord Stream AG Matthias Warning, 
były oficer Stazi i przyjaciel W. Putina14. 

Wspólne przedsięwzięcia infrastruktural-
ne, rozwinięty handel gazem, wspólne inwe-
stycje w sektory gazowe państw trzecich oraz 
związki personalne pomiędzy elitami politycz-
nymi korporacyjnymi świadczą o funkcjono-
waniu swoistego niemiecko-rosyjskiego so-
juszu energetycznego. Jego instytucjonalnym 
wyrazem jest powołana w 2009 r. w formie 
spółki Rosyjsko Niemiecka Agencja ds. Energii 
(RuDEA). Strona rosyjska posiada 60% a nie-
miecka – 40% RuDEA. Ma ona ściśle współ-
pracować z partnerami gospodarczymi z obu 
krajów w realizacji projektów energetycznych. 
Niemieckie firmy działające w branży energe-
tycznej, takie jak EnBW, E.On, Siemens, Vies-
smann, Herrenknecht, Lurgi czy VNG-Verbund-
netz Gas, posiadają swoich przedstawicieli 
w gremium doradczym RuDEA15.

Nowym impulsem dla pogłębienia współ-
pracy może okazać się także decyzja rządu 
niemieckiego o wycofaniu się do 2022 r. 

z energetyki jądrowej. Zastąpienie powstałej 
w ten sposób luki rozbudowanym sektorem 
energii odnawialnej i energetyki gazowej stwa-
rza dla Gazpromu dobrą koniunkturę do kolej-
nych inwestycji. W październiku 2011 r. rosyjski 
koncern otrzymał od niemieckiego urzędu mo-
nopolowego zgodę na zakup spółki Envacom 
zajmującą się produkcją i sprzedażą detalicz-
ną elektryczności pochodzącej z farm wiatro-
wych, elektrowni słonecznych i biogazowni16. 
Aktywność Gazpromu wpisuje się natomiast 
w nową ofertę gospodarczą Rosji dla Niemiec 
zgłoszoną przez rosyjskiego ministra ds.energii 
Sergej Schmatko. Propozycja Rosji zmierza do 
większego zaangażowania się w rozbudowę, 
finansowanie i zarządzanie całego niemieckie-
go sektora energetycznego. Rosyjski minister 
proponuje m.in. powstanie wspólnego ener-
getycznego przedsiębiorstwa zajmującego się 
produkcją energii  z odnawialnych źródeł17. 
Strona rosyjska dysponując wolnymi środkami 
finansowymi stara się przyjąć nową rolę na 
rynku paliwowo-energetycznym jako podmiotu 
właścicielskiego współkształtującego politykę 
energetyczną i ceny energii w Niemczech.

Współpraca w sektorze gazu częścią 
strategicznego partnerstwa

Współpraca gazowa między Niemcami 
a Rosją to obecnie jeden z najważniejszych 
elementów ich stosunków, które w ostatnich 
kilkunastu latach nabrały strategicznego cha-
rakteru. Relacje gazowe należy więc postrzegać 
w szerszym kontekście, uwzględniającym uwa-
runkowania geopolityczne oraz cele polityczne 
i gospodarcze obu państw. W takim ujęciu sek-
tor gazu stanowi doskonały przykład obrazujący 
funkcjonowanie we wzajemnych relacjach Berli-
na z Moskwą wspomnianego wyżej strategicz-
nego partnerstwa, obejmującego zarówno sferę 
polityczną jak i gospodarczą. Realizacja przez 

Niemcy wspólnych interesów z Rosją okazuje 
się często ważniejsza niż lojalność polityczna 
wobec partnerów z Unii Europejskiej i sojusz-
ników z NATO. Budowa przez Niemcy razem 
z Rosją Rurociągu Północnego godzi przede 
wszystkim solidarność energetyczną Unii. Dla jej 
nowych członków z Europy Środkowej wzrośnie 
bowiem ryzyko narażenia na monopolistyczne 
działania ze strony Gazpromu czy konsekwencje 
przerw w dostawach związane  z potencjalny-
mi rosyjsko-ukraińskimi konfliktami gazowymi. 
Zbieżność interesów Berlina i Moskwy widoczna 
jest także w obszarze polityki bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Krytyczne stanowisko 
Niemiec wobec operacji zbrojnej USA wobec 
Iraku w 2003 r., powstrzymanie przez Niemcy 
procesu rozszerzania NATO o Gruzję i Ukrainę 
w trakcie szczytu w Bukareszcie w kwietniu 
2008 r., negowanie amerykańskiego projektu 
tarczy antyrakietowej oraz powstrzymanie się 
od wzięcia udziału w operacji sił lotniczych So-
juszu w Libii w 2011 r. - to przykłady niemiec-
kich działań zgodnych z interesem politycznym 
Federacji Rosyjskiej. Znamienne były także 
słowa wypowiedziane przez G. Schroedera 
podczas dyskusji politycznej zorganizowanej 
w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie we wrześniu 
2007 r.:  Konkurentem Europy nie jest Rosja, 
lecz Ameryka i Azja. Warunkiem sukcesu Unii 
Europejskiej w globalnej konkurencji jest sojusz 
z Rosją. Dlatego właściwym podejściem jest „in-
tegracja Rosji z Europą, a nie izolowanie się od 
niej i powstrzymywanie jej18. Z punktu widzenia 
Polski oraz pozostałych Państw Europy Środko-
wej istotna może być obawa o konsekwencje 
płynące z zacieśniającej się współpracy niemiec-
ko-rosyjskiej. Możliwy jest bowiem scenariusz, 
że pogłębiające się „strategiczne partnerstwo” 
doprowadzić może w przyszłości do rozbicia 
dotychczasowych struktur euroatlantyckich  
(NATO, UE). Z takim obrotem spraw wiązać się 

Firma Kraj Skarb 
państwa 

Gazprom E.On
Rurgas

RWE Pozostali

SPP Słowacja 51,0 - 24,5 - 25,5
Biełtransgaz Białoruś 50,0 50,0 - - -
Mołdowagaz Mołdawia 35,33 50,0 - - 14,67
Lietuvos Dujos Litwa 17,7 37,10 38,9 - 6,3
MOL Węgry 7,1 - - - 92,9
PanRusGaz Węgry - 50,0 50,0 - -

Latvijas Gāze Łotwa - 34,0 47,2 - 18,8
Eesti Gaas Estonia - 37,02 33,66 - 29,32
Net4Gas Rep. Czeska - - - 100 -
Adria LNG Chorwacja - - 39,17 - 61,83

Niemiecka i rosyjska własność w sektorze gazu państw Europy Środkowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych poszczególnych spółek.
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może ryzyko uprzedmiotowienia państw Europy 
Środkowej i sprowadzenia ich do roli odbiorców 
decyzji zapadających na niemiecko-rosyjskich 
szczytach polityczno-ekonomicznych. 

Na takim obrazie relacji niemiecko-rosyj-
skich pojawia się jednak pewna rysa. Okazuje 
się, że zawierane dotychczas długoterminowe 
kontrakty na dostawy gazu zaczynają stanowić 
obciążenie dla niemieckich koncernów. Usta-
lone w nich ceny w coraz większym stopniu 
zaczynają odbiegać od poziomu cen gazu skro-
plonego dostępnego terminalach LNG w Euro-
pie Zachodniej. Pogorszenie konkurencyjności 
cenowej rosyjskiego gazu może studzić dotych-
czasowy niemiecki zapał w rozwijaniu handlu 
gazem z partnerem rosyjskim. Świadectwem 
pojawienia się takiego podejścia jest zdystan-
sowanie się kanclerz Angele Merkel wobec pro-
pozycji budowy trzeciej nitki gazociągu Nord 
Stream, zgłoszonej przez prezydenta D. Mie-
dwiedewa w trakcie spotkania w Hanowerze  
w lipcu 2011 r.19. Negocjacje w sprawie obni-
żenia cen na gaz podjęły natomiast niemieckie 
koncerny  E.On. i RWE.

Konsekwencje dla Polski
Strategiczny charakter stosunków niemiec-

ko-rosyjskich, widoczny tak wyraźnie w sektorze 
gazu ziemnego, w Polsce w naturalny sposób 
przywołuje pamięć o historycznych doświad-
czeniach. To właśnie do nich nawiązał w maju 
2006 r. ówczesny  Minister Obrony RP Rado-
sław Sikorski przyrównując niemiecko-rosyjską 
współpracę przy budowie gazociągu North 
Strem do paktu Ribbentrop – Mołotow: Polska 
jest szczególnie wrażliwa na punkcie koryta-
rzy i porozumień ponad naszymi głowami. To 
była tradycja Locarno, paktu Ribbentrop-Moło-
tow. To był XX wiek. Nie chcemy powtórki20. 
Rzeczywiście pamięć o przeszłości jednoznacz-
nie pokazuje, że historia niemiecko-rosyjskiej 
współpracy datowana na początek XVIII w. 
m.in. w postaci serii porozumień zawieranych 
między Królestwem Pruskim a Cesarstwem Ro-
syjskim21, poprzez współpracę w okresie rządów 
kanclerza Otto von Bismarcka czy „strategiczne 
partnerstwo” III Rzeszy i Związku Sowieckie-
go w latach 1939-1941, zawsze odbywała 
się kosztem polskich interesów i kończyła się 
likwidacją państwa polskiego. W aktualnej fa-
zie relacji niemiecko-rosyjskiej trudno dostrzec 
zagrożenia dla fizycznego bytu polskiej pań-
stwowości. Postawienie takiej tezy nie wyklucza 
jednak możliwości negatywnego oddziaływania 
tej współpracy na polityczne i ekonomiczne in-
teresy Polski.

W przypadku gazu ziemnego charakter 
niemiecko-rosyjskich relacji konserwuje nieko-
rzystny dla Polski stan sytemu transportu gazu 

ziemnego. Uruchomienie Gazociągu Północ-
nego zwiększa możliwości transportu gazu do 
Europy Zachodniej z kierunku wschodniego. 
Wpięcie Gazociągu Północnego i rurociągu Opal 
w istniejący system przesyłowy w pełni uszczel-
ni otoczenie infrastrukturalne polskiego rynku 
gazu ziemnego. Polska znajdzie się w obrębie 
sytemu przesyłowego w pełni kontrolowanego 
przez firmy niemieckie i rosyjskie, w których pły-
nąć będzie wyłączne gaz rosyjski. 

Uruchamiając Nord Stream a w dalszej 
kolejności Sout Stream Rosja uzyska także 
bezpośrednie połączenie ze swoimi głównymi 

klientami w UE. Rurociągi te omijając terytoria 
Ukrainy, Białoruś, a także Polski pozwolą Rosji 
zrealizować  główny cel w jej polityce energe-
tycznej jakim jest uniezależnienie się od państw 
tranzytowych. Pozbawienie przede wszystkim 
Ukrainy i Białorusi ich podstawowego atutu 
jakim jest tranzytowe położenie, pozwoli Ro-
sji jeszcze skuteczniej oddziaływać na politykę 
swoich sąsiadów przy wykorzystywaniu instru-
mentów ekonomicznych. 

Współpraca niemiecko – rosyjsko stano-
wi także poważną konkurencję dla Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazowniczego, które 

Niemiecko – rosyjski system gazociągów wokół granic Polski

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski i Minister Spraw Zagranicznych FR Siergiej Ławrow. Źródło: 
fakty.interia.pl
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w obliczu liberalizacji rynku gazu musi uwzględ-
niać obecność na polskim rynku zewnętrznych 
podmiotów. Wspólna ekspansja niemieckich 
i rosyjskich koncernów gazowych w Europie 
Środkowej to kolejne wyzwanie dla PGNiG, dla 
którego region ten może być naturalnym obsza-
rem aktywności. 

Polska i jej sektor gazowy w obliczu współ-
pracy takich potęg jak Niemcy i Rosja nie jest 
jednak pozbawiana pewnych atutów. Przede 
wszystkim Polska powinna skorzystać z ko-
niunktury jaką stwarza dynamiczny rozwój 
handlu i produkcji gazu skroplonego. Urucho-
mienie gazo-portu w Świnoujściu powinno być 
pierwszym krokiem na drodze do pełnego włą-
czenia się naszego kraju w światowy rynek LNG. 
Optymizmem napawać powinno także zagospo-
darowanie w przyszłości niekonwencjonalnych 
złóż gazu ziemnego. Wykorzystanie tych dwu 
elementów w połączeniu z walorami naszego 
położenia geograficznego (centralne położenie, 
dostęp do morza) powinno posłużyć do skon-
struowania w przyszłości atrakcyjnej oferty dla 
odbiorców gazu z całej Europy. Realizacja tego 
ambitnego planu zależeć będzie od spełnienia 
wielu warunków takich jak konsensus w tym za-
kresie głównych sił politycznych w kraju, zwięk-
szona aktywności dyplomatyczna, współpraca 
i koordynacja działań władz i przedsiębiorstw 
polskiego sektora gazu ziemnego. Jednak pod-
stawowym warunkiem koniecznym do urucho-
mienia powyżej zarysowanej strategii, musi 
być zaistnienie woli politycznej władz. Obecnie 
przed rządem polskim stoi wybór pomiędzy 
polityką wpisywania się w istniejący układ de-

terminowany przez niemiecko-rosyjskie „part-
nerstwo strategiczne”, a polityką budowania 
własnej niezależnej pozycji w oparciu o współ-
pracę m.in. z państwami z Europy Środkowej 
i Wschodniej. A może ten wybór został już do-
konany? 
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Dr inż. Iwona Skręt Wynalazczynią Roku 2011 

Wyróżnienie dla Profesora Józefa Raczkowskiego 

Dr inż. Iwona Skręt została 
zwyciężczynią IV Edycji Konkur-
su Wynalazczyni Roku. Laureatka 
jest współautorką większości opa-
tentowanych wynalazków, które są 
stosowane w produkcji olejów napę-
dowych w polskich rafineriach. Dr 
inż. Iwonę Skręt jury doceniło za im-
ponujący dorobek naukowy, równo-
cześnie przyznając jej nominację do 
nagrody WIPO (World Intellectual 
Property Organization).

Dr inż. Iwona Skręt, jest zastępcą dyrekto-
ra ds. Technologii Nafty w INiG. Specjalizuje się 
w technologii produkcji paliw, głównie olejów 
napędowych i opałowych. Paliwa z opracowany-
mi w INiG, przy współudziale laureatki, dodat-
kami, są wdrożone do produkcji i można je ku-

pować na stacjach benzynowych w całej Polsce.
Wśród laureatów IV Edycji Konkursu znalazła 
się także dr inż. Anna Zajezierska z Zakładu 
Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów INiG, 
która otrzymała wyróżnienie za opracowywanie 
technologii środków smarowych stosowanych 
w przemyśle i motoryzacji.

Uroczystość wręczenia medali odbyła się 
16.12.2011 r. w Warszawie.

Konkurs został zorganizowany z okazji ob-
chodów 100 rocznicy otrzymania Nagrody No-
bla przez Marię Skłodowską-Curie. Organizato-
rem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń NOT, 
Urząd Patentowy RP, Stowarzyszenie Polskich 
Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Redakcja 
„Przeglądu Technicznego”.

Instytut Nafty i Gazu

Prof. dr hab. inż. Józef Raczkow-
ski został wyróżniony 9.12.2011 r. 
przez podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Gospodarki – prof. dr hab. 
inż. Macieja Kaliskiego Honorową 
Odznaką Zasłużony dla Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego.

Odznaka nadawana jest pracownikom 
przemysłu naftowego i gazowniczego, człon-
kom organizacji zawodowych i społecznych oraz 

innym osobom fizycznym, w uznaniu ich zasług 
dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowni-
czego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac 
badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych 
osiągnięć techniki.

Odznaka jest nowym honorowym wyróżnie-
niem, ustanowionym rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 17.11.2011 r. Profesor Raczkowski 
otrzymał jedno z czterech pierwszych nadanych 
przez Ministra wyróżnień.

20.12.2011 r. Instytut Nafty 
i Gazu, jako Instytucja Wdraża-
jąca Program Operacyjny Infra-
struktura i Środowisko (działanie 
10.1), podpisał dwie umowy z Pol-
skimi Sieciami Elektroenergetycz-
nymi Operator SA:

• Budowa linii Ostrołęka–Narew wraz z roz-
budową stacji Ostrołęka i stacji Narew,

• Budowa linii Miłosna–Siedlce Ujrzanów 
wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów.

Umowy dotyczyły dofinansowania ww. za-
dań inwestycyjnych z funduszy europejskich na 
łączną kwotę 340,73 mln zł.

Zadania te wchodzą w skład dużego pro-
jektu pn.: „Połączenie elektroenergetyczne Pol-
ska–Litwa”, mającego na celu poprawić  jakość 
i niezawodność zasilania odbiorców w rejonach 
północnowschodnich Polski, a także zintegro-

Prof. dr hab. inż. Józef 
Raczkowski był wieloletnim 
dyrektorem Instytutu Górnic-
twa Naftowego i Gazownictwa 
w Krakowie (obecnie INiG). Od 
1980 roku pełni funkcję Redak-
tora Naczelnego miesięcznika 
„Nafta-Gaz” wydawanego przez Instytut Nafty 
i Gazu.

Instytut Nafty i Gazu

Most energetyczny Polska–Litwa 
wać bałtycki 
rynek energii 
z rynkiem UE.

Całkowity 
koszt inwesty-
cji to ponad 923 mln zł, w tym planowane dofi-
nansowanie na poziomie 683,38 mln zł. Inwe-
stycja ma być zrealizowana do połowy 2015 r.

