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Szanowni Czytelnicy
Bieżący numer Wiadomości Naftowych i Ga-

zowniczych prezentuje materiały naukowo-ba-
dawcze i wdrażane projekty naukowo-technicz-
ne z wielu obszarów energetyki. W pierwszym 
z nich, zatytułowanym „Rozwój techniki i techno-
logii podziemnego magazynowania ciepła za po-
średnictwem otworowych wymienników ciepła 
realizowany w AGH w Krakowie”, zespół bada-
czy tej uczelni prezentuje stan prac nad rozwojem 
otworowych wymienników ciepła prowadzonych 
wspólnie przez polsko-norwesko-szwedzkie kon-
sorcjum. Wśród wielu szczegółowych wyzwań, 
z którymi mierzy się projekt, są miedzy innymi 
stworzenie komputerowego modelu zjawiska 
transportu ciepła w otworowym wymienniku 
ciepła (BHE), umożliwiającego optymalizację 
całego systemu stosowanych wymienników, 
opracowanie innowacyjnych konstrukcji otworu 
wiertniczego czy też optymalizacja parametrów 
jego wiercenia.

Ten interdyscyplinarny i wielonarodowy ze-
spół oparty jest o naukowców Wydziału Wiert-
nictwa Nafty i Gazu AGH, Wydziału Energetyki 
i Inżynierii Naftowej Uniwersytetu w Stavanger 
oraz inżynierów firmy MuoviTech Polska – 
światowego lidera innowacyjnych produktów 
i systemów dla energii geotermalnej. W pre-
zentowanym projekcie na szczególne uznanie 
zasługuje fakt włączenia do jego prac doktoran-
tów i studentów AGH – członków studenckiego 
koła naukowego „Geowiert”. 

Naturalnym dopełnieniem tematyki geoter-
malnej jest kolejny artykuł – „Pilotażowy projekt 
wykorzystania energii geotermalnej poprzez re-
konstrukcję negatywnego otworu w Sękowej”. 
Pokazano w nim możliwość wykorzystania 
wykonanego już głębokiego otworu wiertni-

czego (3000 m) jako otworowego wymiennika 
ciepła w hybrydowym zestawieniu z modułami 
fotowoltaicznymi. Autorzy i inwestorzy mają 
nadzieję, że projekt pozwoli zweryfikować 
w praktyce potencjał rozliczania zużycia i pro-
dukcji energii w takim wariancie prosumenc-
kiego modelu. Projekt powstaje we współpracy 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, władz gminy i środowiska naukowego 
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu AGH. 

W kilku kolejnych materiałach czerwcowego 
numeru omawiamy innowacyjne projekty prowa-
dzone przez LOTOS Petrobaltic, PKN ORLEN jak 
też kolejny etap realizowanego przez GAZ-SYS-
TEM morskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe. 

Z nieukrywaną satysfakcją relacjonujemy 
także uroczystość wręczenia Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” Instytutowi Nafty 
i Gazu – Państwowemu Instytutowi Badawcze-
mu za procesowy analizator chromatograficzny 
do pomiaru stężenia tetrahydrotiofenu (THT) 
w gazie ziemnym. Nagrodzony w konkursie dla 
przedsięwzięć innowacyjnych analizator ANAT-M 
jest jedynym krajowym tego typu urządzeniem 
zamontowanym na ponad pięciuset punktach 
pomiarowych w Polsce.

Zapraszam również Państwa na nasze stro-
ny stowarzyszeniowe, gdzie rozpoczynamy druk 
kilkuodcinkowej historii działalności SITPNiG, 
umiejscawiając ją na szerokim tle powstawania 
i działania organizacji techniczno-naukowych 
i społeczno-edukacyjnych w Polsce, począwszy 
od końca XVIII wieku. Redakcyjnym pretekstem 
pokazania tak szerokiego tła historyczno-spo-
łecznego jest 75-lecie istnienia Stowarzyszenia, 
a ambicją autorów opracowania jest pokazanie 
jego rodowodu, głębokiej tradycji i efektywnego 
procesu budowania tożsamości na różnych eta-
pach historycznych i państwowotwórczych Pol-
ski. Jak piszą autorzy „…zidentyfikowanie rodo-
wodu organizacji, jej tradycji, dobrych obyczajów 
i doświadczeń w rozwiązywaniu problemów śro-
dowiska zarówno lokalnego jak i branżowego, 
może pomóc w wyborze najlepszych kierunków 
działalności stowarzyszenia w przyszłości…”

Powyższe przesłanie, w nadchodzącym, 
pokowidowym okresie działania SITPNiG, jest 
szalenie aktualne.

