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Szanowni Czytelnicy
Trzymacie właśnie w ręku marcowy nu-

mer „Wiadomości…”, który przypomina nam 
o tym, że to już mija pierwszy kwartał 2012 
roku. Czas biegnie nieubłaganie, a w branży 
naftowej wrze. Większość naszych firm poszu-
kiwawczych rusza z kopyta ze swoimi inwe-
stycjami, dynamicznie rozpoczynają się nowe 
prace poszukiwawcze. Ale nie tylko przedsię-
biorstwa mają sporo pracy. Ruszyła kampania 
sprawozdawczo-wyborcza w Kołach i Oddzia-
łach SITPNIG – więcej na ten temat w końco-
wej części wydania. Mija bowiem w tym roku 
czteroletnia kadencja Zarządów Oddziałów 
i Zarządu Głównego, którą zakończy XXXVIII 
Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd De-
legatów SITPNiG. Odbędzie się on między 18 
a 19 października się w Słoku k/Bełchatowa. 

Sporo też się zmieniło w obszarze naszej 
redakcyjnej działalności. Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze mają swoją nową stronę interne-
tową; www.wnig.pl – zapraszam wszystkich 
naszych Czytelników do jej odwiedzenia. Tam 
znaleźć można wiele informacji na nasz temat, 
zakres naszej działalności, jakim konferencjom 
i wydarzeniom branżowym patronujemy, kto 
jest naszym partnerem  itp. Nowa strona to 
również i zmiany w działalności „Wiadomo-
ści…”. Zmieniły się nieco warunki publikowa-
nia artykułów naukowo-technicznych i zasad 
ich recenzowania. Zapraszam Wszystkich zain-
teresowanych tym tematem do zapoznania się 
z nimi oraz do przysyłania takich artykułów. 
Publikowane w tym numerze „Wiadomości…” 
artykuły są już są według tych nowych zasad. 

I tak pierwszy z nich pt. „Możliwości 
eksploatacji złóż węglowodorów w obsza-
rach chronionych” opracowany przez Barbarę 
Uliasz-Misiak i Bogumiłę Winid, przybliża nas 
do problematyki ochrony środowiska szcze-
gólnie w kontekście obszarów chronionych 
prawem, poszukiwania i eksploatacji węglo-
wodorów, tak konwencjonalnych jak i niekon-

wencjonalnych w Polsce. Autorki pokazują 
obecną sytuację w tym zakresie w Polsce 
oraz wskazują na możliwość występowa-
nia konfliktów środowiskowych związanych 
z eksploatacją węglowodorów w obszarach 
chronionych. Piszą, że są braki precyzyjnych 
wytycznych w interpretacji przepisów doty-
czących ochrony przyrody w warunkach eks-
ploatacji zarówno złóż eksploatowanych jak 
i perspektywicznych. Ważne abyśmy wszyscy 
zdali sobie sprawę z wartości środowiska na-
turalnego i regulacji prawnych w tym zakresie 
zarówno wewnętrznych jak też unijnych, ale 
również nie zamknęli rozwoju gospodarczego 
kraju takimi przepisami. To właśnie w sposób 
syntetyczny przybliża nam ten artykuł.  

Drugim artykułem jest przygotowany 
przez Klaudię Wilk materiał pt. „Metody opóź-
niania reakcji cieczy kwasujących ze skałą 
złożową w procesie stymulacji wydobycia 
węglowodorów”. Artykuł ten zainteresuje jak 
sądzę, głównie inżynierów złożowych, choć 
nie powinien się ograniczać tylko do nich. Za-
chęcam szersze grono wiertników i geologów 
naftowych do zapoznania się z nim. Artykuł 
porusza dość istotny problem wpływu zawar-
tych w składzie cieczy kwasujących środków 
opóźniających reakcję, na efekt jaki chcemy 
osiągnąć, czyli zwiększenie przypływu me-
dium ze złoża.

W kolejnym rozdziale „Wieści z polskich 
firm”, to już wspomniane na wstępie infor-
macje o aktywności w obszarze prac poszu-
kiwawczych, między innymi o umowie PN 
Diament i Weatherford, o rozpoczęciu przez 
pilską Naftę realizacji trzeciego już otworu po-
szukiwawczego na zlecenie kanadyjskiej firmy 
Talisman Energy, o wierceniu przez PNiG Kra-
ków otworu Lubycza Królewska i prezentacji 
nowego urządzenia wiertniczego dla potrzeb 
wierceń za gazem łupkowym. 

W tym rozdziale również o wyróżnieniach 
jakie otrzymali Henryk Dytko – prezes PNiG 
NAFTA Sp. z o.o. („Złoty Inżynier 2011”) i Woj-
ciech Kietliński z Mazowieckiej Spółki Gazow-
nictwa („Srebrny Inżynier 2011”). W dalszej 
części wydania w rozdziale „Krótkie wieści 
z kraju i ze świata” informujemy, że tytuł „Zło-
tego Inżyniera 2011” otrzymał również Piotr 
Kurzawa ze Spółki Polskie LNG.  Wszystkie 
zostały przyznane w ramach XVIII edycji Ple-
biscytu Czytelników Przeglądu Technicznego. 
Gratuluję! 

Chcę również zwrócić uwagę na infor-
mację z obszaru działalności Oddziału PGNiG 
w Sanoku, że jedno z ważniejszych Polskich 
złóż ropy naftowej „Grobla” obchodzi w tym 
roku swoje 50-lecie. Warto zapoznać się za-
równo z jego historią oraz faktami dotyczą-

cymi eksploatacji zasobów tego złoża. Jubi-
leuszu gratuluję pracownikom oraz dyrekcji 
oddziału.

W kolejnym rozdziale sporo krótkich 
wieści branżowych. Na pierwszy plan jednak 
wybijają się sprawy personalne, i tak informu-
jemy, że Grażyna Piotrowska-Oliwa z dniem 
19 marca 2012 roku została powołana na sta-
nowisko prezesa Zarządu PGNiG SA, nastąpiły  
zmiany personalne w Radzie Nadzorczej Lo-
tosu (powołani zostali Agnieszka Trzaskalska 
oraz Marcin Majeranowski) oraz, że w Orlenie 
wybrano nowych członków zarządu ds. Petro-
chemii – Piotra Chełmińskiego, i ds. Sprzedaży 
– Marka Podstawę.

Kończąc to wprowadzenie wszystkim na-
szym Czytelnikom życzę intersującej lektury. 
Wspomnę jeszcze tylko o informacjach z życia 
„Stowarzyszenia…” zawartych w Biuletynie 
Informacyjnym ZG oraz relacjach z konferencji, 
imprez sportowych i kulturalnych oraz o no-
wej pozycji wydawniczej pt. „Miejskie zakłady 
przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskie-
go. Gazownie” autorstwa Mirona Urbaniaka.  
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Barbara Uliasz-Misiak Bogumiła Winid

Możliwości eksploatacji złóż węglowodorów 
w obszarach chronionych

Streszczenie
Obszary chronione obejmują około 32% 

powierzchni Polski. Eksploatacja węglowodo-
rów w obszarach chronionych regulowana jest 
przepisami ustaw: ochrony przyrody, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego, prawa 
ochrony środowiska i prawa geologicznego. 
Najbardziej restrykcyjne ograniczenia związa-
ne z prowadzeniem działalności gospodarczej 
występują w obrębie parków narodowych i re-
zerwatów. Obowiązujące tam zakazy są obliga-
toryjne ujęte w katalogu zamkniętym. W par-
kach krajobrazowych i obszarach chronionego 
krajobrazu zakazy są fakultatywne. Na terenach 
europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 nie 
wprowadza się zakazów, na tych obszarach sys-
tem ochrony jest elastyczny, jego celem jest za-
chowanie przedmiotów ochrony we właściwym 
stanie. Spośród 360 udokumentowanych złóż 
węglowodorów, 28 złóż zlokalizowanych jest 
w obszarach parków narodowych i krajobrazo-
wych. Na terenach objętych siecią Natura 2000 
znalazło się 49 udokumentowanych złóż gazu 
ziemnego i metanu z pokładów węgla oraz 25 
udokumentowanych złóż ropy naftowej (stan na 
2006 rok). 

Obszary perspektywiczne występowania 
złóż węglowodorów obejmują znaczną część 
kraju, niektóre złoża mogą znaleźć się w obrębie 
obszarów chronionych. Problem ten dotyczy ob-
szaru dwóch parków narodowych i trzydziestu 
trzech parków krajobrazowych. 

Abstract
Natural protected areas cover about 32% of 

Polish territory. Exploitation of hydrocarbons in 
protected areas is regulated by the provisions of 
the laws on environmental protection, planning 
and spatial development, as well as environ-
mental and geological law. The most restrictive 
limitations associated with business activities 
apply to national parks and nature reserves 

(including mandatory prohibitions included in 
exhaustive list). Within the parks and protected 
landscape areas bans are optional. Ecological 
network of protected areas in the territory of the 
European Union, Natura 2000, is very flexible 
and does not implement bans, though its pur-
pose is to preserve the subject matter in proper 
condition. Of the 360 documented hydrocarbon 
deposits, 28 are located within national and 
landscape parks. In areas covered by the Natura 
2000 network there were 49 documented natu-
ral gas and methane deposits (methane from 
coal seams), as well as 25 proven oil deposits 
(as of 2006).

Potential areas of hydrocarbon deposits 
cover a large part of the country, while some 
of newly discovered deposits might be located 
within protected areas. Potential reserves can be 
located in areas covering two national and 33 
landscape parks.

Wstęp 
Na obszarze Polski udokumentowano 362 

złoża węglowodorów, głównie na zachodzie, 
północnym-zachodzie i południowym-wscho-
dzie kraju. Firmy naftowe stale prowadzą prace 
poszukiwawcze nowych konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. 
Ponieważ około 32% powierzchni naszego 
kraju obejmują obszary chronione, coraz czę-
ściej, będziemy spotykać się z problemem wy-
dobycia ropy naftowej i/lub gazu ziemnego na 
terenach objętych różnymi formami ochrony 
obszarowej. 

Artykuł sygnalizuje problem konfliktów 
środowiskowych związanych z eksploatacją 
węglowodorów w obszarach chronionych. 
Zwraca uwagę na brak precyzyjnych wytycz-
nych w interpretacji przepisów dotyczących 
ochrony przyrody w warunkach eksploatacji 
zarówno złóż eksploatowanych jak i perspek-
tywicznych.

Obszary chronione w Polsce 
Ochrona przyrody, zgodnie z art. 2 ustawy 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
polega na zachowaniu, zrównoważonym użyt-
kowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów 
i składników przyrody.

W Polsce formami ochrony przyrody okre-
ślonymi w ustawie o ochronie przyrody są: parki 
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobra-
zowe, obszary chronionego krajobrazu, obsza-
ry Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona ga-
tunkowa roślin, zwierząt i grzybów. W wymie-
nionych formach ochrony przyrody obowiązują 
zróżnicowane środki ochrony. W obrębie obsza-
rowych form ochrony przyrody (parków narodo-
wych, krajobrazowych, obszarów chronionego 
krajobrazu, rezerwatów) mogą występować 
ograniczenia w eksploatacji złóż węglowodo-
rów zależne od typu obszaru.

Najwyższą formą ochrony przyrody w Pol-
sce są parki narodowe, w ich obrębie ochronie 
podlega cała przyroda oraz walory krajobrazo-
we. Na terenach parków prawnie ograniczona 
jest możliwość prowadzenia działalności gospo-
darczej (w tym eksploatacji węglowodorów), 
osiedlania się oraz innej ingerencji człowieka. 
Na obszarze Polski ustanowiono 23 parki naro-
dowe, zajmują one powierzchnię 314,5 tys. ha, 
stanowi to około 1% powierzchni ogólnej kraju. 
Podobne ograniczenia, jak w parkach narodo-
wych, obowiązują w rezerwatach przyrody, któ-
rych na obszarze naszego kraju zlokalizowanych 
jest 1441. Zajmują one powierzchnię 163,4 tys. 
ha, stanowi około 0,5% powierzchni ogólnej 
kraju [5]. 

Formami ochrony, gdzie istnieją mniej re-
strykcyjne przepisy dotyczące prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej są parki krajobrazowe. 
W obszarach tych zezwala się na gospodarcze 
wykorzystanie gruntów rolnych, leśnych oraz 
nieruchomości. Zabrania się realizacji przedsię-
wzięć mogących znacząco wpływać na środowi-
sko. W Polsce jest 121 parków krajobrazowych 
i zajmują one powierzchnię 2518,1 tys. ha, sta-
nowi to 8% powierzchni ogólnej kraju [5]. 

Najmniej restrykcyjne przepisy obowiązują 
w obszarach chronionego krajobrazu, które są 
przeznaczone głównie na rekreację, działalność 
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gospodarcza podlega tam tylko niewielkim 
ograniczeniom. W Polsce istnieją 384 obszary 
chronionego krajobrazu, które zajmują 6973,1 
tys. ha, czyli 22,3% powierzchni kraju [5]. 
W obrębie parków krajobrazowych i obszarów 
chronionego krajobrazu zakazy ujęte w katalo-
gu zamkniętym są fakultatywne. 

Na terenie Polski, od 2004 roku, tworzona 
jest europejska sieć ekologiczna Natura 2000. 
Obejmuje ona: obszary specjalnej ochrony pta-
ków (OSO), specjalne obszary ochrony siedlisk 
(SOO) i obszary mające znaczenie dla Wspólno-
ty. Na terenach sieci Natura 2000 nie wprowa-
dza się zakazów, system ochrony jest elastycz-
ny, jego celem jest zachowanie przedmiotów 
ochrony we właściwym stanie [6]. Dotychczas, 
na terenie Polski zostało wyznaczonych 141 
obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
oraz 823 specjalne obszary ochrony siedlisk 
(SOO). Obszary specjalnej ochrony ptaków 
obejmują powierzchnię 551 tys. ha, natomiast 
specjalne obszary siedlisk 379 tys. ha, Stanowi 
to odpowiednio 17,6% i 12,12% powierzchni 
kraju [5].

Wpływ eksploatacji złóż 
węglowodorów na środowisko 

W Polsce złoża węglowodorów eksplo-
atowane są od około 150 lat; w tym okresie 
odkryto kilkaset złóż gazu ziemnego i ropy naf-
towej, w których prowadzono i prowadzi się 
wydobycie. 

Eksploatacja złóż węglowodorów może 
wpływać na wszystkie elementy środowiska 
naturalnego. Eksploatacja złóż węglowodorów 
może powodować przekształcenia geome-
chaniczne górotworu, zmiany ilościowe i ja-
kościowe w środowisku gruntowo-wodnym: 
bezpośrednio w glebach i gruntach, wodach 
powierzchniowych oraz podziemnych, a po-
średnio w środowisku przyrody ożywionej. 
Wydobycie ropy i gazu oddziałuje również na 
atmosferę (emisja zanieczyszczeń do atmosfery, 
hałas). Każde z tych przekształceń może po-
wstawać bezpośrednio w wyniku działalności 
górniczej, ale także jako efekt zmian w innych 
elementach środowiska.

Przekształcenia geomechaniczne górotworu 
mogą być wynikiem prac związanych z: eksplo-
atacją węglowodorów (pozarurowych erupcji 
płynów złożowych, zabiegów intensyfikacji wy-
dobycia, wtórnych i trzecich metod eksploata-
cji), zagospodarowaniem terenu kopalń, skła-
dowaniem odpadów oraz narzędzi i materiałów 
technologicznych [2]. 

Eksploatacja złóż węglowodorów skutkuje 
niekiedy zanieczyszczeniem wód podziemnych 
substancjami szkodliwymi w tym węglowodo-
rami, zmianami składu chemicznego oraz wa-

haniami poziomu ich zwierciadła. Ogniskami 
zanieczyszczeń wód mogą być zabiegi inten-
syfikacji wydobycia węglowodorów, składo-
wanie odpadów i magazynowanie materiałów 
technologicznych. Zmiany chemizmu wód są 
również spowodowane mieszaniem się wód 
pochodzących z różnych poziomów wodono-

śnych. Zmiany w chemiźmie i dynamice wód 
podziemnych wpływają na wody powierzch-
niowe, stosunki wodne w gruntach i glebach, 
a w wyniku tego na roślinność i zwierzęta. Za-
nieczyszczenia wód powierzchniowych i pod-
ziemnych mogą być wynikiem zrzutów płynów 
złożowych i technologicznych oraz ścieków 

Lp Nazwa obszaru chronionego Złoża ropy (ilość) Złoża gazu (ilość)
Parki Narodowe

1 Bieszczadzki 1
2 Magurski 1 1
3 Wielkopolski (rejon granicy) 2

Parki Krajobrazowe
1 PK Ujście Warty (w pobliżu granicy 

PN Ujście Warty)
1

2 PK im. Dezyderego Chłapowskiego 2
3 Żerkowsko-Czeszewski PK 2
4 Krzesiński PK 1
5 PK Dolina Baryczy 8
6 Wiśnicko-Lipnicki PK 1
7 Czarnorzecko-Stzryżowski PK 2
8 PK Gór Słonnych 3 1 (na granicy)
9 PK Doliny Sanu 2

Tabela 1. Złoża węglowodorów położone w obrębie obszarów chronionych

Rys. 1. Prowincje naftowe Polski (na podst. [4]) oraz lokalizacja parków narodowych i krajobrazowych
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kopalnianych do ziemnych dołów urobkowych 
i odstojnikowych a także spływu zanieczysz-
czonych wód opadowych ze składowisk odpa-
dów ponaftowych i magazynach materiałów 
technologicznych [2]. 

Eksploatacja złóż węglowodorów powodu-
je również zanieczyszczenie powietrza atmos-
ferycznego pyłami i gazami spalinowymi z sil-
ników i wylotowymi z kotłowni oraz z silników 
pojazdów mechanicznych.

Przekształcenia gleb, opad zanieczyszczeń 
z powietrza, przekształcenie morfologii terenu 
i zmiany środowiska gruntowo-wodnego spo-
wodowane oddziaływaniem górnictwa nafto-
wego wpływają na roślinność, pogorszając wa-
runki jej rozwoju lub całkowicie uniemożliwiając 
jej wegetację. Górnictwo naftowe może po-
wodować zmiany w warunkach siedliskowych, 
które oddziałują na populacje gatunków fauny 
i flory, zarówno gatunków pospolitych, jak rów-
nież rzadkich i unikatowych.

Występowanie złóż węglowodorów 
a obszary chronione 

Spośród 360 udokumentowanych złóż 
węglowodorów, 28 złóż zlokalizowanych jest 
w obrębie parków narodowych i krajobrazo-
wych [1] (tab. 1). Na terenach objętych siecią 
Natura 2000 znalazło się 49 udokumentowa-
nych złóż gazu ziemnego i metanu z pokładów 
węgla oraz 25 udokumentowanych złóż ropy 
naftowej (stan na 2006 rok) [7]. 

Złoża węglowodorów zlokalizowane w ob-
rębie parków narodowych i części parków kra-
jobrazowych były eksploatowane przed utwo-
rzeniem obszarów chronionych. Eksploatacja 
prowadzona jest na podstawie koncesji do mo-
mentu ich wygaśnięcia. 

Analizy materiałów archiwalnych, wyniki 
nowych badań geologicznych i geofizycznych 
wskazują, że istnieje możliwość odkrycia w Pol-
sce nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
(konwencjonalnych i niekonwencjonalnych) [1, 
3, 8, 9]. 

Prace poszukiwawcze prowadzone są we 
wszystkich prowincjach naftowych w Polsce 
[4]. Rejony występowania złóż węglowodo-
rów w Polsce oraz obszary perspektywiczne 
objęte są licznymi koncesjami poszukiwawczy-
mi konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
złóż węglowodorów. Obszary perspektywiczne 
występowania złóż węglowodorów obejmują 
znaczną część kraju, powoduje to, że niektóre 
nowo odkryte złoża znajdą się w obrębie obsza-
rów chronionych (rys. 1). 

Na podstawie analizy map: obszarów kon-
cesyjnych poszukiwania gazu ziemnego niekon-
wencjonalnego, parków narodowych i krajo-
brazowych oraz obszarów perspektywicznego 

występowania konwencjonalnych złóż węglo-
wodorów można stwierdzić, że potencjalnie 
złoża mogą być udokumentowane na obszarach 
obejmujących 2 parki narodowe i 33 parki kra-
jobrazowe (rys. 2).

Ograniczenia w eksploatacji złóż 
węglowodorów wynikające z lokali-
zacji w obszarach chronionych 

Prace poszukiwawcze i eksploatacja ropy 
naftowej i gazu ziemnego zaliczane są do 
przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjal-
nie znacząco oddziaływać na środowisko. [12]. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami za mogą-
ce potencjalnie znacząco oddziaływać na środo-
wisko uznane jest poszukiwanie i rozpoznawa-
nie złóż kopalin metodą otworów wiertniczych 
o głębokości większej niż 1000 m (większość 
z potencjalnych złóż węglowodorów w Polsce 
zalega na głębokościach poniżej 1000 m) [11]. 
Wydobywanie ze złoża ropy naftowej w ilości 
powyżej 500 t/d lub gazu ziemnego powyżej 
500 000 m3 na dobę zaliczane jest do przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko [11].

Przedsięwzięcia tego rodzaju nie mogą być 
realizowane w obrębie niektórych form ochro-
ny obszarowej. W zależności od formy ochrony 

przyrody obowiązują zróżnicowane ogranicze-
nia związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, w tym eksploatacji kopalin. 

W przypadku parków narodowych i re-
zerwatów, najbardziej rygorystycznych form 
ochrony przyrody, na ich obszarach priory-
tetem jest ochrona przyrody. W artykule 15 
ustawy o ochronie przyrody [12] wymienione 
są zakazy określone dla parków narodowych 
i rezerwatów. Ograniczenia dotyczące działal-
ności w parkach i rezerwatach, które mogą 
mieć związek z eksploatacją kopalin to zakaz 
niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia 
i użytkowania gruntów oraz wykonywania 
prac ziemnych trwale zniekształcających rzeź-
bę terenu art. 15 ust.1, [13] z pewnymi wyłą-
czeniami. Na obszarach parków narodowych 
i rezerwatów nie jest możliwa eksploatacja 
złóż. Dodatkowo ograniczenia w eksploata-
cji węglowodorów nakładają plany ochrony 
parków narodowych, które sporządzane są 
dla tego typu obszarów zgodnie z wymogami 
ustawy o ochronie przyrody. 

Na obszarze parków krajobrazowych do-
puszczalne są różne formy zagospodarowania 
terenu (grunty rolne i leśne oraz inne nierucho-
mości znajdujące się w granicach parku krajo-
brazowego pozostawia się w gospodarczym 
wykorzystaniu), ale istnieją duże ograniczenia 

Rys. 2. Obszary występowania formacji potencjalnie zawierających gaz łupkowy (www.mos.gov.pl) i gaz zamknięty oraz lokali-
zacja parków narodowych i krajobrazowych
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dla działalności wydobywczej. Zakazy obowią-
zujące w parkach krajobrazowych są fakulta-
tywne i wymienione w katalogu zamkniętym 
(UOP [13] art. 17). Na obszarze parków krajo-
brazowych istnieje zakaz realizacji przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, do których zalicza się odwierty. 
Na obszarach tych istnieje także zakaz wyko-
nywania prac ziemnych trwale zniekształcają-
cych rzeźbę terenu, z pewnymi wyjątkami art. 
17 ust.1 pkt.5 [13]. Wymienione zakazy nie 
dotyczą realizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, dla których 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzo-
na procedura oceny oddziaływania na środowi-
sko wykazała brak niekorzystnego wpływu na 
przyrodę parku krajobrazowego (UOP [13] art. 
17 ust.3).

Oprócz zakazów wymienionych w UOP [13] 
(UOP 2004) w parkach narodowych i krajobra-
zowych obowiązują dodatkowe ograniczenia 
i zakazy, które mogą być ujęte w ich planach 
ochrony. W planach ochrony mogą być zapisy 
umożliwiające eksploatację kopalin jedynie 
w oparciu o istniejące koncesje. 

W przypadku położenia złoża w obrę-
bie parku krajobrazowego eksploatacja jest 
możliwa po uzgodnieniach z władzami parku 
i uwzględnieniu jej w planach urządzenia parku. 
Dokument ten formułuje wymagania dotyczące 
między innymi ograniczeń związanych z zasię-
giem i skalą wydobycia, czasem jej trwania, sto-
sowanymi metodami eksploatacji [10]. 

W przypadku eksploatacji niewielkich ilości 
węglowodorów i braku negatywnego oddziały-
wania na środowisko wykazanego w procedu-
rze oceny, zakaz eksploatacji ropy naftowej lub 
gazu ziemnego może nie obowiązywać.

W obszarach chronionego krajobrazu, za-
kazy podobnie jak w parkach krajobrazowych 
mają charakter fakultatywny. Zamknięty katalog 
zakazów wynika z art. 24 ustawy o ochronie 
przyrody, zakres ograniczeń jest podobny do 
zakazów obowiązujących w parkach krajobra-
zowych.