Instytut Nafty i Gazu
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Trwa XVIII edycja plebiscytu 
„Przeglądu Technicznego” do tytułu 
Diamentowego, Złotego, Srebrne-
go i Wyróżnionego Inżyniera Roku. 
Wśród prezentowanych na łamach 
Przeglądu Technicznego w 2011 r. 
wybitnych inżynierów, twórców 
techniki oraz menedżerów znalazł się 
Wojciech Kietliński z Mazowieckiej 
Spółki Gazownictwa.

Wojciech Kietliński jest związany od 2000 
roku z gazownictwem na Mazowszu, od 2007 
roku na stanowisku dyrektora Biura Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym, pełniąc równocześnie 
funkcję prokurenta. Absolwent Wydziału Inży-
nierii Środowiska na Politechnice Warszawskiej, 
odpowiada aktualnie za proces zarządzania 
majątkiem sieciowym w MSG, określa standar-

dy i wytyczne dotyczące budowy i eksploatacji 
sieci gazowej. Wdrożył w Mazowieckiej Spółce 
Gazownictwa m.in. niekonwencjonalne metody 
kontroli sieci gazowej, system wizualizacji sieci 
gazowej (SWSG) oraz przyczynił się do rozpo-
wszechnienia technologii ochrony przeciwkoro-
zyjnej gazociągów. Współpracuje z ośrodkami 
naukowymi oraz organizacjami branżowymi, 
w tym angażuje się w opracowywanie norm 
i standardów technicznych, prowadzone przez 

W IX rankingu Pereł Polskiej Go-
spodarki – najbardziej efektywnych 
polskich przedsiębiorstw Mazowiecka 
Spółka Gazownictwa zajęła II miejsce 
w kategorii sektora infrastrukturalnego. 

Uroczysta Gala Pereł Polskiej Gospodarki 
odbyła się 28 listopada 2011 r. w Teatrze Wiel-
kim w Warszawie. 

Zwycięzcami zostali: KGHM Polska Miedź 
i Agrobex. Ranking przygotowywany jest przez 
anglojęzyczny magazyn ekonomiczny „Polish 
Market” we współpracy z Instytutem Nauk Eko-
nomicznych PAN, który jest autorem specjalnej 
metodologii oceny przedsiębiorstw.

Ostre kryteria ekonomiczne spełniło 197 
firm z ponad dwóch tysięcy badanych przed-

siębiorstw. Znaleźć się w gronie laureatów tego 
prestiżowego konkursu, wśród firm znanych i ce-
nionych na rynku to dla naszej spółki miłe wyróż-
nienie, tym bardziej cenne, że metodologia oceny 
przedsiębiorstw jest całkowicie zobiektywizowa-
na. Wybór dokonywany jest komputerowo na 
podstawie specjalnie opracowanego algorytmu, 
analizującego dane z obszaru ekonomicznego.

Po raz kolejny wręczone zostały również 
Perły Honorowe Polish Market, przyznawane 
najwybitniejszym osobistościom w dziedzinie 
gospodarki, nauki, kultury oraz krzewienia war-
tości patriotycznych i społecznych. Perłą Hono-
rową wyróżnieni zostali m.in. prof. Marek Belka, 
Jerzy Skolimowski, Krystyna Janda. Specjalną 
Perłą Honorową 15-lecia Polish Market został 
uhonorowany przewodniczący Parlamentu Eu-
ropejskiego prof. Jerzy Buzek, od lat patronujący 
redakcji i uczestniczący w pracach Kapituły Pereł 
Honorowych.

Renata Łatanik
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Nasz kandydat na Złotego Inżyniera

MSG wśród Pereł Polskiej Gospodarki

Polski Komitet Normalizacyjny oraz Izbę Gospo-
darczą Gazownictwa. 

Zachęcamy do głosowania – do końca stycznia 
– na naszego Kolegę na kartach pocztowych z na-
klejonym kuponem konkursowym publikowanym 
w „Przeglądzie Technicznym”. Karty należy przesy-
łać na adres: 00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, 
skr. poczt. 1004. Głosować można również drogą 
elektroniczną: redakcja@przeglad-techniczny.pl. 

Laureaci plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera 
wybierani przez czytelników „Przeglądu Technicz-
nego” (ukazującego się od 1866 roku polskie-
go czasopisma inżynierskiego) stanowią grupę 
niespełna 500 osób, do której należą zarówno 
doświadczeni z tytułami „Złota” czy „Srebra”, jak 
i młodzi, rokujący inżynierowie. Nagrody przy-
znawane są w pięciu kategoriach: Nauka, Nowe 
technologie, Ekologia, Jakość i Menedżer. Głów-
nym patronem konkursu jest Federacja Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT.

Emilia Tomalska
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Emilia Tomalska

Renata Łatanik

Wojciech Kietliński
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2 stycznia 2012 r. firma Poszuki-
wania Nafty i Gazu JASŁO (Grupa 
Kapitałowa PGNiG) zmieniła formę 
prawną ze spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością (Sp. z o.o.) na spół-
kę akcyjną (S.A.).

To ważny krok w rozwoju spółki, uzna-
wanej za jedną z wiodących polskich firm 
wiertniczych, stanowiący zarazem naturalną 
konsekwencję wypracowanej przez lata pozycji 
a także zwiększający jej potencjał organiza-

PNiG JASŁO przekształciło 
się w spółkę akcyjną

Zmiana na stanowisku prezesa Zarządu PNiG JASŁO S.A.

cyjny i wiarygodność biznesową. Jest to także 
pierwszy krok w kierunku planowanego debiu-
tu giełdowego spółki. 

Możliwość wprowadzenia PNiG JASŁO na 
warszawską Giełdę Papierów Wartościowych to 
jedno z głównych założeń strategii spółki na lata 
2011-2016. Celem planowanego upublicznie-
nia akcji spółki jest przede wszystkim pozyska-
nie środków finansowych na kontynuację rozpo-
czętego w ostatnim czasie procesu technicznej 
modernizacji firmy. 

Już w drugim kwartale 2012 roku przyje-
dzie do Polski zakupione przez PNiG JASŁO no-
woczesne urządzenie wiertnicze Drillmec 2000 
HP, przystosowane do głębokich wierceń, m.in. 
otworów typu shale gas. W kolejnych latach 
PNiG JASŁO planuje także dalsze inwestycje 
mające na celu modernizację techniczną oraz 
pozyskanie nowych rynków – w tym również 
znaczącego udziału w krajowym rynku wierceń 
za gazem łupkowym.

Planowany debiut giełdowy Poszukiwań 
Nafty i Gazu JASŁO S.A. byłby pierwszym na 
warszawskiej giełdzie debiutem spółki wiert-
niczej. Byłby to zarazem pierwszy przypadek 
wejścia na giełdę spółki z Grupy Kapitałowej 
PGNiG.

Poszukiwania Nafty i Gazu JASŁO S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgroma-
dzenie powołało nowego prezesa 
Zarządu Poszukiwań Nafty i Gazu 
JASŁO S.A. Odchodzącego na eme-
ryturę Jana Kruczaka zastąpił Jerzy 
Nalepa.

3 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie przyjęło rezygnację dotychczaso-
wego prezesa Zarządu Poszukiwań Nafty i Gazu 
JASŁO S.A. – Jana Kruczaka. Rezygnacja wie-
loletniego prezesa jasielskiej Spółki związana 
jest z przejściem na emeryturę i zakończeniem 
aktywności zawodowej. Jednocześnie powoła-
no następcę – nowym prezesem Zarządu Spółki 
został Jerzy Nalepa, dotychczasowy wiceprezes 
Zarządu i dyrektor Oddziału NAFTGAZ w Woło-
minie. Pozostały skład Zarządu nie został zmie-
niony.

Jerzy Nalepa ukończył Wydział Wiertniczo-
-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Pracę w branży wiertniczej rozpoczął 
w 1974 roku w Poszukiwaniach Nafty i Gazu 
w Wołominie, gdzie przeszedł wszystkie szcze-
ble kariery, od stażysty po stanowisko prezesa 
Zarządu. Po połączeniu PNiG NAFTGAZ Sp. 
z o.o. w Wołominie z PNiG JASŁO Sp. z o.o. 
w 2001 roku objął funkcję wiceprezesa Zarzą-
du PNiG JASŁO Sp. z o.o., jednocześnie zostając 
dyrektorem nowo utworzonego Oddziału NAF-
TGAZ w Wołominie. 3 stycznia 2012 roku objął 
stanowisko prezesa Zarządu Poszukiwań Nafty 
i Gazu JASŁO S.A.  

Poszukiwania Nafty i Gazu JASŁO S.A.
Jerzy Nalepa
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Poziom rocznych nakładów w planie inwe-
stycyjnym dla Oddziału w Sanoku kształtuje się 
na poziomie ok. 300 mln zł. Składają się na to 
w szczególności nakłady na:

– zagospodarowanie nowych złóż i od-
wiertów, 

– rozbudowę magazynów, 
– rozbudowę i modernizację kopalń oraz 

obiektów pozaprodukcyjnych,  
– zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych,
– wiercenie nowych otworów eksploata-

cyjnych oraz inne. 
Wydatkowanie takich środków wymaga 

wcześniejszego przygotowania inwestycyjnego 
związanego z opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej i formalno-prawnej. 

Obecnie w projektowaniu jest ok. 15 więk-
szych zadań inwestycyjnych, a poniżej przedsta-
wimy kilka z nich:

Modernizacja podziemnych 
magazynów gazu.

Po przeprowadzonej w 2008 r. moderni-
zacji instalacji technologicznych na Ośrodku 
Centralnym PMGZ Swarzów i zakończonej 
w bieżącym roku rozbudowie PMGZ Strachoci-
na przyszła kolej na modernizację i rozbudowę 
pozostałych magazynów gazu, obsługiwanych 
przez PGNiG SA Oddział w Sanoku: PMGZ Hu-
sów i Brzeźnica.

PMGZ Husów, wyposażony w stosunko-
wo „młode” i nowoczesne instalacje techno-
logiczne (instalacja osuszania gazu na Ośrodku 
Centralnym, instalacje na Ośrodkach Grupo-
wych – uruchomione w 2000 r.) nie wymaga 
w chwili obecnej kompleksowej modernizacji 
obiektów za wyjątkiem tłoczni gazu. Parame-
try eksploatacyjne istniejącej na Ośrodku Cen-
tralnym tłoczni, wyposażonej w dwa agregaty 
sprężarkowe typu 1HB 12K-400/500 produk-
cji VEB Mashinenbau Halberstadt (NRD), nie 
umożliwiają pełnego wykorzystania zdolności 
PMGZ Husów. Przyjęto zatem do realizacji za-
mierzenie inwestycyjne, polegające na zabu-
dowie na Ośrodku Centralnym dodatkowej, 
nowoczesnej sprężarki, o parametrach umoż-
liwiających pełną obsługę magazynu – zarów-
no w fazie zatłaczania gazu do magazynu, jak 
i odbioru. Sprężarki istniejące pozostają jako 
rezerwowe.

Planowane jest zastosowanie nowoczesnej 
sprężarki odśrodkowej, z napędem elektrycznym, 
łożyskowanej na łożyskach magnetycznych.
Przewidywane efekty:

– nowy agregat pozwoli na uzyskanie 
wyższego stopnia sprężania oraz więk-
szej wydajności w porównaniu z agrega-
tami istniejącymi, dzięki czemu możliwe 
będzie zatłoczenie do magazynu więcej 
gazu niż dotychczas, z zachowaniem 
dopuszczalnego limitu czasu na zatłacza-
nie – planowany jest wzrost pojemności 
czynnej PMGZ Husów o 100 mln m3,

– wykorzystanie agregatu podczas odbioru 
gazu z magazynu pozwoli na utrzymanie 
stałej mocy (wydajności) praktycznie do 
końca etapu oddawania gazu z maga-
zynu, umożliwi to oddanie do systemu 
przesyłowego całej ilości zatłoczonego 
gazu (z uwzględnieniem w/w wzrostu 
pojemności czynnej), z zachowaniem 
dopuszczalnego limitu czasu na odbiór 
gazu z magazynu,

– parametry eksploatacyjne nowego agre-
gatu, a zwłaszcza możliwości regulacyj-
ne wpłyną na poprawę współpracy Ma-
gazynu z systemem przesyłowym gazu.

W chwili obecnej prowadzone jest po-
stępowanie przetargowe mające na celu wy-
bór dostawcy agregatu sprężarkowego wraz 

z urządzeniami pomocniczymi tłoczni gazu. 
Potencjalnym dostawcom agregatu postawio-
no wysokie wymagania odnośnie parametrów 
eksploatacyjnych, jakości i niezawodności urzą-
dzenia. 

Uruchomienie dodatkowej sprężarki na 
Ośrodku Centralnym PMGZ Husów planowana 
jest na IV kwartał 2013 r.

PMGZ Brzeźnica – włączony do eksploata-
cji w 1979 r. – wymaga kompleksowej przebu-
dowy urządzeń i obiektów ze względu na ich 
znaczne zużycie techniczne. Przyjęte do reali-
zacji zamierzenie inwestycyjne „Przebudowa 
PMGZ Brzeźnica” przewiduje wymianę wszyst-
kich urządzeń technologicznych na Ośrodku 
Centralnym na nowe, budowę nowego zaplecza 
administracyjno – technicznego oraz wyposaże-
nie ośrodka w tłocznię gazu. Ponadto w ramach 
inwestycji wykonany został dodatkowy odwiert 
magazynowy – Brzeźnica 19N, do którego wy-
budowane będą obiekty liniowe: gazociąg, me-
tanolociąg, kabel energetyczny i światłowód. 
Przeprowadzona będzie również modernizacja 
wyposażenia napowierzchniowego istniejących 
odwiertów oraz wybudowany gazociąg ekspe-
dycyjny DN300, długości ok. 2,3 km, łączący 
Ośrodek Centralny PMGZ Brzeźnica z systemem 
gazociągów przesyłowych.

Realizacja powyższego zamierzenia umoż-
liwi dalszą eksploatację PMGZ Brzeźnica, a po-

Najbliższe inwestycje w Oddziale w Sanoku
Omawiamy kilka ważniejszych projektów inwestycyjnych, 
które przygotowuje się w Dziale Dokumentacji Inwestycyjnej Oddział w Sanoku

PMGZ Brzeznica - Wizualizacja Ośrodka Centralnego
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nadto pozwoli na:
– zwiększenie pojemności czynnej maga-

zynu z 65 mln do 100 mln m3 gazu,
– zwiększenie mocy zatłaczania i odbioru 

gazu,
– poprawę parametrów jakościowych gazu 

oddawanego z magazynu do sieci prze-
syłowej,

– poprawę współpracy PMGZ Brzeźnica 
z systemem przesyłowym – możliwość 
funkcjonowania w charakterze magazy-
nu szczytowego.

W chwili obecnej opracowywana jest do-
kumentacja projektowa rozbudowy magazynu 
oraz przygotowywana jest procedura przetar-
gowa na wybór dostawcy agregatów sprężar-
kowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu 
Ośrodka Centralnego PMGZ Brzeźnica przedsta-
wia załączona wizualizacja.

Zagospodarowanie nowych złóż, 
rozbudowa kopalń
Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego 
„Markowice”

Złoże „Markowice”, zlokalizowane w pół-
nocno – wschodniej części Przedgórza Karpat, 
udostępnione zostało odwiertami M-3K, M-4 
i M-5, wykonanymi w latach 2007÷2009. Za-
gospodarowanie złoża realizowane jest w ra-
mach zadania inwestycyjnego „Zagospodarowa-
nie odwiertów gazowych Markowice 3K, M-4, 
M-5” – w chwili obecnej opracowywana jest 
dokumentacja projektowa oraz prowadzone po-
stępowania administracyjno o uzyskanie decyzji 
formalno – prawnych pozwalających na realiza-
cję przedsięwzięcia.

Projektowany sposób zagospodarowa-
nia złoża obejmuje budowę Ośrodka Zbioru 
Gazu Markowice, do którego podłączone będą 
w/w odwierty. Wstępnie odwodniony i opomia-
rowany gaz z poszczególnych odwiertów kie-
rowany będzie do gazociągu ekspedycyjnego, 
którym doprowadzony będzie do istniejących 
urządzeń technologicznych na OZG Biszcza (KGZ 
Tarnogród), gdzie poddany zostanie dalszej ob-
róbce i zagospodarowaniu po uprzednim połą-
czeniu z gazem z odwiertów podłączonych do 
OZG Biszcza.

Początkowe zdolności wydobywcze zło-
ża „Markowice” określone są na poziomie ok. 
1 000 nm3/h w pierwszej fazie eksploatacji. Za-
kłada się, że ze złoża będzie wydobyte  ok. 85 
mln m3 wysokometanowego gazu.

Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego 
„Łapanów”

Złoże Łapanów występuje w obrębie środ-
kowej części Zapadliska Przedkarpackiego.

Udostępnione zostało otworami Łapanów 
1, 3 i 4, wykonanymi w latach 2006 – 2010. 
Zasoby złoża określono na 300 mln m3 gazu 
niskozaazotowanego (zawartość azotu ok. 
4,8% obj.), łączna wydajność odwiertów: ok. 
70 nm3/min.

W drugim etapie planowane jest wykona-
nie i zagospodarowanie następnych odwiertów  
Ł-6 i Ł-7, udostępniających zasoby ok. 250 mln 
m3 gazu. Przewidywana łączna wydajność dla 
tych odwiertów to 45 nm3/min.

Zagospodarowanie złoża przewiduje bu-
dowę Ośrodka Zbioru Gazu Łapanów, wyposa-
żonego w komplet instalacji technologicznych 
umożliwiających przygotowanie gazu do prze-
syłu. Jednocześnie planuje się przeniesienie za-
plecza administracyjnego z KGZ Łąkta na OZG 
Łapanów.