Zapraszam do inspirującej lektury.
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Niekonwencjonalne źródła energii, do któ-
rych zaliczane są źródła o odnawialnych zaso-
bach (choć niesłusznie – były stosowane zanim 
na wielką skale rozpoczęto wykorzystywanie 
paliw kopalnych, obecnie uważanych za kon-
wencjonalne) posiadają elementarną wadę. Jest 
nią podaż energii, która nie pokrywa się z jej 
popytem. Jedynie energia geotermalna posiada 
stały strumień, niezależny od pór doby czy też 
roku. Energia słoneczna dostępna jest w ciągu 
dnia, a oświetlenie i ogrzewanie potrzebne 
jest bardziej w nocy. Wiatr wieje wtedy, kiedy 
wieje, a nie wtedy, kiedy potrzebujemy energię 
elektryczną. Z biomasą coraz częściej nie jest po 
drodze w transformacji energetycznej, ponieważ 
jest źródłem emisji. Kluczowym wobec powyż-
szego kierunkiem działań na całym świecie jest 
rozwój technik i technologii magazynowania 
energii, w tym ciepła.

Podziemne magazyny ciepła w górotworze 
(ang. Underground Thermal Energy Storage 

Rozwój techniki i technologii podziemnego magazynowania 
ciepła za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła 
realizowany na AGH w Krakowie

Rafał 
Wiśniowski

Aneta 
Sapińska-Śliwa

Tomasz 
Śliwa

Rys. 1. Wizualizacja podziemnego magazynu ciepła z otworowymi wymiennikami 
(http://www.groenholland.com/en/products/borehole_heat_exchanger/)

Rys. 1a. Wizualizacja podziemnego magazynu ciepła z otworowymi wymiennikami 
(Śliwa i in. 2014)

– UTES) są jedną z możliwości pokrycia zapo-
trzebowania na ciepło i/lub chłód, stosowaną 
niemal na całym świecie (rys. 1, 1a, 1b). Naj-
bardziej powszechnym sposobem wykonania 
i eksploatacji podziemnych magazynów cie-
pła do pozyskania ciepła z górotworu i jego 
magazynowania są otworowe wymienniki cie-
pła (ang. Borehole Heat Exchangers – BHEs). 
Nad rozwojem otworowych wymienników cie-
pła pracuje polsko-norwesko-szwedzkie konsor-
cjum o nazwie BHEsINNO, któremu przewodni-
czy kierownik Laboratorium Geoenergetyki AGH, 
dr hab. inż. Tomasz Śliwa, prof. AGH z Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Prace nad opracowaniem i wdrożeniem in-
nowacyjnych konstrukcji rozpoczęły się w lipcu 
ubiegłego roku. Nowy system współosiowych 
rur kompozytowych w otworach wiertniczych 
będzie maksymalizować efekt energetyczny, 
definiowany jako jednostkowa moc uzyskana 
w watach na metr głębokości otworu. Kon-

strukcja współosiowa, jako alternatywa dla 
tradycyjnego systemu opartego na U-rurkach, 
będzie mogła być zastosowana w odwiertach 
o większej głębokości. Badacze przeprowadzą 
testy reakcji termicznej (TRT) na każdym nowym 
otworze wiertniczym zrealizowanym na terenie 
AGH. Dodatkowo, na co najmniej trzech otwo-
rowych wymiennikach ciepła przeprowadzony 
zostanie opracowany na AGH test przewodnic-
twa cieplnego (Gonet i in. 2012).