Obszary europejskiej sieci NATURA 2000 są 
formą ochrony przyrody, w której nie wprowa-
dza się zakazów. 

W przypadku eksploatacji złóż kopalin 
położnych w całości lub częściowo, a nawet 
na styku obszarów Natura nie przewiduje 
się zamykania, ani ograniczeń w otwieraniu 
nowych zakładów wydobywczych. Przepi-
sy prawne obligują do opracowania oceny 
potencjalnego wpływu eksploatacji kopa-
lin na siedliska lub miejsca lęgowe ptaków. 
W przypadku braku możliwości zastosowania 

rozwiązań pozwalających uniknąć presji (lub 
ją zminimalizować) należy przeprowadzić 
kompensację, aby zachować spójność i wa-
lory ostoi. Obecnie problemy dla inwestorów 
wynikają z tego, że wiele z utworzonych lub 
proponowanych ostoi nie posiada szczegóło-
wo wykonanych inwentaryzacji zasobów flory 
i fauny (siedlisk, gatunków). Do czasu sporzą-
dzenia inwentaryzacji wszelkie działania na 
terenie ostoi mogą być zgodnie z obowiązu-
jącym prawem wstrzymane [6].

Wnioski 
1. Poszukiwanie złóż węglowodorów i ich eks-

ploatacja podlegają wymogom przepisów 
prawa wspólnotowego oraz krajowego. 

2. Podstawowym czynnikiem decydującym 
o możliwości realizacji prac poszukiwaw-
czych i wydobywczych stają się uwarunko-
wania środowiskowe.

3. Złoża węglowodorów zarówno konwencjo-
nalne jak i niekonwencjonalne coraz czę-
ściej znajdują się w obszarach ekologicznie 
wrażliwych np. na terenach obszarowych 
form ochrony przyrody lub w ich pobliżu. 

4. Najbardziej restrykcyjne ograniczenia praw-
ne związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej występują w obrębie parków 
narodowych i rezerwatów. 

5. W parkach krajobrazowych i obszarach 
chronionego krajobrazu, ograniczenia te są 
fakultatywne. 

6. Na terenach europejskiej sieci ekologicznej 
Natura 2000, system ochrony jest elastycz-
ny, a jego celem jest zachowanie przedmio-
tów ochrony we właściwym stanie.
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Streszczenie
Skuteczność zaawansowanych techno-

logii stymulacji zabiegowych ściśle wiąże 
się z odpowiednim dobraniem zatłaczanego 
płynu wraz z szeregiem dodatków do cieczy 
bazowych. Stosowane obecnie płyny zabie-
gowe skomponowane są z cieczy bazowej 
i dodatków zapewniających m.in. wydłużenie 
czasu reakcji ze skałą złożową oraz niekiedy 
ograniczenie filtracji do złoża, w konsekwen-
cji poprawiają efektywność wykonywanego 
zabiegu stymulacyjnego. Kluczowe znaczenie 
ma też wybór techniki wykonania zabiegu, 
zastosowanych środków chemicznych oraz 
wybranej metody opóźniania szybkości reak-
cji, dostosowanych do założonego celu zabie-
gu, warunków złożowych i eksploatacyjnych. 
W niniejszym artykule zaprezentowano wpływ 
jaki na właściwości cieczy kwasujących ma za-
stosowanie w ich składzie dostępnych metod 
opóźniających reakcję. 

The effectiveness of the advanced technolo-
gies of stimulation treatment are closely related 
to the appropriate selection of the fluid together 
with a number of additives to the liquid base. 
Currently used treatment liquids are composed 
of a base fluid and additives to ensure i.a exten-
sion of reaction time with reservoir rock, and 
sometimes reducing filtration into the reservo-
ir, and consequently improve the efficiency of 
stimulation treatment. Subsequently, crucial is 
choice of treatment technique, as well as ap-
plied chemicals, method of retarding the reac-
tion rate adjusted to the treatment objectives 
and reservoir conditions. This article presents 
the impact on the properties of acid liquids will 
be applicable in their composition available me-
thods of retarding the reaction rate.

Wstęp
Celem zabiegu szczelinowania kwasem jest 

wytworzenie w złożu szczeliny o wystarczającej 
długości i przewodności dla umożliwienia bar-
dziej efektywnego drenażu złoża. Efektywna 

długość szczeliny uzależniona jest od objętości 
zużytego kwasu, szybkości reakcji i szybkości 
filtracji kwasu z wytworzonej szczeliny do ska-
ły złożowej. Szczelina zapewnia dużo większą 
powierzchnię filtracji dla wydobywanego płynu 
złożowego, dlatego napływa on dużo szybciej 
do odwiertu. Celem zabiegu kwasowania od-
wiertów, jest zwiększenie lub przywrócenie 
przepuszczalności skał złożowych w strefie 
przedwiertowej w rezultacie częściowego roz-
puszczenia skał przez ciecz kwasującą zatłoczo-
ną do złoża na głębokości kilkudziesięciu centy-
metrów od ścian odwiertu lub szczeliny. Duże 
znaczenie dla efektywności zabiegów ma wybór 
cieczy kwasującej, która zapewnia odpowiednią 
długość wytrawionej szczeliny i/lub głębokość 
penetracji. Uzyskanie długiej szczeliny przy 
zastosowaniu tradycyjnych mieszanin kwaso-
wych jak HCl, CH3COOH, HCOOH, szczególnie 
w złożach o wysokiej temperaturze jest bardzo 
trudne, ze względu na zbyt gwałtowną reakcję 
kwasu ze skałą złożową. Następuje zbyt szybkie 
wyczerpanie się medium kwasowego, co ogra-
nicza penetrację kwasu.

W takich przypadkach często wymagane 
jest zastosowanie dodatków np. opóźniaczy 
szybkości reakcji kwasowania. Ich celem jest 
wydłużenie czasu reakcji ze skałą złożową oraz 
niekiedy ograniczenie filtracji do złoża. Można to 
osiągnąć przez zastosowanie żeli kwasowych, 
emulsji, sieciowanych cieczy kwasujących czy 
innych środków chemicznych opóźniających re-
akcję, w efekcie ograniczających kontakt jonów 
H+ z powierzchnią reaktywną.[1] W niniejszym 
artykule przedstawiono propozycje najlepszych 
rozwiązań oraz dodatków zapewniających  
opóźnianie reakcji w skałach złożowych.

Przegląd dodatków chemicznych 
i metod opóźniania reakcji cieczy 
kwasujących ze skałami złożowymi

Jako ciecz kwasującą zwykle stosuje się 
kwas solny (HCl) o stężeniu od 7% do 15% 
z dodatkiem szeregu związków chemicznych 
zapewniających prawidłowy przebieg zabiegu. 

Kwas solny reagując ze skałą złożową rozpusz-
cza wapienie, kredę, dolomity i inne węglany. 
Wykonuje się również zabiegi kwasowania przy 
użyciu mieszanki kwasu fluorowodorowego 
(HF) i solnego. Celem tych zabiegów, zwanych 
również kwasowaniem matrycy, jest usunięcie 
minerałów ilastych. Zabieg ten wykonuje się 
w piaskowcach. Piaskowce często zawierają 
minerały ilaste, które pod wpływem roztworów 
wodnych pęcznieją blokując pory i zmniejszają 
przepuszczalność skały. Jednym z podstawo-
wych warunków pozytywnego rezultatu zabiegu 
jest brak produktów reakcji nierozpuszczalnych 
w wodzie i wytrącających się z niej w postaci 
osadów. Produkty takie mogą powstać w wyni-
ku reakcji kwasu solnego lub zawartych w nim 
zanieczyszczeń z minerałami i lepiszczem skały 
złożowej. Aby temu zapobiec, stosuje się ob-
róbkę chemiczną cieczy kwasującej polegającą 
na dodaniu do niej związków chemicznych za-
pobiegających niepożądanym reakcjom ubocz-
nym. Oprócz takich związków chemicznych do 
cieczy kwasujących dodaje się: inhibitory ko-
rozji, odczynniki stabilizujące, antyemulgatory, 
środki powierzchniowo czynne, dodatki zagęsz-
czające roztwór kwasu,  środki obniżające opory 
przepływu, dodawane są też opóźniacze reakcji.
[2] Zadania dodatków chemicznych do cieczy 
kwasujących przedstawiono poniżej:
• Inhibitory korozji. Ich działanie opiera się 

na zmniejszeniu koncentracji jonów kwasu 
na powierzchni metalu, co prowadzi do za-
hamowania procesów elektrochemicznych, 
powodujących zmniejszenie korozyjnego 
działania kwasu na stal.

• Odczynniki stabilizujące, np. rozpusz-
czalność produktów reakcji w cieczy poza-
biegowej. Są to środki przeciwdziałające 
ponownemu wytrącaniu się z roztworu, 
przestrzeni porowej, rozpuszczonych pro-
duktów reakcji. Posiadają one zdolność 
tworzenia połączeń chemicznych rozpusz-
czalnych w wodzie z wodorotlenkami i tlen-
kami metalu.

• Antyemulgatory – Zapobiegają tworzeniu 
się emulsji z kwasu i cieczy złożowych.

• Środki powierzchniowo czynne – Dodaje 
się do cieczy kwasujących aby ułatwić pene-
trację tej cieczy w strukturę porową skały zło-
żowej oraz w celu otrzymania odpowiedniej 
zwilżalności skały złożowej po zabiegu 

• Dodatki zagęszczające roztwory kwasów 
– Stosowane są, gdy ciecz kwasująca ma 

Metody opóźniania reakcji cieczy kwasujących ze skałą złożową 
w procesie stymulacji wydobycia węglowodorów

Klaudia Wilk
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być wykorzystana jako ciecz szczelinująca 
lub filtracja cieczy roboczej w matrycę jest 
zbyt duża 

• Środki obniżające opory przepływu – 
Służą do obniżenia oporów przepływu 
podczas wykonywania zabiegu. Ich efek-
tywność maleje ze wzrostem lepkości cieczy 
technologicznej

• Opóźniacze reakcji – Stosowane są w celu 
umożliwienia głębszego wniknięcia nie 
zneutralizowanej cieczy kwasującej w zło-
że, dzięki regulacji prędkości reakcji kwasu 
ze skałą. 

System opóźniania reakcji
System opóźniania reakcji stosowany jest 

w celu poprawy skuteczności kwasowania po-
przez spowolnienie szybkości reakcji ze złożem, 
a w efekcie wtłoczenia „żywego kwasu” w głąb 
formacji złożowej. Takie zabiegi stosowane są 
podczas szczelinowania kwasem i kwasowania 
matrycowego skały, zarówno wapiennej jak 
i dolomitowej. Opóźnienie może następować 
poprzez [1]:

– zredukowanie kontaktu jonów H+ ze 
skałą poprzez utrzymanie warunków 
przepływu laminarnego

– wzrostu szerokości szczeliny
– utworzenia filmu ze środka żelującego 

na powierzchni szczeliny w celu inhi-
bitowania bezpośredniego kontaktu 
z kwasem

– utworzenia degradowlanego placka fil-
tracyjnego w warunkach filtracji cieczy 
roboczej w matrycę 

Dostępnych jest kilka podstawowych syste-
mów opóźniania reakcji kwasowania jak: emul-
gowanie kwasu, chemiczne opóźnianie szybko-
ści reakcji, stosowanie kwasów organicznych, 
mieszanin kwasów organicznych i kwasu sol-
nego, żelowanie kwasu czy sieciowanie kwasu. 
Poniżej przedstawiono porównanie działania 
trzech systemów stosowanych podczas kwaso-
wania w różnych temperaturach. 

Z przedstawionego wykresu wynika, że 
najbardziej efektywny pod względem kontrolo-
wania szybkości reakcji okazał się system żelo-
wanego kwasu na bazie polimerów.

Szybkość reakcji pomiędzy kwasem a roz-
puszczanym złożem zależy od poniższych czyn-
ników takich jak: temperatura i ciśnienie w złożu 
podczas kwasowania, rodzaj i stężenie użytego 
kwasu, rodzaj złoża, w którym reaguje kwas, 
oraz czystość złoża, objętość kwasu dostępne-
go na jednostkę powierzchni rozpuszczonego 
złoża. [3]

Charakterystyka mechanizmów 
i technik powodujących opóźnienie 
reakcji
Emulgowanie kwasu

Opóźnianie reakcji kwasowania złoża kwa-
sem HCl może następować przez emulgowanie 
kwasu ropą lub olejem napędowym. Metoda 
ta realizowana jest poprzez wytworzenie ze-
wnętrznej fazy węglowodorów dookoła kropel-
ki kwasu zmniejszając tym samym efektywną 
powierzchnię kontaktu kwasu z formacją. Ta 
metoda jest bardzo efektywnym sposobem spo-
wolnienia reakcji.

Emulgowanie kwasu pozwala na jego po-
wolną reakcję ze złożem, zapewniając głęboką 
penetrację złoża. Dodatkowo ze względu na to, 
że zewnętrzną fazę stanowi ropa o właściwo-
ściach hydrofobowych, emulsja tego typu ma 
tendencje do penetrowania formacji raczej przez 
strefy roponośne niż wodonośne. Natomiast jej 
stopniowy rozkład, co jest jednym z warunków 
powodzenia zabiegu kwasowania, następuje 
pod wpływem temperatury złożowej, postępu 
reakcji kwasu oraz w miarę rozcieńczania ciągłej 
fazy ropnej przez „surową” ropę formacji.

Zemulgowany kwas stosowany jest nie 
tylko w celu tworzenia nowych szczelin, ale 
również w celu oczyszczania i powiększania 
istniejących. Ze względu na lepkość, zemul-
gowany kwas skutecznie transportuje materiał 
podsadzkowy i może być również używany jako 
płyn szczelinujący. 

Chemicznie opóźnianie
Chemicznie opóźnienie szybkości reak-

cji kwasu solnego polega na dodawaniu do 
kwasu specjalnych związków powierzchniowo 
czynnych, uzyskując kwasy o zmniejszonej reak-
tywności, które mają niską lepkość (mniej wię-
cej taką jak kwas solny). Tego typu system jest 
zalecany do zabiegów, w których:

– skały złożowe są wysoce rozpuszczalne
– złoże charakteryzuje się wysoką tempe-

raturą na spodzie odwiertu
– w przypadku, gdy wymagana jest duża 

ilość tłoczonego płynu
– w przypadku, gdy wskazane są małe 

szybkości zatłaczania (kasowanie matry-
cowe)

Doskonale opóźniającym systemem kwasu 
jest mieszanina 15% kwasu solnego, środka 
powierzchniowo czynnego i inhibitora korozji. 
Podstawową funkcją środka powierzchniowo 
czynnego jest utworzenie i stabilizacja warstwy 
pomiędzy kwasem i złożem. Utworzona war-
stwa działa jak dwustronna bariera, przez którą 
cząsteczki kwasu migrują do skały, a cząsteczki 
produktów reakcji z kwasem przechodzą z po-
wrotem do fazy kwasowej.

Kwasy organiczne
Stosunkowo małą szybkością reakcji bez 

stosowania dodatkowych komponentów cha-
rakteryzują się dwa kwasy organiczne: kwas 
octowy i mrówkowy. 
• Kwas octowy

Jest to słabo zjonizowany kwas, wolno re-
agujący, o niskiej korozyjności. Jest względnie 
łatwy do inhibitowania przed korozją i może 
pozostawać w kontakcie z wyposażeniem od-
wiertu przez kilka dni. Stosowany zwykle w od-
wiertach udostępniających formacje kredowe 
i wapienne. Zwykle stosowany w stężeniu w za-
kresie od 5,0% do 20%. 

Reakcja kwasu octowego z węglanami 
przebiega następująco:
2CH3COOH + CaCO3 à Ca(CH3CO2)2+ CO2 + 
H2O
Z dolomitem:
4CH3COOH + CaMg(CO3)2 à Ca(CH3CO2)2 + 
Mg(CH3CO2)2 + 2CO2 + H2O

• Kwas mrówkowy
Właściwości kwasu mrówkowego można 

na ogół umieścić między właściwościami kwa-
su octowego i kwasu solnego. Jest trudniejszy 
w inhibitowaniu w wyższych temperaturach. 
Zazwyczaj kwas mrówkowy jest używany w stę-
żeniu 10% lub mniejszym ze względu na niską 
rozpuszczalność tworzących się produktów.

Reakcja kwasu mrówkowego z węglanami 
przebiega według wzoru:
2HCOOH + CaCO3 → Ca(HCO2)2 + CO2 + H2O

Ze skałą dolomitową:
4HCOOH + CaMg(CO3)2 → Ca(HCO2)2 + 
Mg(HCO2)2 + 2CO2 + H2O 

Mieszaniny kwasów organicznych 
i kwasu solnego

Mieszaniny kwasu octowego i kwasu sol-
nego są stosowane jako kompromis między 
większą zdolnością rozpuszczania jaką posiada 
HCl i powolną reakcją zapewnioną przez kwas 
octowy. Zwykle używane są w stałych stosun-

Fig. 1. Porównanie podstawowych systemów opóźnia-
nia HCl w różnych temperaturach[1]
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kach wagowych kwasu solnego do kwasu octo-
wego (9:1, 8:2, 7:3 i 5:5). Najszybszą reakcją 
tych mieszanin jest reakcja przy stosunku kwasu 
solnego do kwasu octowego 9:1. Zdolność roz-
puszczania każdej mieszaniny jest w przybliże-
niu równa zdolności rozpuszczania 15% HCl.

Taka mieszanina kwasów zapewnia spo-
wolnienie reakcji, mniejszą korozję w wysokich 
temperaturach (do ok. 95°C). Dodatkową zaletą 
jest to że, pochłania rozpuszczone żelazo po tym 
jak kwas przereaguje z węglanami.

W wysokich temperaturach, kiedy spowol-
nienie reakcji jest niezwykle ważne, stosowana 
jest również mieszanina kwasu mrówkowego 
z HCl. Do bardzo wysokich temperatur, mogą 
być stosowane mieszaniny kwasów mrówko-
wego i octowego.

Zżelowany kwas
Najbardziej popularną techniką opóźniania 

reakcji jest użycie żelowanych kwasów. Oprócz 
opóźniania reakcji kwasowania, powodują one 
bardziej równomierne kwasowanie długich 
interwałów poprzez kontrolę lepkości kwasu 
w kolejnych partiach cieczy kwasującej, redu-
kują opory przepływu w rurach, kontrolują fil-
trację. W technice żelowania kwasów wykorzy-
stywane są najczęściej dwie metody żelowania: 
oparte na polimerach zarówno naturalnych jak 
i syntetycznych oraz na środkach powierzch-
niowo-czynnych. Żelowane kwasy powodują: 
redukcję kontaktu jonów H+ z powierzchnią 
skały węglanowej poprzez utrzymanie przepły-
wu laminarnego, wzrost szerokości szczeliny, 
inhibitowanie bezpośredniego kontaktu ska-
ły z kwasem, utworzenie placka filtracyjnego 
(ograniczenie filtracji) [1]. Środki żelujące oparte 
na środkach powierzchniowo-czynnych, mimo 
że są termicznie stabilne i lepkie, nie redukują 
tak filtracji płynu jak te oparte na polimerach. 
Dlatego te drugie są szerzej stosowane w przy-
padkach stymulacji złóż węglanowych o dużej 
przepuszczalności. Ponadto żelowane i siecio-
wane kwasy stosowane są w technice selek-
tywnego kwasowania złóż węglanowych. Po-
lega ona na zmianie tendencji penetracji cieczy 
kwasującej i takim ukierunkowaniu kolejnych 
partii cieczy, aby poprzez czasową blokadę stref 
najbardziej chłonnych umożliwić rozpuszczanie 
stref o mniejszej przepuszczalności. Sieciowany 
żel o bardzo wysokiej lepkości tworzy w złożu 
barierę w warstwach o dużej przepuszczalności 
więc ciecz kwasująca jest stopniowo kierowana 
do warstw złoża o niższej przepuszczalności. 
Kiedy kwas całkowicie się wyczerpie, lepkość 
cieczy kwasującej obniża się, co sprawia, że ła-
two jest ją usunąć wraz z produktami reakcji. 
W technice żelowania kwasu stosuje się różne 
metody. [4] 

Żele liniowe mają początkową lepkość 
rzędu 10-35 mPa*s i rozrzedzają się ze wzro-
stem temperatury. Najczęściej do żelowania 
kwasu solnego stosuje się polimery naturalne 
(jak żywica xanthanowa, guar, pochodne celu-
lozy) oraz polimery syntetyczne np. kopolimery 
akryloamidowe oraz środki powierzchniowo 
czynne. Dodatkowo żelowane kwasy ułatwiają 
wynoszenie na powierzchnię cząstek stałych 
powstałych podczas reakcji kwasu ze skałą po 
wykonanym zabiegu. Żelowanie kwasu chloro-
wodorowego jest szeroko stosowane podczas 
stymulowania formacji węglanowych (zarów-
no w kwasowaniu matrycowym i w zabiegach 
szczelinowania).[5] 

W celu zwiększenia lepkości dodawane 
są polimery rozpuszczalne w kwasach, dzięki 
temu możliwe jest selektywne kwasowanie 
i zmniejszenie szybkości filtracji podczas szcze-
linowania. 

Usieciowany kwas
Wysoka lepkość usieciowanego kwasu ma 

doskonałe właściwości opóźniające szybkość 
reakcji, szczególnie podczas głębokiej penetra-
cji formacji skalnych. Są one wykorzystywane 
głównie podczas szczelinowania wapieni. Po-
dobnie jak w przypadku kwasów żelowanych, 
płyny te mają doskonałe właściwości ograni-
czania filtracji i oporów przepływu, formowania 
piany i suspensji zanieczyszczeń.

Kwasowy system sieciowany in-situ zawie-
ra syntetyczny polimer, bufor, czynnik sieciujący, 
który może zawierać wewnętrzny łamacz lepko-
ści lub wykorzystywać zewnętrzny (dodany) ła-
macz lepkości. Sieciowanie żelowanego kwasu 
następuje poprzez zastosowanie sieciowników 
metaloorganicznych. Są to związki boru, glinu, 
tytanu i antymonu. Sieciowanie żelu kwasowe-
go nie zapewnia głębszej penetracji samego 
żelu, poprawia natomiast kontrolę filtracji płynu 
w przypadku złóż o dużej przepuszczalności lub 
szczelinowatości, a także blokuje strefy o wyso-
kiej przepuszczalności. Kwas zatłaczany jest jako 
liniowy żel. Gdy kwas zużywa się w formacji, 
podnosi się pH roztworu i następuje sieciowanie 

kwasu. (przy pH rzędu 2-4). Sieciowanie in-situ 
żelowanych kwasów może generować bardzo 
wysokie lepkości. Sieciowany żel jest wykorzy-
stywany do czasowego blokowania formacji. 
Żel tymczasowo tworzy barierę dla przepływu, 
a kolejne partie zatłaczanej cieczy kwasującej 
kierowane są do innych części złoża. Gdy kwas 
całkowicie się wyczerpie, żel traci swoją lepkość 
(„łamie się”).

Technologia wieloetapowego kwasowania 
z jednoczesnym opóźnianiem reakcji kwa-
sowania 

Taki rodzaj zabiegów stymulacyjnych, 
w których w trakcie jednego zabiegu kwaso-
wania stosuje się kilka różnych cieczy kwasu-
jących zatłaczanych naprzemiennie z innymi 
cieczami technologicznymi, takim jak np. so-
lanki, roztwory polimerów itp. nazywany jest 
wieloetapowym kwasowaniem. Podstawowy-
mi metodami stosowanymi w wieloetapowym 
szczelinowaniu kwasem są techniki kwasowa-
nia: Viscous Fingering (Pad Acid) oraz Viscous 
Acid Fracturing.

Viscous Fingering (Pad Acid) – szczelinowanie 
kwasem z użyciem cieczy wyprzedzającej.

Jest to metoda, w której formacja jest naj-
pierw hydraulicznie szczelinowana przez nie-
reaktywny żel o wysokiej lepkości, zazwyczaj 
żelowany polimer (guma guar). Zabieg ten two-
rzy żądaną geometrie szczeliny (tj. długość, wy-
sokość, i szerokość) i schładza formację przed 
iniekcją kwasu. Następnie, do wytworzonej 
szczeliny zatłaczany jest kwas o niskiej lepkości 
(HCl lub mieszanina HCl z kwasami organiczny-
mi). Na skutek różnicy lepkości, a tym samym 
mobilności obydwu płynów, kwas w postaci 
strug („palców”) przepływa przez płyn szcze-
linujący. Zjawisko to nazywa się „viscous finge-
ring”.[6] 

Metodę szczelinowania Viscous Fingering 
stosuje się we wszystkich złożach węglano-
wych, lecz najlepsze rezultaty daje w forma-
cjach wapiennych i kredowych o zmniejszonej 
miąższości.