W chwili obecnej opracowywana jest do-
kumentacja projektowa dla odwiertów Ł-1,3 i 4 
uwzględniając przy tym przyszłe podłączenie 
odwiertów Ł-6 i 7. 

Rozpatrywane są następujące kierunki od-
dania gazu:

– do odbiorcy indywidualnego: firmy STAL-
PRODUKT S.A.w Bochni,

– do systemu przesył owego Operatora Ga-
zociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

– do Zakładów Azotowych w Tarnowie – 
Mościcach S.A. 

Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego 
„Mołodycz”

Złoże „Mołodycz”, położone w północnej 
części zapadliska Przedkarpackiego, udostęp-
nione jest otworami Mołodycz 1 i 3, wykonany-
mi w latach 1991 – 1994. Zasoby złoża (wydo-
bywalne) określono na 100 mln m3.

Zagospodarowanie zasobów planowane 
jest poprzez podłączenie odwiertów do plano-
wanego do budowy bezobsługowego Ośrodka 
Zbioru Gazu (podległego KGZ Jarosław), wypo-
sażonego w komplet urządzeń technologicznych 
służących do przygotowania gazu do transpor-
tu i oddania gazu do gazociągu przesyłowego 
OGP GAZ-SYSTEM S.A.

W chwili obecnej wykonana jest doku-
mentacja projektowa inwestycji, prowadzone 
są postępowania administracyjne związane 
z uzyskaniem decyzji formalno – prawnych oraz 
opracowaniem planu zagospodarowania prze-
strzennego.

Początkowe zdolności wydobywcze złoża 
„Mołodycz” określone są na poziomie ok. 1130 
nm3/h w pierwszej fazie eksploatacji.

Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego 
„Załęże”

Złoże „Załęże” zlokalizowane jest cen-
tralnej części Przedgórza Karpat, na połu-

dniowy wschód od ciągu złóż „Palikówka”, 
„Terliczka”, „Stobierna”, „Jasionka” i „Trze-
bownisko”. Udostępnione jest odwiertami 
Załęże 1K i Załęże 2K. Zasoby wydobywane 
złoża oszacowano na 110 mln m3 gazu wy-
sokometanowego.

Zagospodarowanie złoża będzie się wiązało 
z budową Ośrodka Zbioru Gazu (podległego do 
KGZ Krasne), podłączenie odwiertów do Ośrod-
ka i wybudowaniu gazociągów ekspedycyjnych 
umożliwiających oddanie gazu do:

– Elektrociepłowni Rzeszów,
– Lokalnej sieci średniego ciśnienia Karpac-

kiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tar-
nowie.

W chwili obecnej opracowywana jest doku-
mentacja projektowa inwestycji oraz prowadzo-
ne są postępowania administracyjne związane 
z uzyskaniem decyzji formalno – prawnych oraz 
zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na nie-
leśne.

Początkowe zdolności wydobywcze złoża 
„Załęże” określone są na poziomie ok. 1 800 
nm3/h w pierwszej fazie eksploatacji.

Rozbudowa kopalń – rozbudowa 
KGZ Tarnogród

KGZ Tarnogród – utworzona w 2008 r. po 
rozbudowie istniejącego Ośrodka Zbioru Gazu 
Tarnogród – prowadzi eksploatację złoża gazu 
ziemnego „Tarnogród – Wola  Różaniecka” z od-
daniem gazu do sieci przesyłowej (wcześniej 
gaz z OZG wykorzystywany był lokalnie). 

Analiza eksploatacji złoża wykazała po-
trzebę wykonania dodatkowych otworów 
w celu umożliwienia sczerpania horyzontów, 
które nie zostały udostępnione istniejącymi 
odwiertami oraz odkrycia nowych horyzontów 
gazonośnych.

Wykonane w latach 2010 – 2011 odwier-
ty Wola Różaniecka 17, -18 (selektywny) i -19 
udostępniły łącznie ok. 79 mln m3 gazu wyso-
kometanowego o sumarycznym dozwolonym 
poborze 1 700 nm3/h.

Zagospodarowanie gazu z tych odwiertów 
planowane jest poprzez podłączenie do istnie-
jących urządzeń technologicznych na Ośrod-
ku Zbioru Gazu KGZ Tarnogród, z rozbudową 
Ośrodka o dodatkowe węzły redukcyjno – po-
miarowe obsługujące ww. odwierty.

Obecnie opracowywana jest dokumenta-
cja projektowa podłączenia odwiertów WR-17, 
WR-18 (selektywny), WR-19, prowadzone są 
również postępowania administracyjne o uzy-
skanie decyzji formalno – prawnych.

Modernizacja kopalń – budowa 
kopalnianych tłoczni gazu

Zbliżająca się ku końcowemu etapowi 
eksploatacja niektórych złóż gazu ziemnego 
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w PGNiG SA Oddział Sanok i związany z tym 
spadek ciśnienia złożowego wymaga zasto-
sowania doprężenia wydobywanego gazu 
w celu:

– uzyskania właściwych parametrów gazu 
przed jego oddaniem do systemu przesy-
łowego (stopień osuszenia, ciśnienie),

– zwiększenia stopnia sczerpania złóż.
System tłoczni kopalnianych zastosowany 

został na kopalniach oraz Ośrodkach Zbioru 
Gazu: Żołynia, Wierzchosławice, Szczepanów, 
Chałupki Dębniańskie, Dzików, Palikówka, Tar-
nów II, Kuryłówka, Sarzyna.

W chwili obecnej realizowane są zdania in-
westycyjne obejmujące budowę tłoczni gazu na 
OZG Jeżowe, OZG Terliczka, OZG Mirocin, KGZ 
Przemyśl Wschód, KGZ Przemyśl Zachód, KGZ 
Maćkowice, KGZ Tuligłowy.

Przygotowywane są do realizacji zadania 
dotyczące budowy tłoczni gazu na KGZ Hurko  
i KGZ Żurawica.

W przypadku KGZ Żurawica planuje się li-
kwidację istniejącej tłoczni gazu, przekazanej 
PGNiG SA Oddział w Sanoku przez Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A – 
ze względu na znaczny stopień technicznego 
zużycia – i budowę nowej tłoczni wyposażonej 

w nowoczesne sprężarki śrubowe, o wysokim 
stopniu niezawodności, napędzane silnikami 
elektrycznymi.

Sprężarki tego typu zastosowane będą rów-
nież na pozostałych kopalniach eksploatujących 
złoże „Przemyśl”, za wyjątkiem KGZ Tuligłowy, 
gdzie montowane będą sprężarki tłokowe z na-
pędem od silników spalinowych, przystosowa-
nych do zasilania paliwem gazowym.

Dokumentację projektową przygotowuje 
się również na szereg innych zadań inwestycyj-
nych i modernizacyjnych, m.in.:

– zagospodarowanie odwiertu Budy Dą-
browa 1,

– zagospodarowanie odwiertu Cierpisz-
-5K,

– zagospodarowanie odwiertu Jata-1,
– zagospodarowanie odwiertu Rze-

szów-20
– zagospodarowanie odwiertu Dragano-

wa-1,
– zagospodarowanie odwiertu Budy Dą-

browa 1,
– zagospodarowanie odwiertu Tryńcza 1 – 

KGZ Żołynia,
– zagospodarowanie odwiertu Dąbrowica 

Duża 3 – KGZ Żołynia,

– zagospodarowanie odwiertów Potok 
Górny 4 i 5 – KGZ Tarnogród,

– zagospodarowanie odwiertów Białoboki 
1 i Siedleczka 2 – KGZ Husów,

– zagospodarowanie odwiertu Załazie 3,
– zagospodarowanie odwiertu Dukla 1,
– budowa tłoczni gazu na OZG Dzików,
– budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sę-

dziszowska,
– budowa tłoczni gazu na OZG Jasionka II,
– przebudowa systemu odbioru gazu 

z OZG Buszkowiczki do KGZ Żurawica,
– przebudowa węzła zbiorczego kolekto-

rów gazu wysokiego ciśnienia w miej-
scowości Kuńkowce (KGZ Maćkowice).

Paweł Fic
Stanisław Węgrzyński

PGNiG SA 
Oddział w Sanoku

Schemat instalacji osuszania gazu przy pomocy silikażeli (Nowe metody osuszania gazu w PGNiG SA Oddział Sanok)
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Przewidując znaczne zapotrzebo-
wanie na urządzenia wiertnicze oraz 
licząc na boom na polskim rynku po-
szukiwań złóż gazu łupkowego,  au-
stralijska firma Ensign International 
Energy Services zdecydowała się na 
transport jednego ze swoich urządzeń 
do Polski. 

Na początku sierpnia 2011 r. urządzenie 
wiertnicze Oilwell E-2000 o mocy 2000 KM 
i udźwigu 550 t  przypłynęło z Tajlandii do portu 
w Gdyni. Dla przybliżenia wielkości tego urzą-
dzenia wystarczy powiedzieć, że w transporcie 
mieści się ono na 80 wielkich samochodach. 

Powodem przesłania urządzenia z Tajlandii 
do Polski było przekonanie firmy Ensign o tym, 
że na rozwijającym się rynku wierceń związa-

nych z poszukiwaniami złóż gazu łupkowego 
trzeba będzie odwiercić setki głębokich otwo-
rów, co wywoła duże zapotrzebowanie na tego 
typu urządzenia wiertnicze jak Oilwell E-2000. 
Obecność w Polsce wielu zagranicznych ope-
ratorów posiadających już koncesje na poszu-
kiwania złóż gazu łupkowego potwierdziła 
słuszność decyzji  firmy Ensign, a nawet spowo-
dowała deklarację o gotowości przywiezienia 
do Europy kolejnych urządzeń wiertniczych, jeśli 
rozwój rynku będzie temu sprzyjać.

Nie tylko transport tak ciężkiego sprzętu aż 
z Tajlandii okazał się wyzwaniem logistycznym, 
ale również składanie jego części na terytorium 
Polski oraz przygotowanie urządzenia do pracy 
w niskich temperaturach sięgających w zimie 
w naszym kraju nawet do -25°C. 

Urządzenie Oilwell E-2000 wymagało 
zmontowania na placu na nabrzeżu, aby umoż-
liwić inspekcję przed uzyskaniem odpowiednich 
certyfikatów zgodnych z wymaganiami euro-
pejskich przepisów, a także aby przygotować 
urządzenie do pracy w warunkach zimowych. 
Istotną okolicznością, z punktu widzenia prac 
montażowych, było to, że urządzenie przyjecha-
ło po kilkuletnim przestoju w Tajlandii.

Firma Ensign potrzebowała  do przepro-
wadzenia wszystkich prac związanych z mon-
tażem, a także winteryzacją urządzenia, do-
świadczonej załogi, dającej gwarancję dobrego 
i sprawnego przeprowadzenia tych prac w trud-
nych warunkach niewielkiego placu, ”wykro-
jonego” na nabrzeżu stoczni Nauta. Ponieważ 
spółka PNiG Kraków spotykała się z firmą En-
sign  już dużo wcześniej,  uczestnicząc w tych 
samych przetargach, jak również ze względu na  
późniejsze kontakty i rozmowy o ewentualnej 
współpracy, jej przedstawiciele zaproponowali  
wykonanie tych prac znakomicie wykwalifiko-

Załoga PNiG Kraków Sp. z o.o. zakończyła 
montaż oraz winteryzację urządzenia 
wiertniczego należącego do firmy Ensign

wanej i doświadczonej na licznych kontraktach 
zagranicznych (m.in. w Kazachstanie, Pakista-
nie, Ugandzie, Ukrainie, Czechach, itd.) załodze 
PNiG Kraków Sp. z o.o.

W sierpniu 2011 roku obie firmy podpisały 
umowę o współpracy. 

Montaż oraz winteryzacja urządzenia od-
bywały się w skomplikowanych warunkach, 
na bardzo ograniczonym placu stoczni Nauta. 
10-osobowa załoga PNiG Kraków Sp. z o.o. 
kierowana przez Adama Synowca musiała zmie-
rzyć się z poważnymi utrudnieniami. Widząc 
skuteczność oraz profesjonalizm pracowników 

PNiG Kraków Sp. z o.o., firma Ensign zdecy-
dowała się na kontynuowanie w przyszłości  
współpracy z PNiG Kraków Sp. z o.o. 

Ensign ma nadzieję na rychłe podpisanie 
kontraktu na zatrudnienie ich urządzenia przez 
jednego z operatorów posiadających koncesje 
na poszukiwanie złóż gazu łupkowego. Zało-
gę urządzenia stanowić będą pracownicy PNiG 
Kraków Sp. z o.o.

Anna Jarosz
Specjalista ds. Marketingu i PR

PNiG Kraków Sp. z o.o.

Fot. arch. PNiG Kraków Sp. z o.o.

Fot. arch. PNiG Kraków Sp. z o.o.

Fot. arch. PNiG Kraków Sp. z o.o.
Fot. arch. PNiG Kraków Sp. z o.o.
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PGNiG SA wyemitowało obligacje 
o wartości 4,7 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA wyemitowało 9 stycznia 2012 roku 
obligacje o wartości 4,7 mld zł w ramach Pro-
gramu emisji obligacji zawartego w czerwcu 
2010 roku.

szające wartość emisji obligacji z 3 do 7 mld zł. 
Okres zapadalności programu wydłużono z 31 
lipca 2013 r. do 31 lipca 2015 r.

Środki z emisji obligacji będą przeznaczo-
ne na inwestycje wynikające ze strategii GK 
PGNiG oraz wykup wcześniej wyemitowanych 
obligacji. Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu 
br. Strategią Rozwoju do 2015 roku GK PGNiG 
planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 
2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 
mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy 
i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.

Łącznie w 2012 r. GK PGNiG zamierza wy-
dać na inwestycje ok. 5 mld zł, z czego ponad 1 
mld zł na poszukiwania złóż ropy i gazu w kraju 
i za granicą oraz ponad ok. 1 mld zł na krajowe 
i zagraniczne wydobycie. Ponad 1 mld zł rocznie 
zostanie przeznaczone na inwestycje w moder-
nizację sieci dystrybucyjnej i budowę nowych 
przyłączy.

PGNiG Technologie skonsolidowane
Zakończył się proces formalnego połą-

czenia 4 spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG 
działających do tej pory odrębnie. Potencjał 
i zasoby BN Naftomontaż Sp. z o.o., ZUN Naf-
tomet Sp. z o.o., ZRUG Sp. z o.o. w Pogórskiej 
Woli i BUG Gazobudowa Sp. z o.o. weszły 
w skład skonsolidowanej struktury PGNiG 
Technologie Sp. z o.o.

Decyzją Sądu Rejonowego dla M. St. War-
szawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Warszawie z dnia 22 
grudnia 2011 wpisano do Krajowego Rejestru 
Sądowego połączony podmiot działający na 
rynku wysoko specjalizowanych usług projekto-
wo-budowlano-montażowych dla sektora gazo-
wego i górnictwa naftowego.

Decyzja Sądu stanowi formalne zakończenie 
procesu konsolidacji, rozpoczętego 16 czerwca 
2010 r. i realizowanego w ramach celów okre-
ślonych w zaktualizowanej strategii PGNiG na 
lata 2011 – 2015. PGNiG Technologie Sp. z o.o. 
to od teraz jedno przedsiębiorstwo dysponujące 
oddziałami, stworzonymi na bazie dotychczaso-
wych spółek zależnych. Łączy unikalne umiejęt-
ności, wieloletnią historię oraz bogate doświad-
czenie czterech połączonych podmiotów.

Dzięki centralizacji zarządzania oraz oszczęd-
nościom w obszarze wspólnych zakupów PGNiG 
Technologie Sp. z o.o. usprawni w oddziałach 
procesy zarządzania, uprości struktury, poprawi 

Obligacje zostały wyemitowane jako jedno-
miesięczne, imienne, zdematerializowane i nie-
zabezpieczone obligacje dyskontowe. Wszystkie 
wyemitowane obligacje są denominowane 
w złotych polskich i zostały zaoferowane w try-
bie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały objęte przez banki: Bank 
Polska Kasa Opieki SA, ING Bank N.V., ING Bank 
Śląski SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank 
Polski SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, 
Societe Generale SA, BNP Paribas SA Oddział 
w Polsce, Nordea Bank Polska SA, Bank Zachod-
ni WBK SA oraz BRE Bank SA.

PGNiG nie przewiduje wprowadzenia obli-
gacji do publicznego obrotu.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 
500 tys. zł. Jednostkowa cena emisyjna została 
ustalona na podstawie jednomiesięcznej stawki 
Wibor powiększonej o marżę.

Wykup obligacji zostanie dokonany przez 
zapłatę kwoty pieniężnej równej wartości no-
minalnej obligacji. Datą wykupu obligacji jest 9 
lutego 2012 roku. Obligacje są obligacjami dys-
kontowymi wobec czego nie będzie wypłacane 
oprocentowanie.

Po dokonaniu powyższej emisji, łączna 
wartość nominalna obligacji, wyemitowanych 
w ramach tego programu i będących w obrocie, 
wynosi na 9 stycznia 2012 roku 5,7 mld zł.

W lipcu i listopadzie 2011 PGNiG SA pod-
pisało aneksy do umowy z czerwca 2010 zwięk-

nadzór i przyśpieszy procesy decyzyjne. Z kolei ze 
względu na większy potencjał finansowy (kapi-
tał zakładowy spółki wynosi ponad 166 mln zł) 
PGNiG Technologie Sp. z o.o. staje się atrakcyj-
nym klientem dla banków, co ułatwi stworzenie 
bazy kapitałowej wymaganej jako zabezpieczenia 
i wadia przy dużych projektach wykonawczych. 