Eksperci opracują m.in. komputerowy mo-
del zjawisk transportu ciepła w BHEs, który 
uwzględni wszystkie istotne zjawiska zacho-
dzące zarówno w otworze, jak i w górotworze 
oraz na jego powierzchni. Analiza zachodzących 
zjawisk przeprowadzona na podstawie rozkładu 
temperatur na różnych głębokościach pozwoli 
zdecydować, które z czynników są najważniej-
sze. Wyznaczenie pola temperatur oraz średniej 
temperatury sezonowej górotworu pozwoli 
oszacować jego potencjał cieplny oraz wybrać 
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optymalną strategię eksploatacji dla dużej liczby 
wymienników ciepła (pole BHEs), co w efek-
cie zoptymalizuje cały system BHEs (Śliwa i in. 
2010, Jaszczur i Śliwa 2012).

Jednym z zadań zespołu jest opracowanie 
rur współosiowych do stosowania w otwo-
rowych wymiennikach ciepła o większej 
głębokości. Rura zewnętrzna powinna mieć jak 
największą przewodność cieplną, ze względu 
na większą średnicę nie może być zwijana – 

należy ją zmontować podczas wprowadzania 
do otworu. Z kolei rura wewnętrzna musi izo-
lować termicznie przepływający w niej nośnik 
ciepła. Ze względu na głębokość, rury muszą 
mieć wystarczająco dużą wytrzymałość me-
chaniczną. Uzyskanie określonych właściwości 
termiczno-mechanicznych materiału, z któ-
rego powstaną rury, oraz specjalnego połą-
czenia rury zewnętrznej – to wyzwanie dla 
ekspertów.

Rys. 1b. Wizualizacja podziemnego magazynu ciepła z otworowymi wymiennikami https://underground-energy.com/our-technology/btes/

Koszty wykonywania otworowych wymien-
ników ciepła pozwoli obniżyć opracowywana 
prosta metoda optymalizacji parametrów wier-
cenia. Najważniejsze parametry to: prędkość 
obrotowa świdra, nacisk na świder oraz ciśnie-
nie powietrza w metodzie udarowo-obrotowej, 
a także stan zużycia narzędzia wiercącego. 
W polu BHEs otwory będą wiercone przy róż-
nych parametrach. To przyczyni się do określe-
nia ich optymalnych wartości dla danych wa-

Rys. 2. Źródła ciepła/chłodu w Laboratorium Geoenergetyki AGH magazynowanego w górotworze za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła, pomiędzy pawilonami A3 i A4 kampusu AGH
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Wnętrze Laboratorium Geoenergetyki w nowym pawilonie D2

Studzienki otworowych wymienników ciepła – pole A (pomiędzy 
pawilonami A3 i A4 kampusu AGH)

Kolektory słoneczne różnych typów (ruchome i nieruchome) w instalacji Laboratorium Geoenergetyki (służą do pozy-
skiwania ciepła słonecznego celem magazynowania w górotworze na okres zimowy)

Nagrzewnica/chłodnica do wymiany ciepła pomiędzy powietrzem atmosferycznym i nośnikiem ciepła, cyrkulującym w otworo-
wych wymiennikach ciepła

Fot. 5. Magazyn ciepła typu PCM w parafinie
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Instalacja do roztapiania śniegu pod powierzchnią parkingu (także „kolektor słoneczny” regene-
rujący zasoby ciepła w górotworze latem)

Fragment instalacji Laboratorium Geoenergetyki WWNiG AGH

Zestaw do wykonywania testów reakcji termicznej pierwszego badawczego wymiennika otworowego, celem określenia wyma-
ganej liczby wymienników dla zapewnienia odpowiedniej ilości ciepła/chłodu dla odbiorcy (zrealizowano już ponad 150 testów, 
z czego wiele komercyjnych)

Pompy ciepła systemu grzewczo-klimatyzacyjnego Auli WWNiG AGH w pawilonie A4

Studzienki otworowych wymienników ciepła – pole B (przy pawilonie D2 kampusu AGH)
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runków geologicznych (twardość skał, warstwy 
wodonośne, skłonność do odchylania osi otwo-
ru od pionu). Z punktu widzenia kosztów wier-
cenia najważniejszymi parametrami są prędkość 
wiercenia i zużycie świdra. Wymienione współ-
zależności zostaną uwzględnione w opracowa-
nej metodzie polowej i zaprezentowane firmom 
wykonującym prace wiertnicze.