Krok Etapy Płyn zabiegowy Objętość cieczy (m3)
(w przybliżeniu)

1 Oczyszczanie (opcjonalnie) Ksylen 2
2 Ciecz wyprzedzająca (Flush) Żel o niskiej lepkości 8-20
3 Zatłaczanie cieczy o dużej 

gęstości 
Zżelowana ciecz o dużej gęstości 
(gelled pad)

40

4 Kwasowanie Spieniony 15-28% HCl 8-40
5 Wypieranie Woda + N2 + środek 

pianotwórczy
Wypieranie kwasu

Tabela 1. Przykład szczelinowania kwasem „viscous fingering” wykorzystującej spieniony 
kwas [6]
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Viscous Acid Fracturing – szczelinowanie lep-
kim kwasem 

Jest innym systemem opóźnianiającym 
szybkość reakcji wykorzystującym systemy lep-
kiego kwasu takie jak, kwas żelowany, emulgo-
wany lub spieniony, a także kwasy z dodatkami 
chemicznymi powodujacymi opóźnianie reakcji. 
Systemy te są wykorzystywane zarówno do 
wytworzenia, jak i do wytrawiania powierzchni 
szczeliny. Zabiegi z lepkim kwasem są stosowa-
ne w heterogenicznych skałach węglanowych, 
takich jak dolomit lub zanieczyszczone wapie-
nie. Zabiegi z lepkimi kwasami stały się najczę-
ściej wykonywanymi zabiegami w tych złożach. 
Podstawowy schemat takiego zabiegu jest na-
stępujący: 

1. Ciecz wyprzedzająca 
2. Etapowe kwasowanie lepkim kwasem 

„viscous acid stage” 
3. Przybitka
Preflush jest stosowany do zainicjowania 

szczeliny, a także do obniżenia temperatury 
w szczelinie i wokół niej. Jest wykonywany 
wodnym roztworem polimeru o lekko zwięk-
szonej lepkości. Następnie wykonuje się „vi-
scous acid stage”, którego celem jest jedno-
czesna propagacja szczeliny i wytrawianie 
jej ścian. W tym etapie zabiegu stosuje się 
typowe kwasy żelowane, emulgowane lub 
kwasy spienione. Możliwe też są kombinacje 
tych kwasów. Najczęściej stosowanym kwa-
sem w zabiegach wykonywanych w złożach 
węglanowych jest 15% HCl, ale można także 
stosować kwasy o wyższych stężeniach, tak 
samo jak mieszaniny HCl z kwasami organicz-
nymi lub tylko kwasy organiczne. Najczęściej 
stosowaną techniką opóźniania reakcji kwasu 
jest stosowanie kwasów żelowanych. Znako-
mitym środkiem żelującym dla 15% HCl jest 
guma xantanowa. Nie ulega on jednak de-
gradacji w temperaturze poniżej 93°C. Z kolei, 
gdy stężenie kwasu HCl jest wyższe od 15%, 
degradacja jest bardzo szybka. Większość 
kwasów żelowanych jest poliakryloamidem. 
Tak zżelowane kwasy są stosowane zarówno 
w niskich jak i wysokich temperaturach. Mogą 
być także sieciowane w celu uzyskania wyso-
kiej lepkości i stabilności żelu. 

Kolejnym etapem zabiegu Viscous acid frac-
turing jest Overflush, który jest istotnym krokiem 
w wykonywaniu zabiegu kwasowania. Jego ce-
lem jest wyparcie kwasu z rur, strefy przyodwier-
towej i przesuniecie objętości kwasu od odwier-
tu, w ten sposób zwiększając obszar penetracji. 
Duża prędkość zatłaczania jest w tym przypadku 
bardzo korzystna. Gdy w zabiegu kwasowania 
stosowany jest lepki kwas, overflush o dużej ob-
jętości może efektywnie zwiększyć wytrawioną 
długość szczeliny. 

W większości złożonych metod szczelino-
wania lepkim kwasem stosuje się naprzemienne 
etapowe zatłaczanie kwasu i wodnych roztwo-
rów polimerów. 

Naprzemienne etapowe kwasowanie służy 
następującym celom: 

1. Tworzy większą wysokość szczeliny, dzię-
ki większej lepkości 

2. Powoduje schładzanie szczeliny, dzię-
ki czemu wzrasta głębokość penetracji 
kwasu (reakcja kwasu jest egzotermicz-
na, obniżenie temperatury w szczelinie 
nie powoduje dodatkowego wzrostu 
szybkości reakcji kwasu ze skałami) 

3. Przemienne zatłaczanie powoduje wzrost 
odległości penetracji kwasu, ponieważ 
wodny roztwór polimeru redukuje filtra-
cję ze szczeliny do matrycy 

W technice przemiennego zatłaczania, 
można stosować dwa rodzaje kwasów o od-
miennych charakterystykach. Jeden rodzaj kwa-
su może zawierać dodatki opóźniające reakcję, 
a drugi może być mieszaniną kwasów bez tych 
dodatków. Druga mieszanina kwasowa będzie 
reagowała szybciej, zwłaszcza w pobliżu strefy 
przyodwiertowej. Celem stosowania takiego 
wariantu kwasowania etapowego jest zwięk-
szenie rozpuszczania skał w pobliżu odwiertu 
przy jednoczesnym zwiększeniu dystansu pene-
tracji. [6]

Inną techniką wieloetapową jest kwasowa-
nie o nazwie Multistage Controlled Acid Frac-
ture (MCAF). Jest to kombinacja wieloetapo-
wego szczelinowania kwasem (Multistage Acid 
Fracturing) i kwasowania zamkniętej szczeliny 
(Closed Fracture Acidizing). W pierwszym etapie 
płyn szczelinujący tworzy i propaguje szczelinę. 
Następnie zatłaczany jest kwas, który reaguje 
z powierzchnią skały w szczelinie. W kolejnych 
etapach płyn szczelinujący nie tylko propaguje 
szczelinę, ale także zmienia kierunek przepływu 
następnych partii kwasu, blokując odpowiednie 
przestrzenie porowe. Płyn szczelinujący (frac 
pad) i kwas są zatłaczane do złoża przemien-
nie, a ostatnim etapem jest kwasowanie za-
mkniętej szczeliny. W opisanej technice zabiegu 

szczelinowania stosuje się kombinacje kwasów 
z różnymi systemami opóźniania reakcji. Stopień 
opóźniania reakcji umożliwia przepływ kwasu 
w głąb formacji. Dużą zaletą tej techniki stymu-
lacji jest możliwość kontrolowania na każdym 
etapie zabiegu propagacji szczeliny, reakcji che-
micznej, filtracji i zmian kierunku przepływu. 

Najważniejsze korzyści ze stosowania tech-
niki MCAF: 

• większa penetracja w głąb formacji 
• bardziej efektywne wykorzystanie zatła-

czanych objętości kwasu 
• lepsze rezultaty stymulacji, z dużą zgod-

nością z przewidywanymi w projekcie
• efektywna kontrola filtracji 
• dobrze wytrawione kanały
• selektywność przepływu 
Badania laboratoryjne oraz testy złożowe 

potwierdzają, że podczas wykonywania za-
biegów stymulacyjnych techniką MCAF można 
kontrolować nie tylko filtrację kwasu, ale rów-
nież szybkość reakcji kwas-skała, dzięki czemu 
technologia ta wpływa również na przewod-
ność szczelin i ich zasięg. Wytworzone szczeli-
ny mogą penetrować do 40-70m, zapewniając 
odpowiednią stymulację złoża. 

Niereaktywna ciecz wyprzedzająca (pad flu-
id) może zmniejszyć temperaturę złoża i obniżyć 
szybkość reakcji kwas-skała. Jak podają autorzy 
[7] technika stymulacji MCAF może spowodo-
wać obniżenie temperatury odwiertu o 60°C 
po wprowadzeniu 20m3 cieczy wyprzedzającej 
(pad fluid). 

Ogólny schemat zabiegu MCAF przedsta-
wiono w tabeli 2.

Podsumowanie i wnioski
Płyn zabiegowy, od którego właściwości 

zależy w znacznej mierze powodzenie za-
biegów kwasowania jest kompozycją wielu 
składników, w tym środków spowalniających 
reakcję. Ich zadaniem jest między innymi zre-
dukowanie szybkości reakcji kwasu z mate-
riałem skalnym. Od kilku lat w skład płynów 
kwasujących włączane są dodatki opóźniajace 
szybkość reakcji zawierające między innymi 

Krok Etap Skład płynu
1 Ciecz oczyszczająca (Preflush) 7,5% HCl + 1,5% ACI +5% rozpuszczalnik
2 Płyn szczelinujący(Frac fluid) Lepki żel
3 Kwas Emulsja kwasowa +ACI+ dodatki
4 Płyn szczelinujący Lepki żel
5 Kwas Emulsja kwasowa +ACI+ dodatki
6 Zamknięcie szczeliny Doprowadzenie do zamknięcia szczelin
7 Kwas Nitryzowany kwas (azotowany kwas)
8 Przybitka (Overflash) Woda + 3% mutual solvent
9 Uruchomienie odwiertu Po godzinie

Tabela 2. Przykład wieloetapowego szczelinowania kwasem – MCAF, [7]
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składniki polimerowe, środki powierzchnio-
wo-czynne, czy płyny lepko sprężyste. Przed-
stawiono i opisano materiały chemiczne służą-
ce do opóźniania reakcji kwasowania, a także 
zaprezentowano pozostałe komponenty do 
cieczy kwasujących, takie jak: inhibitory, od-
czynniki stabilizujące, antyemulgatory, środki 
powierzchniowo-czynne, środki obniżają-
ce opory przepływu. W niniejszym artykule 
przedstawiono wpływ jaki na właściwości 
cieczy szczelinujących ma zastosowanie w ich 
składzie dodatków opóźniających reakcję, 
w porównaniu do stosowanej dotychczas kon-
wencjonalnej mieszaniny kwasowej. Zapre-
zentowano też techniki wykonania zabiegów 
stymulacji z udziałem cieczy kwasujących.
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Diament i Weatherford Ramię w Ramię
5 marca w ratuszu miejskim w Zielonej 

Górze nastąpiło oficjalne podpisanie umowy 
o współpracy pomiędzy Spółką Poszukiwania 
Naftowe Diament i światowej renomy, obec-
nym w 100 krajach koncernem, Weatherford 
International. Uroczystość odbyła się w sym-
bolicznym i przemawiającym na wyobraźnię 
miejscu, a mianowicie sali ślubów. Na spo-
tkaniu stawili się przedstawiciele Diamentu 
i Weatherforda oraz zaproszeni goście, wśród 
nich przedstawiciele lokalnych i wojewódzkich 
władz, członkowie Rady Nadzorczej Spółki 
Diament oraz przedstawiciele zielonogórskiego 
oddziału PGNiG. Honorowy patronat nad uro-
czystością objął prezydent miasta Zielona Góra, 
Janusz Kubicki, który pełnił jedocześnie funkcję 
gospodarza. 

Umowa jest elementem przyjętej przez 
firmę Weatherford strategii ekspansji na rynku 
polskim, głównie ze względu na rozwijający się 
i wysoce perspektywiczny rynek gazu z łupków 
– ang. shale gas. Jednocześnie jest to szansa 
dla obydwu partnerów na stworzenie unikal-
nego w skali kraju zespołu będącego w stanie 
zaoferować operatorom zagranicznym działają-
cym na rynku „Shale Gas” kompleksową i no-
woczesną ofertę serwisów. Zamysłem stron było 
jednocześnie wypromowanie i rozwijanie idei 
międzynarodowej współpracy firm serwisowych 
związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wę-
glowodorów, opartej na partnerstwie, przejrzy-
stości działań, wzajemnym zaufaniu oraz ścisłej 
wymianie wiedzy i doświadczeń. 

Przedstawiciele obydwu firm nie kryli zado-
wolenia z podpisania tego, jakże istotnego i bę-
dącego milowym krokiem na wspólnej drodze 
kooperacji dokumentu. Umowę ze strony Po-
szukiwań Naftowych Diament podpisali: prezes 
Spółki – Ryszard Chylarecki oraz wiceprezes, dy-
rektor finansowy – Jarosław Pogoda. Po stronie 
Weatherforda sygnatariuszami umowy zostali: 
Frederico Justus – Area General Manager Con-
tinental Europe oraz Rafał Fryzowicz – Busines 
Development Manager Poland.

– Mówiąc o biznesowych efektach, są one 
nie do przecenienia. Porozumienie przewidu-

je wspólne występowanie i współdziałanie na 
wszystkich rynkach, które uznamy z punktu 
widzenia biznesowego za atrakcyjne. Diament 
i Weatherford, czy też Weatherford i Diament, 
będą zgodnie z ideą umowy wzajemnie się 
uzupełniały w celu stworzenia kompleksowej, 
spełniającej najwyższe standardy oraz nie mają-
ce odpowiednika w Polsce, oferty serwisów na 
potrzeby rynku ropy i gazu ziemnego – wyraził 
swoją opinię prezes Poszukiwań Naftowych Dia-
ment, Ryszard Chylarecki. 

Głównymi punktami zawartej umowy są:
– podjęcie współpracy w zakresie ofero-

wania kompleksowych i zintegrowanych 
usług na terenie Polski oraz innych kra-
jów europejskich

– wymiana doświadczeń i wiedzy poprzez 
uruchomienie systemu szkoleń dla pra-
cowników obu firm

– współpraca w zakresie technologii 
i sprzętu

– współpraca w zakresie prowadzonych 
działań marketingowych oraz promo-
cyjnych

Umowa jest jednocześnie szansą dla mia-
sta i regionu. Obopólny sukces Poszukiwań 
Naftowych Diament – jednego z większych 
pracodawców w Zielonej Górze i Weatherforda, 
z pewnością przyniesie wymierne korzyści go-
spodarcze dla regionu. Udana kooperacja part-
nerów umożliwi pojawienie się Zielonej Góry na 
mapie miast, które obecnie liderują jako loka-
lizacje biznesu związanego z poszukiwaniem 
gazu z łupków w Polsce.   

Fot. arch. PN Diament

Fot. arch. PN Diament
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– To porozumienie jest szansą dla obu 
stron, ale także szansą dla samej Zielonej Góry. 
Wszyscy wnoszą do tej kooperacji to, co mają 
najlepsze, mam tu na myśli nie tylko kapitał 
i technologie, ale przede wszystkim doświad-
czenie i zaangażowanie pracowników. Wydaje 
mi się, że możemy powiedzieć o bardzo dobrym 
klimacie do współpracy. W moim przekonaniu 
to pozwoli nam wszystkim rozwijać się i dlate-

Fot. arch. PN Diament Fot. arch. PN Diament

go mam naprawdę duże oczekiwania związane 
z tą współpracą – podsumował po uroczystości 
dyrektor generalny na Europę Kontynentalną fir-
my Weatherford, Frederico Justus.

Przed obiema stronami umowy jest jesz-
cze spora droga do przebycia w celu pełnej 
integracji świadczonych usług oraz zyskania 
zaufania klientów dla wspólnych działań. 
Obydwaj partnerzy są jednak przekonani, iż 

podpisana umowa oraz już rozpoczęte wspól-
ne prace serwisowe są dużym krokiem w tym 
kierunku. 

Piotr Chełmicki 
Dział Marketingu Poszukiwania 

Naftowe Diament

Łukasiewicz dobrym 
patronem

Oddział w Zielonej Górze
Zespół Szkół Stowarzyszenia 

Oświatowego w Dębnie 8 marca ob-
chodzi święto patrona szkoły – Igna-
cego Łukasiewicza. Wzięliśmy udział 
w uroczystościach. 

Zostaliśmy zaproszeni na obchody Święta 
Patrona, które przypadają na 8 marca – jest to 
bowiem dzień urodzin pioniera przemysłu naf-

towego. Podczas uroczystej gali uczniowie pre-
zentowali projekty związane z Łukasiewiczem. 
Pracownik Ekspedytu Barnówko Tadeusz Pie-
trzak, od lat współpracujący ze szkołą, otrzymał 
szczególne wyróżnienie – statuetkę „Ignasia”. 
Kiedy uczniowie i grono pedagogiczne zastana-
wiało się, kogo wybrać na patrona, to Tadeusz 
Pietrzak podpowiedział im, że mógłby nim być 
Ignacy Łukasiewicz. 

Oddział współpracuje ze Stowarzyszeniem 
od kilku lat. Byliśmy m.in. sponsorem konkursów 
wiedzowych organizowanych przez szkołę. Ucznio-
wie brali udział w zeszłorocznych uroczystościach 
barbórkowych. W ramach projektu „Bogactwa 
naturalne naszej gminy” przeprowadzili wywiady 

z pracownikami Oddziału, m.in., z kierownikiem 
pobliskiej kopalni KRNiGZ Dębno. Wywiady zna-
lazły się w szkolnym biuletynie okolicznościowym. 

Magdalena Wajda 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Tadeusz Pietrzak, pracownik Oddziału otrzymał statuetkę „Ignasia” za to, że pomógł stworzyć 
szkolną bibliotekę i był autorem pomysłu, by patronem szkoły został Ignacy Łukasiewicz 
Fot. Magdalena Wajda

W imieniu dyrektora Oddziału Dorota Mundry, kierownik Działu Promocji i PR oraz Barbara 
Górka z OK Gorzów Wlkp. wręczyły na ręce pani dyrektor szklaną kostkę przedstawiającą po-
mnik znajdujący się przed siedzibą naszego Oddziału. Fot. Magdalena Wajda
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Straty gazu wynikające z ulotu 
gazu wskutek nieszczelności gazo-
ciągów oraz braku optymalizacji ci-
śnienia roboczego w sieci są istotną 
pozycją w kosztach operatorów sys-
temu dystrybucyjnego. Aby te starty 
zmniejszyć, Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa wdrożyła pilotażowy 
projekt Inteligentne Obszary Bilan-
sowania. Szacuje się, że dzięki temu 
uda się obniżyć wskaźnik strat o oko-
ło 0,5 procent, co pozwoli zaoszczę-
dzić kilka milionów złotych. 

Projekt polega na wprowadzeniu syste-
mów automatycznej regulacji ciśnienia w sta-
cjach gazowych i na wyposażeniu odbiorców 
grup taryfowych I – IV w inteligentne ga-
zomierze, pozwalające na zdalny odczyt ich 
bieżących i przeszłych wskazań drogą radio-
wą. Dotąd regulacja ciśnienia, czyli zmiana 
parametrów pracy stacji gazowej była wy-
konywana dwa razy w roku, uwzględniając 
sezonowość poboru. Zapotrzebowanie na 
paliwo gazowe zmienia się jednak nie tylko 

zależnie od pory roku, ale także w różnych 
okresach doby. Nowe rozwiązanie pozwala 
dostosowywać ciśnienie automatycznie, na 

Inteligentne Obszary Bilansowania

Leszek Łuczak

podstawie stałej analizy pracy sieci. Bieżąca 
optymalizacja ciśnienia to zmniejszenie strat 
gazu, gdyż zbyt wysokie ciśnienie w sto-
sunku do potrzeb odbiorców powoduje, że 
przez nieszczelności w gazociągach wypływa 
więcej gazu. Nieszczelności gazociągów są 
oczywiście likwidowane, ale nie wszystkie są 
zlokalizowane, pojawiają się też ciągle nowe. 
Dotyczy to przede wszystkim gazociągów 
stalowych. Natomiast zainstalowanie u od-

biorców domowych inteligentnych gazocią-
gów umożliwi pełne bilansowanie systemu 
i precyzyjne określenie strat gazu. 

Program IOB wdrożono od początku 
tego roku w pięciu strefach dystrybucyjnych 
– w Turku, Poniecu, Płotach, Margoninie 
i w jednej z dzielnic Kołobrzegu. Wybrano stre-
fy z liczbą odbiorców około jednego tysiąca, 
z przewagą gazociągów stalowych. U wszyst-
kich odbiorców w tych strefach zainstalowano 
inteligentne gazomierze (system smart mete-
ring), a stacje gazowe wyposażono w systemy 
automatycznej regulacji ciśnienia. 

Wielkopolska Spółka Gazownictwa jest 
jedynym OSD, który wdraża oba systemy jed-
nocześnie. Na podstawie wyników realizacji 
tego projektu podjęta będzie decyzja, czy 
warto wprowadzić to rozwiązanie w całej 
spółce. 

Leszek Łuczak
Doradca Zarządu

Wielkopolska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.

Zdalny odczyt wskazań domowych gazomierzy w Kołobrzegu. Fot. arch. WSG

System automatycznej regulacji ciśnienia w sieci firmy Fiorentini. Fot. arch. WSG



17
3(167)/2012

marzec

Pilska NAFTA rozpoczęła reali-
zację trzeciego już otworu poszuki-
wawczego na zlecenie kanadyjskiej 
firmy Talisman Energy. Po Lewinie 
i Rogitach przyszedł czas na Szym-
kowo.

NAFTA Piła po raz 
trzeci dla Talismana

Prace prowadzone są na terenie gminy 
Brodnica. 3 marca br. odbyło się uroczyste roz-
poczęcie projektu. Zaproszeni goście, a wśród 
nich przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska, lokalnych władz i mieszkańcy, mogli 
zapoznać się ze specyfiką prac prowadzonych 
na tym terenie oraz zwiedzić teren wiertni.

Prace wiertnicze przebiegają według za-
planowanego na spotkaniu poprzedzającym 
wiercenie schematu. Korzystanie ze wspólnych 
doświadczeń, nabytych w trakcie wykonania 
poprzednich odwiertów owocuje dobrą orga-
nizacją pracy. Wspólna analiza zagadnień pod 
względem merytorycznym, jak i spełnianie 
wysokich kryteriów nakierowanych na bezpie-
czeństwo realizowanego projektu i środowiska 
naturalnego daje  poczucie dobrze wykonywa-
nej pracy – mówi Waldemar Jaworski, project 
manager PNiG NAFTA Sp. z o.o.

Zgodnie z założeniami projektu, odwiert 
Szymkowo-1 sięgnie głębokości 4200 m. Prace 
wiertnicze potrwają około 60 dni, na ich potrze-
by Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. 
wykorzystuje włoskie urządzenie Massarenti 
6000 E.

Zespół Promocji
PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile

Fot. arch. Talisman Energy

Fot. arch. Talisman Energy

Fot. arch. Talisman Energy

28 lutego postawiono maszt. Fot. Willie Larkin, Talisman Energy
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Spośród kilkudziesięciu kandyda-
tów do tytułu Złotego Inżyniera 2011 
największe uznanie kapituły konkur-
sowej w kategorii Menedżer zdobył 
prezes PNiG NAFTA Sp. z o.o. – 
Henryk Dytko.

W ramach XVIII edycji Plebiscytu Czytel-
ników Przeglądu Technicznego tytuł Złotego 
Inżyniera przyznano w sześciu kategoriach: 

Prezes Złotym 
Inżynierem 2011

Menedżer, Zarządzanie, Jakość, Nauka, Hi-
-Tech i Ekologia. Wyróżniono też Srebrnych In-
żynierów, Młodych Inżynierów i Honorowych 
Złotych Inżynierów Przeglądu Technicznego.

Uznaliśmy, że trzeba przypomnieć społe-
czeństwu rolę, jaką w zachodzących przemia-
nach odgrywają inżynierowie. Nasz plebiscyt 
miał im dodać należytego blasku i przypo-
mnieć, że bez nich trudno będzie szybko 
wyrównać technologiczne zapóźnienie kraju 
– mówi o konkursie Ewa Mańkiewicz-Cudny, 
prezes FSNT-NOT, redaktor naczelna „Przeglą-
du Technicznego”. 

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień od-
była się 2 marca br. w Warszawskim Domu 
Technika NOT. Nagrodzę prezesowi Henry-
kowi Dytko wręczył były premier RP i prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego – prof. 
Jerzy Buzek, uhonorowany tytułem Diamento-
wego Inżyniera 2011.

Laureaci plebiscytu o tytuł Złotego In-
żyniera od lat pokazują, że to oni w insty-
tucjach, na uczelniach i w firmach są solą 
polskiej gospodarki. Całej rodzinie Złotych 
Inżynierów życzymy, by ich sukcesy przekła-
dały się na sukces polskiej gospodarki, a im 
samym dawały satysfakcję – dodaje Mańkie-
wicz-Cudny.

Plebiscyt o tytuł Złotego Inżyniera jest 
organizowany od 18 lat przez Naczelną Orga-
nizację Techniczną i redakcję Przeglądu Tech-
nicznego. Przegląd Techniczny to najstarsze 
polskie pismo. Jest wydawany od 1866 roku 
i właśnie obchodzi 146 rocznicę powstania. 