Wartością spółki są wysoko wykwalifiko-
wani pracownicy oraz wypracowana pozycja 
na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych. 
Wchodzące do PGNiG Technologie spółki zreali-
zowały wiele inwestycji związanych z zagospo-
darowaniem złóż gazu ziemnego i ropy nafto-
wej, budową podziemnych magazynów gazu 
(m.in. Bonikowo, Brzeźnica, Swarzów, Stracho-
cina, Daszewo). Na swoim koncie mają również 
inwestycje infrastrukturalne prowadzone poza 
granicami kraju, m.in. dla klientów z Niemiec, 
Słowenii i Włoch. 

„Rozbudowa infrastruktury zapewniającej 
bezpieczeństwo energetyczne Polski oraz roz-
wój rynku usług związanych z pozyskiwaniem 
gazu łupkowego w najbliższych latach stanowi 
wyzwanie dla PGNiG Technologie. Najważniej-
szym celem nowo powstałego podmiotu na 
najbliższe lata jest zdobycie pozycji lidera na 
konkurencyjnym i szybko rosnącym rynku usług 
projektowo-budowlano-montażowych w sek-
torze gazownictwa i górnictwa naftowego.” – 
podkreśla Bernard Ściechowski, prezes Zarządu 
PGNiG Technologie. 

Strategia PGNiG Technologie Sp. z o.o. na 
lata 2011-2015 przewiduje m.in. zwiększenie 
udziału w rynku budowy gazociągów wyso-
kiego ciśnienia – do 30%, zagospodarowania 
złóż ropy i gazu (nowe zadania) – do 60%, 
budowy i remontów sprzętu do wyposażenia 
odwiertów – do 70%. Zakłada się utrzymanie 
dynamiki sprzedaży od 2012 r. na poziomie 8% 
rocznie (rok do roku) oraz przychodów z ekspor-
tu na poziomie min. 10% przychodów rocznych. 
Planowane jest również zdobycie 5-10% rynku 
inwestycji inicjowanych przez spółki gazownicze 
i wejście na rynki przesyłu mediów.

PGNiG Technologie zatrudnia obecnie około 
1500 pracowników.

PGNiG SA sfinalizowało 
transakcję zakupu VHP

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA sfinalizowało transakcję zakupu po-
nad 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland. Jest 
to jedna z największych transakcji przejęcia 
w historii polskiego rynku energetycznego.
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Podpisana 11 stycznia 2012 roku umowa 
zamyka transakcję nabycia przez spółkę celową 
PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. 24.591.544 akcji sta-
nowiących ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat 
Poland SA (VHP). PGNiG zapłaci Vattenfallowi 
3.016,7 mln zł. Inwestycja została sfinansowa-
na przez PGNiG z programu obligacji.

Dzięki przejęciu VHP PGNiG staje się koncer-
nem multienergetycznym dostarczającym klien-
tom ciepło, prąd i gaz. Zdolności produkcyjne 
elektrociepłowni i ciepłowni należących do VHP 
stanowią ponad 23% całkowitych zainstalowa-
nych mocy cieplnych w Polsce. Dwa największe 
aktywa to Elektrociepłownie Siekierki i Żerań. 
Spółka jest również właścicielem ciepłowni 
w Kawęczynie oraz na Woli, a także elektrocie-
płowni i systemu ciepłowniczego w Pruszkowie. 
Łączna zainstalowana moc elektryczna źródeł to 
ok. 1 GWe a cieplna ok. 4.8 GWt. VHP pokrywa 
około 75% zapotrzebowania na ciepło w War-
szawie i dostarcza 98% ciepła do sieci SPEC, ma 
również ok. 3% udział w rynku wytwarzania 
energii elektrycznej w Polsce.

Pod względem efektywności, VHP jest 
jedną z najlepiej zarządzanych i dochodowych 
spółek sektora elektroenergetycznego w Polsce. 
W nadchodzących latach istotny potencjał wzro-
stu wartości spółki tworzą także nowe regulacje 
na rynku ciepłowniczym (system taryf bench-
markingowych). Korzystny wpływ na wyniki 
VHP będzie miało również utrzymanie wsparcia 
dla wytwarzania energii w wysokosprawnej ko-
generacji.

Spółka realizuje ambitny plan inwestycji 
środowiskowych w EC Siekierki. W 2012 roku 
planowane jest ukończenie prac związanych 
z instalacją odsiarczania oraz odazotowania 
spalin. W pierwszym półroczu nastąpi wybór 
Generalnego Wykonawcy inwestycji polegają-
cej na konwersji dotychczas spalającego węgiel 
kotła K1 na instalację dedykowaną do spalania 
biomasy. Realizacja tego zadania zakończy się 
w II poł. 2014 r. Dzięki tym inwestycjom Spół-
ka spełni rygorystyczne normy środowiskowe 
Dyrektywy IED, która zacznie obowiązywać od 
2016 r. Natomiast w perspektywie średnioter-
minowej, najważniejszym zadaniem VHP jest 
inwestycja w nowy blok gazowo parowy w EC 
Żerań, który w roku 2017 ma zastąpić funkcjo-
nujący tam obecnie wyeksploatowany układ 
kolektorowy. Spółka analizuje obecnie również 
możliwość budowy kolejnych jednostek ga-
zowych w innych warszawskich lokalizacjach. 
Nowe instalacje i nowoczesne jednostki pro-
dukcyjne pozwolą ograniczyć emisje i poprawić 
jakość powietrza dla mieszkańców Warszawy.

VHP stanie się centrum kompetencyjnym 
GK PGNiG w obszarze elektroenergetyki. Do-
świadczona kadra będzie stanowić bazę do 

dalszej ekspansji PGNiG na rynku elektroenerge-
tycznym, a zadania Spółki będą wykraczały poza 
działalność na warszawskim rynku ciepła i wią-
zały się również z rozwojem nowych projektów 
biznesowych dotyczących wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła, prowadzonych przez GK 
PGNiG w różnych miejscach w Polsce.

W najbliższych dniach nazwa spółki zosta-
nie zmieniona i jej dalsza działalność kontynu-
owana będzie pod nazwą PGNiG Termika.

Zakup warszawskich elektrociepłowni, 
uważanych za krajowego lidera sektora elek-
troenergetycznego, jest kolejnym elementem 
realizacji przez PGNiG zaktualizowanej strategii 
Grupy Kapitałowej, zgodnie z którą energetyka 
jest jednym z trzech kluczowych obszarów roz-
woju spółki. Przejęcie aktywów ciepłowniczych 
i energetycznych VHP zostało dobrze oceniane 
przez rynek - agencja ratingowa Standard & Po-
or’s Financial Services. między innymi z uwagi 
na tę transakcję podwyższyła perspektywę ra-
tingu PGNiG, akcentując korzyści związane ze 
zwiększeniem dywersyfikacji i poprawą profilu 
ryzyka działalności PGNiG.

Przedwstępna umowa sprzedaży akcji VHP 
została zawarta 23 sierpnia 2011 r., natomiast 
29 listopada 2011 r. prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję 
o bezwarunkowej zgodzie na przejęcie akty-
wów VHP przez GK PGNiG.

Rada Nadzorcza PGNiG SA podjęła 
uchwałę w sprawie podziału 
kompetencji pomiędzy członków 
Zarządu Spółki

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej PGNiG 
SA od 1 stycznia 2012 roku do czasu rozstrzy-
gnięcia postępowania kwalifikacyjnego na sta-
nowisko prezesa Zarządu Spółki, sprawy nale-
żące do kompetencji prezesa, w tym kierowanie 
pracami Zarządu PGNiG SA będzie nadzorował 
Marek Karabuła, wiceprezes ds. Górnictwa Naf-
towego.

Decyzja Rady Nadzorczej jest związana z re-
zygnacją Michała Szubskiego z funkcji prezesa 
Zarządu PGNiG SA, ze skutkiem na 31 grudnia 
2011 roku.

Zmiany w Radzie Nadzorczej PGNiG SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG 

SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki:
• Grzegorza Banaszka
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgro-

madzenie PGNiG SA powołało w skład Rady 
Nadzorczej:

• Józefa Głowackiego
• Wojciecha Chmielewskiego
Ponadto, minister Skarbu Państwa Mikołaj 

Budzanowski, w porozumieniu z ministrem Go-
spodarki, powołał do składu Rady Nadzorczej 
PGNiG SA:

• Janusza Pilitowskiego

Wojciech Chmielewski nowym 
przewodniczącym Rady Nadzorczej 
PGNiG SA

Podczas posiedzenia 13 stycznia 2012 r. 
Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa SA wybrała na przewodniczącego 
Wojciecha Chmielewskiego.

Zespół prasowy PGNiG SA

OPEC utrzyma limity 
wydobycia ropy

Cena ropy w koszyku OPEC 13 grudnia 
2011 r., przed kolejnym posiedzeniem OPEC, 
wynosiła 107,65 USD/baryłkę i spodziewano 
się decyzji o zwiększeniu produkcji. Tymczasem 
komunikat 160 Konferencji OPEC zakończonej 
14 grudnia 2011 r. w Wiedniu informuje, że 
spodziewany niewielki wzrost popytu na ropę 
w 2012 r. zostanie pokryty przez przyrost pro-
dukcji w krajach nie wchodzących w skład OPEC 
i wobec tego uczestnicy konferencji postanowili 
utrzymać wydobycie na dotychczasowym pozio-
mie tj. 4 mln t/d ropy. Oficjalnie ustalone limity 
wydobycia ropy nie zmieniły się od październi-
ka 2008 r., jednak w rzeczywistości były często 
przekraczane. Wg danych Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej w listopadzie ub. roku 
wydobycie wynosiło 4,2 mln t/d ropy.
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Następne zwyczajne posiedzenie konferen-
cji OPEC wyznaczono na 14 czerwca 2012 r.

Gaz płynie przez Nord Stream
Uruchomiony 8 listopada 2011 r. gazociąg 

Nord Stream o nominalnej zdolności przesyłowej 
27,5 mld m3 gazu rocznie transportuje obecnie 
tylko ok. 530 tys. m3/dobę. Nord Stream AG nie 
wyjaśnia przyczyn niskiego wykorzystania prze-
pustowości rurociągu, ale przypuszczalnie po-
wodem są zastrzeżenia odbiorców co do jakości 
gazu. Jeśli dotrzymane będą terminy projekto-
we, to w 2012 r. ruszy druga nitka gazociągu. 
W grudniu ub. roku dwukrotnie wystąpiły załó-
cenia w pracy gazociągu. Najpierw 2 grudnia 
nastąpiła kilkugodzinna przerwa w przepływie 
gazu, potem przesył był wstrzymany przez 4 
dni, od 12 do 16 grudnia. Według wyjaśnień 
Gazpromu powodem były prace na odcinku lą-
dowym k. Wyborga.

Dlatego też dość nieoczekiwane było wy-
stąpienie szefa Gazpromu Aleksieja Millera 29 
grudnia ub. roku. Na konferencji prasowej po-
informował on, że w najbliższym czasie koncern 
przystąpi do opracowania założeń techniczno-
-ekonomicznych trzeciej i czwartej nitki, co po-
zwoli na osiągnięcie zdolności przesyłowej 110 
mld m3 gazu rocznie.

Przetwarzanie gazu ziemnego 
na paliwa płynne

W Katarze uruchomiono największą insta-
lację przetwarzania gazu ziemnego na paliwa 
płynne (GTL-Gas-to-Liquids) Pearl GTL o zdolno-
ści produkcyjnej 19 tys. t/d. Produkty końcowe 
to olej napędowy, benzyna ciężka, nafta, pa-
rafina i bazowe oleje smarowe. Ponieważ jest 
to proces produkcyjny od eksploatacji gazu ze 
złoża do przeróbki surowca, zakład będzie pro-
dukować też 16,3 tys. t/d gazu płynnego, eta-
nu i kondensatu. Inwestycja wchodzi w skład 
kompleksu petrochemicznego Ras Laffan i była 
realizowana wspólnie przez Qatar Petroleum 
Corp. i Shella. 

Shell wiąże duże nadzieje z technologią 
GTL, która choć znana od ok. 40 lat, rozwija się 
powoli. Projekt Pearl GTL jest właściwie w fazie 
początkowej i dopiero po pełnym rozruchu moż-
na będzie ocenić, jak rynek przyjął nowe pro-

dukty. Chodzi tu nie tylko o opłacalność produk-
cji i zbyt, lecz również o ekologiczną akceptację. 
Koszty budowy zakładów Pearl GTL były bardzo 
duże, ale powodzenie tej inwestycji może za-
chęcić inwestorów. Inny podobny projekt Escra-
vos GTL jest realizowany w Nigerii przez Che-
vron i Sasol i ma ruszyć w 2013 r. produkując 
4600 t/d produktów naftowych. Gazu ziemnego 
będzie dostarczać złoże Escravos, z którego wy-
dobywa się obecnie 9,6 mln m3 gazu na dobę.

Sasol jest również zaangażowany w inwe-
stycje GTL w Australii, Uzbekistanie i Kanadzie, 
czyli tam, gdzie są nadwyżki gazu ziemnego. 
Rozważana jest też produkcja GTL ze złóż North 
Slope, lecz prawdopodobnie Alaska wybierze 
drogę skraplania gazu i transportu na południe 
tankowcami-gazowcami. Równolegle Sasol pro-
muje projekty CTL (Coal-to-Liquids-technologia 
rozwijana pierwotnie do produkcji paliw płyn-
nych z węgla kamiennego) w Indiach i Chinach, 
bo perspektywa przekształcenia „brudnego” 
węgla kamiennego w „czysty” olej napędowy 
jest zachęcająca. Jeśli GTL i CTL pokażą odbior-
com zalety produktów końcowych i korzyści 
wynikające z niższej emisji szkodliwych gazów, 
to zapewne ta gałąź przemysłu szybko się roz-
winie. W Katarze dodatkowym atutem jest 
produkcja dużych ilości wody jako produktu 
ubocznego.

Badanie wpływu szczelinowania 
hydraulicznego w W. Brytanii

Firma Cuadrilla Resources wykonywała w II 
kwartale 2011 r. szczelinowanie hydrauliczne 
w hrabstwie Lancashire. W trakcie tych zabie-
gów zaobserwowano pewną liczbę słabych 
wstrząsów sejsmicznych. W skali Richtera było 
to 1,5 i 2,3 stopnia i nie miało żadnych skut-
ków na powierzchni. W celu wyjaśnienia ewen-
tualnego związku ze szczelinowaniem, zespół 
specjalistów pod kierunkiem Hansa de Patera, 
profesora geotechnologii uniwersytetu w Delft, 
przeprowadził szczegółowe badania. Sprawoz-
danie zostało przekazane do Departamentu 
Energii i Zmian Klimatycznych oraz do Brytyjskiej 
Służby Geologicznej, która jest organem dorad-
czym tego ministerstwa. W raporcie stwierdzo-
no, że wstrząsy wystąpiły wskutek specyficznej 
budowy geologicznej rejonu wiercenia. Takie 
warunki geologiczne są niezwykle rzadkie i nie 
ma podstaw do przypuszczeń, aby wystąpiły 
one ponownie w innych rejonach poszukiwań. 
Gdyby jednak założyć taki mało prawdopodob-
ny scenariusz, to wstrząsy nie przekroczą 3 
stopni w skali Richtera. Raport podkreśla, że nie 

ma zagrożeń dla ludzi lub nieruchomości na po-
wierzchni w rejonie robót wiertniczych. Dyrek-
tor Cuadrilla Resources Mark Miller powiedział 
też, że firma gotowa jest zainstalować system 
wczesnego ostrzegania o wstrząsach (zalecenie 
z raportu) zapewniając tą drogą dodatkowe za-
bezpieczenia dla lokalnej społeczności. 

Minister ds. energii Charles Hendry zapo-
wiedział wnikliwe rozpatrzenie sprawozdania 
przy współpracy niezależnych ekspertów, zanim 
podjęte będą decyzje o wznowieniu szczelino-
wania. Potwierdził jenocześnie znaczenie po-
tencjału gazu niekonwencjonalnego, ponieważ 
może on zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo 
dostaw energii i korzyści ekonomiczne. Jednak 
zagospodarowanie tych zasobów musi być pro-
wadzone tak, aby mieszkańcy kraju byli przeko-
nani o braku zagrożenia. 

Wzrost ilości wierceń na świecie
Zestawienie średniej ilości urządzeń wiert-

niczych w latach 2000-2011 w poszczególnych 
regionach świata (tab.1) pokazuje generalną 
tendencję wzrostu, z niewielkim załamaniem 
w okresie 2009-2010. Jeśli jednak sięgnąć 
do danych wcześniejszych, to okazuje się, że 
najwięcej urządzeń pracowało w listopadzie 
1982 r. – aż 4787. Z kolei najniższy stan od-
notowano w sierpniu 1999 r., było wtedy 1457 
urządzeń. Te liczby wiążą się przede wszystkim 
z koniunkturą w przemyśle naftowo-gazowni-
czym, ale ilustrują też postęp techniczny – no-
woczesne urządzenia wiertnicze wiercą szybciej 
i mają mniej przestojów. W 1999 r. na świecie 
odwiercono 81 701 772 mb, w roku 2007 było 
to już 205 665 141 mb. Wzrost ilości użytkowa-
nych urządzeń, mniej lub bardziej równomierny, 
występuje we wszystkich regionach z wyjątkiem 
USA i Kanady. Tam pracuje 2/3 ogólnej ilości 
urządzeń wiertniczych i wpływ sytuacji na ryn-
ku zamówień jest bardzo silny. O ile w nieko-
rzystnym dla przemysłu naftowego roku 2009 
w innych regionach wystąpił tylko nieznaczny 
spadek liczby urządzeń, to w USA i Kanadzie 
było to prawdziwe załamanie. Jednocześnie 
bardzo szybko nastąpiła odbudowa potencjału 
i w następnym roku już czynnych było prawie 
tyle urządzeń, co w roku 2008.