Otworowe wymienniki ciepła będą wyko-
nywane na terenie zespołu pałacowo-parkowe-
go w Młoszowej. Posłużą nie tylko do badań, 
ale także do ogrzewania i klimatyzacji wnętrz 
planowanych obiektów, a niewykluczone, że 
również zabytkowego zespołu pałacowego.

Otworowe wymienniki ciepła działają już na 
terenie kampusu AGH w Krakowie, ogrzewając 
i klimatyzując audytorium w budynku A-4 (od po-
nad 10 lat), a także otwarty w zeszłym roku bu-
dynek D-2. Instalacje opracowane przez zespół 
Laboratorium Geoenergetyki (rys. 2) pod kierow-
nictwem dra hab. inż. Tomasza Śliwy, prof. AGH, 

Nowy pawilon AGH ogrzewany/klimatyzowany (częściowo) z otworowych wymienników ciepła pola B

Program sterujący pracą instalacji Szafa sterownicza

Pompy ciepła współpracujące z 14-ma otworowymi wymiennikami ciepła z pola B

Studzienka zbiorcza 14-tu otworowych wymienników cie-
pła z pola B
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pełnią nie tylko funkcje badawczo-laboratoryj-
ne, ale także ograniczają negatywne oddziały-
wanie budynków kampusu AGH na środowisko 
naturalne, wpisując się tym samym w ogól-
noświatowy trend proekologiczny (Śliwa i in. 
2019). Warto zaznaczyć, że każdą z już funkcjo-
nujących bądź planowanych instalacji cechuje 
inny rodzaj konstrukcji, co umożliwia prowa-
dzenie badań nad ich optymalizacją oraz nad 
parametrami eksploatacyjnymi wymienników 
otworowych.

Liderem polsko-norwesko-szwedzkiego 
konsorcjum projektowego BHEsINNO jest AGH. 
W skład zespołu wchodzą naukowcy z Labora-

torium Geoenergetyki na Wydziale Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu: dr hab. inż. Tomasz Śliwa, 
prof. AGH, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr 
hab. inż. Aneta Sapińska-Śliwa, dr inż. Albert 
Złotkowski, mgr inż. Tomasz Kowalski i mgr inż. 
Kamil Zdziebko oraz doktoranci i studenci Wy-
działu (głównie członkowie Studenckiego Koła 
Naukowego Geowiert). W badaniach uczestni-
czy również dr hab. inż. Marek Jaszczur, prof. 
AGH z Wydziału Energetyki i Paliw.

W skład konsorcjum wchodzi MuoviTech 
Polska – światowy lider innowacyjnych pro-
duktów i systemów dla energii geotermalnej. 
Firma ma własne zakłady produkcyjne w Szwe-
cji, Finlandii, Polsce, Holandii, Anglii i Norwegii. 
Główna siedziba firmy mieści się w Szwecji. 
Znaczna część prac badawczych z zakresu inży-
nierii materiałowej będzie zrealizowana w jed-
nostce badawczej MuoviTech w Borås koło 
Goeteborga.

Norweską stronę reprezentuje Uniwersytet 
w Stavanger (UiS). W projekt zaangażowani są 
naukowcy z tamtejszego Wydziału Energetyki 
i Inżynierii Naftowej. Na czele norweskiego 
zespołu stoi prof. Øystein Aril, a głównymi 
ekspertami są prof. Mohsen Assadi oraz dr Ho-
mam Nikpey.