Zespół Promocji
PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile

Fot. arch. PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile

Fot. arch. PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile

Fot. arch. PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile
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„Srebrny Inżynier” 
w MSG

Renata Łatanik

W kolejnej, XVIII już edycji kon-
kursu organizowanego przez redakcję 
„Przeglądu Technicznego i Naczel-
ną Organizację Techniczną, tytułem 
„Srebrnego Inżyniera” wyróżniony 
został Wojciech Kietliński z Mazo-
wieckiej Spółki Gazownictwa. 

tytułem „Srebrnego Inżyniera” przepracował 
w gazownictwie 12 lat. Absolwent Politechniki 
Warszawskiej – Inżynieria Środowiska, w zakre-
sie – Inżynierii Gazownictwa oraz studiów pody-
plomowych w Szkole Głównej Handlowej (w za-
kresie Zarządzania). Obecnie Wojciech Kietliński 
zajmuje stanowisko dyrektora Biura Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym w Oddziale Zarząd Przed-
siębiorstwa Mazowieckiej Spółki Gazownictwa. 
Wcześniej zajmowane stanowiska to m.in.: 

kierownik Biura Zarządzania Majątkiem Siecio-
wym, kierownik działu Zarządzania Technicz-
nego (MSG), Specjalista Inspektor (PGNIG S.A. 
Gazownia Warszawska).

Jako dyrektor Biura ZMS jest odpowie-
dzialny za politykę spółki w tym obszarze. Jest 

Wyniki ogłoszone zostały 2 marca br. 
w Warszawskim Domu Technika NOT. Nagrody 
Diamentowego, Złotego i Srebrnego Inżyniera 
przyznawane są w pięciu kategoriach: Nauka, 
Nowe technologie, Ekologia, Jakość i Menedżer. 

Tegorocznym „Diamentowym Inżynierem” 
został prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek, natomiast 
w gronie „Złotych Inżynierów” znaleźli się m.in. 
inż. Henryk Dytko – prezes Zarządu Poszukiwa-
nia Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o.o. w Pile, inż. 
Zbigniew Gołąbiewski – założyciel i wiceprezes 
Zarządu PROMOTECH Sp. z o.o. w Białymstoku, 
czy mgr inż. Piotr Kurzawa – inżynier kontraktu, 
kierownik zespołu inwestora na placu budowy 
Polskiego LNG SA w Świnoujściu. Wojciech Kie-
tliński z MSG, który jest jednym z wyróżnionych 

inicjatorem działań rozwojowych – dzięki wy-
korzystaniu nowoczesnych rozwiązań techno-
logicznych, informatycznych i organizacyjnych. 
Jego zasługą jest wdrożenie niekonwencjonal-
nych metod kontroli sieci gazowej. 

Renata Łatanik 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Fot. arch. MSG

Fot. arch. MSG

Fot. arch. MSG
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Spółka PNiG Kraków zaprezentowała urządzenie  
Drillmec 2000 HP Walking Rig podczas dni otwartych 
na terenie otworu Lubycza Królewska-1

7 marca 2012r na terenie otwo-
ru Lubycza Królewska-1 odbyło się 
zwiedzanie nowoczesnego urządze-
nia Drillmec 200 HP Walking Rig 
skonstruowanego z myślą o wier-
ceniu otworów poszukiwawczych 
i eksploatacyjnych na projektach 
„shale gas”.

Wśród grona prawie 100 osób, które przy-
jęły zaproszenie Zarządu PNiG Kraków Sp. z o.o. 
znaleźli się m.in. przedstawiciele liczących się 
na rynku firm operatorskich (PGNiG, Cuadrilla, 
Czech Oil Company, Dart Energy, Lane Energy, 
Orlen, RAG Hungary, San Leon, etc.); firm kon-
traktorskich (spółki z grupy PGNiG SA, Hallibur-
ton, Ensign, MND, etc.);  producenci sprzętu 
wiertniczego (Drillmec, NOV, M-I SWACO), in-
stytucje finansowe, urzędy górnicze, jak i przed-

stawiciele świata nauki (kadra wykładowcza 
Akademii Górniczo-Hutniczej). 

Podczas zwiedzenia urządzenia w kilku-
nastoosobowych grupach, Zarząd wraz załogą 
PNiG Kraków Sp. z o.o. zaprezentował uczest-
nikom spotkania samo urządzenie, jak też jego 
nowoczesne rozwiązania, tj. Walking System,  
Automated Catwalk, Top Drive System, Iron Ro-
ughneck.

Dillmec 2000 HP Walking Rig - Walking Sys-
tem, Automated Catwalk, Top Drive System,  
Iron Roughneck.

Najważniejsze zalety tych funkcji i syste-
mów, mające ogromne znaczenie podczas reali-
zacji projektów wiertniczych, to redukcja czasu 
przewózki urządzenia, zapewnienie lepszej 
kontroli nad otworem oraz znaczne zwiększenie 
bezpieczeństwa, a także optymalizacja kosztów 
projektu robót wiertniczych.

Walking System zapewnia proste prze-
mieszczenie urządzenia na następną lokalizację, 
jest wyjątkowo przydatny w realizacji projek-
tów związanych z potrzebą odwiercenia kilku 
otworów mieszczących się w bliskiej odległości, 
na przykład w projektach związanych z wydo-
byciem gazu łupkowego. System ten eliminuje 
potrzebę demontażu, tradycyjnego transportu 
i ponownego montażu konstrukcji przy prze-
mieszczaniu urządzenia pomiędzy otworami, co 
w znacznym stopniu redukuje czas niezbędny 

na przewózkę. Urządzenie przemieszane jest 
przy pomocy hydraulicznego napędu – „stóp", 
które w bezpieczny i kontrolowany sposób pod-
noszą i przesuwają wiertnię do następnej lokali-
zacji z pełną precyzją i zachowaniem stabilności 
konstrukcji.

Mechanizm Automated Catwalk zapewnia 
lepszą wydajność, bezpieczeństwo i niezawod-
ność podczas podnoszenia przewodu wiert-
niczego – rur płuczkowych, obciążników, rur 
okładzinowych z rampy rurowej na szyb wiertni. 
Mechanizm ten eliminuje potrzebę manualnego 
podnoszenia przewodu wiertniczego. Dzięki 
możliwości zdalnego sterowania urządzenie 
może być kontrolowane z poziomu podłogi 
wiertni jak również z poziomu gruntu. Wcią-
garka hydrauliczna podnosi przewód wiertniczy 
do poziomu szybu pod odpowiednim kątem 
i na określoną wysokość, co ułatwia bezpieczne 
i skuteczne zapięcie przewodu na elewatorze. 
Czas cyklu przenoszenia przewodu wiertniczego 
z podestu na szyb lub z szybu na podest jest 
mniejszy niż 20 sekund.

Top drive NOVTDS-11SAT – górny na-
pęd przewodu wiertniczego, obraca przewód 
wiertniczy i umożliwia wiercenie przy użyciu 
trzech kawałków przewodu jednocześnie, przy 
zapewnieniu maksymalnego momentu obro-
towego i regulacji obrotów. Użycie górnego 
napędu przewodu wiertniczego przyśpiesza 
proces wiercenia, pozytywnie pływa na bezpie-

Fot. arch. PNiG Kraków Sp. z o.o.

Fot. arch. PNiG Kraków Sp. z o.o.
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czeństwo pracy, jak również zmniejsza ryzyko 
i częstotliwość występowania przychwycenia 
przewodu wiertniczego.

Urządzenie Drillmec 2000 HP Walking Rig 
wyposażone jest również w Iron Roughneck 
służący do skręcania przewodu wiertniczego. 
Ten klucz składa się z systemu skręcającego 
i oddzielnej hydraulicznej jednostki napędowej 
400V/50Hz. Proces skręcania przewodu jest 
prawie całkowicie zautomatyzowany, wiertacz 

steruje urządzeniem zdalnie, co zwiększa efek-
tywność i bezpieczeństwo pracy. Zwiększona 
szybkość skręcania/rozkręcania przewodu, 
zmniejsza ryzyko błędów i uszkodzeń, a co za 
tym idzie zwiększa efektywność ekonomiczną 
całej operacji.

Zarząd PNiG Kraków Sp. z o.o. serdecznie 
dziękuje wszystkim uczestnikom spotkania za 
tak liczne przybycie oraz zainteresowanie wyka-
zane najnowszym urządzeniem Drillmec 2000 

HP Walking Rig, jednocześnie mając nadzieję 
na owocną współpracę podczas realizacji prac 
wiertniczych w przyszłości.

Anna Jarosz
Poszukiwania Nafty i Gazu

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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Wszystko zaczęło się w 1962 roku. 
Po negatywnym otworze Grobla-1, 
od którego wzięła nazwę kopalnia, 
wiertnicy z krakowskich „poszuki-
wań” dowiercili się do ropy w otwo-
rze Grobla-2 w Zielonej. Odwiert 
zagospodarowano bardzo szybko, 
a produkcja przebiegała samoczyn-
nie, trzy tony na dobę…

Kopalnia podlegała Zakładowi Eksploata-
cji Partynia z siedzibą w Mielcu. Dyrektorem 
naczelnym był Zygmunt Jurczak, technicznym 
– Adam Nowak (późniejszy dyrektor jasielskich 

„poszukiwań”), głównym geologiem – Leopold 
Michalus, szefem produkcji – Jan Wantuch, 
głównym mechanikiem – Zdzisław Dusza, kie-
rownikiem inwestycji – J. Skupiński, zaś jego za-
stępcą –Stanisław Firlit. Na stanowisko kierow-
nika nowo powstałej kopalni został powołany 
Jan Krok. W tym samym roku oddano do eksplo-
atacji dwa następne odwierty: G-3 i G-34.

Ropę wywożono autocysternami na Eks-
pedyt Wojsław koło Mielca. Nic nie zapowia-
dało, że będzie tu wielka ropa. Ale wiercono 
dalej. Punktem zwrotnym w historii Kopalni 
Grobla było dowiercenie odwiertu Grobla-9 
w czerwcu 1963 roku w Woli Drwińskiej. Po 

odpaleniu perforatora długości 2 mb w głę-
bokości 777-779 (piaskowiec cenomański) 
nastąpiło wyrzucenie płuczki, a po niej zga-
zowanej ropy. By zapuścić rurki produkcyjne 
wtłaczano przez 5 dni płuczkę barytową, aż do 
uspokojenia otworu. Zagospodarowanie było 
błyskawiczne. Montaż separatora, zbiorników, 
nalewaka nadzorował osobiście dyrektor Zyg-
munt Jurczak. Po uzyskaniu zgody OUG przy-
stąpiliśmy do próbnej eksploatacji i ustalono 
zwężkę ø 4, na której odwiert produkował 24 
tony na dobę. 

Nafta i ludzie – czas dumy, 
czas wspomnień

Pół wieku kopalni Grobla

Oddział w Sanoku

Stopniowo dowiercano ropę w następnych 
otworach (G-11, produkcja 32 t przy zwężce 
ø5). W latach 1963-1965 rozwiercono prawie 
wszystkie odwierty w cenomanie. Nastąpił 
ogromny boom inwestycyjny i produkcyjny. 
Kopalnia otrzymała rangę ośrodka, którego 
kierownikiem od 1966 roku został Bolesław 
Gunia (ojciec Zbigniewa i Witolda – dziś kon-
tynuujących tradycje naftowe), a zastępcą Józef 
Długosz. W szczytowym okresie kopalnia liczyła 
ponad 300 pracowników.

Ze względów organizacyjnych podzielono 
kopalnie na:

– Grobla Wschód – kierownik Kazimierz 
Krawczyk,

– Grobla Zachód – kierownik Zdzisław Bą-
czyk,

– Stabilizacja z gazoliniarnią – kierownik 
Ryszard Koszer (później Zygmunt Pilch),

– Ekspedyt Ropy – kierownik Karol Świerz.
Początkowo wykonano tymczasowy Ekspe-

dyt Ropy w Bochni. Na terenie stacji kolejowej 
napełniano cysterny wagonowe. Podróżni kręcili 

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

Grobla – Dziennik Polski 29.07.1965 r.
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nosem, pytając: – Co tak cuchnie? bochnianie 
z dumą odpowiadali: – Gdzie tam cuchnie, to 
ropa pachnie!.

Inwestycje szły teraz pełną parą, prowadzo-
ne przez ZBKN Krosno. Wybudowano Ośrodek 
Centralny z zapleczem warsztatowym, 4 ośrodki 
grupowe: G-9, G-11, G-81, G-87, nowy Ekspe-
dyt Ropy, domy mieszkalne w Mikluszowicach, 
a przed wszystkim ropociąg Grobla-Bochnia 
o długości 16 km. Była to najpilniejsza inwesty-
cja, gdyż  produkcja wyniosła w 1968 roku 700 
ton na dobę, a jeszcze trzeba było przetłoczyć 
200 t ropy na dobę z Pławowic, którą przyjmo-
wano ropociągiem. By ułatwić przetłaczanie ta-
kiej ilości ropy wybudowano systemem gospo-
darczym przepompownię ropy w połowie trasy 
w Gawłówku.

W czasie eksploatacji złoża napotkano na 
niespotykane utrudnienia. Gaz towarzyszący 
ropie był niezwykle agresywny, o zawartości 
siarkowodoru do 30g/m3. Ropa parafinowa 
zawierała do 5% parafiny i była „zasiarczona”. 
Niezwykle uciążliwe było odparafinowanie syfo-
nówek i rurociągów. Rurki syfonowe najskutecz-
niej oczyszczało się metodą przez zapuszczanie 
skrobaka w głąb parafinowania, tj. 300-400 
m. Ropociągi oczyszczano przepłukując syste-
matycznie każdy ropociąg raz w tygodniu roz-
tworem gorącej wody o temp. 750C z „ mer-
solanem”. Na jednym odwiercie zamontowano 
automatyczne urządzenie ADU-3. Posiadało ono 
programator do ustalenia cyklu pracy i głęboko-
ści skrobania. W dłuższej perspektywie nie zdało 
to jednak egzaminu z powodu częstych awarii. 
W historii kopalni nie można pominąć erupcji 
z odwiertu G-70. W lipcu 1965 roku, podczas 
prac przy zapuszczaniu syfonówek, nastąpiła 
erupcja ropy, która trwała 36 godzin, aż do mo-
mentu do zaczopowania. Ropę nagromadzoną 
w rowach zebraliśmy i wywieźliśmy do rafinerii 
w ilości 2500 t.

W latach 1970 i 1972 kopalnię nawiedziła 
powódź. Przez pęknięte wały wiślane woda za-
lała kopalnię do wysokości 2,5 m. W roku 1972 
woda oparła się na wałach Drwinki. O szko-
dach, jakie wyrządziła woda w urządzeniach 

i budynkach nie da się opowiedzieć w paru 
słowach. I z tej klęski żywiołowej załoga wyszła 
zwycięsko. Praca była niezwykle ciężka – brak 
dojazdów, rury transportowaliśmy konno. 

W tym miejscu warto wymienić kierowni-
ków kopalni. Byli to: 

• Jan Krok,
• Bolesław Gunia,
• Marian Twaróg,
• Sylwester Gondek (1972-1976), 
• Ryszard Koszler (1976-1998),
• Bronisław Maziarka (1998-2007), 
• Tomasz Londo (od 2008 do dziś). 

W trudnych warunkach wyrosło wielu 
pracowników, którzy kadrowo zasilili nowo po-
wstałe kopalnie. Byli wśród nich: Ignacy Paluch-
niak, Zygmunt Niekowal, Józef Zajdel, Kazimierz 

Zwierzyński, Piotr Zawartka, Czesław  Pęcak (kil-
ku z nich przeszła do pracy na kopalnie w okoli-
cach Poznania i Zielonej Góry), Zdzisław Brączyk, 
Marian Gardzina, Sylwester Gondek.

Warto przypomnieć, że jak na wszystkich 
kopalniach, tak i na Grobli co najmniej 20 pra-
cowników związało się życiowo z tym rejonem, 
zakładając rodziny. Wszyscy pracownicy byli 
dumni z tego, że pracowali na takiej kopalni. 
Kierownik Gunia, kiedy ze względów rodzinnych 
wyjeżdżał z Grobli, wspomniał przy pożegnaniu, 
że jest dumny z tego, iż dane mu było kierować 
taką kopalnią.

Kończąc, chciałbym złożyć hołd wszystkim 
pracownikom – zarówno byłej Dyrekcji Przed-
siębiorstwa Kopalnictwa Naftowego Mielec, jak 
i zatrudnionym w ruchu, na kopalni, za niezwy-
kłe zaangażowanie w pracy w tak wyjątkowym 
i trudnym miejscu. Pozwolę sobie wymienić 
kilkunastu z nich: Władysław Cygan, Wacław 
Szurek, Jan Krupa, Stefan Ząbkiewicz, Ryszard 
Koral, Stanisław Barud, Stanisław Grysztar, 
Franciszek Bukowiec, Bolesław Świerz, Cze-
sław Woźniak, Jan Piekarz, Edward Nowotny, 
Władysław Krzysik. Eugeniusz Kosiba, Włady-
sław Pawłowski, Franciszek Ciejka, Józef Pryga, 
Władysław Dzik. 1 kwietnia 1976 roku kopalnia 

Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

Niezawodne KRAZy. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w SanokuPowódż na kopalni Grobla. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

Sylwester Gondek. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku
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weszła we władanie Dyrekcji Sanockiego Zakła-
du Górnictwa Nafty i Gazu oraz kierownictwa 
Ośrodka Kopalń w Tarnowie z kierownikiem 
Kazimierzem Długoszem.

Przez te wszystkie lata, kopalnia Grobla 
pracowicie i odpowiedzialnie wydobywa ropę 
naftową. Zmieniali się ludzie, zmienił się ustrój, 
zmieniła się ekonomia, zmianom i wielu prze-
obrażeniom organizacyjnym towarzyszyło utwo-
rzenie w Warszawie PGNiG, następnie wejście 
spółki na giełdę, ale ropa ze złoża Grobla jest 
wciąż cennym, a może nawet cenniejszym niż 
dawnej skarbem wyrywanym Ziemi.

Stanisław Gondek
PGNiG SA Oddział w Sanoku

Podłoże:
PREKAMBR – utwory bardzo mocno zaburzone 
i bardzo stare, wiek najmłodszych – 700 mln lat 
(w odwiertach Puszcza-2 i Puszcza-3),
KAMBR – zlepieńce – 600 mln lat (odwiert Mi-
kluszowice-1),
DEWON – wapienie i dolomity – wiek 360 mln 
lat (występują tu Amfipory),
KARBON – wapienie i margle – wiek 270 mln 
lat (odwiert Grobla-1),
TRIAS –  dolomity i czerwone zlepieńce – wiek 
200 mln lat (odwiert Puszcza-4),
JURA – piaskowce, margle i wapienie – wiek 
160 mln (ZŁOŻE),
KREDA – piaskowce cenomanu – wiek 100 mln 
lat (ZŁOŻE). 

Nadkład:
– 150 - 370 m wapieni, stanowiących natu-

ralne uszczelnienie dla złoża 
– MIOCEN – piaskowce, anhydryty, gipsy, 

łupki - 600 m i „bardzo młode”, bo tylko 6 
mln lat,

– CZWARTORZĘD – gliny, piaski, żwiry – 
pierwsze 40 m można stwierdzić przy kopa-
niu studni, wiek tych osadów to „zaledwie” 
ostatnie 100 tysięcy lat.

Geneza powstania ropy naftowej
Okres kredy jest bardzo ważny dla utwo-

rzenia złoża Grobla. W kredzie panował bardzo 
ciepły i dość wilgotny klimat. Nawet na biegunie 
średnia roczna temperatura wynosiła około plus 
4°C i zimą raczej nie spadała poniżej zera. Pod 
koniec wczesnej kredy zaczęło się największe 
w dziejach Ziemi podnoszenie się poziomu wód, 
dzięki czemu w późnej kredzie poziom wszech-
oceanów był wyższy od dzisiejszego o ponad 

200 metrów. Znaczna część lądów uległa zala-
niu i utworzyły się tam liczne płytkie morza. 

Okres jury i kredy cechuje się występowa-
niem różnorodnej i bardzo już rozwiniętej flory 
i fauny. W toni wodnej mórz dominowały amo-
nity o znaczeniu skałotwórczym, a na lądzie 
dominowały dinozaury. Przez przeobrażenie 
szczątków roślinnych i zwierzęcych nagroma-
dzonych wraz z okruchami minerałów w osa-
dach morskich powstały złoża węglowodorów.

Czynnikami powodującymi przejście sub-
stancji organicznej w bituminy są prawdopo-
dobnie: środowisko redukujące (bez dostępu 
tlenu), odpowiednia temperatura, wysokie 
ciśnienie, działalność bakterii, oddziaływanie 
pierwiastków promieniotwórczych i inne.

Wydobycie ze złoża GROBLA 
od początku eksploatacji 
do 31 grudnia 2011 roku: 
– ropa naftowa – 2 774 tys. ton 
– gaz ziemny towarzyszący – 145 mln nm3

Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

Kilka słów o geologii i wydobyciu ze złoża Grobla

Złoże ropy naftowej Grobla, przekrój geologiczno-złożowy I-I. Mapa przeglądowa. U. Gawlik
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Złoże ropy naftowej Grobla, przekrój geologiczno-złożowy III-III. Mapa przeglądowa. U. Gawlik

Ta wielkość wydobycia stawia złoże Grobla 
na PIERWSZYM miejscu w Polsce!

Kilka danych statystycznych 
z historii złoża:
– data rozpoczęcia badań – 22.04.1961 r. 

(wiercenie odwiertu Grobla-1)
– data zakończenia badań – 06.01.1983 r. 

(ostatnie wiercenie Grobla-105)    
– liczba wykonanych wierceń – 99 odwier-

tów
– łączny metraż wierceń – 80 376 m 

Na 99 wykonanych odwiertów z 63 otwo-
rów (co stanowi prawie 65%) otrzymano prze-
mysłowy przypływ ropy. 

I etap wierceń (najbardziej intensywny) – 
w latach 1961-1967 wykonano 81 wierceń, 
w tym 48 pozytywnych.

II etap – w latach 1977-1983 wykonano 17 
odwiertów, w tym 14 pozytywnych.   

Grobla – teraźniejszość 
(stan na 30.12.2011 r.) 
– liczba odwiertów udostępniających złoże – 25
– odwierty samoczynne – 6
– odwierty pompowane indywidualnie – 11
– odwierty do zatłaczania wody złożowej – 3

NAJ-, NAJ-, NAJ-  Grobli: 
– najgłębszy odwiert – Grobla-1 (1340 m)
– najpłytszy odwiert – Grobla-10 (576 m)
– najlepszy odwiert w ciągu 50 lat – Gro-

bla-54 (300 tys. ton ropy)
– najlepsze lata Grobli – 1965-1972, czyli 7 

lat tzw. „tłustych” (150-250 tys. ton/rok)
– największe wydobycie – rok 1968 (250 tys. 

ton ropy naftowej!)
– najbardziej aktualne roczne wydobycie – 

rok 2011 – 5,9 tys. t.
– najwyższa wydajność w historii – Gro-

bla-51 (1860 ton/miesiąc) 
– najwyższa wydajność obecnie – Grobla-49 

(1180 tony/rok + 70 tys. nm3 gazu)

Do wydobycia pozostało 
(stan na dzień 31.12. 2011 r.)
– ropa naftowa –  62 841 ton 
– gaz ziemny towarzyszący – 55,4 mln nm3

Wg notowań giełdy nowojorskiej z dnia 
14.02.2012 r. cena baryłki ropy przekroczy-
ła 116 $. Na chwilę obecną bogactwo złoża  
Grobla jest więc nadal warte: 56 275 372 $ 
(248 944 080 PLN).

Urszula Gawlik
Paweł Uznański

PGNiG SA Oddział w Sanoku

Eksploatacja złoża kopalni Grobla rozpoczęła się w czerwcu 1962 roku. Początkowo 
eksploatowano samoczynnie ropę z odwiertu G-2 w ilości 3 ton na dobę. Załoga liczyła 8 
osób. Gdy doszły odwierty G-3 i G-4, załoga sądziła, że to szczyt możliwości. Zagospoda-
rowanie odwiertu G-2 pozwalało na magazynowanie ropy i przetłaczanie do autocysterny 
za pomocą pompki skrzydełkowej, tzw. „figiel-pompki”. By napełnić beczkowóz, pracownik 
musiał „kiwać” ok. godziny. Jeden „spec” usprawnił sobie pracę - siedząc na krześle, tak 
tłoczył ropę, aż podpłynęła pod jego nogi – budząc  go.

Odkrycie ropy na G-9 spowodowało prawdziwy boom. W niedługim czasie większość 
domów w okolicy zostało zamieszkałych przez pracowników wierceń, eksploatacji i „Nafto-
montażu”. Warunki były nieporównywalne do obecnych. Brak wody, warunki sanitarne nie 
do pozazdroszczenia w odniesieniu do dzisiejszych czasów. Woda zamarzała w miednicy, 
a to było jedyne miejsce, gdzie można się było umyć. W szczytowym okresie załoga łącznie 
z Ekspedytem liczyła ponad 300 pracowników. Później wybudowano baraki mieszkalne, 
gdzie zamieszkała większość przyjezdnych, z wyjątkiem tych, którzy zdążyli się ożenić z miej-
scowymi pannami.