Statystyka ilości urządzeń wiertniczych na 
świecie wykazuje znaczne wahania w ciągu 
roku. Szczególnym przypadkiem jest Kanada, 
gdzie różnice przekraczają nawet 630%. Tak 
było w roku 2007, kiedy w lutym pracowało 
635 urządzeń, a w maju tylko 101. Wynika to 
ze specyfiki warunków pracy w rejonach sub-
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arktycznych, przede wszystkim z łatwiejszego 
dojazdu na obszarach wiecznej zmarzliny, w in-
nych regionach różnice są mniejsze. 

Jeśli chodzi o przeznaczenie wierceń, to 
niemal w całości są one wykonywane dla po-
trzeb poszukiwań i eksploatacji ropy naftowej 
i gazu ziemnego. W 2010 r. tylko 5% odwier-
tów służyło innym celom. Jak wynika ze staty-
styki prowadzonej przez koncern BakerHughes, 
rośnie liczba wierceń na morzu i w grudniu 
2010 r. stanowiły one 27% wszystkich wierceń 
bez USA i Kanady). Statystyka nie obejmuje Ro-
sji i Chin lądowych, gdyż dane z tych krajów nie 
są dostępne.

Konsekwencje katastrofy 
platformy „Deepwater Horizon”

Otwór Macondo w Zatoce Meksykańskiej, 
w którym w 2010 r. nastąpił katastrofalny wy-
ciek ropy znajduje się w obrębie koncesji Missis-
sippi Canyon 252. Operatorem jest BP, a 25% 
udziałów posiada Anadarko Petroleum Corp., 
w związku z tym obydwa koncerny ponoszą 
odpowiedzialność za skutki katastrofy. Teraz 
Anadarko oznajmiło, że porozumiało się z BP 
w sprawie uregulowania „wszystkich bieżących 
i przyszłych roszczeń wobec Anadarko związa-
nych z przypadkiem Deepwater Horizon”. Ana-
darko wypłaci BP 4 mld USD, natomiast BP od-
stąpi od żądań kwoty 6,1 mld USD i nie będzie 
domagać się pokrywania wszelkich przyszłych 
kosztów związanych z katastrofą. Ponadto BP 
zrekompensuje Anadarko odszkodowania wy-
nikające z ustawy Oil Pollution Act oraz inne 
szkody powstałe w wyniku wspólnych operacji 

Afryka Ameryka 
Łacińska

Azja + 
Oceania

Bliski 
Wschód

Europa Kanada USA Ogółem

2000 46 227 140 156 83 344 916 1913
2001 53 262 157 179 95 342 1155 2242
2002 58 214 171 201 88 266 831 1829
2003 54 244 177 211 83 372 1032 2174
2004 48 290 197 230 70 369 1190 2395
2005 50 316 225 248 70 458 1380 2746
2006 58 324 228 238 77 470 1648 3043
2007 66 355 241 265 78 343 1768 3116
2008 65 384 252 280 98 379 1878 3336
2009 62 356 243 252 84 221 1086 2304
2010 83 383 269 265 94 351 1541 2985
2011* 76 421 258 288 117 406 1830 3396

Średnie liczby czynnych urządzeń, bez danych z Rosji i Chin
* dane do września włącznie

Tabela 1.

w obrębie koncesji Macondo.
Nadal toczy się spór pomiędzy BP i Hallibur-

tonem, w którym BP domaga się 20 mld USD 
odszkodowania za zaniedbania w czasie wiece-
nia otworu Macondo.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 

Baker Hughes, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas 
Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, 

Rigzone, World Oil.

Wzrost możliwości importu 
gazu ziemnego do Polski 
o ponad 30 procent

GAZ-SYSTEM S.A. w 2011 r. dzięki zre-
alizowanym inwestycjom oraz usłudze wir-
tualnego rewersu na gazociągu jamalskim 
zwiększył techniczne możliwości importu 
gazu ziemnego z nowych kierunków do Pol-
ski o 3,3 mld m sześc., co stanowi ponad 30 
proc. dotychczasowego importu.  

„Rozbudowa infrastruktury przesyłowej 
gazu ziemnego oznacza wiele korzyści dla pol-
skiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycz-
nego całego kraju. Przede wszystkim, pozwoli 
na stworzenie technicznych możliwości odbioru 
gazu ziemnego z różnych kierunków. Stały roz-
wój systemu polskich gazociągów przesyłowych 
i innych obiektów infrastruktury gazowej jest 
także istotny z punktu widzenia liberalizacji ryn-
ku gazu, ponieważ przyczyni się do zwiększenia 

konkurencji, umożliwi nowym podmiotom korzy-
stanie z sieci przesyłowej oraz dostęp do tańsze-
go surowca na europejskim rynku” – powiedział 
Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A. 

W marcu br. GAZ-SYSTEM S.A. uruchomił 
Tłocznię Gazu w Goleniowie. Obiekt ten jest 
ważnym projektem dla regionu zachodniopo-
morskiego, ponieważ umożliwi przesyłanie 
gazu do nowych klientów, także w rejonie Go-
leniowskiego Parku Przemysłowego. Poprzez 
połączenie z gazociągiem Świnoujście-Szczecin 
i terminalem LNG, w przyszłości tłocznia bę-
dzie istotnym elementem korytarza gazowego 
Północ-Południe, który połączy krajowe sieci 
przesyłowe Polski, Czech, Słowacji i Węgier 
w jednolity rynek. Tłocznia Gazu w Goleniowie 
uznana została także „Inwestycją Roku 2011” 
i otrzymała główną nagrodę w Konkursie Go-
spodarczym marszałka województwa zachod-
niopomorskiego. 

Kolejną inwestycją zakończoną we wrze-
śniu tego roku jest gazociąg Polska-Czechy, 
wspólny projekt operatorów systemu przesyło-
wego –  polskiego GAZ-SYSTEM S.A. i czeskiego 
NET4GAS, s.r.o. Budowa gazociągu podzielona 
została na dwie części – za pierwszą obejmują-
cą 22 km na trasie Cieszyn-Skoczów odpowia-
dał GAZ-SYSTEM S.A. Budowę drugiej części 
o długości 10 km, która przebiega od granicy 
czesko-polskiej do istniejącego systemu przesy-
łowego NET4GAS, s.r.o. w rejonie miejscowości 
Třanovice nadzorowała czeska spółka. Budowa 
gazociągu po polskiej stronie zakończyła się już 
w roku 2010, natomiast w 2011 r. do użytku 
została oddana stacja pomiarowa w Cieszynie 
będąca integralną częścią inwestycji. Gazociąg 
Polska-Czechy pozwolił na połączenie Polski 
z systemem przesyłowym Unii Europejskiej 
i przyczyni się do rozwoju wewnętrznych sys-
temów przesyłowych w Europie Środkowej oraz 
ich połączenia w zintegrowaną sieć. Obie spółki  
będą kontynuowały swoją współpracę w zakre-
sie dalszego rozwoju tego połączenia i zwięk-
szenia w kolejnych latach jego przepustowości. 

We wrześniu bieżącego roku zakończyła się 
także  budowa gazociągu wysokiego ciśnienia 
Włocławek-Gdynia. Gazociąg o łącznej długo-
ści 252 km i średnicy 500 mm ma bardzo duże 
znaczenie dla obszaru Pomorza i podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą w wo-
jewództwie pomorskim. Jego realizacja zapewni 
bezpieczeństwo dostaw gazu na te tereny i roz-
szerzy kierunki jego odbioru. Inwestycja pozwoli 
ujednolicić parametry techniczne sieci przesy-
łowej od węzła Gustorzyn do rejonu Gdańska 
i planowanego podziemnego magazynu gazu 
Kosakowo. 

Modernizacja Tłoczni Gazu Jarosław II jest 
kolejną inwestycją, która w tym roku zosta-
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ła zakończona przez GAZ-SYSTEM S.A. Nowy 
obiekt znajduje się w granicach miasta Jarosław, 
w województwie podkarpackim. Zadaniem no-
wego obiektu jest sprężanie importowanego 
gazu, przesyłanego poprzez węzeł Drozdowicze 
– Hermanowice z Ukrainy oraz ze złóż krajowych 
zlokalizowanych w rejonie Jarosław – Przemyśl. 
Zmodernizowana tłocznia zastąpiła wcześniej 
funkcjonującą tłocznię. 

W tym roku spółka prowadziła prace w za-
kresie rozbudowy gazociągów na Dolnym Ślą-
sku. Inwestycje te pozwolą na wzrost od 2012 
roku importu gazu z kierunku zachodniego przez 
punkt w Lasowie na granicy polsko-niemieckiej. 
Przepustowość wzrośnie z 0,9 mld m sześc. do 
1,5 mld m sześc. 

GAZ-SYSTEM S.A. na mocy decyzji prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) został wy-
znaczony na niezależnego operatora polskiego 
odcinka gazociągu jamalskiego na okres do 
31 grudnia 2025 r. Dzięki zatwierdzonej przez 
URE Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesy-
łowej (IRiESP) Polskiego Odcinka Systemu Ga-
zociągów Tranzytowych Jamał-Europa, spółka 
zapewnia przejrzysty dostęp do wolnych mocy 
przesyłowych na tym gazociągu dla wszystkich 
zainteresowanych uczestników. Instrukcja do-
kładnie określiła zasady korzystania z polskie-
go odcinka, świadczenia usługi przesyłu oraz 
szczegółowe wytyczne zgłaszania wniosków do 
realizacji. Możliwe stało się również korzystanie 
z usługi wirtualnego rewersu, która pozwala na 
sprowadzanie do Polski z kierunku zachodnie-
go poprzez punkty we Włocławku i Lwówku na 
gazociągu jamalskim dodatkowych ilości gazu 
do około 2,3 mld m sześc. gazu rocznie. Łącznie 
z rozbudową połączenia Polska – Niemcy oraz 
zdolnościami przesyłowymi gazociągu Polska 
– Czechy możliwości importu gazu do Polski 
z nowych kierunków (zachodni i południowy) 
wzrosty o 3,3 mld m sześc. gazu rocznie. 

Zbiorniki mają 40 m wysokości, 80 m średnicy 
i należą do największych w Europie

Realizacja opisanych inwestycji jest kolej-
nym etapem rozwoju sieci przesyłowej w Pol-
sce, a oddane do użytku obiekty pozwolą na 
poprawę pracy systemu i zwiększą jego przepu-
stowość. Możliwe będzie również zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego Polski i inte-
gracja systemów przesyłowych w ramach Unii 
Europejskiej. 

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A. zakończył 
organizację finansowania na realizacje progra-
mu inwestycyjnego do 2014 r. o wartości około 
8 mld zł. W ramach tego procesu zostało pozy-
skane finansowanie ze środków unijnych łącznie 
na kwotę prawie 1,8 mld zł. Podpisane zostały 
również dwie umowy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym na finansowanie dwóch stra-
tegicznych gazociągów oraz terminalu LNG 
w Świnoujściu na możliwą łączną kwotę 1,2 
mld zł. Spółka podpisała także umowę z konsor-
cjum banków (BRE Bank SA, Nordea Bank Pol-
ska S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium 
S.A. oraz Bank Pekao SA) na emisję przez GAZ-
-SYSTEM S.A. obligacji na kwotę 1,7 mld zło-
tych. Wynegocjowane przez spółkę elastyczne 
i korzystne warunki finansowania zewnętrznego 
pozwolą zbudować optymalną strukturę finan-
sowania programu inwestycyjnego oraz efek-
tywnie wykorzystać bezzwrotne dotacje unijne 
oraz środki własne GAZ-SYSTEM S.A. 

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał 
umowę na budowę gazociągu 
Gustorzyn-Odolanów

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę na 
wykonanie robót budowlano-montażowych 
dla gazociągu Gustorzyn-Odolanów. 

11 stycznia 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. 
podpisał umowę na wykonanie robót budow-
lano-montażowych dla gazociągu relacji Gusto-
rzyn-Odolanów o średnicy 700 mm i długości 
168 km. Umowa została zawarta z wybranym 
w drodze publicznego postępowania przetar-
gowego wykonawcą ZRUG Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu. Kontrakt ma wartość ponad 178 
mln zł netto.

Gazociąg Gustorzyn–Odolanów stanowi 
modernizację istniejącego układu przesyłowego 
Odolanów–Gustorzyn–Mogilno. Budowa ga-
zociągu realizowana będzie w dwóch etapach: 
Gustorzyn–Turek o długości ok. 83 km i Turek–
Odolanów o długości ok. 85 km. Według wa-

W 2011 roku GAZ-SYSTEM S.A, koordyno-
wał także budowę terminalu LNG w Świnouj-
ściu realizowaną przez spółkę zależną Polskie 
LNG S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin 
– Świnoujście oraz Urząd Morski w Szczecinie. 
W 2011 r. została zakończona budowa ścian 
dwóch zbiorników na skroplony gaz ziemny. 

riantu wybranego do realizacji gazociąg został 
zaprojektowany wzdłuż istniejącego układu 
łączącego bezpośrednio węzły Odolanów i Gu-
storzyn. Umożliwi on przesył gazu w dwóch 
kierunkach, zależnie od potrzeb systemu, 
z równoczesnym odbiorem gazu z magazynów 
w Mogilnie i Wierzchowicach.

Kwota dofinansowania z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 
175,45 mln zł. Planowany termin zakończenia 
inwestycji – marzec 2014 r.

GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa 
Giełda Energii S.A. rozpoczynają 
współpracę w celu stworzenia 
giełdowego rynku gazu w Polsce

GAZ-SYSTEM S.A. i Towarowa Giełda Energii 
S.A. rozpoczynają współpracę w zakresie stwo-
rzenia giełdowego rynku gazu w Polsce, zgod-
nie z zapisami III Pakietu Energetycznego oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie integralności i przejrzystości rynku 
energii (REMIT). W ramach współpracy zostały 
powołane w spółkach zespoły robocze, które 
zajmą się przygotowaniem rozwiązań praw-
nych, organizacyjnych oraz technicznych w celu 
stworzenia giełdowego obrotu gazem. Obecnie 
przygotowywany jest projekt Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej uwzględniający 
wprowadzenie węzła wymiany handlowej (tzw. 
punktu wirtualnego) oraz współpracy z TGE S.A. 
Propozycje zmian do Instrukcji zostaną wkrótce 
przedstawione uczestnikom rynku do konsultacji.  

„Obrót gazem na giełdzie jest jednym z ele-
mentów budowania konkurencyjnego rynku 
gazu. Wspólnie z Towarową Giełdą Energii S.A. 
chcielibyśmy już wkrótce udostępnić takie roz-
wiązanie dla uczestników rynku gazu w Polsce 
i przyczynić się do jego liberalizacji” – powiedział 
Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

– Proces tworzenia wolnego rynku gazu 
jest procesem złożonym i wymaga współpracy 
wszystkich jego uczestników. Podobnie jak PSE 
Operator w elektroenergetyce, GAZ-SYSTEM jest 
najważniejszym elementem infrastruktury tech-
niczno-logistycznej rynku gazu, natomiast TGE 
infrastruktury handlowej, będącej gwarantem 
przejrzystości zawieranych transakcji. Podjęcie 
współpracy przez obie firmy jest ważnym kro-
kiem ku liberalizacji polskiego rynku gazu – do-
daje Grzegorz Onichimowski – prezes Zarządu 
Towarowej Giełdy Energii SA.  



1(165)/2012
styczeń

32

Nafta Piła wierci kolejny 
otwór dla Talismana

13 grudnia Poszukiwania Nafty i Gazu 
NAFTA Sp. z o.o. w Pile rozpoczęli wiercenie 
kolejnego, drugiego otworu poszukiwawcze-
go Rogity-1 dla inwestora zagranicznego, fir-
my Talisman Energy Poland. 

Prace są prowadzone na terenie koncesji 
Braniewo, a ich celem, na tym wczesnym etapie, 
jest uzyskanie informacji geologicznej z próbek 
skał, które po poddaniu dokładnej analizie labo-
ratoryjnej mogą dać argument do planowania 
dalszych prac. 

Nasze wspólne wysiłki zmierzają do udo-
stępnienia gazu z polskich pokładów łupków, 
dając tym samym możliwość zdobywania no-
wych doświadczeń i tworzenia lepszej jakości 
pracy – mówi Project Manager Waldemar Ja-
worski.

Aby zapewnić prawidłową realizację wyma-
gań klienta, urządzenie Massarenti 6000 przed 
rozpoczęciem pracy, ale również w procesie cią-
głego jej monitowania, przeszło szereg modyfi-
kacji i zmian, mających na celu przede wszyst-
kim zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, 
środowiska naturalnego i efektywności pracy 
w trakcie realizacji zadań towarzyszących skom-
plikowanemu procesowi wiercenia. Pracowni-
cy uczestniczą też w cyklu aktywnych szkoleń 
i wprowadzają do swojej codziennej pracy sys-
tem STOP, który w wyraźny sposób poprawia 
bezpieczeństwo pracy na tym urządzeniu. 

Joanna Frejus
Specjalista ds. Promocji

PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile

Po kilkunastu latach PGNiG S.A. powróciło 
z pozytywnym efektem z pracami wiertniczymi 
w rejon powiatu sanockiego, gdzie w miejsco-
wości Niebieszczany, w województwie podkar-
packim otworem Niebieszczany-1 odkryto złoże 
gazu ziemnego w utworach fliszu karpackiego.