BHEsINNO (pełna nazwa projektu: Innova-
tion in Underground Thermal Energy Storages 
with Borehole Heat Exchangers) finansowany 
jest z udziałem funduszy norweskich w ramach 
ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju konkursu POLNOR 2019. Koszt cał-
kowity projektu to 6 919 386,75 zł. Kwota do-
finansowania z konkursu POLNOR 2019 wynosi 
6 525 086,65 zł.

Szczegółowe informacje o projekcie:
https://geotermia.agh.edu.pl/projekty 

Praca powstała w ramach dofinansowania 
z funduszy norweskich 2014–2021 za pośred-
nictwem Narodowego Centrum Badań i Roz-
woju w ramach projektu POLNOR 2019 Call nr 
NOR/POLNOR/BHEsINNO/0018/2019.

Literatura:
1. Gonet A., Śliwa T., Złotkowski A., Sapińska-

Śliwa A., Macuda J., (2012), The analysis 
of expansion thermal response test (TRT) for 
borehole heat exchangers (BHE), Geother-
mal reservoir engineering, thirty-seventh 
workshop 2012, Stanford, California, pro-
ceedings, Stanford University, Stanford 
Geothermal Program, workshop report, 
pp. 1324–1329

2. Śliwa T., Rosen M.A., Jezuit Z., (2014), Use 
of Oil Boreholes in the Carpathians in Geoen-
ergetic Systems: Historical and Conceptual 
Review. Research Journal of Environmen-
tal Sciences, 8: 231-242. DOI: 10.3923/
rjes.2014.231.242, URL: https://scialert.
net/abstract/?doi=rjes.2014.231.242

3. Śliwa T., Jaszczur M., Gonet A., (2010), 
Analiza numeryczna wpływu własności gó-
rotworu na transport ciepła wokół otworo-
wego wymiennik ciepła (Numerical analysis 
of the rock properties effect on the heat 
transport around borehole heat exchanger), 
SWCIM – 2010, materiały XIV Sympozjum 
Wymiany Ciepła i Masy, Polska Akademia 
Nauk, Komitet Termodynamiki i Spalania, 
Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w Szczecinie, Katedra Techniki Ciepl-
nej, Wydawnictwo Uczelniane ZUT, Szcze-
cin, ISBN 978-7663-036-6, pp. 551–562

4. Jaszczur M., Śliwa T. (2012), Long-term 
analysis of the borehole heat exchangers 
system, NHT 2012, Proc. of Numerical Heat 
Transfer 2012 International Conference, ed. 
by Andrzej J. Nowak, Ryszard A. Białecki, 
Wrocław, S. 145–146

5. Śliwa T., Gonet A., Sapińska-Śliwa A., 
Kruszewski M., Otworowe wymienniki 
ciepła - polska specjalność (?) [Borehole 
heat exchangers - Polish specialty (?)], 
Wiadomości Naftowe i Gazownicze, 2019, 
22 nr 9, p. 28–29

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski
Prorektor AGH ds. Współpracy,

Aneta Sapińska-Śliwa, dr hab. inż. 
prof. AGH,Prodziekan Wydziału

 Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, 
https://wnig.agh.edu.pl/

Tomasz Śliwa, dr hab. inż. prof. AGH, 
Kierownik Laboratorium 

Geoenergetyki AGH, 
https://geotermia.agh.edu.pl/

Sala audytoryjna na 150 osób ogrzewana i klimatyzowana z wykorzystaniem otworowych wymienników ciepła z pola A 
(pomiędzy A3 i A4)

Jedna z ostatnich publikacji Laboratorium Geoenergetyki do-
tycząca otworowych wymienników ciepła
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Godło „TERAZ POLSKA” dla Instytutu Nafty i Gazu 
– Państwowego Instytutu Badawczego

9 czerwca 2021 r. w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie odbyła się 
uroczystość wręczenia Polskiego Go-
dła Promocyjnego „TERAZ POL-
SKA” m.in. dla INiG – PIB za proce-
sowy analizator chromatograficzny 
do pomiaru stężenia THT w gazie – 
ANAT-M, nagrodzony w konkursie 
dla przedsięwzięć innowacyjnych.

Statuetkę w imieniu Instytutu odebrał dr inż. 
Jacek Jaworski, Dyrektor Pionu Gazownictwa.