Dużo  trudności sprawiało wywożenie ropy beczkowozami do Bochni na prowizoryczny 
Ekspedyt. Przez całą dobę autocysterny wywoziły ropę. Wielu kierowców nie miało do-
świadczenia w prowadzeniu takich pojazdów (Star C-25). Cała trasa Grobla-Bochnia  wielo-
krotnie była naznaczona śladami po wywrotkach beczkowozów do rowów. Jeden uszkodził 
nawet mur kościoła (dzisiejszej bazyliki mniejszej) w Bochni, inny spalił dom po tym, jak 
z samochodu zsunęła się beczka. Kolejny, wioząc pasażerkę wjechał do rowu, po czym 
szybko wyciągnął butelkę wódki i wypił, mówiąc do pasażerki – „Patrz Maryśka, co robię”. 
Milicja po poświadczeniu świadka uznała, że wypił z nerwów dopiero po wypadku i umo-
rzyła śledztwo. Inny kierowca PPU rano wyszedł z domu i udał się na autobus, aby dojechać 
do pracy. Wybiega za nim żona i krzyczy: – Gdzie idziesz? Przecież wczoraj przyjechałeś 
kotłownią! Sprawę rozwiązał ropociąg Grobla – Bochnia, który przetłaczał ok. 900 ton ropy 
na dobę (w tym 200 ton z kopalni Pławowice).

Dziś z nostalgią wspomina się Groblę, która była kuźnią kadr dla nowo powstałych 
kopalń na Niżu Polski i na północy.

Sylwester Gondek

O Grobli pół żartem, pół serio
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Rada Nadzorcza PGNiG SA 
wybrała prezesa Zarządu

W ocenie Rady Nadzorczej PGNiG SA Gra-
żyna Piotrowska-Oliwa spełniła oczekiwania 
w kontekście wymagań stawianych kandyda-
tom i posiada kompetencje do pełnienia funkcji 
prezesa Zarządu PGNiG SA.

Postępowanie konkursowe zostało przepro-
wadzone przy wsparciu renomowanej firmy do-
radczej Russell Reynolds Associates  Sp. z o.o.  
i zgodnie z  przyjętymi przez Ministerstwo Skar-
bu Państwa Dobrymi  Praktykami w zakresie do-
boru kandydatów na członków organów spółek 

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa SA, w ramach po-
stępowania konkursowego, podjęła uchwa-
łę o wyborze Grażyny Piotrowskiej-Oliwy 
z dniem 19 marca 2012 roku na stanowisko 
prezesa Zarządu PGNiG SA na wspólną ka-
dencję upływającą 13 marca 2014 roku.

o kluczowym znaczeniu dla Skarbu Państwa.
Procedura konkursowa na stanowiska wice-

prezesa ds. Korporacyjnych oraz wiceprezesa ds. 
Handlowych jest kontynuowana.

Pani Grażyna Piotrowska – Oliwa oświad-
czyła, że złożyła dzisiaj rezygnację z funkcji 
członka zarządu PKN Orlen S.A. ze skutkiem na 
dzień 18 marca 2012 roku oraz, że złoży w dniu 
18 marca 2012 roku rezygnację z funkcji prze-
wodniczącej Rady Nadzorczej ORLEN Deutsch-
land GmbH ze skutkiem natychmiastowym.

Nowo powołana prezes Zarządu Spółki 
oświadczyła, iż nie wykonuje innej działalności 
konkurencyjnej, nie jest wspólnikiem konkuren-
cyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest też 
członkiem organu innych konkurencyjnych spół-
ek kapitałowych, a także nie figuruje w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na 
podstawie ustawy o KRS.

Grażyna Piotrowska – Oliwa jest absolwent-
ką Akademii Muzycznej w Katowicach (1993), 
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w War-
szawie (1997), INSEAD Executive MBA (2005). 
Ponadto odbyła m.in. szkolenie z planowania 
strategicznego (Queens University, Kanada – 
1996), kurs dla kandydatów na członków rad 
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa 
(zakończony egzaminem – 1997), kurs dla do-
radców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji 
- 1998), kursy makroekonomiczne i finansowe 
(London School of Economics – 1999). W latach 
1997 - 2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu 
Państwa na stanowisku naczelnika Wydziału 
Funduszy Kapitałowych i naczelnika Wydziału 
Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. 
Następnie pełniła kierownicze stanowiska w Te-
lekomunikacji Polskiej S.A.: Dyrektora Departa-
mentu Współpracy z Regulatorem (2001-2006) 
oraz dyrektora wykonawczego ds. Strategii, Roz-
woju i Oferty Hurtowej (2006-2007). W latach 
2007 – 2009 była prezesem Zarządu / Dyrekto-
rem Generalnym spółki PTK Centertel sp. z o.o., 
operatora sieci Orange, a od listopada 2010 do 
marca 2011 doradzała w sektorze private equity 
w transakcjach związanych z rynkiem telekomu-
nikacyjnym. Od kwietnia 2007 roku społecznie 
pełni funkcję wiceprezydenta Pracodawców RP. 
Była również członkiem rad nadzorczych m.in. 

Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach, 
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 
PZU S.A. oraz ABC DATA S.A. Od czerwca 2011 
roku pełni funkcję członka Zarządu ds. Sprzeda-
ży PKN Orlen S.A. a od 1 listopada 2011 roku 
– przewodniczącej Rady Nadzorczej ORLEN 
Deutschland GmbH.

Prezes URE zatwierdził 
taryfę gazową

Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki, PGNiG SA od 31 marca 2012 
roku wprowadzi nową Taryfę na paliwo ga-
zowe. Nie zmienią się natomiast stawki opłat 
abonamentowych, stawki opłat sieciowych 
oraz zasady rozliczeń z odbiorcami.

Spółka złożyła do prezesa URE wniosek 
taryfowy 25 października 2011 r. Powodem 
zmiany Taryfy jest znaczący wzrost kursu dola-
ra amerykańskiego do złotego. Dotychczasowa 
Taryfa nie ulegała zmianie od 15 lipca 2011, 
kalkulowana była przy kursie USD/PLN na po-
ziomie 2,70.

Nowa Taryfa ułatwi spółce pokrycie kosz-
tów realizacji bardzo ambitnego planu inwe-
stycyjnego związanego przede wszystkim z po-
szukiwaniem i wydobywaniem gazu krajowego. 
Szczególnie ważne jest zintensyfikowanie po-
szukiwań gazu pochodzącego ze złóż niekon-
wencjonalnych, zgromadzonego w łupkach. 
Znaczący wzrost wydobycia gazu w kraju pozy-
tywnie wpłynie na stabilizację i bezpieczeństwo 
dostaw gazu dla odbiorców końcowych w ko-
lejnych latach. W przyszłości będzie mieć także 
wpływ na korzystniejszy poziom cen dla wszyst-
kich klientów PGNiG.

Przyjęte w nowej Taryfie zmiany są najniż-
sze z możliwych. W wyniku wprowadzenia no-
wej Taryfy, rachunki odbiorców indywidualnych, 
którzy wykorzystują w gospodarstwie domo-
wym gaz ziemny do przygotowania posiłków, 
(czyli głównie odbiorcy z grupy taryfowej W-1.1) 
wzrosną miesięcznie średnio o 1,81 zł (7,2%). 
Odbiorcy pobierający gaz ziemny dla celów 
przygotowania posiłków i podgrzania wody, 
(czyli przede wszystkim odbiorcy zakwalifikowa-
ni do grupy taryfowej W-2.1), zapłacą średnio 
miesięcznie więcej o 8,81 zł (9,4%). Odbiorcy, 
którzy ogrzewają mieszkania gazem ziemnym, 
(czyli przede wszystkim odbiorcy zakwalifikowa-
ni do grupy taryfowej W-3.6) zapłacą średnio 
o 35,42 zł (10,6%) więcej miesięcznie.

Porównując wzrost cen gazu ziemnego ze 
zmianami cen innych nośników energii (takimi 
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jak np. olej opałowy) warto zauważyć, że dla 
odbiorców indywidualnych, jest on niższy niż 
wzrost cen oleju opałowego, który sięgał po-
ziomu nawet 30% w okresie kilku ostatnich 
miesięcy.

Z porównania cen gazu dla odbiorców 
indywidualnych w krajach europejskich takich 
jak Niemcy, Hiszpania, Francja, Czechy czy Sło-
wacja, wynika, że opłaty końcowe dla klienta 
w Polsce po zmianie Taryfy, będą w dalszym 
ciągu najniższe, a różnice w opłatach sięgają co 
najmniej kilkudziesięciu procent na korzyść cen 
obowiązujących w Polsce.

Nie ulegają zmianie stawki opłat abona-
mentowych, związanych z obsługą handlową 
klientów. Nie ulegają również zmianie stawki 
opłat sieciowych z wyjątkiem stawek dla od-
biorców zakwalifikowanych do grup taryfowych 
W-9B i W-9C, przyłączonych do sieci dystry-
bucyjnej Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. 
z o.o., które ulegają obniżeniu. Należy podkre-
ślić, że zmianie nie ulegają także zasady rozli-
czeń z odbiorcami. 

Wprowadzenie nowej Taryfy jest konse-
kwencją znaczącego wzrostu kursów waluto-
wych (w tym przede wszystkim dolara ame-
rykańskiego do złotego o ok. 20 procent) od 
połowy 2011 roku.

 
Okres obowiązywania Taryfy

PGNiG SA po raz kolejny zaproponowało 
krótszy niż roczny okres obowiązywania Taryfy. 
Konsekwentna praktyka PGNiG SA w tym za-
kresie uzasadniona jest możliwością szybszego 
reagowania na zmiany cen gazu na rynkach 
światowych. Takie podejście odpowiada ocze-
kiwaniom odbiorców PGNiG SA odnośnie do-
stosowania cyklu zmian cen gazu oferowanego 
przez PGNiG SA na rynku polskim, do cen gazu 
oferowanego na rynku europejskim. Zgodnie 
z decyzją prezesa URE nowa Taryfa będzie obo-
wiązywać do końca roku.

PGNiG Technologie 
wybuduje gazociąg Rembelsz-
czyzna-Gustorzyn

PGNiG Technologie, spółka zależna Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
SA, podpisała 1 marca 2012 roku umowę ze 
spółką OGP GAZ-SYSTEM O/Rembelszczyzna 
umowę na budowę gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn. 
Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł netto.

Zgodnie z założeniami inwestora budowa 
gazociągu Rembelszczyzna-Gustorzyn umożli-
wi przede wszystkim zwiększenie ilości  prze-
syłanego gazu do północno-wschodniej Polski 
oraz zmianę systemu zasilania centralnej Pol-
ski poprzez odwrócenie kierunku strumieni 
przesyłanego gazu. Będzie równocześnie 
stanowić źródło napełniania PMG Kosakowo 
i PMG Mogilno.

Dodatkowo nowa nitka gazowa będzie 
wspomagać pracę istniejących gazociągów wy-
sokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna-Wło-
cławek. Inwestycja ta zwiększy bezpieczeństwo 
i ciągłość zasilania paliwem gazowym przyłą-
czonych do sieci operatorów dystrybucyjnych 
i odbiorców indywidualnych.

PGNiG Technologie Sp. z o.o. zrealizuje 
ten projekt w konsorcjum z BSiPG Gazoprojekt 
S.A. Realizacja inwestycji jest podzielona na trzy 
etapy, w których wybudowane zostaną poszcze-
gólne odcinki gazociągu. Zakończenie realizacji 
inwestycji planowane jest na maj 2014 roku.

Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn o dłu-
gości ok. 176 km i średnicy 700 mm zlokali-
zowany będzie na terenie województwa mazo-
wieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Zespół prasowy PGNiG SA

Ceny ropy w 2012 r.
Ze względu na rosnącą liczbę niewiado-

mych autorzy prognozy cen ropy na rok 2012 
z miesięcznika „Offshore” przygotowali ją tyl-
ko na I półrocze. Biorąc pod uwagę ceny ropy 
naftowej z przełomu 2011/2012 – cena ropy 
gatunku WTI w transakcjach „futures” osiągała 
100 USD za baryłkę, cena ropy Brent przekra-
czała 112 USD – oraz wzrost wydatków kon-
sumpcyjnych w USA należałoby się spodziewać 
tendencji zwyżkowej w związku z poprawą 
stanu gospodarki i wzrostem zapotrzebowania 
na energię. Również wiadomości z Chin i Indii 
zapowiadają rosnący popyt na surowce energe-
tyczne. Z drugiej strony rośnie wydobycie ropy 
w Libii i te dodatkowe ilości surowca zmniej-
szają napięcia na rynku.  Jeśli więc nie zaostrzy 
się konflikt Zachodu z Iranem,  w I półroczu br. 
można się spodziewać przeciętnej ceny 98 USD 
za baryłkę, z odchyleniami w granicach 20% 
w górę i w dół. Ponieważ następne posiedzenie 
Konferencji OPEC wyznaczono na 14 czerwca 
2012 r., więc jeśli nie wydarzy się nic nadzwy-
czajnego, nie będzie również interwencji na ryn-
ku ze strony kartelu.

Wahania cen ropy w 2011 r. były dość 
znaczne, chociaż skoki cen nie były tak duże jak 
w roku 2009. Minimalną cenę 93,01 USD za 
baryłkę odnotowano 7.01.2011 r., maksymalną 
125,73 USD 29.04.2011 r. Okres najwyższych 
cen w kwietniu i maju ub. roku to konsekwen-
cja wydarzeń w Afryce Północnej i trzęsienia 
ziemi w Japonii. Później występowały mniejsze 
oscylacje, ale z tendencją spadkową, dopiero 
koniec grudnia przyniósł ponowny wzrost cen 
spowodowany groźbami zablokowania cieśni-
ny Ormuz przez Iran. Średnia cena ropy Brent 
w 2011 r. wynosiła 110 USD/baryłkę (w 2010 r. 
było to 80 USD).

Budowa rurociągów 
na świecie

Inwestycje rurociągowe rozmieszczone są 
nierównomiernie – wzrost obserwuje się w re-
gionie azjatyckim, w Ameryce Łacińskiej, USA 
i Kanadzie, nie ma ich w Afryce. W 2010 r. 
zbudowano na świecie 18 624 km rurociągów, 
w 2011 r. 13 557 km, a w br. planuje się od-
danie do użytku 14 302 km, co stanowi wzrost 
o 6,7% (tab. 1). Gazociągi stanowią w 2012 r. 
77% wszystkich projektów, z kolei w podziale na 
lądowe i morskie długość rurociągów lądowych 
wynosi 13 680 km (95,6%), morskie tylko 621 
km. Koszt inwestycji rurociągowych w 2012 r. 
ocenia się na 39,6 mld USA, wszystkie plano-
wane projekty w br. i w latach następnych to 
203 mld USD. Według danych FERC (Federal 
Energy Regulatory Commission), średni koszt 
budowy rurociągu na lądzie w USA wynosi 2,75 
mln USD za kilometr. 

W Azji duże znaczenie dla Chin ma ropo-
ciąg z Zatoki Bengalskiej przez Birmę (Myanmar) 
do południowo-zachodnich Chin i przebiegający 
równolegle gazociąg. Drugą ważną inwestycją 
jest druga nitka gazociągu z Turkmenistanu do 
wschodnich Chin nazwanego West-East Pipeli-
ne. W dalszym ciągu trwają prace przy budowie 
gazociągu Iran-Pakistan, który ma być gotowy 
w 2014 r., chociaż rząd Pakistanu utrzymuje, że 
nastąpi to wcześniej. W Ameryce Południowej 
w 2015 r. ma być oddany do użytku 1700-kilo-
metrowy gazociąg Gasoducto del Noreste z Bo-
liwii do Argentyny. Inna znaczniejszą inwestycją 
w tym regionie jest rurociąg łączący złoża ropy 
w środkowej części kraju z terminalem ekspor-
towym Covenas na wybrzeżu Morza Karaib-
skiego. W Ameryce Północnej najważniejszym 
przedsięwzięciem w transporcie gazu ziemnego, 
po wycofaniu się BP i ConocoPhillips z projektu 
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Denali, jest Alaska Pipeline Project. W dalszym 
ciągu ważą się losy ropociągu Keystone XL bie-
gnącego w założeniach z zachodniej Kanady 
do Zatoki Meksykańskiej. Budowa pierwszego 
odcinka do Teksasu o długości 3180 km została 
zawieszona przez prezydenta Obamę.

W Europie po ukończeniu pierwszej nit-
ki Nord Stream i uzupełniających gazociągów 
OPAL i NEL dwie (lub tylko jedna) następne 
wielkie inwestycje to Nabucco i South Stream. 
W Rosji przewiduje się połączenie złoża gazu 
Bowanienkowo przez Uchtę do Torżoku rurocią-
giem o długości 2400 km. Dla Europy południo-
wej najważniejszy jest gazociąg Galsi z Algierii 
przez Sardynię do Toskanii z terminem oddania 
do eksploatacji w 2014 r.

W Afryce nie ma większych inwestycji 
w 2012 r., dopiero w latach następnych plano-
wany jest gazociąg transsaharyjski z Nigerii do 
wybrzeży Morza Śródziemnego o długości 4100 
km. Nadal jednak pozostaje on w sferze projek-
tów i uzgodnień i nie ma terminu rozpoczęcia 
budowy.

Dobre wyniki Exxonu i Gazpromu
Nie wszystkie firmy naftowe są w takich 

kłopotach jak BP po katastrofie „Deepwater 

Średnica rurociągu
100-250 mm 300-500 mm 560-760 mm ≥800 mm Razem 

2012
2013 i lata 
następne

Gazociągi
Afryka - - - - - 4170
Ameryka Łacińska - 203 499 47 749 4688
Azja i Pacyfik* 48 304 2493 4501 7346 15589
Bliski Wschód - - - - - 5328
Europa** - - - 1571 1571 4836
Kanada - - - 232 232 1863
USA - 644 257 322 1223 2541
Ogółem gaz 48 1151 3249 6672 11120 39016
Ropociągi
Afryka - - - - - -
Ameryka Łacińska - - - 721 721 233
Azja i Pacyfik* 97 32 - - 129 3556
Bliski Wschód - - - - - 954
Europa** - - - 430 430 459
Kanada - - - 140 140 3066
USA 34 753 435 121 1343 3315
Ogółem ropa 131 785 435 1411 2762 11584
Przesył roduktów naftowych
Afryka - - - - - -
Ameryka Łacińska - - - - - 282
Azja i Pacyfik* - - - - - 698
Bliski Wschód - - - - - 953
Europa** - - - - - -
Kanada - 420 - - 420 346
USA - - - - - 6640
Ogółem produkty - 420 - - 420 8919
Razem świat 178 2356 3684 8084 14302 59098

Tabela 1. Rurociągi w 2012 r.i w latach następnych, wg Oil and Gas Journal,2012 (w kilometrach)

* także część azjatycka Rosji, ** w tym Rosja na zachód od Uralu

Horizon”, któremu grozi wypłata nawet 20 mld 
USD tytułem odszkodowań. Koncern Exxon-
Mobil według wstępnych danych o wynikach 
finansowych w roku 2011 utrzymał pierwsze 
miejsce pod względem wielkości zysku. W ub. 
roku zysk wyniósł 41,06 mld USD, co oznacza 
wzrost o 35% (w 2010 r. było to 30,46 mld 
USD). Na drugie miejsce wysunął się Gazprom, 
którego zysk w 2011 r. wyniósł 40 mld USD 
w porównaniu z kwotą 32 mld USD w 2010 r 
(wzrost o 25%).

Platforma „Scarabeo 9” 
na wodach Kuby

Zakontraktowana przez Repsol YPF SA 
do wierceń na wodach kubańskich „Scara-
beo 9” przypłynęła do Hawany w styczniu br. 
W czasie postoju na Trynidadzie urządzenie 
było kontrolowane przez inspektorów z Biura 
Bezpieczeństwa i Nadzoru Środowiskowego 
Departamentu Spraw Wewnętrznych USA 
w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
do pracy w Zatoce Meksykańskiej. Już 2 lute-
go br. platforma rozpoczęła wiercenie otworu 
w Zatoce Meksykańskiej, ok. 50 km na północ 
od Hawany. 

Półzanurzalna platforma „Scarabeo 9” zbu-
dowana w 2010 r. w Chinach, została zaprojek-
towana przez norweską firmę Frigstad Offshore 
Engineering i jest konstrukcją VI generacji. Roz-
miary (pokład 80 x 77 m), wyporność (52 932 
t) i moc silników (46 080 kW) pozwalają zali-
czyć ją do największych platform wiertniczych. 
Może wiercić otwory do głębokości 15 200 m 
przy maksymalnej głębokości wody 3600 m. 
Przystosowana jest do pracy przy prędkości 
wiatru dochodzącej do 100 węzłów (180 km/h) 
i wysokości fal do 27 m. Armatorem jest włoski 
Saipem S.p.A., dzienny koszt dzierżawy wynosi 
500 tys. USD.

Zdjęcie sejsmiczne 3-D 
o powierzchni 26 000 km2

Dwa statki sejsmiczne należące do Petro-
leum Geo-Services ASA, „Ramform Valiant” 
i „Apollo” rozpoczęły wykonywanie na wodach 
Angoli, w basenie Kwanza/Benguela, ogrom-
nego zdjęcia sejsmicznego 3-D o powierzchni 
26 000 km2. Zadaniem badań sejsmicznych 
jest odwzorowanie perspektywicznych struktur 
w utworach podsolnych. Statki łącznie przepra-
cują w ramach tego projektu 20 miesięcy robo-
czych. „Ramform Valiant” może holować do 20 
kabli hydrofonowych (streamerów), „Apollo” do 
10 kabli. W marcu br. rozpocznie przetwarzanie 
zarejestrowanych materiałów.

Wyznaczenie granicy sektorów 
w Zatoce Meksykańskiej

Porozumienie USA i Meksyku o rozgranicze-
niu stref ekonomicznych w Zatoce Meksykań-
skiej otwiera dla poszukiwań obszar Zewnętrz-
nego Szelfu Kontynentalnego o powierzchni 
ponad 6000 km2 i zasobach szacowanych na 
23 mln t ropy i 8,6 mld m3 gazu powiedział 
sekretarz spraw wewnętrznych USA Ken Sa-
lazar. W lutym br. ministrowie spraw zagra-
nicznych obu państw podpisali porozumienie 
o wyznaczeniu granicy sektorów. Umowa ma 
zapobiegać sporom w przypadku odkrycia złóż 
zlokalizowanych po obu stronach granicy. Me-
tody eksploatacji i udział w sczerpaniu zasobów 
będą wtedy określane wspólnie. Przewiduje się 
również współpracę amerykańskich firm wiertni-
czych z Pemexem.



3(167)/2012
marzec

30

Sprawę korzystania z zasobów podmor-
skich w Zatoce Meksykańskiej i współpracy 
w zakresie zapobiegania skażeniom środowiska 
naturalnego poruszono w rozmowach prezy-
dentów Stanów Zjednoczonych i Meksyku Ba-
racka Obamy i Felipe Calderona w maju 2010 r. 
i od tego czasu trwały negocjacje.

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

Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, Rigzone, OPEC, Statoil, The New York 

Times, World Oil.

Decyzje o pozwoleniu 
na budowę gazociągu relacji 
Szczecin-Gdańsk

Decyzje o pozwoleniu na budowę ga-
zociągu relacji Szczecin-Gdańsk na odcinku 
Koszalin-Słupsk wraz układem śluz nadaw-
czo-odbiorczych Reblino (dł. ok. 69 km) oraz 
na odcinku Płoty-Karlino (dł. ok. 61,95 km) 

W lutym 2012 r. zostały wydane decyzje 
o pozwoleniu na budowę dla Etapu I i Etapu III 
gazociągu Szczecin-Gdańsk na odcinku Płoty-
-Karlino o długości ok. 61,95 km (Etap I) oraz 
na odcinku Koszalin-Słupsk wraz układem śluz 
nadawczo-odbiorczych Reblino o długości ok. 
69 km (Etap III). Tym samym gazociąg składa-
jący się z 4 etapów posiada komplet decyzji 
pozwolenie na budowę  dla Etapów II, III i IV. 
Dla Etapu I pozostało do uzyskania pozwole-
nie na budowę na odcinek gazociągu o dłu-
gości ok. 2 km na terenie siłowni wiatrowej 
w m. Karścino.

Gazociąg Szczecin-Gdańsk o długości 
ok. 265 km zlokalizowany jest  na obszarze 
województw zachodniopomorskiego i pomor-
skiego. Budowa inwestycji będzie prowadzona 
w czterech etapach: Płoty-Karlino, Karlino-Ko-
szalin, Koszalin-Słupsk i Słupsk-Wiczlino. GAZ-
-SYSTEM S.A. uzyskał także decyzję środowi-
skową dla tego gazociągu.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 
929,20 mln zł, natomiast kwota dofinansowa-
nia z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko to 226,88 mln zł.  Z funduszy 
tego Programu  dofinansowane są także gazo-
ciągi Gustorzyn-Odolanów (175,45 mln PLN), 
Szczecin-Lwówek (159,26 mln PLN), Włocła-
wek-Gdynia (21,47 mln PLN), Jeleniów-Dziwi-

szów (43,90 mln PLN), Polkowice-Żary (25,59 
mln PLN) oraz Rembelszczyzna-Gustorzyn 
(121,55 mln PLN).