GAZ-SYSTEM S.A. laureatem 
nagrody Konik Morski 2011

5 stycznia 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. 
otrzymał statuetkę Konika Morskiego 2011, 
czyli doroczną  nagrodę gospodarczą przyzna-
waną przez Business Club Szczecin za realizację 
Projektu Budowy Terminalu LNG w Świnoujściu 
- największej inwestycji infrastrukturalnej na Po-
morzu Zachodnim. 

Terminal do odbioru i regazyfikacji skroplo-
nego gazu ziemnego LNG to największa i naj-
ważniejsza inwestycja GAZ-SYSTEM S.A., a za-
razem projekt uznany przez  Radę Ministrów RP 
za strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

GAZ-SYSTEM S.A. jest koordynatorem ca-
łości inwestycji oraz właścicielem spółki Polskie 
LNG S.A., a także odpowiada za wybudowanie 
i eksploatację gazociągu przesyłowego Świnouj-
ście – Szczecin oraz Tłoczni gazu w Goleniowie.

– Powstanie pierwszego w regionie Morza 
Bałtyckiego terminalu LNG oraz połączenie go 
z krajową siecią przesyłową poprzez gazociąg 
Świnoujście-Szczecin, ma kluczowe znaczenie 
dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
Polski oraz województwa zachodniopomorskie-
go. Terminal LNG nie tylko pozwoli zwiększyć 
bezpieczeństwo dostaw gazu w regionie, ale 
także zagwarantuje dostęp do konkurencyjnego 
rynku gazu. – powiedział Jan Chadam, prezes 
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

W przyszłości inwestycja będzie ważnym 
elementem planowanego gazowego Korytarza 
Północ-Południe, który zakłada połączenie Ter-
minalu LNG  w Świnoujściu, przez południową 
Polskę, Republikę Czeską, Słowację i Węgry 
z terminalem LNG Adria w Chorwacji. Projekt 
gazowego korytarza i pozwoliłby na stworzenie 
nowej drogi transportu gazu w Europie i efek-
tywne wykorzystanie wewnętrznych gazocią-
gów przesyłowych w poszczególnych krajach. 

W pierwszym etapie eksploatacji terminal 
pozwoli na odbiór ok. 5 mld m³ gazu ziemnego 
rocznie, co stanowi ok. 35% krajowego zuży-
cia gazu. W miarę wzrostu zapotrzebowania 
możliwe będzie zwiększenie zdolności odbioru 
terminalu nawet do 7,5 mld m³.

Terminal LNG z krajowym systemem przesy-
łowym połączy gazociąg Świnoujście – Szczecin 
o długości ok. 80 km i średnicy 800 mm. Gazo-
ciąg przebiegać będzie przez tereny pięciu gmin 
(Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica 
i Goleniów)– od terminalu LNG do okolic tłoczni 
gazu w Goleniowie, gdzie zostanie włączony do 
krajowego systemu przesyłowego.

Budowę terminalu LNG w Świnoujściu reali-
zuje spółka zależna GAZ-SYSTEM S.A. – Polskie 
LNG S.A. W inwestycję zaangażowane są także 
Urząd Morski w Szczecinie i Zarząd Portów Mor-
skich Szczecin i Świnoujście S.A., które przygo-
towują infrastrukturę portową do przyjmowania 
tankowców o pojemności do 216 tys. m³. Ter-
min zakończenia budowy i oddania do użytku 
planowany jest na 30 czerwca 2014 roku.

Więcej informacji o inwestycji: http://www.
gaz-system.pl/terminal-lng.html 

Małgorzata Polkowska 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.

Dotychczasowe wyniki prac w tym od-
wiercie potwierdzają koncepcje kilku pokoleń 
karpackich nafciarzy mówiące o występowaniu 
złóż w głębokich Karpatach.

Odkryty horyzont gazonośny znajduje się 
na głębokości poniżej 3600 m. Jest to najgłęb-
szy poziom gazonośny odkryty w polskich Kar-
patach fliszowych 

Odwiert Niebieszczany-1 usytuowany jest 
na koncesji poszukiwawczej zlokalizowanej na 
8 blokach koncesyjnych w południowo-wschod-
niej części Polski, gdzie PGNiG S.A. posiada 51% 
udziałów, a pozostałe firmy: Energia Bieszczady 
25% i EuroGas Polska 24 %.

15 grudnia 2011 roku firma Schlumber-
ger w odwiercie w głębokości 3677-3683 m 
w obrębie serii piaskowcowej warstw krośnień-
skich wykonała zabieg szczelinowania poprzez 
wtłoczenie około 380 m3 płynu szczelinującego 
z propantem.

W trakcie przewiercania tego interwału 
obserwowano duże objawy węglowodorów 
w płuczce wiertniczej, co dało podstawę do 
opróbowania go z pozytywnym skutkiem prób-
nikiem złoża.

Kazimierz Madej
Pełnomocnik dyrektora

ds. Współpracy Zewnętrznej

Zabieg szczelinowania 
w otworze Niebieszczany-1

Niebieszczany-1. Fot. Arch. PNiG Jasło
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran Wioleta Wanat

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
11.01.2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego „Vade-
mecum Gazownika”. Omówiono stan realizacji projektu oraz przyjęto terminarz przeka-
zania do druku kolejnych tomów „Vademecum...”.

12.01.2012 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce odbyło 
się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego VII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazow-
ników w Polsce.
Podczas spotkania omówiono dotychczas wykonane prace oraz wyznaczono zadania 
na najbliższy okres.

18.01.2012 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie 
zespołu ds. opracowania projektu prawa naftowego. Zespół dyskutował  nad szczegó-
łami zapisów projektu ustawy.

20.01.2012 r. Na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie odbyło się dyplomatorium na wydziale Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska podczas, którego wręczono najlepszej absolwentce wydziału mgr inż. 
Dominice Nowickiej Honorową Szpadę SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG 
ustaliła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowi-
ska w roku 2011, którym wręczono dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.

22.01.2012 r. w Warszawie na zaproszenie prezesa Federacji FSNT – NOT w War-
szawskim Domu Technika odbyło się spotkanie konsultacyjne prezesów Stowarzyszeń 
Naukowo – Technicznych z Zarządem Głównym FSNT – NOT. 
W programie spotkania omówiono sprawy :

• Prac nad projektem ustawy o zrzeszeniach prezydenta RP i przygotowaniu nowe-
go stanowiska w tej sprawie.

• Omówiono funkcjonowanie Federacji SNT i przedstawiono propozycje zmian 
w statucie FSNT – NOT.
• Przedstawiono sprawy SNT do Zarządu Głównego.

23.01.1012 r. Odbyło się posiedzenie Rady Krajowej FSNT – NOT.

27.01.2012 r. Na Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Kra-
kowie odbyło się dyplomatorium na wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu podczas, któ-
rego wręczono najlepszemu absolwentowi wydziału mgr inż. Robertowi Chleboszowi 
Honorową Szpadę SITPNiG. Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustaliła również listę 
najlepszych absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2011, którym 
wręczono dyplomy z określeniem lokaty ukończenia studiów.

70 urodziny Adam Twardy 
z Oddziału SITPNiG w Gdańsku 

w dniu 03.01.2012 r. 

70 urodziny Helena Kielar 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie 

w dniu 08.01.2012 r. 

70 urodziny Helena Niezgoda 
z Oddziału SITPNiG Warszawa I 

w dniu 28.01.2012 r. 

75 urodziny Janusz Lange 
z Oddziału SITPNiG Łodzi 

w dniu 01.01.2012 r. 

75 urodziny Aleksander Magiera 
z Oddziału SITPNiG Warszawa II 

w dniu 28.01.2012 r.

80 urodziny Stanisław Skrzycki 
z Oddziału SITPNiG Warszawa I 

w dniu 02.01.2012 r.
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12 grudnia 2011 r. odbyło się 
w Krakowie XII w bieżącej kaden-
cji posiedzenie Zarządu Głównego 
SITPNiG. Obradom ZG SITPNiG 
przewodniczył wiceprezes SITPNiG 
prof. Stanisław Rychlicki. Na wstę-
pie zebrani chwilą zadumy uczcili 
zmarłych prof. Ludwika Zawisze 
i prof. Jana Jewulskiego – członka 
GKR SITPNiG. 

Głównymi tematami posiedzenia było:
1. Zatwierdzenie planu pracy SITPNiG na 

2012 r.; 
2. Zatwierdzenie prowizorium budżetowe-

go na rok 2012; 
3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 

składki członka wspierającego w 2012r.; 

4. Podjecie uchwały w sprawie wysokości 
zapomogi wypłacanej z Kasy Pomocy 
Koleżeńskiej w 2012 r.; 

5. Likwidacja Zakładu Usługowego przy 
Oddziale SITPNiG we Wrocławiu;

6. Zmiana struktury organizacyjnej Ośrodka 
Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG

7. Powołanie Komitetu Organizacyjnego 
XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów 
SITPNiG w Słoku k/Bełchatowa;

8. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG; 

Zarząd Główny zaakceptował plan pracy 
SITPNiG na 2012 r. zaprezentowany przez sekre-
tarza generalnego Stanisława Szafrana, w któ-
rym na szczególną uwagę zasługują: 

• VIII Sympozjum SITPNiG w Wojanowie, 
• VII Polski Kongres Naftowców i Gazow-

ników w Bóbrce ,
• Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgro-

madzenia Oddziałów SITPNiG,
• Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd 

Delegatów SITPNiG w Słoku k/Bełchatowa,
• bogaty program konferencji i sympozjów 

przedstawiony przez Oddziały SITPNiG,
• interesujące liczne formy działalności na-

ukowo-technicznej, szkoleniowej i inte-
gracyjnej proponowanej przez poszcze-
gólne Oddziały SITPNiG.

Sekretarz generalny przedstawił także Za-
rządowi Głównemu propozycje przygotowanioa 
wydawnictw SITPNiG na 2012 r., wśród których 
na uwagę zasługują:

• zamknięcie cyklu wydawniczego „Porad-
nika Górnika Naftowego”, 

• wydanie „Vademecum Gazownika”,  

XII Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

Obradom przewodniczy prof. Stanisław Rychlicki - wiceprezes SITPNiG, a  Stanisław Szafran - sekretarz generalny 
referuje plan pracy SITPNiG na 2012 r. Fot. Wioleta Wanat

Uczestnicy obrad ZG SITPNiG. Fot. Wioleta Wanat

Uczestnicy obrad ZG SITPNiG. Fot. Wioleta Wanat
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• wydanie historycznego opracowania 
z zakresu historii CPN, napisanego przez  
Jerzego Małyskę. 

Zarząd Główny zatwierdził prowizorium 
budżetowe SITPNiG na 2012 r. Będzie ono 
obowiązywało do końca marca 2012 r., a po za-
twierdzeniu bilansu SITPNiG za rok 2011, zosta-
nie przyjęta uchwała budżetowa. W w/w pro-
wizorium zaplanowano:

• koszty w wysokości 2 651 394.- zł, 
• wpływy w wysokości 2 675 169.- zł, 
• zysk w wysokości 23 775.- zł.
Na posiedzeniu zaakceptowano propozycję 

wysokości składki członka wspierającego na 
2012 r. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi 
zasadami w SITPNiG przyjęto składkę w wyso-
kości 10 najniższych wynagrodzeń w gospodar-
ce na 1 stycznia 2012 r. Została ona ustalona 

na 15000 zł.
Zarząd Główny SITPNiG uznał, że maksy-

malna wysokość zapomogi z Kasy Pomocy Ko-
leżeńskiej w roku 2012 może wynosić 1500 zł. 
Równocześnie przyjęto postanowienie, że 
w sytuacji wyczerpania środków w KPK możli-
we będzie przesunięcie koniecznych funduszy 
z budżetu centralnego. Zarząd Główny nadał 
Złotą Honorową Odznakę SITPNiG Romanowi 
Kwiatkowi.

XII posiedzenie Zarządu Głównego zakoń-
czyło się tradycyjnym koleżeńskim spotkaniem 
świąteczno-noworocznym.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Głos w dyskusji zabrał m.in. Ludwik Kossowicz – prze-
wodniczacy Rady Seniorów. Fot. Wioleta Wanat

Stanisław Rychlicki składa życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2012 Rok uczestnikom spotkania, a za ich 
pośrednictwem wszyskim członkom SITPNiG. Fot. Wioleta Wanat

Ojciec Fidelis Maciołek pobłogosławił tradycyjne opłatki i złożył życzenia członkom Zarzadu Głównego 
i wszystkim członkom Stowarzyszenia. Fot. Wioleta Wanat

Kwiaty i życzenia dla odchodzacej na emeryturę Krystyny Maciurzyńskiej. Fot. Wioleta Wanat
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28 grudnia 2011 r. odbyło się posiedzenie 
Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. Kapituła 
Honorowej Szpady SITPNiG w składzie:

• dr inż. Stanisław Szafran - kanclerz, se-
kretarz generalny SITPNiG, 

• prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - wi-
cekanclerz, wiceprezes SITPNiG d/s edu-
kacji, 

• prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - wice-
kanclerz, dziekan Wydziału WNiG, 

• prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz - 
wicekanclerz, dziekan Wydziału GGiOŚ, 

• dr inż. Marzenna Chwastek - sekretarz, 
prodziekan Wydziału GGiOŚ, 

• dr inż. Jan Ziaja - sekretarz, prodziekan 
Wydziału WNiG, 

rozstrzygnęła Konkurs o Honorową Szpadę 
SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wydziału 
Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w roku 
2011.

Spośród absolwentów Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska do konkursu 
zostało nominowane 15 osób. W wyniku po-
stępowania konkursowego najlepszą absol-
wentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska w roku 2011 została mgr inż. 
Dominika Nowicka uzyskując Honorowa Szpa-
dę SITPNiG

Mgr inż. Dominika Nowicka jest absol-
wentką Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska AGH, na kierunku Inżynieria 

Środowiska, specjalności Odnawialne Źródła 
Energii. 29 lipca 2011 roku obroniła pracę 
magisterską pt. „Analiza efektywności zasto-
sowania rozproszonego systemu kogeneracyj-
nego wytwarzania energii” ocenioną na 5.0. 
Absolwentka uzyskała średnią ocen ze wszyst-
kich zaliczeń i egzaminów z okresu studiów 
wynoszącą 4,86.

Od 2008 roku była członkiem Sekcji Od-
nawialnych Źródeł Energii „Grzała” działającej 
przy Studenckim Kole Naukowym Geologów 

AGH. Pełniąc funkcję przewodniczącej sekcji, 
doprowadziła do uniezależnienia się „Grzały” 
od SKNG, dzięki czemu od października 2010 
funkcjonuje ono jako niezależne Koło Nauko-
we Odnawialnych Źródeł Energii „GRZAŁA”. Do 
grudnia 2010 była prezesem koła prowadząc 
ożywioną działalność (organizacja szkoleń i wy-
jazdów dla członków koła, udział w konferen-
cjach), a także przyczyniając się do populary-
zacji koła na uczelni (m.in. publikując artykuły 
w Biuletynie AGH). Jako aktywny członek koła 
wygłosiła referaty na Studenckiej Konferencji 
Geologicznej w Miękini (2009), Studenckich 
Sesjach Naukowych Pionu Hutniczego (2010 
i 2011) oraz Górniczego (2010).

Była koordynatorką realizowanego w latach 
2009-2011 studenckiego projektu „OZI – ekolo-
giczny pojazd o napędzie hybrydowym”, który 
polegał na zaprojektowaniu i wykonaniu pojaz-
du trójkołowego wykorzystującego jako źródło 
napędu energię słoneczną, a także współorga-
nizatorką i prelegentką na „OZE Day” – dniu 
odnawialnych źródeł energii w AGH (2011). 
Dodatkowo, w latach 2009-2010 współpraco-
wała z dwumiesięcznikiem Globenergia, dzięki 
czemu miała możliwość opublikowania czterech 
artykułów związanych z energetyką biogazową 
oraz skojarzonym wytwarzaniem energii.

Przez cały okres studiów otrzymywała sty-
pendium naukowe. Za swoją aktywną działal-
ność i wyniki w nauce, w 2010 roku uzyskała: 
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-

VI edycja konkursu o „Honorową Szpadę SITPNiG” – 2011 r.

Kapituła HS SITPNiG podczas obrad: (od lewej) prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki, dr inż. Jan Ziaja, dr inż. Marzenna Chwastek, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, prof. dr 
hab. inż. Jacek Matyszkiewicz. Fot. S. Szafran

Dominika Nowicka
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szego, Stypendium „Sapere Auso” Małopolskiej 
Fundacji Stypendialnej w dziedzinie inżynierii 
środowiska oraz nagrodę przyznaną przez Za-
rząd Funduszu Stypendialnego im. Heleny i Ta-
deusza Zielińskich.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustali-
ła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 
2011 i postanowiła wręczyć im dyplomy z okre-
śleniem lokaty ukończenia studiów. Poszczegól-
ni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli 
studia z następującymi lokatami (tab. 1). 