Nagrodzony w Konkursie analizator ANAT-M 
przeznaczony jest do kontroli nawonienia gazu 
ziemnego jako stacjonarne urządzenie pomiaro-
wo-kontrolne, umieszczane w dowolnych punk-
tach systemu dystrybucji gazu. Działa w sposób 
automatyczny i bezobsługowy w okresie całodo-
bowym, a parametry jego pracy dostosowane są 
w sposób selektywny do detekcji i oznaczania 
zawartości tetrahydrotiofenu (THT) w gazie ziem-
nym. Pomiary wykonywane są metodą chroma-
tografii gazowej, zgodnie z wymaganiami PN-EN 
ISO 19739:2010 i ST IGG 0705:2019. Fot. arch. INiG – PIB

Fot. Grzegorz Jakubowski
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Innowacyjność urządzenia związana jest 
z przystosowaniem do zdalnego przekazywa-
nia wyników pomiarów i parametrów pracy do 
centrów dyspozytorskich, co umożliwia zdalną 
bieżącą kontrolę procesu nawaniania. ANAT-M 
dostosowany jest do pracy ciągłej przez 8700 h/
rok w warunkach przemysłowych, a archiwiza-
cja wyników pomiarów i parametrów przebiegu 
analizy realizowana jest też niezależnie od sys-
temu telemetrii. ANAT-M jest jedynym krajowym 
tego typu urządzeniem, zamontowanym w po-
nad 500 punktach pomiarowych w Polsce. 

Więcej informacji o urządzeniu dostępnych 
jest na stronie internetowej Zakładu Nawaniania 
Paliw Gazowych INIG – PIB. 

KONTAKT
dr Anna Huszał

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 
Instytut Badawczy

Zakład Nawaniania Paliw Gazowych
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

E-mail: huszal@inig.pl

Fot. arch. INiG – PIB
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Pilotażowy projekt wykorzystania energii geotermalnej poprzez 
rekonstrukcję negatywnego otworu w Sękowej (woj. małopolskie)

Michał 
Kruszewski

Celem pilotażowego projektu pt.: 
„Wykorzystanie potencjału energe-
tycznego zlikwidowanych, poeksplo-
atacyjnych lub negatywnych otwo-
rów wiertniczych – pilotaż dla otworu 
Sękowa GT-1”, współfinansowanego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
jest integracja geotermalnego ciepła 
oraz energii słonecznej w Sękowej 
(woj. małopolskie). 

Planowany system ma bazować na głębo-
kim otworowym wymienniku ciepła z odwierco-
nego negatywnego otworu. Jest to unikatowy 
w skali Polski projekt. Jeśli otwór w Sękowej 
wykaże wystarczające parametry produkcyjne, 
może dać on szanse na kolejne podobne projek-
ty wykorzystania ponaftowych otworów w całej 
Polsce. W nowym projekcie otwór badawczy Sę-
kowa GT-1 o głębokości 3000 m zostanie prze-
kształcony w wymiennik ciepła. Otwór ten został 
odwiercony w 2020 r. Nie udało się w nim jed-
nak uzyskać prognozowanych parametrów pro-
dukcyjnych (tj. wystarczającej temperatury wody 
oraz wydajności przepływu). 

Podobne pilotażowe projekty w negatyw-
nych głębokich otworach były już przeprowa-
dzane w Polsce oraz na świecie, jednak z małym 
sukcesem (np. odwiert Jachówka-2K w Suchej 
Beskidzkiej lub odwiert na kampusie Politechniki 
w Akwizgranie). Punktem krytycznym w tego 
typu projektach jest konstrukcja rury wewnętrz-
nej, która musi zapewniać wysoką izolację ter-
miczną w celu odbioru jak największej ilości 
ciepła.