Planowany termin zakończenia inwestycji 
– październik 2013 r.

Decyzja o pozwoleniu 
na budowę gazociągu relacji 
Szczecin-Lwówek

Decyzja o pozwoleniu na budowę ga-
zociągu relacji Szczecin-Lwówek na odcinku 
Gorzów Wielkopolski-Lwówek

21 lutego 2012 roku z upoważnienia 
wojewody lubuskiego wydano decyzję o po-
zwoleniu na budowę gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Szczecin-Lwówek wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą na terenie woje-
wództwa lubuskiego etap I inwestycji Szcze-
cin-Gorzów Wielkopolski odcinek o długości 
37,3 km oraz etap II inwestycji Gorzów Wiel-
kopolski-Lwówek odcinek o długości 50,3 km. 
Łączna długość gazociągu na terenie woje-
wództwa lubuskiego wynosi 87,6 km. 

Decyzje dotyczą powiatów: strzelecko-
-drezdeneckiego, gorzowskiego i międzyrzec-
kiego.

3 lutego 2012 roku wojewoda zachodnio-
pomorski, Marcin Zydorowicz, wydał decyzję 
o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji 
Szczecin-Lwówek na terenie województwa 
zachodniopomorskiego etap I Inwestycji 
Szczecin-Gorzów Wielkopolski odcinek o dłu-
gości 80,4 km wraz z układem śluz nadaw-
czo-odbiorczych na terenie Tłoczni Gazu 
w Goleniowie. 

Gazociąg Szczecin-Lwówek o długości 
188,3 km zlokalizowany jest na obszarze 
województw zachodniopomorskiego, lubu-
skiego i wielkopolskiego. Gazociąg będzie 
przebiegał częściowo wzdłuż istniejącego już 
gazociągu wysokiego ciśnienia na trasie Go-
leniów-Lwówek. Budowa gazociągu została 
podzielona na dwa etapy: Szczecin – Gorzów 
Wielkopolski i Gorzów Wielkopolski – Lwó-
wek. GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał już decyzję 
środowiskową oraz decyzje lokalizacyjne dla 
tego gazociągu.

Szacunkowa wartość inwestycji to 647,02 
mln zł, natomiast kwota przyznana w ramach 
Programu Infrastruktura i Śro¬dowisko 2007-
2013 wynosi 159,26 mln zł. Z funduszy tego 
programu dofinansowane są także gazocią-
gi Gustorzyn-Odolanów (175,45 mln PLN), 

Szczecin-Gdańsk (226,88 mln PLN), Wło-
cławek–Gdynia (21,47 mln PLN), Jeleniów-
-Dziwiszów (43,90 mln PLN), Polkowice-Żary 
(25,59 mln PLN) oraz Rembelszczyzna-Gusto-
rzyn (121,55 mln PLN).

Planowany termin zakończenia inwestycji 
– luty 2014 r.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.

Tytuł „Złotego Inżyniera 2011” 
dla Piotra Kurzawy ze Spółki 
Polskie LNG

W plebiscycie organizowanym przez 
Naczelną Organizację Techniczną i redakcję 
Przeglądu Technicznego, tytułem „Złotego 
Inżyniera 2011” uhonorowano 6 osób, wśród 
których znalazł się Piotra Kurzawa, inżynier 
ze spółki Polskie LNG. W tegorocznej edycji 
konkursu, jeszcze jeden przedstawiciel tej 
firmy – Wojciech Cudny, dyrektor Pionu Eks-
ploatacji Polskie LNG - otrzymał nominację do 
tego tytułu.

Piotr Kurzawa, wicedyrektor Projektu Budo-
wy Terminalu LNG ds. Realizacji, ten zaszczytny 
tytuł otrzymał za najwyższe standardy prowa-
dzenia świnoujskiej budowy, wśród których – 
jako kluczowy parametr – doceniono jakość.

– Inżynier Kurzawa swoją pracą udowadnia, 
że inwestycja infrastrukturalna w Polsce może być 
realizowana sprawnie, fachowo i z zachowaniem 
najwyższych standardów. W zaledwie dwa mie-
siące zespół pod okiem Piotra Kurzawy wybeto-
nował  ściany zewnętrzne zbiorników, które już 
w 2014 roku osłaniać będą zbiorniki właściwe ze 
skroplonym gazem ziemnym. To dotąd najszyb-
sze na świecie betonowanie takich obiektów me-
todą ciągłą z użyciem szalunku ślizgowego – tak 
organizatorzy konkursu uzasadniali przyznanie 
Piotrowi Kurzawie nagrody w kategorii Jakość. 
Laureat odebrał wyróżnienie z rąk byłego prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. 
Jerzego Buzka, podczas gali, która odbyła się 2 
marca 2012 r. w Warszawie.

Piotr Kurzawa jest absolwentem Politechni-
ki Szczecińskiej i doświadczonym budowniczym. 
Ma za sobą szereg realizacji infrastrukturalnych 
w kraju i za granicą. Jako kierownik budowy ter-
minalu LNG w Świnoujściu, nadzoruje ze strony 
inwestora prace przy tej ważnej dla polskiego 
systemu energetycznego inwestycji. Zakończo-
ny sukcesem, na przełomie jesieni i zimy 2011 
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roku, dwumiesięczny proces stawiania ścian ze-
wnętrznych przyszłych zbiorników na gaz, jest 
w dużym stopniu jego zasługą.

– Te dwie nominacje, jak i zdobyty tytuł 
tylko potwierdzają, że nasza budowa jest reali-
zowana przez  wybitnych fachowców, których 
dostrzegło i doceniło grono niezależnych spe-
cjalistów – podkreśla Rafał Wardziński, pełniący 
obowiązki prezesa Zarządu spółki Polskie LNG. 
– To także dowód, iż przyszłość terminala LNG 
jest w rękach najlepszych polskich inżynierów, 
co pozwala ze spokojem patrzeć na dalszą jego 
realizację i terminowe zakończenie inwestycji – 
dodaje prezes Wardziński. 

W tegorocznej edycji konkursu ogółem 
przyznano 21 tytułów: Złotego, Srebrnego, Wy-
różnionego oraz Młodego Inżyniera. Nagrodą 
specjalną – statuetką Diamentowego Inżynie-
ra – uhonorowano prof. Jerzego Buzka. Były 
premier RP, jak zauważono podczas ceremonii, 
wśród posiadanych tytułów naukowych jest 
przede wszystkim inżynierem – absolwentem 
Wydziału Energetycznego Politechniki Śląskiej.

– Jeśli Unia Europejska przegrywa walkę 
konkurencyjną, to właśnie dlatego, że brakuje 
w niej inżynierów i techników. Przegrywamy nie 
tylko z USA i Japonią, ale i z Chinami (...) – po-
wiedział Jerzy Buzek. – Powinniśmy zwiększać 
zainteresowanie naukami ścisłymi w szkołach 
średnich, a nawet podstawowych, i zachęcać 
młodych ludzi, szczególnie dziewczęta, aby nie 
bały się zostać inżynierami – podkreślił.

„Złoty Inżynier” to najbardziej prestiżowa 
polska nagroda przyznawana absolwentom 
uczelni technicznych za ich osiągnięcia zawodo-
we. Konkurs organizowany jest od 18 lat przez 
redakcję Przeglądu Technicznego – drugiego 
w Europie najstarszego czasopisma inżynier-
skiego o 146-letniej tradycji. Tegoroczna edy-
cja odbyła się pod patronatem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego oraz wicepremiera 
Waldemara Pawlaka. 

– Konkurs, który popularyzuje dokonania 
polskich inżynierów i promuje najwybitniej-
szych twórców techniki, zajął trwałe miejsce 
w naszym życiu publicznym – napisał prezydent 
w liście z okazji XVIII edycji plebiscytu o tytuł 
„Złotego Inżyniera”, który odczytał sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński. 

Każdego roku w gronie laureatów są 
przedstawiciele różnych zawodów, absolwen-
ci politechnik i uczelni rolniczych z całego kraju. 
Początkowo był rocznie tylko jeden laureat uhono-
rowany tytułem „Złoty Inżynier”. Od 1999 r. laure-
atów jest sześciu w kategoriach: nauka, high-tech, 
menedżer, zarządzanie, ekologia i jakość.

Justyna Bracha-Rutkowska
Rzecznik prasowy Polskie LNG S.A.

Prawie 30 miliardów zł 
przychodów w 2011 r.

Dokładnie 29 258,5 mln zł. Takie przy-
chody ze sprzedaży wypracował LOTOS 
po czterech kwartałach ubiegłego roku. To 
wzrost o blisko 49% w porównaniu z 2010 
rokiem. Zysk operacyjny koncernu wyniósł 
1016,5 mln zł, a zysk netto 654,2 mln zł. 

W samym IV kwartale ub.r. zysk netto LO-
TOSU wyniósł 93,8 mln zł wobec straty netto 
w III kw. ub.r., która wyniosła 328,6 mln zł.

– Miniony rok to przede wszystkim więk-
sze wykorzystanie zdolności instalacji Programu 
10+, zwiększony przerób surowca oraz wzrost 
sprzedaży, głównie paliw płynnych, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie w rekordowych przy-
chodach spółki – podkreśla Paweł Olechnowicz, 
prezes Grupy LOTOS S.A. – W tym roku LOTOS 
pójdzie jeszcze dalej w pełni wykorzystując po-
tencjał gdańskiej rafinerii. 

Zgodnie z danymi agencji JBC Energy 
przewidywany wzrost popytu na ropę naftową 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynie-
sie w 2012  roku 35 tys. bbl/d. Obok Polski, tyl-
ko w Rosji i Turcji spodziewany jest wzrost zapo-
trzebowania na ten surowiec, który w naszym 
kraju ma wynieść blisko 4%. Wynika to przede 
wszystkim ze wzmożonego popytu na olej na-
pędowy ze strony sektora transportowego. 

Pozytywny wpływ na wynik IV kw. ub.r. 
miała modelowa marża rafineryjna, która wy-
niosła 3,88 USD/bbl i była wyższa o 65,7% kw./
kw. Dodatkowo w ubiegłym kwartale LOTOS 
zanotował wzrost notowań na sprzedaży tzw. 
średnich destylatów. Marża z notowań oleju 
napędowego była wyższa o 32,5% kw./kw. 
i 37,1% r./r.; lekkiego oleju opałowego o 37,6% 
kw./kw. i 52,7% r./r. i paliwa lotniczego 13,3% 
kw./kw. i 37,1% r./r.   

Odwierty w Norwegii, łupki na Litwie
Przychody ze sprzedaży segmentu wydo-

bywczego wzrosły w IV kw. ub.r. o 91,1 mln zł 
r./r., co wiąże się ze wzrostem notowań ropy 
naftowej, kursu dolara i wolumenu sprzeda-
ży, wynikającego z przejęcia 100% udziałów 
w spółce LOTOS Geonafta. Wolumen sprze-
daży ropy naftowej segmentu wydobywczego 
w IV kw. 2011 r. wyniósł 373,4 tys. bbl (48,1 
tys. ton). 

W analizowanym okresie na Morzu Bałtyc-
kim trwała produkcja ropy i gazu na złożu B3, 
uruchomiono też tymczasową produkcję ze zło-

ża B8. Z kolei w Norwegii 17 stycznia 2012 r. 
Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii ogłosiło 
wyniki postępowania w ramach rundy koncesyj-
nej APA 2011. Spółce LOTOS Norge zaoferowa-
no udziały w dwóch koncesjach (PL643 i PL655) 
położonych na Morzu Norweskim. W obu kon-
cesjach LOTOS Norge posiada po 30% udziałów. 
W sumie LOTOS Norge dysponuje 8 koncesjami 
poszukiwawczo-wydobywczymi na Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym, a w 3 pełni funkcję ope-
ratora. Najbardziej zaawansowane prace LOTOS 
Norge, jako operator, prowadzi na koncesji 
PL498, gdzie realizowane są przygotowania do 
wiercenia otworu poszukiwawczo-rozpoznaw-
czego (przełom III/IV kw. 2012 r.) Jeszcze wcze-
śniej, bo w II kw. 2012 r. zaplanowano wyko-
nanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego 
w ramach licencji PL497, w której LOTOS Norge 
ma 10% udziałów. – Pomimo opóźnień na Yme 
segment poszukiwań i wydobycia pozostaje 
priorytetem naszej strategii na lata 2011-2015. 
Stąd nasza determinacja, by jak najszybciej uru-
chomić wydobycie na tym złożu, ale również 
kontynuować zaangażowanie w inne projekty, 
zarówno w Norwegii, Polsce, jak i na Litwie – 
mówi Mariusz Machajewski, wiceprezes zarzą-
du, dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Gru-
py LOTOS S.A. Na Litwie prowadzono wiercenia  
4 otworów rozpoznawczych i eksploatacyjnych. 
Dodatkowo 24 stycznia br. podczas spotkania 
z Andriusem Kubiliusem, premierem Litwy, LO-
TOS poinformował, że będzie pierwszym kon-
cernem, który wykona odwiert w poszukiwaniu 
gazu łupkowego na terytorium Litwy. 

Rynek i LOTOS stawiają na diesla 
Zima 2011/12 jest testem dla instalacji 

wybudowanych w ramach Programu 10+. Po-
mimo spadku temperatur nawet poniżej -20°C 
instalacje pracują bez większych zakłóceń. 

– Zima w rafinerii jest zawsze najtrudniej-
szą porą roku. Ryzyko zatrzymania instalacji, np. 
z powodu fałszywych wskazań aparatury po-
miarowej jest większe niż w innych porach roku 
– mówi Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, 
dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS 
S.A. – Mogę z satysfakcją powiedzieć, że mimo 
tak dużych spadków temperatury nasze instala-
cje funkcjonowały bardzo dobrze, a w styczniu 
przerobiliśmy rekordową jak na ten okres ilość 
ropy naftowej ( 786 tys. ton) – dodaje.

Wykorzystanie zainstalowanych mocy 
przerobowych rafinerii i przerób surowca w IV 
kw. ub.r. były zbliżone do poziomów z III kw. 
ub.r. i nieco wyższe niż w IV kw. 2010 r. Ma 
to związek przede wszystkim z pełnym wyko-
rzystaniem instalacji wybudowanych w ramach 
Programu 10+ oraz optymalizacją produkcji 
w celu maksymalizacji marży rafineryjnej. Wy-
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korzystanie dwóch niezależnych ciągów de-
stylacji ropy naftowej daje rafinerii gdańskiej 
większą elastyczność w doborze mieszanek 
surowca, adekwatnych do zmieniających się 
uwarunkowań rynkowych. W opisywanym 
okresie ogólny wolumen sprzedaży LOTOSU 
był na nieco wyższym poziomie od wolumenu 
sprzedaży w IV kw. 2010 r. (+68,8 tys. ton) 
i na zbliżonym poziomie (+3,5 tys. ton) do III 
kw. ub.r. W IV kw. 2011 r. i całym ubiegłym 
roku popyt na benzynę w Polsce spadał. Po 
jedenastu miesiącach konsumpcja benzyn mo-
torowych w kraju zmniejszyła się o 4,8% (wg 
POPiHN) w porównaniu do 2010 r. 

Lepsze od prognozowanych wyniki pol-
skiej gospodarki wpłynęły pozytywnie na kra-
jowy rynek oleju napędowego. W efekcie po 
jedenastu miesiącach 2011 r. popyt na olej na-
pędowy wzrósł o 8% r./r. (wg POPiHN). W po-
równaniu z IV kw. 2010 r. największy przyrost 
masy sprzedanych przez LOTOS produktów 
nastąpił właśnie w grupie olejów napędowych 
(+146,0 tys. ton). Ze względu na sprzyjającą 
inwestycjom drogowym pogodę na wysokim 
poziomie utrzymywał się rynkowy popyt na 
asfalty (wzrost produkcji o 26%, a sprzedaży 
o 27,5 % r./r/). Dodatkowo wiele inwestycji 
drogowych było w fazie finalnej, kiedy zapo-
trzebowanie na asfalty jest najwyższe, m.in. 
z powodu Euro 2012. Dzięki przekierowaniu 
ciężkich pozostałości do produkcji asfaltów 
możliwe było ograniczenie wolumenu pro-
dukcji i sprzedaży niskomarżowego ciężkiego 
oleju opałowego. 

Rok pod znakiem Optim
Wolumen sprzedaży detalicznej w IV kw. 

2011 r. wzrósł o 2,9% r./r., na co decydujący 
wpływ miał wzrost krajowego rynku paliw, 
wynikający głównie z rekordowego wzro-
stu konsumpcji na olej napędowy. W lipcu 
2011 r. z powodzeniem wprowadzono na ry-
nek nową markę stacji paliw LOTOS Optima. 
Aż 45 z 50 Optim otwarto w okresie od 1 
października do 31 grudnia ub.r. W związ-
ku z uruchomieniem większości z nich pod 
koniec 2011 r. wzrost wolumenu sprzedaży 
należy oczekiwać w tym roku. W tym roku 
koncern planuje kontynuować dynamiczny 
rozwój sieci LOTOS Optima. Do 2015 roku 
LOTOS zakłada uzyskanie 10-procentowe-
go udziału w rynku detalicznym. Na koniec 
2011 r. udział LOTOSU w sprzedaży detalicz-
nej paliw wyniósł 7,6%.  

LOTOS współpracuje z BNK 
Petroleum na koncesjach gazu 
łupkowego 

Należąca do Grupy LOTOS S.A. spółka 
LOTOS Paliwa, która na co dzień zarządza 
ogólnopolską siecią stacji paliw, zaanga-
żowała się w dostawy oleju napędowego 
dla amerykańskiego BNK Petroleum, które 
poszukuje gazu łupkowego na 6 koncesjach 
zlokalizowanych na Pomorzu. 

Chodzi o koncesje Starogard Gdański, 
Słupsk i Sławno oraz Darłowo, Bytów i Trze-
bielino.

– Dla LOTOSU to bardzo interesujący 
rynek i obiecujący kierunek rozwoju – wyja-
śnia Maciej Szozda, wiceprezes i dyrektor ds. 
handlu Grupy LOTOS S.A. – Przede wszystkim 
dlatego, że dzięki realizacji Programu 10+ 
znacznie zwiększyliśmy produkcję oleju napę-
dowego, na który popyt stale rośnie. Drugim 
ważnym elementem jest nasza lokalizacja. 
Większość realizowanych prac, związanych 
z poszukiwaniem gazu łupkowego odbywa się 
przecież na Pomorzu, ale docelowo interesuje 
nas cały kraj. 

Paliwo wykorzystywane jest m.in. do za-
silania agregatów o łącznej mocy ok. 3 MW, 
które zasilają urządzenia wiertni, takie jak 
silnik, pompy czy wyciąg. W zależności od 
zaawansowania prac wiertniczych średnie zu-
życie oleju napędowego może sięgnąć nawet 
10.000 litrów dziennie. Dla porównania to 
wolumen, jaki w ciągu doby sprzedaje jedna 
stacja premium. 

– Naszym kluczowym zadaniem pozosta-
je dynamiczny rozwój sieci LOTOS, zarówno 
w segmencie ekonomicznym, jak i premium. 
Jeszcze w tym roku zamierzamy zostać wice-
liderem krajowego rynku, jeśli chodzi o wiel-
kość sieci – komentuje Paweł Lisowski, prezes 
LOTOS Paliwa – Jednak interesuje nas również 
szersza współpraca z biznesem, a rynek po-
szukiwań i wydobycia gazu łupkowego w Pol-
sce wygląda bardzo obiecująco. 

Obradowało Walne Zgromadze-
nie Grupy LOTOS S.A. 

W dniu 19 marca, na posiedzeniu Nad-
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gru-
py LOTOS S.A. dokonano zmian w składzie 
Rady Nadzorczej spółki.

Z funkcji członka Rady Nadzorczej (RN) 
odwołany został Leszek Starosta. Ponadto do 
Rady powołani zostali Agnieszka Trzaskalska 
oraz Marcin Majeranowski. Tym samym skład 
RN liczy obecnie sześć osób. 

Agnieszka Trzaskalska. Absolwentka stu-
diów doktoranckich na Wydziale Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
absolwentka Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego, gdzie studiowała na 
kierunku prawo. Od 1999 r. pracuje w Mini-
sterstwie Skarbu Państwa na różnych stano-
wiskach w następujących departamentach: 
Departament Agencji i Fundacji, Departament 
Instytucji Finansowych, Departament Nadzoru 
Właścicielskiego i Prywatyzacji V i IV. Obecnie 
Naczelnik Wydziału w Departamencie Prywa-
tyzacji.

Posiada bogate doświadczenie zdobyte 
w organach nadzoru spółek prawa handlowe-
go i innych podmiotów, w tym m.in. jako:

• Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (od 
2007),

• Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
LOTOS Petrobaltic S.A. (2007-2012),

• Członek Rady Fundacji Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
w Warszawie (2000 - 2003),

• Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
PKRB FABUD S.A. w Siemianowicach 
Śląskich (2005-2007).

Marcin Majeranowski. Absolwent Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 2003 r. wpisany na listę 
radców prawnych prowadzoną przez Okrę-
gową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. 
Uczestnik szeregu kursów, w tym kursu prawa 
porównawczego w ramach Facultć Internatio-
nale de Droit Comparć organizowanych przez 
Uniwersytet im. Roberta Schumana w Stras-
bourgu.

Od 1997 r. pracownik Ministerstwa Skarbu 
Państwa. W latach 2006 -2010 pełnił funkcję 
dyrektora Departamentu Zastępstwa Proceso-
wego, gdzie poza obsługą postępowań sądo-
wych zdobył m.in. doświadczenie w zakresie 
międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego 
oraz arbitrażu handlowego. Od 2010 r. jest 
zatrudniony na stanowisku dyrektora Departa-
mentu Spółek Kluczowych, do którego zadań 
należy w szczególności wykonywanie praw 
i obowiązków Skarbu Państwa wynikających 
z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa 
handlowego, przygotowywanie rozwiązań 
systemowych z obszaru nadzoru właściciel-
skiego nad podmiotami o kluczowym znacze-
niu dla Skarbu Państwa oraz koordynowanie 
i wykonywanie zadań ministra wynikających 
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z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „O in-
westycjach w zakresie terminalu regazyfikacji 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.

Posiada wieloletnie doświadczenie w peł-
nieniu funkcji członka rad nadzorczych w tym 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. oraz 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Marcin Zachowicz, 
Rzecznik prasowy Grupa LOTOS S.A.

PKN ORLEN nagrodzony 
za wyjątkowe warunki pracy 
certyfikatem Top Employers 
Polska 2012

PKN ORLEN oferuje swoim pracownikom 
bardzo dobre warunki pracy, potwierdziło 
badanie Instytutu Corporate Research Foun-
dation (CRF), niezależnej międzynarodowej 
organizacji odpowiedzialnej za realizację 
projektów Top Employers. Koncern uzyskał 
szczególnie wysokie wyniki w obszarze 
świadczeń podstawowych oraz szkoleniach 
i rozwoju.

PKN ORLEN jest jednym z niewielu pol-
skich pracodawców, którzy otrzymali certyfikat 
Top Employers Polska 2012. Polskie  instytucje 
oceniano w takich kategoriach jak świadczenia 
podstawowe i dodatkowe, warunki pracy, szko-
lenia i rozwój, kultura organizacyjna firmy oraz 
rozwój kariery zawodowej. Eksperci prowadzą-
cy badanie, docenili koncern za wyjątkowe wa-
runki pracy, na które składa się bogaty pakiet 
socjalny, atrakcyjny system wynagradzania, 
bezpieczne warunki pracy, szerokie możliwo-
ści rozwoju, klarowny system ocen, możliwość 
awansu w całej grupie kapitałowej oraz stabil-
na pozycja firmy z tradycjami. 

– Koncentrujemy się nie tylko na szko-
leniach – zapewniamy pracownikom realne 
możliwości dalszego rozwoju oraz udziału 
w ciekawych projektach. Dostęp do progra-
mów rozwojowych ma wielu pracowników. 
Celem polityki szkoleniowej spółki jest wspie-
ranie obszarów biznesowych w realizacji zadań 
i celów strategicznych poprzez dostarczanie 
koniecznej wiedzy i umiejętności praktycznych. 
Oferta obejmuje szkolenia zarówno z zakresu 
umiejętności osobistych, menedżerskich, jak 
i kursy pogłębiające wiedzę specjalistyczną. Ist-

nieje możliwość uzyskania dofinansowania na 
studia podyplomowe, doktoranckie lub naukę 
języków obcych. Oczywiście zapewniamy rów-
nież obligatoryjne kursy i szkolenia, niezbędne 
na danym stanowisku pracy  – powiedział Ra-
fał Sekuła, dyrektor wykonawczy ds. Kadr PKN 
ORLEN.

Podczas badania Top Employers oceniane 
są wszystkie elementy zarządzania obszarem 
HR. Drobiazgowo sprawdzane są decydujące 
elementy, do których należą stosowane prak-
tyki i zasady w takich kategoriach, jak wyna-
grodzenia i benefity, szkolenia, rozwój kariery 
zawodowej, warunki pracy i kultura organiza-
cyjna firmy.