W wyniku postępowania konkursowego 
najlepszym absolwentem Wydziału Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu w roku 2011 został mgr inż. 
Robert Chlebosz uzyskując Honorowa Szpadę 
SITPNiG

Mgr inż. Robert Chlebosz urodził się 
4 maja 1987 roku w Lipnie. W latach 2006 
– 2011 studiował na Wydziale Wiertnictwa 
Nafty i Gazu, na kierunku: Górnictwo i Geo-
logia, specjalności: Wiertnictwo i Geoinżynie-
ria. W latach 2008 – 2011 był członkiem koła 
naukowego Geowiert, a od roku 2009 pełnił 
w nim funkcję zastępcy przewodniczącego. Od 
roku 2009 jest członkiem międzynarodowego 

stowarzyszenia SPE, zrzeszającego inżynierów 
związanych z przemysłem energetycznym. 
W czasie studiów wziął udział w L Sesji Stu-
denckich Kół Naukowych Pionu Górniczego 
z pracą „Beziłowa płuczka do wierceń typu 
HDD z nowym polimerem PT – 52” oraz LI 

Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górni-
czego, na której wygłosił referat pt. „Badanie 
przydatności środka antykorozyjnego PPT do 
zastosowania w cieczach kwasujących na tle 
środków stosowanych w przemyśle”. Za oba 
referaty został uhonorowany I miejscem i moż-
liwością publikacji artykułów w Zeszytach lau-
reatów L i LI sesji kół naukowych pionu górni-
czego. Wziął również udział w sesji plakatów 
podczas konferencji East meets West w roku 
2010 organizowanej przez członków polskiej 
sekcji SPE oraz XXI międzynarodowej konfe-
rencji Oil and Gas w Zakopanem, organizowa-
nej przez Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. 
Podczas studiów pracował w laboratorium 
płynów wiertniczych pod kierunkiem dr Sła-
womira Wysockiego. Wynikiem współpracy są 
artykuły: „System płuczkowy przeznaczony do 
wierceń typu HDD z nowym polimerem PT-52” 
oraz „Beziłowa płuczka wiertnicza przezna-
czona do wierceń HDD na bazie nowego poli-
meru PT-51” w czasopiśmie Wiertnictwo, Naf-
ta Gaz oraz patent na beziłowe płuczki z do-
datkiem nowych polimerów PT – 51 i PT-52 
stosowane do wierceń typu HDD. Jego praca 
magisterska „System płuczkowy przeznaczony 
do wierceń typu HDD z nowym polimerem 
PT – 52”, której promotorem był dr Wysocki, 
została oceniona przez komisję egzamina-
cyjną na ocenę bardzo dobrą. Grupa LOTOS 
S.A uznała ją za jedną z dwóch najlepszych 
prac magisterskich na Wydziale Wiertnictwa 
Nafty i Gazu w roku 2011. W roku akademic-
kim 2010/2011 został uhonorowany stypen-
dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
za osiągnięcia w nauce. Studia ukończył z oce-
ną końcową na dyplomie plus dobry (4,69). 
W czasie studiów odbył praktykę w oddziale 
PGNiG we Włocławku, praktykę dyplomową 
w firmie Diament w Zielonej Górze, trening 
organizowany przez firmę Naftomet z Krosna 
oraz półroczny staż w firmie Halliburton z od-
działem w Krakowie. Obecnie pracuje jako 
Inżynier Wiertnictwa w firmie Chevron Polska 
Energy Resources .

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG usta-
liła listę najlepszych absolwentów Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2011 i po-
stanowiła wręczyć im dyplomy z określeniem 
lokaty ukończenia studiów. Poszczególni no-
minowani absolwenci Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu ukończyli studia z następującymi 
lokatami (tab. 2).

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Tabela 2

Tabela 1

Robert Chlebosz
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Wystawa: Z Historii Polskich 
Stowarzyszeń Naftowych ODDZIAŁ KROSNO

W 2009 roku, z okazji zbliżającej się 65-tej 
rocznicy reaktywowania działalności naszego 
stowarzyszenia, członkowie krośnieńskiego Od-
działu SITPNiG wystąpili do Zarządu Głównego 
z inicjatywą zorganizowania okolicznościowej 
wystawy podczas mającego się odbyć w maju 
2011 w Muzeum w Bóbrce, VI Kongresu Naf-
towców i Gazowników, jako znaczący akcent 
obchodów jubileuszowych Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego.

Genezą tej inicjatywy był pomysł i kon-
cepcja zgłoszone na jednym z zebrań Zarządu 
Oddziału Krosno SITPNiG w 2009 roku przez 
kolegów Janusza Pudło i Józefa Zuzaka zor-
ganizowania w antresoli „Kanadyjki” stałej 
wystawy – ekspozycji pod roboczą nazwą 
HISTORIA STOWARZYSZEŃ NAFTOWYCH NA 
ZIEMIACH POLSKICH. Do realizacji tego pomy-
słu aktywnie włączył Zarząd Główny naszego 
Stowarzyszenia w osobach Stanisława Sza-
frana i Krystyny Maciurzyńskiej oraz dyrekcja 
Muzeum w Bóbrce. 

Pierwszym krokiem do realizacji tego po-
mysłu był, przeprowadzony z inicjatywy kol. J 
Pudło remont antresoli „Kanadyjki”, wykonany 
na przełomie roku 2009/2010. Realizacji tego 
trudnego zadania podjęli się kol. Tadeusz Wais 
i kol. Leszek Druciak. Dzięki pomocy i zaanga-
żowaniu krośnieńskich naftowych firm: ZRG 
Krosno, Naftomontaż, El-naft, Naftomet, Me-
talnaft i Zbudrug Libusza wykonano ocieplenie 
poddasza ,wymianę boazerii, nową instalację 

elektryczną i nowe oświetlenie. Prace remonto-
we zakończono wiosną 2010 roku.

Na spotkaniach Komisji Historycznej J. Pu-
dło i T. Wais przedstawili koncepcje wystawy. 
Sekretarz Generalny SITPNiG Stanisław Szafran 
powołał zespól do realizacji przedstawionej 
koncepcji w składzie: Janusz Pudło, Tadeusz 
Wais, Jan Sęp, Bolesław Bajorski. Poszukując 
informacji związanych z historycznymi posta-
ciami naszego Stowarzyszenia J. Sęp i J. Pudło 
nawiązali kontakt między innymi z  Muzeum 

w Wałbrzychu, który w czerwcu 2010 zorgani-
zował wystawę „Przemysł i ludzie Borysławia na 
fotografii”, Biblioteką Instytutu Górnictwa Nafty 
i Gazu w Krakowie, Państwowym Archiwum 
w Skołyszynie, a także z kolegami naftowcami 
z Borysławia. Jednocześnie w grudniu 2010 
przygotowali i opublikowali poniższy apel skie-
rowany do członków stowarzyszenia.

Koleżanki i Koledzy.
Zbliża się 65. rocznica reaktywowania dzia-

łalności Naszego Stowarzyszenia. Z tej też okazji 
Zarząd Główny SITPNiG wystąpił z inicjatywą 
zorganizowania okolicznościowej wystawy pod-
czas majowego Kongresu Naftowego w Mu-
zeum w Bóbrce. Jednym z głównych motywów 
tej wystawy będzie galeria ludzi stowarzysze-
nia. W związku z tym poszukujemy fotografii, 
informacji o naszych kolegach, którzy tworzyli 
pierwsze powojenne struktury naszego Stowa-

Prace remontowe w antersoli „Kanadyjki”. Fot. T. Wais

Projekt graficzny wystawy – autor A. Brożyna Moment otwarcia Wystawy. Fot. W. Wanat
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rzyszenia i weszli w skład pierwszego Zarządu 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Paliw Płynnych wybranego na pierwszym 
Zjeździe w Krakowie 13 sierpnia 1946 roku. Na-
szym celem jest skompletowanie galerii nafcia-
rzy – działaczy Stowarzyszenia, tak aby usunąć 
wszystkie „białe plamy” w posiadanych obecnie 
materiałach. Dlatego też zwracamy się do Ko-
leżanek i Kolegów z apelem o pomoc w reali-
zacji tego zamierzenia. Wdzięczni będziemy 
za wszelkie wskazówki i informacje dotyczące 
wszystkich osób które wyróżniły się w stowa-
rzyszeniowej działalności.

Apel ten opublikowany został we „Wiado-
mościach Naftowych”, „Wieku Nafty” i PGNiG-
-owskim internetowym Newsletterze. Uważamy, 

że pomimo upływu czasu jest on wciąż aktualny 
i pozwalamy sobie przedstawić go Koleżankom 
i Kolegom raz jeszcze, szczególnie dlatego, że 
i w tym roku będziemy obchodzili kolejny jubile-
usz, związany z działalnością stowarzyszeń naf-
towych – o czym będzie jeszcze mowa w dal-
szej części artykułu oraz ze względu na fakt, że 
pierwszy apel przyniósł konkretne efekty w po-
staci zdjęć naftowców (W. Kobak, M. Ptak) .

Podczas zorganizowanego w marcu 2011 
VII Sympozjum SITPNiG w  Krasiczynie pod tytu-
łem: ”Strategia współpracy Stowarzyszenia Na-
ukowo – Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego z prze-
mysłem naftowym i gazowniczym działającym 
na zliberalizowanym rynku energetycznym 
Europy””; Janusz Pudło – wiceprzewodniczą-
cy Głównej Komisji ds. Historii i Muzealnictwa 
nawiązując do zbliżających się obchodów 65 
rocznicy działalności Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego przedstawił 
skrystalizowany już projekt zorganizowania 
w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce  
stałej wystawy poświęconej historii naftowych 
stowarzyszeń technicznych. Wystąpił także 
z apelem do przewodniczących Oddziałów 
o przekazanie historycznych materiałów, infor-
macji i pamiątek, które dokumentują działalność 
Stowarzyszeniową poszczególnych Kół i Od-
działów. Przy współpracy z Zarządem Głównym 
SITPNiG poszczególne Oddziały przedstawiły 
materiały historyczne, zdobyte często dużym 
wysiłkiem, posiadające ogromną wartość dla 
całego środowiska stowarzyszeniowego. Ma-
teriały pozyskane z poszczególnych Oddziałów 
Stowarzyszenia umożliwiły organizatorom przy-
gotowanie w konsultacji z plastykiem z Domu 
Kultury w Jaśle Anną Brożyną, ostatecznej kon-
cepcji wystawy.

Materiały archiwalne wyselekcjonowali 
i zgromadzili J. Pudło, J. Sęp z pomocą Dzia-
łu Historycznego Muzeum. Urządzeniem wy-

stawy, zgromadzeniem i przygotowaniem 
rekwizytów zajął się T. Wais, opracowaniem 
graficznym i drukiem materiałów B. Bajorski. 
Niezbędne wyposażenie wystawy – w gabloty, 
regały, sztalugi udało się pozyskać dzięki upo-
rowi J. Pudło oraz wsparciu Zarządu Głównego 
SITPNiG, Muzeum w Bóbrce i pomocy finanso-
wej firm naftowych z Zielonej Góry, Sanoka, 
Gorlic, Krosna, Jasła.

27 maja 2011 r. podczas VI Polskiego Kon-
gresu Naftowców i Gazowników. w Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łu-
kasiewicza  Bóbrce nastąpiło otwarcie wystawy.

Jak już wcześniej wspomniano, w 2012 
roku przypada kolejna, tym razem 135 rocznica, 
utworzenia pierwszej organizacji naftowej na 
ziemiach polskich. Inicjatywa powołania organi-
zacji dla rozwiązywania problemów rodzącego 
się nowego przemysłu, podejmowana była na 
zgromadzeniach przedsiębiorców naftowych 
w Gorlicach i Jaśle w latach 1873 i 1876, a na 
I Zjeździe  Naftowym, który obradował we Lwo-
wie pod przewodnictwem Ignacego Łukasiewi-
cza w 1877 roku podjęto uchwałę o powołaniu 
Towarzystwa Naftowego Dla Opieki i Rozwoju 
Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji- 
pierwszej organizacji inżynierów i techników 
przemysłu naftowego, która 1881 roku zmieniła 
nazwę na Krajowe Towarzystwo Naftowe (KTN) 
i pod tą nazwą (bardziej znaną) działała aż do 
roku 1939.

Rocznica ta jest kolejną wspaniałą okazją 
do zaproszenia czytelników do zwiedzenia na-
szej wystawy w  Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, 
a także okazją do jej uzupełnienia w nowe pa-
miątki i eksponaty.

Janusz Pudło

Jan Sęp

Tadeusz Wais

Pierwsi zwiedzający. Fot. B. Bajorski Wystawa w odnowionej antresoli w pełnej krasie. Fot. B. Bajorski

Plakat Wystway – autor B. Bajorski
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W dniach 9-10 listopada 2011 r. w OSW 
Czarna, PGNiG O/w Sanoku Dział Eksploatacji 
Ropy Naftowej oraz SITPNiG O/w Sanoku zor-
ganizowały sympozjum na temat „Optymaliza-
cja wydobycia węglowodorów”. W sympozjum 
wzięło udział 47 osób. Wygłoszonych zostało 
11 referatów prezentujących zagadnienia zwią-
zane z pespektywami poszukiwań węglowo-
dorów, wprowadzaniem nowych technologii 
i maszyn, prowadzonymi zagospodarowaniami 
odwiertów, stosowaniem metod i środków che-
micznych oraz mikrobiologicznych w procesie 
wydobycia węglowodorów, omówiono również 
zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy 
w Oddziale PGNiG w Sanoku.

Poszczególne referaty wygłosili:
• Stanisław Sieradzki – „Perspektywy po-

szukiwań węglowodorów w PGNiG Od-
dział w Sanoku”

• Piotr Sokół – „Przebieg i wyniki testu hy-
drodynamicznego odwiertu Gosławice 1”

• Lesław Piątek – „Zagospodarowania od-
wiertów ropnych w latach 2010-2011 
i plany na przyszłość”

• Krzysztof Szczurzydło – „Metoda „Snub-
bing Unit” stosowana w rekonstrukcji 
i obróbce odwiertów”

• Artur Zdziebko – „Zastosowanie nowych 
urządzeń w PGNiG Oddział w Sanoku – 

Przewoźna sprężarka gazu i żuraw hy-
drauliczny”

• Tomasz Łybyk – „Prezentacja windy ob-
róbczej EMC-160”

• Paweł Lorens – „Przykłady wykorzystania 
urządzenia pomiarowego Echometr”

• Wojciech Gurgacz – „Stosowanie środków 
chemicznych w procesie wydobycia ropy”

• Witold Wójcicki – „Omówienie metody 
mikrobiologicznego nawadniania złoża 
Pławowice”

• Erwin Szwast – „Omówienie procesu od-
siarczania gazu na Kopalni Jaszczew”

• Anna Wróblewska – „Analiza stanu BHP 
w 2011 roku w PGNIG O/ w Sanoku”

Wszystkie zaprezentowane referaty wzbu-
dziły duże zainteresowanie i skłoniły uczestni-
ków do ciekawych dyskusji. Najbardziej inte-
resowało uczestników zastosowanie nowych 
urządzeń tj. żurawia hydraulicznego, przewoź-

Sympozjum na temat: „Optymalizacja wydobycia węglowodorów”

Oddział w Sanoku

Organizator konferencji L. Piątek. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

Uczestnicy konferencji. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

Na sali obrad. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

nej sprężarki gazu i prototypowej windy ob-
róbczej firmy Eurotech oraz możliwości wyko-
nywania pomiarów urządzeniem pomiarowym 
Echometr takich jak prądowe wyważenie żura-
wia pompowego, dynamograficzne diagnozo-
wanie pracy pompy wgłębnej i wykonywanie 
pomiarów głębokości lustra płynu w odwier-
tach. Najwięcej dyskusji wywołał referat na te-
mat perspektyw poszukiwań węglowodorów na 
obszarze działalności PGNiG Oddział w Sanoku. 
Należy również wspomnieć o referacie na temat 
stosowania środków chemicznych w procesie 
wydobycia węglowodorów, gdzie referujący 
szczegółowo omówił problemy z tym związane 
i zaprezentował sposoby i przeciw działania.

Lesław Piątek
PGNiG SA Oddział w Sanoku
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Wydobycie gazu łupkowego będzie doty-
czyć nawet 500 polskich gmin i pośrednio kilku 
milionów Polaków. Już dzisiaj na etapie badań 
prace przygotowawcze nie wszędzie w kraju 
mają jednak pozytywne konotacje. Pierwsze 
informacje medialne o sukcesach wierceń, przy-
niosły niestety równolegle rozmaite artykuły 
i programy interwencyjne w mediach mówiące 
o coraz częstszym sprzeciwie lokalnych społecz-
ności przeciwko prowadzeniu badań sejsmolo-
gicznym i odwiertom. Problemy takie pojawiły 
się już zarówno na Pomorzu jak i w wojewódz-
twie lubelskim. Inwestorzy i ich podwykonawcy 
coraz częściej spotykają się z pytaniami miesz-
kańców, decydentów i mediów.  Brak wiarygod-
nej i dobrze przygotowanej komunikacji spra-
wia, że wątpliwości te kumulują się i zmieniają 
w rzeczywisty opór społeczeństwa.

Pierwsza edycja warsztatu precyzyjnie 
wskazała główne zagrożenia komunikacyjne 
w procesie inwestycyjnym oraz możliwe rozwią-
zań najlepszych praktyk. Oparty na konkretnych 
przykładach działań i case’ach, praktyczny panel 
pozwolił uczestnikom lepiej zrozumieć kwe-
stie oporu społecznego, nastawienie lokalnych 
władz czy mediów, a tym samym zapewnić 
sukces danej inwestycji. Uczestnicy warszta-
tu zgodni byli, że wydobycie gazu łupkowego 
może przyczynić się do ogromnych benefitów 
ekonomicznych i politycznych dla naszego kraju. 
Wyliczenia ekspertów mówią o miliardach do-

larów zysków dla Polski i perspektywie rozwoju 
na najbliższe kilkadziesiąt lat. Politycy i ekono-
miści już zaczynają snuć wizję funduszy dla przy-
szłych pokoleń wzorem Norwegii. 