Poprzez współpracę Ministerstwa Klimatu 
i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz gminy 
i środowiska naukowego, opracowano inno-
wacyjny w skali kraju wariant wykorzystania 
odwiertu w formie głębokiego otworowego 
wymiennika ciepła. Ekspertyzę przygotowały 

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo 
Hutniczej. Hybrydowe źródło energii na bazie 
głębokiego otworowego wymiennik ciepła, 
który będzie pozyskiwał ciepło z wnętrza Zie-
mi, oraz modułów fotowoltaicznych posłuży 
do zasilania wybranych obiektów w Sękowej 
i w projektowanej infrastrukturze wypoczynko-
wo-rekreacyjnej tamże.

„Aby wykorzystać potencjał otworu do za-
silania wybrano zaplecze boiska Orlik i projek-
towany basen. Ich zapotrzebowanie na moc 
wyniesie 420 kW, a na ciepło około 3768 GJ/
rok. Dzięki pompie ciepła temperatura wody 
dostarczana do obiektów będzie wynosić 
50 – 60oC. Dodatkowo moduły fotowoltaiczne 
o powierzchni 150 m2 wytworzą część mocy 
elektrycznej do układu OWC – niezbędnej do 
zasilania pompy ciepła, pompy obiegowej. 
Nadmiar prądu z paneli PV będzie oddawany 
do sieci, a niedobór będzie z niej pobierany, 
kiedy zaistnieje taka potrzeba” – skomentował 
wiceminister klimatu i środowiska oraz główny 
geolog kraju Piotr Dziadzio.

„Na świecie testowano kilkanaście rozwią-
zań z użyciem głębokich OWC, a działa ich tylko 
kilka. Z użytkowego punktu widzenia projekt 
pozwoli zweryfikować w praktyce potencjał roz-
liczania zużycia i produkcji energii elektrycznej 

w takim wariancie w modelu prosumenckim. 
To szczególnie dla nas ważne, ponieważ stoimy 
w obliczu intensywnego poszukiwania rozwią-
zań, które pozwolą stabilizować sieci przesy-
łowe w sytuacji coraz większej niesterowalnej 
mocy wprowadzanej do systemu przez źródła 
OZE” – powiedział Artur Michalski, wiceprezes 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.

Źródła:
• https://inzynieria.com/energetyka/odna-

wialne_zrodla_energii/wiadomosci/6-
1436,w-sekowej-w-woj-malopolskim-
powstanie-hybrydowe-zrodlo-energii 
(dostęp 26.06.2021)

• https://filarybiznesu.pl/hybrydowe-zro-
dlo-energii-w-sekowej/a10441 (dostęp 
26.06.2021)

• https://www.gov.pl/web/klimat/hybryd-
owe-zrodlo-energii-w-sekowej?fbclid=I
wAR0d-Zxgrt321awG-yLdsGCx6dskG23k-
P69WaifciqvzCDK4fP9w7VEAGQ (dostęp 
26.06.2021)

Michał Kruszewski
Pracownik naukowy 

Fraunhofer IEG (Bochum, Niemcy)
michal.kruszewski@ieg.fraunhofer.de

Główny geolog kraju Piotr Dziadzio przedstawiający pilotażowy projekt w Sękowej
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LOTOS ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku

Na zdjęciu: Malte Paul, dyrektor projektu F.E.W. Baltic II  i Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic 
Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

LOTOS Petrobaltic i Baltic Tra-
de and Invest (BTI) podpisali 18 
czerwca br. list intencyjny o współ-
pracy przy projektach morskich farm 
wiatrowych. BTI to spółka zależna 
od niemieckiej firmy RWE Renewa-
bles (RWE) – drugiego co do wielko-
ści dewelopera i operatora morskich 
farm wiatrowych na świecie.

Zgodnie z podpisanym listem intencyjnym 
obszary współpracy to: badania geotechniczne 
gruntu, potencjalne zapewnienie statków insta-
lacyjnych i statku inspekcyjnego podczas fazy 
prac budowlanych i obsługi farmy wiatrowej oraz 
inspekcja i serwis instalacji podwodnych. Firmy 
chcą też wymieniać się doświadczeniami w za-
kresie morskiej energetyki wiatrowej i offshore 
oraz branżową wiedzą dot. polskiego rynku 
w tym obszarze.