Fundacja Corporate Research Foundation 
(CRF) powstała w 1991 jako wspólna inicjatywa 
środowiska naukowego, dziennikarzy bizneso-
wych, stowarzyszeń handlowych, badaczy oraz 
międzynarodowych wydawców w celu pokaza-
nia najlepszych praktyk z dziedziny zarządzania 
HR. Siedziba główna Instytutu CRF znajduje się 
w Holandii, a firma jest obecna w czternastu 
krajach na czterech kontynentach. Holenderskie 
Ministerstwo Gospodarki uznało, że znak cer-
tyfikacji Top Employers jest rzetelny w 100%. 
Jak wynika z jego analiz, oceny przedstawione 
w projekcie są w pełni wiarygodne, a certyfika-
ty są przyznawane wyłącznie najlepszym pra-
codawcom, spełniającym standardy określające 
doskonałe wyniki w dziedzinie zasad HR.

Wybór Członka Zarządu 
ds. Petrochemii

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posie-
dzeniu 6 marca 2012 roku dokonała wyboru 
Członka Zarządu ds. Petrochemii. Funkcję tę 
pełnił będzie Piotr Chełmiński, dotychczasowy 
prezes Zarządu czeskiego holdingu petroche-
micznego UNIPETROL z Grupy ORLEN.

Nowy Członek Zarządu rozpocznie pracę na 
powierzonym stanowisku 10 marca. Jednocze-
śnie Rada Nadzorcza PKN ORLEN zezwoliła na 
zajmowanie przez Piotra Chełmińskiego stano-
wiska w Zarządzie spółki Unipetrol a.s. – spółki 
zależnej PKN ORLEN S.A., bez prawa do wyna-
grodzenia.

Piotr Chełmiński jest absolwentem SGGW 
w Warszawie oraz studiów podyplomowych 
w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu 
w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie w pracy w zarządach polskich i zagranicz-
nych spółek, w tym spółek giełdowych. Od 10 
grudnia 2009 roku pełni funkcję prezesa Zarządu 

największego czeskiego holdingu petrochemicz-
nego UNIPETROL A.S. należącego do Grupy Ka-
pitałowej PKN ORLEN. Wcześniej, od roku 1995 
pełnił funkcje kierownicze, zarządcze i nadzorcze 
w Gamet Holdings S.A. Luxemburg, Eckes Granini 
GmbH & Co. KG, Kamis-Przyprawy, Browar Dojli-
dy oraz Okocimskie Zakłady Piwowarskie S.A.

Nowy Członek Zarządu 
ds. Sprzedaży

Rada Nadzorcza PKN ORLEN na posie-
dzeniu 14 marca 2012 roku dokonała wybo-
ru członka Zarządu ds. Sprzedaży. Funkcję tę 
pełnił będzie Marek Podstawa, dotychczaso-
wy dyrektor wykonawczy ds. Sprzedaży De-
talicznej.

Nowy Członek Zarządu rozpocznie pracę 
na powierzonym stanowisku 19 marca. Ma-
rek Podstawa przeszedł z sukcesem procedurę 
konkursową na członka Zarządu ds. Sprzedaży 
w Zarządzie obecnej kadencji.

Marek Podstawa jest absolwentem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kieru-
nek Elektrotechnika, Automatyka i Elektronika 
(1989). Ukończył również studia podyplomowe 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kieru-
nek: Handel Międzynarodowy) oraz Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach (kierunek: Organi-
zacja Zarządzania Przedsiębiorstwem). Ma też 
tytuł MBA uzyskany w University of Minnesota/
SGH w Warszawie. Odbył wiele szkoleń m.in. 
w zakresie budowania strategii, przywództwa, 
finansów, zarządzania projektami. Ma bogate 
doświadczenie w kierowaniu zespołami mię-
dzynarodowymi oraz wiedzę w zakresie zarzą-
dzania, ekonomii i techniki.

Karierę w przemyśle paliwowym rozpoczął 
w 1993 roku w firmie DuPont Conoco Poland, 
gdzie był najpierw regionalnym przedstawicie-
lem, a następnie (1995-96) dyrektorem regional-
nym. Szybko awansował w strukturach koncernu 
Conoco ostatecznie pełniąc funkcję dyrektora ds. 
Programów Sprzedaży Hurtowej (2006), a po-
tem dyrektora ds. Planowania Strategicznego 
w centrali firmy w Houston, Texas (2007-2008). 
W styczniu 2009 roku wrócił do Polski, by objąć 
stanowisko dyrektora wykonawczego ds. Sprze-
daży Detalicznej w PKN ORLEN S.A. Był też prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej Orlen Deutsch-
land GmbH (2009-2011) oraz członkiem Zarządu 
spółki Benzina, S.R.O. (2009-2010).

Biuro Prasowe PKN ORLEN
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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
1.03.2012 r. w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie od-
było się posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej, podczas którego po 
analizie dokumentów przedstawionych przez Zarząd Główny przyjęto 
stanowisko w sprawie działalności SITPNiG w 2011 r. 

14.03.2012 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Funda-
cji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza 
w Bóbrce.

15.03.2012 r. w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie 
odbyło się posiedzenie Głównej Komisji Organizacyjnej. Zarząd Główny 
SITPNiG 
• Komisja zaopiniowała wnioski złożone przez Zarządy Oddziałów SITP-

NiG o nadanie  członkom Stowarzyszenia Odznak Honorowych SITP-
NiG oraz FSNT-NOT, a także tytułów Zasłużonego Seniora SITPNiG.

15.03.2012 r. w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie od-
było się posiedzenie Komisji Statutowej.
• Członkowie Komisji obradowali na temat zebrania opinii i wniosków 

w sprawie zmian zapisów Statutu SITPNiG oraz regulaminów Zarzą-
du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeń-
skiego oraz opracowania projektu zmian wymienionych dokumentów 
i przedstawienia ich na XXXVIII Walnym Zjeździe Delegatów SITPNiG.

16.03. 2012 r. w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. I. Łukasiewicza w Bóbrce odbyło się posiedzenie Komitetu Organiza-
cyjnego VII Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników. Podczas spo-
tkania omówiono wykonane dotychczas prace oraz wyznaczono zadania 
na najbliższy okres.

19.03.2012 r. w biurze Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie od-
było się posiedzenie Komisji Finansowo – Budżetowej Zarządu Głównego 
SITPNiG. Komisja zaopiniowała Budżet SITPNiG na 2012 r.

23.03.2012 r. w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki odbyło się 
posiedzenie zespołu ds. Opracowania Projektu Prawa Naftowego. Zespół 
dyskutował  nad szczegółami zapisów projektu ustawy. 

28.03.2012 r. w Wojanowie odbędzie się posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG.

28-30.03.2012 r. w Wojanowie koło Jeleniej Góry odbędzie się VIII 
Sympozjum SITPNiG. „Doświadczenia z działalności SITPNiG w mijającej 
kadencji wyznacznikiem kierunków rozwoju Stowarzyszenia w przyszłości”.

70 urodziny Jan Wyciślak z oddziału w Krośnie 
w dniu 1.03.2012 r.

70 urodziny Kazimierz Krochmal z oddziału w Krakowie 
w dniu 4.03.2012 r.

70 urodziny Barbara Hodbod z oddziału we Warszawie I 
w dniu 4.03.2012 r.

70 urodziny Józef Zaleski z oddziału w Gdańsku 
w dniu 9.03.2012 r.

70 urodziny Bolesław Staniszewski z oddziału w Tarnowie 
w dniu 9.03.2012 r. 

70 urodziny Violetta Seywald z oddziału w Warszawie II 
w dniu 10.03.2012 r.

70 urodziny Adam Zajdel z oddziału w Sanoku 
w dniu 10.03.2012 r.

70 urodziny Wiesława Profus z oddziału w Czechowicach 
w dniu 16.03.2012 r.

75 urodziny Jakub Siemek z oddziału w Krakowie 
w dniu 2.03.2012 r.

75 urodziny Elżbieta Chełminiak z oddziału w Warszawie II 
w dniu 5.03.2012 r.

75 urodziny Tadeusz Matkowski z oddziału we Wrocławiu 
w dniu 11.03.2012 r.

75 urodziny Edward Rozenbajgier z oddziału w Sanoku 
w dniu 13.03.2012 r.

75 urodziny Alojza Zajdel z oddziału w Krośnie 
w dniu 24.03.2012 r.

75 urodziny Hanna Kowalska z oddziału w Warszawie II 
w dniu 27.03.2012 r.

75 urodziny Jan Dmitrzak z oddziału w Sanoku 
w dniu 28.03.2012 r.

80 urodziny Stanisław Toporkiewicz z oddziału w Krakowie 
w dniu 11.03.2012 r.

80 urodziny Tarkowski Józef z oddziału w Warszawie II 
w dniu 22.03.2012 r.

85 urodziny Fryderyk Prokop z oddziału w Krakowie 
w dniu 20.03.2012 r. 
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• Oddział SITPNiG w Katowicach 16 kwietnia 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Czechowicach 19 kwietnia 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Sanoku 20 kwietnia 2012 r. 
• Oddział SITPNiG w Gorlicach 27 kwietnia 2012 r. 
• Oddział SITPNiG w Krakowie 9 maja 2012 r. 
• Oddział SITPNiG w Tarnowie 15 maja 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Poznaniu 22 maja 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Warszawie II 4 czerwca 2012 r.

Harmonogram Walnych Zgromadzeń Delegatów Oddziałów SITPNiG 
przed XXXVIII Walnym Zjazdem Delegatów SITPNiG

• Oddział SITPNiG w Pile 11 czerwca 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Zielonej Górze 12 czerwca 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Gdańsku 13 czerwca 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Łodzi 14 czerwca 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Warszawie I 15 czerwca 2012 r.
• Oddział SITPNiG we Wrocławiu 20 czerwca 2012 r.
• Oddział SITPNiG w Krośnie 21 czerwca 2012 r.
• XXXVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW SITPNiG 18 - 19 października 2012 r. 

2 marca 2012 r. odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITP-
NiG, która działając w oparciu o § 40 Statutu 
SITPNiG, § 4 Regulaminu GKR oraz § 10 ust. 
4 i 5 Regulaminu Gospodarki Finansowej 
SITPNiG, przeanalizowała całokształt pracy 
stowarzyszenia w roku 2011, a w szczegól-
ności Zarządu Głównego oraz jego organów 
doradczych i agend, a także Oddziałów SITP-
NiG. Zebraniu przewodniczył kol. Witold Weil. 
Główna Komisja  Rewizyjna po przeanalizo-
waniu przedłożonych przez Zarząd Główny 
SITPNiG dokumentów oraz na podstawie 

Posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG
protokołów kontroli przeprowadzonych przez 
GKR w poszczególnych sferach działalności 
stowarzyszenia, sformułowała swoje stanowi-
sko na temat całokształtu działalności SITPNiG 
w 2011 r., w którym przedstawiła pozytywne 
elementy w działalności poszczególnych ogniw 
organizacyjnych, organów doradczych i agend 
stowarzyszenia, a także negatywne zjawiska 
obserwowane w ubiegłym roku w niektórych 
sferach pracy SITPNiG.

W syntetycznym ujęciu, przyjęta przez GKR 
jednogłośna ocena działalności stowarzyszenia 
w roku 2011 eksponuje następujące stwierdzenia:

1. Działalność stowarzyszenia była zgod-
na ze Statutem i uwzględniała uchwały 
XXXVII Walnego Zjazdu Delegatów oraz 
uchwały zebrań sprawozdawczo-wybor-
czych Oddziałów SITPNiG.

2. Przyjęte na rok 2011 podstawowe zada-
nia programowe zostały wykonane.

3. Prowadzona działalność finansowa była 
zgodna ze statutem, Ustawą o rachun-
kowości i regulaminami obowiązującymi 
w stowarzyszeniu. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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5 - 7 marca 2012 r. w sali konfe-
rencyjnej „Króla Władysława Jagieł-
ły” Zamku Ryn odbyło się XI semi-
narium Gazometu – „Nowoczesna 
technika dla gazownictwa”. 

XI Seminarium Gazometu: „Nowoczesna technika dla gazownictwa”

W Seminarium uczestniczyło 80 przedsta-
wicieli firm z branży przemysłu gazowniczego, 
a moderatorem obrad był Marek Maćkowiak.

Obrady toczyły się w trzech sesjach, pod-
czas których zaprezentowano 9 referatów:
I – Rynek gazowniczy

1. Leszek Madera (Gazomet Rawicz) – „GA-
ZOMET – 150 lat tradycji – 1862-2012”; 

2. dr inż. Stanisław Szafran (SITPNiG) – 
„Możliwości pozyskania gazu ziemnego 
z łupkowych serii osadowych w Polsce” 

3. Wojciech Kozak (Zakłady Azotowe Pu-
ławy) – „System opomiarowania gazu 
w Zakładach Azotowych Puławy”; 

II – Normy i przepisy w gazownictwie
1. Marian Kropacz (UDT Warszawa) – „Nor-

ma ISO 50001:2011 - Systemy zarządza-
nia energią”; 

2. Przemysław Kochan (Gazomet Rawicz) – 
„Aktualne unormowania dotyczące sek-
tora gazowniczego (przegląd)”; 

3. Zbigniew Bartkowiak (WSG) – „Ćwicze-
nia sprawdzające współpracę różnych 
służb podczas awarii sieci gazowej reali-
zowane z inicjatywy Sztabu Antykryzyso-
wego w Rawiczu”;

III – potrzeby Klienta – ich analiza, testy, 
armatury, wdrożenia

1. Mateusz Ryńca (PGNiG SA O/Zielona 
Góra) – „Warunki eksploatacyjne po-

wodujące niesprawności i awarie za-
worów”; 

2. Marek Maćkowiak, Przemysław  Kap-
czyński (Gazomet Rawicz) – „Potrzeby 
klienta, możliwości techniczne produ-
centa armatury, testy armatury gazow-
niczej”; 

3. Tomasz Juskowiak (Gazomet Rawicz) – 
„Analiza stanu naprężeń w  wybranych 
węzłach konstrukcyjnych kurków kulo-
wych przy wykorzystaniu metody MES 
w pracach badawczo-rozwojowych”. 

W turystycznej części seminarium uczestni-
cy mieli okazję zobaczyć ciekawe miejsca histo-
ryczne i  kulturalne Warmii. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Marek Maćkowiak otwiera obrady sympozjum 
Fot. S. Szafran

Leszek Madera i Przemysław Kapczyński prezentują swoje referaty. Fot. S. Szafran

Uczestnicy sympozjum. Fot. S. Szafran
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31.01.2012 r. na uroczystej wyjazdowej 
naradzie w Chełmie pożegnaliśmy odchodzą-
cego na zasłużoną emeryturę naszego przyja-
ciela, długoletniego kierownika RDG w Cheł-
mie Ryszarda Zduńczuka. Po wcześniejszym 
pożegnaniu z załogą odbyła się sympatyczna 
uroczystość, na której dyrekcja oraz koleżan-
ki i koledzy z Oddziału Zakładu Gazownicze-
go w Lublinie złożyli Ryszardowi najlepsze 
życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha, 
ciepła i spokoju w życiu osobistym oraz aby 
wszystkie plany i marzenia odkładane na póź-
niej spełniły się właśnie teraz. W spotkaniu 

Przejście na emeryturę kierownika Rejonu 
Dystrybucji Gazu w Chełmie

Tomasz Życzyński

Konferencja „Polska na gazie łupkowym. 
Lokalne perspektywy globalnego biznesu”

23 marca 2012 w Centralnej Bibliotece Rolniczej 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie odbędzie się konferencja 

„Polska na gazie łupkowym. Lokalne perspektywy globalnego biznesu”. 

Organizatorami wydarzenia są: Pracodawcy RP i Instytut Koźmiana.

Partnerami instytucjonalnymi konferencji są: Związek Powiatów Polskich, Krajowa 
Rada Izb Rolniczych, Urzędy Marszałkowskie województw: warmińsko-mazurskiego, 
lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego 

i świętokrzyskiego, wojewoda świętokrzyski, Centralna Biblioteka Rolnicza, 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego oraz Państwowe Instytuty Badawcze: Instytut Ochrony Środowiska 

i Państwowy Instytut Geologiczny.

Udział w konferencji bezpłatny. Szczegóły na stronach: www.pracodawcyrp.pl, www.agrykola.org

uczestniczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych miasta i powiatu chełmskiego, PGNiG 
SA, stowarzyrzeń naukowo-technicznych 
SEP i SITPNiG oraz przedstawiciele jednostek 
współpracujących z odchodzącym kierowni-
kiem. Wszyscy (zarówno burmistrzowie, sta-
rostowie, wójtowie i radni miejscy) zgodnie 
podkreślali wkład Ryszarda Zduńczuka w roz-
wój gazyfikacji miasta i gminy Chełm, miasta 
i gminy Rejowiec, a także gmin ościennych. 
Wspominaliśmy, nie tylko osiągnięcia zawo-
dowe Ryszarda, ale także jego znakomitą 
współpracę i relacje z władzami lokalnymi, 
firmami energetycznymi na terenie miasta oraz 
jego działalność społeczną, w tym głównie na 
rzecz stowarzyszeń naukowych i technicznych 
działających na terenie Chełma i Lublina.

A było co wspominać.
Ryszard Zduńczuk ur. 24.11.1948 r. 

w Pawłowie k/Chełma ukończył Technikum 
Budowlane w Chełmie w zakresie specjalności 

instalacje sanitarne, a nastepnie po odbyciu 
praktyk zawodowych uzyskał stopień inży-
niera po studiach na Politechnice Lubelskiej 
na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitar-
nej – specjalność urządzenia i instalacje sani-
tarne. Pracę zawodową od poczatku związał 
z Chełmem: pracował, jako technik urządzeń 
w MPGK, jako mistrz/kierownik w Zakładzie 
Ciepłowniczym ChSM, współorganizował 
MPEC w Chełmie, następnie jako kierownik 
inspektorów nadzoru i zastępca dyr. ds. inwe-
stycyjnych pracował w PBO – Dyrekcji Szpita-
la w budowie w Chełmie. W latach 1989-90 
pełnił funkcję wiceprezydenta miasta Chełma 
i z tego miejsca rozpoczęła się jego przygoda 
z gazownictwem. Z ramienia miasta nadzo-
rował i pomagał w tworzeniu się w Chełmie 
struktur Rozdzielni Gazu a 19 lipca 1989 r. 
wspólnie z przedstawicielami KOZG w Tar-
nowie, RZG w Lublinie oraz wicewojewodą 
chełmskim uruchomiał pierwszy odbiornik 
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Życzenia od dyrekcji O/ZG w Lublinie – M. Główka, R. Gaik, R. Zduńczyk. Fot. arch. 
Dział Eksploatacji O/ZG w Lublinie

Życzenia od współpracowników i załogi RDG w Chełmie. Fot. arch. Dział Eksploatacji 
O/ZG w Lublinie

Za tym biurkiem R. Zduńczyk spędził najlepsze lata swojego życia. Fot. arch. Dział 
Eksploatacji O/ZG w Lublinie

Ryszard Zduńczyk na Zarządzie Oddziału w Tarnowie – Koło Lublin i Koło Rzeszów 
2007 r. Fot. arch. Dział Eksploatacji O/ZG w Lublinie

gazu ziemnego na terenie ziemi chełmskiej, 
kładąc kamień milowy w początki rozwo-
ju gazyfikacji tych ziem. To za jego kadencji 
we władzach miasta a później, jako prezesa 
ChSM, rozpoczęto gazyfikację całych rejonów 
miasta Chełma: m.in. osiedla Kościuszki, osie-
dla XXX-lecia (w sumie około 5000 mieszkań). 
Od 1992 r. rozpoczął pracę w gazownictwie 
w Rozdzielni Gazu w Chełmie (początkowo 
jako pracownik techniczny, mistrz, z-ca kie-
rownika a od 1998 r. kierownik RG). Te lata 
aż do chwili obecnej to okres najwiekszego 
rozwoju gazownictwa w mieście (zgazyfiko-
wano m.in. starówką Chełma i dzielnicę prze-
mysłowo-składową). Jako kierownik jednostki 
odpowiedzialnej na rozwój miał duży udział 
w gazyfikacji także Rejowca - miasta i gminy, 
gminy Chełm, gminy Kamień. Zabiegał o gazy-
fikację tzw. „białych plam”, osobiście przygo-
tował do realizacji nowe obszary do gazyfika-
cji: Krasne, Pawłów, Rudka, Janów k/Chełma, 
Okszów. Także z osobistym zaangażowaniem 
uczestniczył w przygotowaniu projektu dopro-
wadzenia gazu do Włodawy. Ale Ryszard to 
nie tylko manager i urzędnik, to inżynier z krwi 

i kości. Posiada pełne uprawnienia budowlane 
do zajmowania samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie w specjalności sieci 
i instalacje sanitarne. Począwszy od 1973 r. do 
dziś jest członkiem NOT, PZiTS, od jedenastu 
lat działa w Zarządzie Koła SITPNiG przy O/ZG 
w Lublinie Oddział Tarnów. Jest również człon-
kiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 
przewodniczącym komisji egzaminacyjnej na 
uprawnienia energetyczne grupy II i III. W la-
tach 1990-2000 był przewodniczącym komi-
sji egzaminacyjnej branży energetycznej przy 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Chełmie. 
Prowadzi liczne szkolenia i kursy dokształca-
jące dla służb energetycznych firm nie tylko 
w mieście Chełmie. Posiada dużo odznak za 
dotychczasową działalność m.in.: Złotą od-
znakę za zasługi dla ZDZ, medal 40-lecia PRL, 
Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny i Złoty medal 
za zasługi dla pożarnictwa, Srebrną odznakę 
„zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa.

Po tych wszystkich uroczystych życze-
niach i wspominkach omówiliśmy dalsze plany 
Ryszarda i zobowiązaliśmy Go, aby nie zanie-

dbywał kontaktów z fimą i przyjaciółmi.
Dziękujemy Ci Rysiu za te wspaniałe lata 

naszej współpracy w SITPNiG i życzymy Ci 
wszelakiej pomyślności. Ryszard jest długo-
letnim członkiem Zarzadu Koła Lublin (już 3 
kadencje), z pełnym zaangażowaniem działał 
na rzecz rozwoju Koła (przygotowywał m.in. 
zebrania sprawozadwcze, 10-lecie Koła, wy-
cieczki techniczne, organizował w Chełmie 
szkolenia i prezentacje firm, które podnosiły 
poziom techniczny załogi). Docenione to zo-
stalo przez prezesa Zarządu Oddziału w Tar-
nowie, który wystosował do Kolegi specjalny 
list z podziękowaniami za wspólny wysiłek 
a Zarząd Koła w Lublinie ufundował Koledze 
wspaniałą lampę naftową z Krosna, aby mu 
przypominała wspólnie spędzone chwile.

W imieniu Koleżanek i Kolegów 
z Koła SITPNiG O/ZG w Lublinie 

Tomasz Życzyński
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2.03.2012 r. na 35 (trzydziestym piątym) pię-
trze budynku WTT (Warsaw Trade Tower) przy uli-
cy Chłodnej 51 w Warszawie, gdzie swoją siedzi-
bę ma Zarząd Spółki PKN ORLEN S.A. odbyło się 
zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków kół 
zakładowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Od-
dział Warszawa I, działających w strukturach PKN 
Orlen w Warszawie. 

W obradach uczestniczył prezes SITPNiG 
Oddział Warszawa I Janusz Kobylański. Obradom 
przewodniczył Wiesław Zwoliński z koła zakłado-
wego Warszawa Region.

Sprawozdanie z działalności za minioną ka-
dencję złożyła Agnieszka Kurzyp-Fornell, przewod-
nicząca koła zakładowego przy PKN Orlen S.A. 

W swoim wystąpieniu przedstawiła działal-
ność zarządów kół zakładowych w minionej ka-
dencji. Wskazała na brak środków finansowych, 
który nie pozwolił na organizowanie, jak to by-
wało w latach minionych, wyjazdów naukowo-
-technicznych do interesujących nas firm nafto-
wych, połączonych ze zwiedzaniem innych miast 
i krajów. Zwróciła uwagę na podjęte przed laty 
uchwały Zarządów o uczestnictwie w obchodach 
Dnia Ziemi i o objęciu opieką grobu Stanisława 
Staszica. Co roku na grobie, który znajduje się 
przy kościele Ojców Kamedułów na warszaw-
skich Bielanach, w rocznicę Jego śmierci (zmarł 
20.01.1826 r.) składane są przez członków nasze-
go stowarzyszenia wiązanki kwiatów. 

Następnie Agnieszka Kurzyp-Fornell wska-
zała na zjawisko znacznego odpływu członków 
stowarzyszenia z naszych kół, jaki obserwujemy 
w ostatnich latach. Jego przyczyną jest przede 
wszystkim odejście z pracy wielu naszych koleża-
nek i kolegów. Dążąc do utrzymania więzi pracu-
jących z emerytowanymi pracownikami, zarządy 
kół zakładowych organizują (tradycyjnie, od lat) 
spotkania integracyjne „przy małej czarnej”.