Moderator warsztatu – Mariusz Wawer 
z kancelarii Glaubicz Garwolinska Consultants 
– podkreślił, że mimo ogromnego statystyczne-
go poparcia społecznego dla tego procesu, we 
wsiach czy regionach gdzie ma być wydobywany, 
pojawia się coraz więcej obaw, które pozostając 
bez odpowiedzi narastają, przeradzają się w opór 
a nawet otwarty protest. Jego zdaniem, powo-
dem, wbrew pozorom, nie są obawy przed sa-
mymi badaniami. Jak bowiem wskazują geolodzy 
tego typu badania i odwierty były wykonywane 
w Polsce przez ostatnie 30 lat. Dopiero teraz po-
jawiające się mity dotyczące wydobycia gazu łup-
kowego i potencjalnego negatywnego wpływu 
tych procesów na środowisko naturalne, zasoby 
wodne oraz zdrowie mieszkańców, wywołują 
ostry sprzeciw lokalnych społeczności.

Uczestnicy debaty szukali odpowiedzi na 
pytanie: co wpływa na tworzenie się oporu spo-
łecznego w lokalnych społecznościach? Przede 
wszystkim wskazano na brak aktywnych kampa-
nii informacyjnych i edukacyjnych, które mogły-
by wiarygodnie odpowiadać na pojawiające są 
pytania i jednocześnie niwelować kolportowane 
przez przeciwników mity rodem z USA. Zdaniem 
Mariusza Wawra, przy tak szerokim zasięgu ko-
nieczne są ogólnopolskie kampanie komunika-

cyjne, które sprawią, 
że wydobycie gazu bę-
dzie sukcesem,  z któ-
rym utożsamiać będą 
się wszyscy obywatele, 
a nie jedynie „racją 
stanu” przy głośnym 
sprzeciwie obywateli.

W podsumowa-
niu debaty konkludo-
wano, że kampanie 
budujące zrozumienie 
i akceptację społeczną 
dla gazu łupkowego 
to zadanie na długie 
lata, które jednak nie 

może być odkładane w czasie i powinno być 
rozpoczęte jak najszybciej  w skoordynowany 
sposób. Odpowiedzialność za ich stworzenie 
i prowadzenie leży zarówno na barkach insty-
tucji rządowych i samorządowych, które powin-
ny zapewnić szeroką komunikację na poziomie 
ogólnopolskim i regionalnym podpartą bada-
niami naukowymi. Jest to też jednak poważne 
wyzwanie dla inwestorów, którzy rozpoczynając 
działania w lokalnych społecznościach powinni 
odpowiednio wcześniej rozpocząć kampanie 
informacyjne dopasowane do potrzeb danego 
środowiska i jako odpowiedzialne społecznie 
firmy angażować się w lokalne życie. Tylko po-
znanie lokalnych uwarunkowań i obaw pozwala 
adresować skuteczne działania komunikacyjne. 

Należy też brać pod uwagę, że mity do-
tyczące gazu łupkowego są aktywnie rozpo-
wszechniane przez lokalnych przeciwników. 
W wielu przypadkach mają one formę zorga-
nizowaną i szeroką np. lokalne stowarzyszenia 
skupiające przeciwników, spotkania z mieszkań-
cami i ekspertami, kolportaż ulotek, jak też for-
malno prawne protesty i skargi. To tylko niektóre 
z działań, które przy braku akcji informacyjnych 
i wyjaśniających ze strony inwestora czy lokal-
nych władz mogą trwale zmienić nastawienie 
większości mieszkańców do gazu łupkowego 
i tym samym utrudnić a nawet uniemożliwić 
jego wydobycie w danej lokalizacji.

Kolejna odsłona warsztatu w lutym 2012r. 
ma na celu zwrócenie uwagi inwestorów, firm 
podwykonawczych, ale także władz samorzą-
dowych na strategiczną rolę komunikacji spo-
łecznej w procesach poszukiwania i wydoby-
cia gazu łupkowego w Polsce. Przygotowanie 
kompleksowej strategii i wiarygodnych działań 
Public Relations skierowanych do głównych 
interesariuszy – mieszkańców, decydentów, 
mediów czy liderów opinii – pozwala niwelo-
wać zagrożenia protestami i przyczynia się do 
sukcesu biznesowego. W czasie warsztatów 
omawiane będą konkretne studia przypadku 
pod kątem popełnianych błędów i rekomendacji 
mających na celu ich uniknięcie. Szczegóły na 
stronie: http://www.konferencje.mostwanted.
pl/opor_spoleczny_gaz_lupkowy

Relacja z warsztatów praktycznych „Protesty 
lokalnych społeczności w procesach poszukiwania 
i wydobycia gazu łupkowego – jak budować  
poparcie i zrozumienie dla inwestycji?”
I edycja: 30 listopada 2011r. / II-ga edycja: 10 luty 2012r.

Od lewej: Paweł Poprawa (Państwowy Instytut Geologiczny), Jerzy Hadro (doradca 
EurEnergy Resources Poland), Andrzej Sikora (Instytut Studiów Energetycznych) oraz 
Andrzej Szczęśniak (ekspert rynku paliw i gazu)
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RYNEK GAZU W POLSCE
 – Inwestycje 

w elektroenergetyce gazowej 

Warszawa,1, 2–3 lutego 2012r.

Rynek gazowy w Polsce znajduje się w trakcie   kluczo-
wych zmian. Podjęcia istotnych decyzji i dostosowa-
nie strategii biznesowych, przy jednoczesnym braku 
precyzyjnego terminu uwolnienia rynku handlu 
gazem stanowi trudne zadanie. Bezspornym pozosta-
je również fakt, iż  Polska ma najdroższe bezpieczeń-

stwo energetyczne w regionie. 

Kluczowe tematy spotkania:

Plan deregulacji rynku gazu, nowy front 
liberalizacji – połączenia z rynkami otwartymi
Rynek mocy bilansujących 
Uwolnienie rynku gazu w 2012r. 
– szansa czy  zagrożenie
Sprzedaż gazu przez giełdę
Sytuacja odbiorców przemysłowych 
po  uwolnieniu rynku przyłączonych do sieci
lokalnych
Zaawansowanie projektów zapewniających 
dywersyfikację dostaw paliw gazowych
Zasady alokacji przepustowości 

Konkurencyjność energii z gazu vs. energia
elektryczna vs. energia z OZE
Co w zamian za system żółtych certyfikatów?
Czy można sfinansować moc bez rynku gazu 
w Polsce?
Kalkulacja modelu finansowego inwestycji
Żywotność urządzeń energetycznych
do przetwarzania gazu na energię i ciepło
Kogeneracja z gazu 

Inwestycje w elektroenergetyce gazowej:

Patroni medialni: Patroni medialni:

MEDIA W PRODUKCJI 
– OSZCZĘDNOŚĆ

Sprężone powietrze, woda przemysłowa, gaz, para 
wodna, woda lodowa, energia elektryczna, energia 

cieplna. Procesy produkcyjne i technologiczne

Warszawa, 14-15 lutego 2012 r.

Studia przypadków z branż: 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

 

Jest to unikatowa i niepowtarzalna okazja do 
zapoznania się z wdrożonymi narzędziami 

i efektywnymi rozwiązaniami skutkującymi osiągnięciem 
imponujących oszczędności mediów produkcyjnych 

w wybranych przedsiębiorstwach

OPTYMALIZACJA 
REDUKCJI ZATRUDNIENIA
…czyli jak ochronić interes Firmy i nie stracić potencjału

Warszawa, 14-15 lutego 2012 r.

 

12 case 
studies

Wybitni 
Eksperci

Praktycy 

dla praktyków

Sprawdzone

rozwiązania
Przykłady

optymalizacji

•  
• 
• 
• 
• 
• 

farmaceutycznej
piwowarskiej
motoryzacyjnej
spożywczej
elektronicznej
opakowań szklanych

•  

•  
•  

Eksperci - praktycy reprezentują m.in. firmy:

Zaprosiliśmy jeszcze do współpracy m.in.: 

Patronat medialny:

Praktyczne wskazówki:

W gronie prelegentów przedstawiciele:
Państwowej Inspekcji Pracy

Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej  | Sądu Pracy 
Doświadczony praktyk | Uznany trener biznesu

Na seminarium spotkają Państwo:

seminarium dedykowane szczególnie branżom: 
produkcyjnej, �nansowej, ubezpieczeniowej, 

bankowej, FMCG oraz sieciom handlowym

   aspekty prawne       wybór pracownika      proces zwalniania

• 
• 
• 
• 
• 
• 

dyrektorów, kierowników, managerów produkcji
dyrektorów, kierowników, managerów działów technicznych
dyrektorów, kierowników, managerów służb utrzymania ruchu
dyrektorów, kierowników, managerów magazynów
dyrektorów, kierowników, managerów 
działów firm działających w takich branżach jak: 
finansowa, bankowa, ubezpieczeniowa, 
FMCG oraz w sieciach handlowych

• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

jak wyselekcjonować pracownika do zwolnienia 
kiedy i jak można zwolnić dyscyplinarnie
postępowanie dyscyplinarne – jak zabezpieczyć dowody
jak przekazać pracownikowi wypowiedzenie
czego nie wolno powiedzieć, napisać zwalniając 
pracownika
zapisy konieczne w wypowiedzeniu
co zrobić kiedy pracownik nie przyjmuje wypowiedzenia
jak zarządzać zespołem po zwolnieniach
działania wobec zdemotywowanych pracowników 
– zwolnienia, 
zmniejszone (brak) premie, nagrody, obniżone 
wynagrodzenia
jakie uprawnienia ma pracownik w okresie wypowiedze-
nia – czy zawsze przysługują mu 2 dni na szukanie pracy? 
czy pracownik w okresie wypowiedzenia może pracować 
w nadgodzinach
co może zaskarżyć zwolniony pracownik i może być 
kontrolowane przez PIP
działania firmy wobec sytuacji kryzysowej czyli 
na co powinni zwracać uwagę menedżerowie

Alicja Mrozowicz-Nowak 
Sales Manager

e-mail: anowak@movida.com.pl 
tel. (+48 22) 402 64 85 | fax (+48 22) 626 81 38

Dodatkowe informacje: www.movida.com.pl
Marcin Horodelski

Sales Manager
e-mail: mhorodelski@movida.com.pl 

tel. (+48 22) 626 02 63 | fax (+48 22) 626 81 38

Dodatkowe informacje: www.movida.com.pl
Jolanta Janowska

Sales Manager
e-mail: jjanowska@movida.com.pl 

tel. (+48 22) 696 74 82 | fax (+48 22) 626 81 38

Dodatkowe informacje: www.movida.com.pl

ANT sp. z o.o.
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Salon wystaw
Zaangażowanie społeczne Oddziału w Zie-

lonej Górze przejawia się m.in. w dialogu ze 
społecznością lokalną i pracownikami poprzez 
sztukę. W działającym od sześciu lat Salonie 
Wystaw wiele działo się w minionym roku. Ma-
lowały u nas dzieci, swoje prace dyplomowe 
broniła młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych, 
nie brakowało prac zielonogórskich malarzy, 
rzeźbiarzy, zdjęć podróżników, gościliśmy nawet 
papugi i kanarki. Niżej prezentujemy wystawy 
ostatniego kwartału 2011. 

Początek roku 2012 przyniesie wystawę 
prac plastycznych dzieci z Zespołu Szkół Specjal-
nych w Zielonej Górze, prac wikliniarzy z Nowe-
go Tomyśla i wiele innych…

Ropa i gaz, co to takiego?
Z okazji jubileuszu 50-lecia górnictwa 

naftowego na Niżu Polskim zorganizowaliśmy 
konkurs plastyczny dla dzieci pracowników 
Oddziału. Prace miały przedstawiać, jak naj-
młodsi wyobrażają sobie wydobywane przez 
nas surowce i proces ich eksploatacji. Dzieci 
wykazały się nie lada kreatywnością. Swoje 
skojarzenia prezentowały nie tylko w formie 
tradycyjnych rysunków, wśród wyróżnionych 
prac pojawił się m.in. malunek naniesiony na 
podkład ceramiczny i makieta budynku przy 
ul. Boh. Westerplatte. 29 września członkowie 
jury wręczyli nagrody za najciekawsze prace 
w różnych kategoriach wiekowych. Wystawa 
prezentowana była we wrześniu i październiku 
w Salonie Wystaw. 

Tatry w Zielonej Górze
Tatry były ukochanym tematem malarskim 

Józefa Mularczyka, malarza, muzyka, scenogra-
fa, lutnika i mecenasa sztuki. 17 listopada odbył 
się wernisaż wystawy jego malarstwa. Syn An-
drzej (Dyrektor Geologii w naszym Oddziale) tak 
określa tą twórczość: „W obrazach oddaje urok 
najpiękniejszych zakątków Tatr. Jego dynamicz-
ne pociągnięcia pędzla i zdecydowanie w kła-
dzeniu farby doskonale oddają surowość i gro-

R. Tomak to aktywny zielonogórski artysta, m.in. twórca pomników I. Łukasiewicza i Matki Sybiraczki. Fot. Dorota Mundry Podczas wernisażu wystawy malarstwa J. Mularczyka o twór-
czości swego ojca opowiadał A. Mularczyk. Fot. Beata Beling 

Wyróżnieni uczestnicy konkursu w towarzystwie członków jury – Dyrektora Geologii A. Mularczyka oraz opiekuna Salonu  
Wystaw J. Pietras. Od lewej: A. i D. Mikołajek, P. i K. Rau, M. Sobalak, H. Pidek, J. Sobalak, E. Mundry, J. Chociej, A. Flis.  
Fot. Joanna Mikołajek

Oddział w Zielonej Górze

malarskie i rzeźby. Otwarcie wystawy nastąpiło 
6 grudnia. Robert Tomak to młody, zielonogór-
ski artysta z bogatym dorobkiem rzeźbiarskim, 
uczestnik i laureat znaczących konkursów nasze-
go miasta. 

Jolanta Pietras
Opiekun Salonu Wystaw 

PGNIG SA Oddział w Zielonej Górze

zę tatrzańskich krajobrazów. To również świat 
znikających szałasów, kierdeli owiec, tradycji 
pasterskich wypieranych naporem cywilizacji ”. 

Nie tylko pomniki
Robert Tomak, twórca pomnika I. Łukasie-

wicza, który znajduje się przed siedzibą naszego 
Oddziału, zaprezentował w Salonie swoje prace 
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Muzeum Techniki w Warszawie wydało 22 
tom Słownika Biograficznego Techników Pol-
skich (SBTP). Tom zawiera 81 biogramów na-
desłanych przez stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne, instytucje naukowe, historyków i osoby 
prywatne. Wszystkie wydane dotychczas tomy 
(1 – 22) zawierają łącznie 2704 życiorysy ludzi 
nauki działających w sferze techniki, którzy swą 
pracą pozostawili zauważalny ślad w dziełach 
techniki i teoretycznych pracach naukowych 
kształtujących rozwój przemysłu.

W przeważającej większości opracowań en-
cyklopedycznych i słownikowych twórcy techniki 
i ich dzieła zajmują miejsce marginalne. W pol-
skiej literaturze lukę tę w znacznym zakresie 
wypełnia wydawany przez Muzeum Techniki 
Słownik Biograficzny Techników Polskich. Począt-
ki wydawania tego typu publikacji sięgają poło-
wy lat 70. XX w. kiedy to w Muzeum Techniki 
zrodził się pomysł opracowywania i publikowa-
nia biogramów twórców techniki, zarówno tych 
najwybitniejszych, znanych w zarysie z encyklo-

pedii, jak również mniej znanych, ale mających 
znaczący wkład w rozwój danej dziedziny techni-
ki. W wyniku tego w 1975 r. powołano Komitet 
Redakcyjny Słownika Biograficznego Inżynierii 
Polskiej w składzie: Bolesław Chwaściński – 
przewodniczący, Roman Z. Czarnota-Bojarski, 
Janusz Grochulski, Władysław Karśnicki, Zbi-
gniew Leśniowski, Bolesław Orłowski i Dorota 
Polewiczówna. W okresie 1975 – 1979 w reda-
gowaniu SBTP brało udział 55 autorów, którzy 
opracowali ponad 700 biogramów. Na początku 
lat 80. postanowiono zmodernizować działal-
ność Komitetu Redakcyjnego i nadać mu nową 
formę organizacyjną, która została określona 
w Uchwałach Zarządu Głównego NOT z 14 maja 
1984 r. i 21 stycznia 1985 r. Konsekwencją tych 
decyzji było włączenie zgromadzonych w Mu-
zeum Techniki biogramów do SBTP, które opu-
blikowano w tomach 3, 7 i częściowo 8. Tom 1 
SBTP ukazał się w 1989 r.

SBTP wzorowany jest na Polskim Słowni-
ku Biograficznym wydawanym od połowy lat  

30. XX w. Zamieszczane są w nim biogramy 
osób nieżyjących (najwcześniej 3 lata od daty 
śmierci), Polaków z urodzenia i wyboru, a tak-
że obcokrajowców, którzy wnieśli zauważalny 
wkład w rozwój techniki na ziemiach polskich. 
SBTP wydawany jest w tzw. systemie holender-
skim tzn. posiada układ alfabetyczny w każdym 
tomie, a do każdego nowego tomu załączany 
jest indeks nazwisk, obejmujący wszystkie wy-
dane tomy Słownika. 

Nowy tom Słownika Biograficznego 
Techników Polskich

Podobnie jak w minionych latach Zarząd 
Główny SITPNiG wydał kalendarz planszowy na 
zbliżający się Nowy 2012 Rok. Wyeksponowa-
no w nim jubileuszowe daty: 190-tą rocznicę 
urodzin i 130-tą rocznicę śmierci Ignacego Łuka-
siewicza oraz zaznaczono ważniejsze wydarze-
nia dla środowiska naftowców i gazowników, 
a w szczególności dla Stowarzyszenia. Graficzną 
ilustracją kalendarza są całopostaciowe pomniki 
Ignacego Łukasiewicza wzniesione w Krośnie, 
Płocku i Zielonej Górze. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Kalendarz SITPNiG 
na 2012