Malejąca liczba członków kół była podstawą 
podjęcia przez zebranych uchwały o połączeniu 
kół zakładowych Warszawa Region z kołem dzia-
łającym przy Centrali Spółki PKN Orlen w War-
szawie. Nowo utworzone koło przyjęło roboczą 
nazwę Koło Zakładowe przy Centrali Spółki PKN 
Orlen w Warszawie.

Kolejnym punktem porządku zebrania były 
wybory nowego Zarządu. 

W trakcie prac komisji skrutacyjnej prezes 
Oddziału SITPNiG Warszawa I kolega Janusz Ko-
bylański przedstawił przygotowaną na nośnikach 
elektronicznych prezentację Oddziału Warszawa 
I od początku jego powstania tj. od 1946 roku. 
Przypomniał nazwiska założycieli naszego stowa-
rzyszenia oraz nazwiska kolegów z Zarządów na 
przestrzeni ponad 65 lat jego działalności. Wśród 
nich były nazwiska kilku kolegów obecnych tego 
dnia na sali. 

W trakcie dyskusji Marek Bukowski przed-
stawił zagadnienie związane z wydobyciem gazu 
łupkowego w Polsce jako bardzo ważne dla go-

spodarki kraju. Podkreślił, że zasoby błękitnego 
paliwa mogą w znacznej mierze zaspokoić nasze 
zapotrzebowanie na ten surowiec. Opierając się 
na wiarygodnych źródłach stwierdził: „według 
szacunków Amerykańskiej Agencji Informacji 
Energetycznej Polska posiada największe w Eu-
ropie i 11 na świecie zasoby gazu łupkowego”. 

Następnie Komisja Skrutacyjna ogłosiła wy-
niki wyborów do Zarządu. W jego skład weszli: 
Agnieszka Kurzyp-Fornell, Marzena Kozłowska, 
Małgorzata Gradziuk, Violetta Horowiec i Wiesław 
Zwoliński. Funkcję przewodniczącego powierzono 
Agnieszce Kurzyp-Fornell, wiceprzewodniczącymi 
zostali Marzena Kozłowska i Wiesław Zwoliński, 
sekretarzem Małgorzata Gradziuk, skarbnikiem 
Violetta Horowiec.

Po ogłoszeniu wyniku wyborów do Zarządu 
prezes Janusz Kobylański wręczył pamiątkowe 
okolicznościowe monety tzw. ”Guldena Łukasie-
wiczowskiego” wszystkim przybyłym na zebranie. 
Pozłacana moneta została wydana z okazji 65-le-
cia SITPNiG. 

Po tym miłym akcencie dokonaliśmy wybo-
ru delegatów na Zjazd SITPNiG Oddziału War-
szawa I, który odbędzie się w połowie czerwca 
bieżącego roku. Delegatami zostali: Agnieszka 
Kurzyp-Fornell, Wiesław Zwoliński, Elżbieta Je-
żewska, Henryk Leśny i Marzena Kozłowska.

Po zakończeniu obrad uczestnicy spotkania, 
kontynuując proces integracji przenieśli się do po-
bliskiej restauracji „Lazur” na tradycyjne spotkanie 
„przy małej czarnej”, gdzie wspomnieniom nie 
było końca. Zebrani z rozrzewnieniem wspominali 
spotkania w Kompanii Piwnej na Starym Mieście, 
w Kasynie Wojsk Lotniczych, czy też ostatnie, paź-
dziernikowe spotkanie na Saskiej Kępie w restau-
racji Figaro.

Opracował: 
Wiesław Zwoliński

Wiceprzewodniczący 
Koła Zakładowego SITPNiG 

przy Centrali Spółki PKN Orlen 
w Warszawie

Kampania sprawozdawczo-wyborcza 
w kołach SITPNiG Oddział Warszawa I

Wiesław Zwoliński
ODDZIAŁ 

WARSZAWA I

Dyskusja. Fot. arch. SITPNiG Oddział Warszawa I Nowy Zarząd. Fot. arch. SITPNiG Oddział Warszawa I
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7-9 marca 2012 w Hotelu Wodnik, 
Łódzki Oddział SITPNiG wraz z Ma-
zowiecką Spółką Gazownictwa zorga-
nizował drugą edycję Konferencji Na-
ukowo-Technicznej KOR-GAZ-NET 
2 – Miejsce technologii  ochrony ka-
todowej we współczesnym gazownic-
twie – Bełchatów – Słok 2012.

Honorowy patronat nad konferencją obję-
li prezesi: PGNiG, OGP GAZ-SYSTEM, EuroPol 
GAZ, Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Ma-
zowieckiej Spółki Gazownictwa.

W pierwszym dniu konferencji prezentacje 
zostały przedstawione w trzech blokach tema-
tycznych. W pierwszym z nich, poświęconym 
diagnostyce sieci gazowych, wzięli udział  re-
prezentanci środowiska akademickiego – z Po-
litechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej. 
W bloku dedykowanym ochronie katodowej, 
uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wykła-
du o korozji biologicznej (Politechnika Łódzka) 
a swoimi doświadczenia z zakresu projektowa-
nia ochrony katodowej podzielił się przedstawi-
ciel BSIPG Gazoprojekt. Blok poświęcony norma-
lizacji i standaryzacji w gazownictwie, w którym 
omówiono stopień realizacji wdrożenia cer-

Konferencja KOR GAZ NET 2012 
Słok k. Bełchtowa

Bogusława Gutowska

ODDZIAŁ 
ŁÓDŹ

tyfikacji personelu ochrony przeciwkorozyjnej 
w Polsce oraz przedstawiono zaangażowanie 
środowiska gazowniczego zorganizowanego 
w ramach Izby Gospodarczej Gazownictwa 
w tworzeniu standardów technicznych, zakoń-
czył się dyskusją panelową o roli tych standar-
dów technicznych w zarządzaniu siecią gazo-
wą. W panelu tym przedstawiciele operatorów 
gazociągów mieli możliwość podzielenia się 
swoimi doświadczeniami z zakresu wdrażania 
i stosowania standardów w ich spółkach. 

Drugi dzień to w całości prezentacja do-
świadczeń operatorów gazociągów - począwszy 
od tranzytowego, poprzez gazociągi przesyłowe 
aż do operatorów systemów dystrybucyjnych, 
w tym również operatora gazociągów dystrybu-
cyjnych z Węgier, z zakresu prowadzonej eks-

ploatacji gazociągów z uwzględnieniem ochro-
ny przeciwkorozyjnej.

W trakcie konferencji goście mogli zapo-
znać się z ofertą firm współpracujących z ope-
ratorami gazociągów, oglądając specjalnie przy-
gotowane prezentacje lub w  bezpośrednich 
rozmowach na stoiskach wystawowych usytu-
owanych w hallu przy sali obrad.

W tegorocznej konferencji wśród prawie 
130 gości byli przedstawiciele środowiska ga-
zowniczego z naszego kraju jak również przed-
stawiciele operatora z terenu Węgier.

Uczestnicy konferencji wykazywali duże za-
interesowanie tematami poruszanymi w prezen-
tacjach dzieląc się swoimi opiniami lub zadając 
dodatkowe pytania wykładowcom. Dyskusje 
prowadzono również w kuluarach, co sprzyjało 
integracji przybyłych gości.

Następna konferencja KOR-GAZ-NET, zgod-
nie z przyjęli zasadą organizowania jej co dwa 
lat, odbędzie się w roku 2014 na którą w imie-
niu organizatorów już dziś serdecznie zapra-
szam.

Równocześnie przypominam, że w roku 
2013 Łódzki Oddział SITPNiG wraz z Mazowiec-
ką Spółką Gazownictwa będzie organizatorem 
już 7 spotkania służb pomiarowych czyli TOp - 
Gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro” 
w Rogowie k. Łodzi.

Bogusława Gutowska
SITPNiG Oddział Łódź

Fot. arch. SITPNiG Oddział Łódź Fot. arch. SITPNiG Oddział Łódź

Fot. arch. SITPNiG Oddział Łódź
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14 – 16 lutego br., w zimowej scenerii 
bieszczadzkiej miejscowości Czarna, odbyła 
się kolejna konferencja zorganizowana przez 
sanocki Oddział SITPNiG i PGNiG SA Oddział 
w Sanoku. 

Tematyką tegorocznego spotkania była: 
„ROLA i ZNACZENIE PODZIEMNYCH MAGAZY-
NÓW GAZU we WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE”.  

Honorowy patronat nad konferencją objęli 
prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa SA, prezes Wyższego Urzędu Górni-
czego i prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Konferencja miała na celu upowszechnienie 
oraz pogłębienie wiedzy nt. magazynowania gazu 
ziemnego w kontekście rezerwy strategicznej i dą-
żeń do niezależności energetycznej państwa. 

Wprowadzeniem do konferencji było od-
wiedzenie i zapoznanie się z pracą Ośrodka 
Centralnego Podziemnego Magazynu Gazu 
Ziemnego w Strachocinie. Gospodarze przy-
gotowali tu prezentację o historii magazynu, 
jego warunkach geologiczno-złożowych i pa-
rametrach eksploatacyjnych. Po tej części gości 
zaproszono do zwiedzania nowoczesnej infra-
struktury napowierzchniowej obiektu, w trakcie 
którego objaśniano rozwiązania technologiczne 
na nim zastosowane.

W sesjach konferencji uczestniczyli przedsta-
wiciele różnych instytucji państwowych, m.in.: 
Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Regulacji 
Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego, Mi-

nisterstwa Gospodarki i jednostek naukowych, 
a także przemysłu: centrali i oddziałów PGNiG 
SA oraz prezesi, członkowie zarządów, dyrektorzy 
spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Oficjalnie konferencję otworzył dyrektor 
Oddziału w Sanoku Mieczysław Jakiel, który 
witając zgromadzonych uczestników zwrócił 
uwagę na ważkość zagadnienia podziemnego 
magazynowania gazu ziemnego w odniesieniu 
do racjonalnie prowadzonej eksploatacji złóż. 

Następnie, dziękując za inicjatywę zorga-
nizowania konferencji przez Oddział w Sanoku, 
głos zabrał Piotr Litwa, prezes Wyższego Urzę-
du Górniczego. W swym wystąpieniu podkreślił 
rolę działalności organów nadzoru górniczego 
w zakresie funkcjonowania podziemnych maga-
zynów gazu. Z kolei wiceprezes Urzędu Regulacji 
Energetyki – Maciej Bando wyraził zadowolenie 
ze skierowania zaproszeń do uczestnictwa w tej 
konferencji do tak szerokiego grona specjalistów, 
reprezentujących zarówno przemysł, jak i urzę-
dy państwowe. Jako ostatni, w imieniu Zarzą-
du PGNiG SA, głos zabrał wiceprezes Sławomir 
Hinc, który podziękował wszystkim obecnym za 
udział w konferencji i życzył owocnych obrad.

Prowadzenie konferencji powierzono Jó-
zefowi Koczwarze, dyrektorowi Departamentu 
Energomechanicznego WUG oraz Tadeuszowi 
Kozimorowi, prezesowi SITPNiG O/Sanok.

Dwie sesje plenarne wypełniły prezentacje:
– „Rola i znaczenie podziemnych magazy-

nów gazu w zapewnieniu nieprzerwa-
nych dostaw gazu ziemnego” – Piotr Ja-
nusz (Ministerstwo Gospodarki), Marcin 
Pojnar (PGNiG O/Sanok)

– „Zmiany górniczych regulacji prawnych 
w zakresie podziemnego magazynowa-
nia gazu” – Przemysław Grzesiok (WUG) 

– „III pakiet energetyczny w praktyce. Wy-
dzielenie prawne OSM oraz nowa taryfa 
magazynowa” – Joanna Kijas (OSM)

– „Perspektywy zwiększenia wydobycia 
gazu ziemnego w Polsce” – Stanisław 
Rychlicki (AGH Kraków)

– „Działalność organów nadzoru górni-
czego w zakresie funkcjonowania pod-
ziemnych magazynów gazu ziemnego” 
– Adam Mirek, Władysław Książek, Klau-
diusz Wieczorek (WUG)

– „Usługi magazynowania gazu” – Wie-
sław Rokosz (O. OSM)

– „Wpływ PMG na efektywność eksploata-
cji złóż węglowodorów” – Jerzy Stopa 
(AGH Kraków)

Ciekawie wygłoszone referaty wzbudziły 
zainteresowanie uczestników wywołując szereg 
pytań i kilka ostrych polemik o problematyce 
zarówno technicznej, jak i formalno-prawnej 
z zakresu magazynowania gazu. 

Wszystkie merytoryczne dyskusje stały się 
potwierdzeniem wagi i złożoności podjętej te-
matyki oraz celowości organizowania spotkań 
specjalistów, przedstawicieli branżowych firm 
z instytucjami państwowymi i światem nauki.

Obrady zakończyło koleżeńskie spotkanie 
przy kolacji, w trakcie której uczestnikom serwo-
wano tradycyjne bieszczadzkie potrawy.

Organizatorzy żywią nadzieję, iż wnioski 
z konferencji posłużą wzmocnieniu współpracy 
pomiędzy instytucjami państwowymi i przemy-
słem celem poprawy bezpieczeństwa energe-
tycznego naszego kraju. 

Równocześnie dziękują za udział w kon-
ferencji wszystkim uczestnikom, prelegentom, 
gościom i patronom.

Monika Szczudlik
PGNiG SA Oddział w Sanoku

Rola i znaczenie podziemnych magazynów 
gazu we współczesnej gospodarce

Piotr Litwa prezes WUG i Mieczyslaw Jakiel dyrektor 
Oddziału PGNiG w Sanoku. Fot. arch. PGNiG SA Od-
dział w Sanoku

Slawomir Hinc wiceprezes PGNiG SA. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku

Uczestnicy konferencji. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku
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Istniejący od ponad 35 lat kom-
pleks obiektów sportowych w podzie-
lonogórskim Drzonkowie to perła 
wśród polskich, a nawet europejskich 
ośrodków tego typu. 

Trenują tu głównie zawodnicy sekcji pię-
cioboju nowoczesnego, jeździectwa, tenisa 
stołowego oraz tenisa ziemnego – wśród nich 
tenisiści GKT „Nafta”. 

Na przestrzeni lat zorganizowano tu wiele 
imprez sportowych o charakterze ogólnopol-
skim i międzynarodowym. Wystarczy wymienić 
Mistrzostwa Świata Juniorów i Seniorów w Pię-

cioboju Nowoczesnym, Mistrzostwa Świata Ju-
niorów w Akrobatyce Sportowej czy Ogólnopol-
skie Zawody Wszechstronnego Konkursu Konia 
Wierzchowego – Memoriał Dariusza Soroki. 

Od wielu lat wspieramy Zielonogórski Klub 
Sportowy działający na terenie ośrodka. Warto 
wspomnieć, że jego prezesem jest pani Irena 
Rutkowska, długoletnia pracownica Oddziału 

31 drużyn reprezentujących 
wielkopolskie przedsiębiorstwa 10 
marca rywalizowało w Turnieju 
Bowlingowym o Puchar Prezydenta 
Piły. Impreza odbyła się z inicja-
tywy Izby Gospodarczej Północnej 
Wielkopolski, która od lat organizu-
je rozgrywki. Tegoroczne spotkanie 
było jubileuszową, dziesiątą edycją 
Turnieju. 

Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. 
z o.o. wystawiła silną reprezentację. Do tur-
nieju spółka zgłosiła aż dwie drużyny. Pierwsza 
w składzie: Kazimierz Bryndza, Janusz Grochal-
ski i Mirosław Jarek. W drugiej drużynie zagrali: 
Leszek Gamrot, Mariusz Lewandowski i Mariusz 
Wojciechowski. 

W wyniku losowania, reprezentanci NAFTY 
wystartowali w czwartej rundzie rozgrywek.  
Trwająca cały dzień zacięta rywalizacja ostatecz-

nie przyniosła „nafciarzom” miejsce na podium 
- drużyna Kazimierza Bryndzy, Janusza Grochal-
skiego i Mirosława Jarek zajęła trzecie miejsce. 
Na pierwszym i drugim miejscu w klasyfikacji 
uplasowały się drużyny pilskiej restauracji Staj-
nia oraz firmy Deep Diver. 

Kuźnia talentów i… olimpijczyków

NAFTA na podium

Oddział w Zielonej Górze

w Zielonej Górze. Cieszymy się, że dzięki na-
szej pomocy kontynuatorzy takich sportowych 
legend jak Arkadiusz Skrzypaszek, Maciej Czy-
żowicz, Anna Sulima, Lucjan Błaszczyk i Tomasz 
Krzeszewski, rozwijają tu swoje talenty.

Obecnie trwają przygotowania do startu 
w Igrzyskach Olimpijskich – Londyn 2012. Na 
udział w Olimpiadzie wciąż mają szanse wy-
chowankowie ZKS-u – pięcioboiści Szymon 
Staśkiewicz, Łukasz Klekot, Bartosz Majewski 
i Remigiusz Golis.

Michał Burkowski
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Dzięki zmodernizowanym obiektom sportowym w Drzon-
kowie mogą przygotowywać się do swoich startów zawod-
nicy z całego świata. Fot. archiwum Oddziału

Zmagania pięcioboistów podczas Młodzieżowych Mi-
strzostw Europy – wrzesień 2011 r. Fot. archiwum Oddziału

Turniej był okazją do spotkania przedstawi-
cieli firm z całego regionu, nawiązania nowych 
kontaktów i wymiany doświadczeń. 

Zespół Promocji
PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile

Turniej Bowling. Fot. arch. PNiG NAFTA Spółka z o.o. w Pile
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W czwartek 8 marca 2012 r. o godz. 18. 
w Dworze Karwacjanów w Gorlicach została 
zaprezentowana zbiorowa wystawa, będąca 
pokłosiem czterech dotychczasowych edycji 
konkursu rysunkowego ROPONIOSKA. Impre-
za, odbywająca się cyklicznie w Gorlicach od 
2007 roku regularnie gromadzi rysowników 
z całej Polski, aby plastycznie uporać się z te-
matyką naftową, paliwową i gazową. Z czte-
rech edycji uzbierało się już sporo ciekawych 
prac, które z humorem i satyrycznym pazurem 
traktują wybrane przez organizatorów tematy, 
czasem też bardziej  skłaniają do refleksji niż 
rozśmieszają. 

wyprodukowanych specjalnie na tę okazję cze-
koladowych jaj nieodzownie kojarzących się 
z symbolem konkursu Roponioska – czarną kurą, 
znoszącą zamiast jaja baryłkę z ropą (która w do-
myśle jest swego rodzaju „złotym jajem”). Gu-
stownie opakowane jaja posiadały czekoladowe 
oczka wpatrzone litościwie w konsumujących je 
gości wernisażu. Pyszne czekoladowe jaja wyko-
nała dla Roponioski Cukiernia Italia z Gorlic. 

Po części wernisażu, odbywającej się 
w górnej sali im. Ks. Świeykowskiego, publicz-
ność udała się do dolnego pomieszczenia, gdzie 
zapoznała się z historią konkursu, jego głów-
nymi założeniami, ideą nazwy, symboliką i ge-
nezą całości. Zgromadzeni goście wernisażowi 
posileni czekoladowymi jajami z lampką wina 

ROPONIOSKA – wystawa wybranych prac z czterech 
dotychczasowych edycji konkursu – JAJECZNICA

degustowali i żywo komentowali rysunki, które 
część osób miała już okazję wcześniej poznać, 
bywając na poprzednich edycjach Roponioski. 

Z okazji wystawy został wydany okolicz-
nościowy druk, imitujący czarno białe gazety 
a’la Kurier Codzienny, gdzie w pigułce można 
poznać wszystkie dotychczasowe konkursy Ro-
ponioska, jej laureatów, zwycięskie prace i foto-
grafie z wernisaży poszczególnych edycji. 

Wystawę medialnie wsparły największe 
polskie portale internetowe dla rysowników, 
oraz strona Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Karykatury, a także media lokalne.

Bartłomiej Belniak

Wystawa unikatowych lamp naftowych 
z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w górnej 
sali Dworu Karwacjanów była dobrą okazją aby 
„dla relaksu” zaprezentować ekspozycję wybra-
nych prac konkursowych z Roponioski. 

Wernisaż rozpoczęło rozdanie zgroma-
dzonej publiczności oryginalnych gadżetów, 

Bartłomiej Belniak częstuje gości wernisażu jajami z czekolady. Fot. K. Korona

Wystawa lamp naftowych, fragment ekspozycji 
Fot. K. Korona

Sala wystawowa. Fot. K. Korona. Fot. K. Korona.
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Pod koniec ubiegłego roku uka-
zała się bardzo cenna, wręcz pomni-
kowa publikacja ,, Miejskie zakłady 
przemysłowe Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego. Gazownie”. Mirona 
Urbaniaka. To pierwsze w Polsce, 
a być może i w Europie, opraco-
wanie historii gazownictwa przez 
profesjonalnego historyka. Dzieło to 
powstało dzięki finansowemu wspar-
ciu udzielonemu przez Wielkopolską 
Spółkę Gazownictwa.

Dr Miron Urbaniak jest adiunktem w Zakła-
dzie Historii Kultury Materialnej Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Przedmiotem jego badań jest 
historia dawnych zakładów miejskich i pań-
stwowych i pozostała po nich zabytkowa in-
frastruktura. Jest autorem prac poświęconych 
zakładom wodociągowym w Zawadzkiem, za-
bytkom przemysłu i techniki w Lesznie, zabytko-
wej stacji kolejowej w Gnieźnie. 

Ta dwutomowa, licząca osiemset stron pu-
blikacja to bardzo rzetelna prezentacja dziejów 
gazownictwa klasycznego na terenie Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego do końca I wojny świa-

towej oraz historia wszystkich gazowni na tym 
obszarze aż do ich zamknięcia w drugiej poło-
wie XX w. Obszar badań zakreślony granicami 
Wielkiego Księstwa Poznańskiego, które od 
1849 r. z woli zaborcy nosiło nazwę Prowincji 
Poznańskiej, podzielonej na Rejencję Poznańską 
i Rejencję Bydgoską, to większość obecnego 
województwa wielkopolskiego oraz część wo-
jewództw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. 

W tomie I znalazła się historia gazownic-
twa miejskiego na terenie Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego do roku 1919. Autor opisuje 
oświetlenie tamtejszych miast przed powsta-
niem gazowni i po ich powstaniu, systemy ów-
czesnych gazowni, formy własności gazowni 
i sposoby finansowania ich budowy, wymienia 
projektantów i budowniczych gazowni oraz ar-
chitekturę i poziom techniczny gazowni. W dal-
szej części omawia rewitalizację zabytkowych 
budowli gazowniczych i formy ich rewitalizacji 
oraz adaptacji do nowych funkcji w dobie dzi-
siejszej. Ta część może stać się cenną wska-
zówką dla służb konserwatorskich. Natomiast 
w II tomie znajdujemy szczegółowe omówienie 
historii wszystkich 80 gazowni Wielkiego Księ-
stwa Poznańskiego. 

W pracy tej znalazł się kompletny obraz za-
chowanej zabytkowej substancji gazownictwa 
na jednej dziesiątej terytorium Polski. Dodajmy, 
że obok Górnego i Dolnego Śląska właśnie ten 
obszar należał do najbardziej „nasyconych” ga-
zowniczymi obiektami. 

M. Urbaniak pracował nad tym dziełem 
pięć lat. Przeprowadził liczne badania w terenie. 
Przede wszystkim jednak oparł się o materiały 
źródłowe, studiując dawną prasę fachową i do-
kumenty w archiwach i bibliotekach polskich 
i niemieckich. Przyznaje natomiast, że w małym 
stopniu oparł się o dotychczasową literaturę. 
Zauważył bowiem, że wydane dotąd publikacje 
na temat historii polskiego gazownictwa lub 
poszczególnych gazowni obarczone są licznymi 
błędami i nieścisłościami, na przykład zawiera-
ją błędne daty powstania niektórych gazowni.  
Wynikało to stąd, że ich autorami byli na ogół 
ludzie ze środowiska gazowniczego, a nie histo-
rycy dysponujący odpowiednim warsztatem. M. 
Urbaniak podkreśla jednak, że należy docenić 
wkład autorów tych prac w ocalenie pamięci 
o pięknej karcie naszej historii gospodarczej, 
jaką jest historia gazownictwa.

Innym wielkim walorem tej starannie 
przygotowanej przez wydawnictwo Księży 
Młyn publikacji jest zamieszczenie w niej se-
tek archiwalnych fotografii i pocztówek oraz 
planów technicznych, uzyskanych przez auto-
rów w bibliotekach, archiwach oraz od osób 
prywatnych.

Leszek Łuczak

Aktualne informacje na temat możliwości na-
bycia publikacji można uzyskać pod adresem: 
andrzej.kozlecki@wsgaz.pl

Prawdziwa historia 
wielkopolskiego 
gazownictwa

Fot. arch. WSG
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