Zważywszy na dorobek, doświadczenie i pla-
ny rozwojowe LOTOS Petrobaltic oraz na strategię 
RWE i BTI, zorientowaną na dalszy rozwój portfela 
w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, strony 
zadeklarowały chęć kontynuowania współpracy 
przy projektach morskich farm wiatrowych w Pol-
sce i za granicą. W grudniu 2020 r. LOTOS Petro-
baltic, zakończył z sukcesem prace wiertnicze na 
obszarze projektowanej farmy wiatrowej F.E.W. 
Baltic II o mocy 350 MW, zlokalizowanej w Pol-

skiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej na Morzu 
Bałtyckim, na zachód od Ławicy Słupskiej. Rozpo-
znanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało zleco-
ne właśnie przez RWE. Prace te były poprzedzone 
sporządzeniem projektu robót geologicznych 
i jego zatwierdzeniem przez ministra środowiska.

– LOTOS Petrobaltic zamierza wykorzystać cały 
swój dostępny potencjał i doświadczenie do reali-
zacji nowych, innowacyjnych przedsięwzięć oraz 
aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycz-
nej jako narodowy operator przy stawianiu, urucha-
mianiu i serwisowaniu morskich farm wiatrowych 
w Polskiej Ekonomicznej Strefie Morza Bałtyckiego, 

ale również świadczyć usługi na zewnątrz – mówi 
Grzegorz Strzelczyk, prezes Zarządu LOTOS Petro-
baltic. – Nasza spółka jest otwarta na Nowy Zielony 
Ład i  upatruje szansę w transformacji z firmy stricte 
wydobywczej w przedsiębiorstwo, które będzie 
działać również na rynku zielonej energii, angażu-
jąc się w łańcuch dostaw na rzecz morskich farm 
wiatrowych – dodaje prezes Strzelczyk.

LOTOS Petrobatic posiada udokumento-
waną, wysoką reputację, 30-letnie doświad-
czenie i osiągnięcia w dziedzinie prowadzenia 
rozpoznania dna morskiego, inspekcji instalacji 
i konstrukcji podwodnych, serwisu instalacji pod-
wodnych, zarządzania projektami inwestycyjno-
-serwisowymi oraz w pełnym zakresie zarządza-
nia eksploatacją statków, transportu personelu, 
dostawy ładunków, paliwa, wody.

Spółka BTI jest w trakcie rozwoju wspomnia-
nej morskiej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II. Chcąc 
odegrać jeszcze większą rolę w tym obszarze, BTI 
koncentruje się na rozwoju offshore, również w za-
kresie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń dla mor-
skich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Spółka 
chce stworzyć w Polsce solidną bazę logistyczną, 
organizacyjną i naukową w celu zabezpieczenia za-
sobów ludzkich i materialnych, dedykowanych do 
udziału w łańcuchu dostaw innowacyjnych i presti-
żowych projektów morskich farm wiatrowych.

Centrum prasowe
Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Grupa ORLEN stawia kolejny krok 
w stronę zeroemisyjnej energetyki

PKN ORLEN i Synthos podpisały 
porozumienie o współpracy dotyczące 
rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych 
technologii jądrowych MMR i SMR. 
Jego realizacja wpisuje się w strate-
giczny cel Koncernu, jakim jest osią-
gnięcie neutralności emisyjnej do 
2050 roku i zapewni poprawę bezpie-
czeństwa energetycznego Polski.

Małe reaktory atomowe (Small Modular Re-
actors - SMR) to jednostki produkujące energię 
elektryczną, które w odróżnieniu od tradycyj-
nych elektrowni jądrowych, osiągają całkowitą 
moc do ok. 300 MW, są wytwarzane seryjnie 
i dostarczane w całości na miejsce eksploatacji. 
Pozwala to wykorzystać efekt ekonomiczny skali 
produkcji seryjnej oraz uzyskać relatywnie krótki 
czas budowy. W zależności od potrzeb można 
tworzyć małe i większe kompleksy energetycz-
ne. Małe reaktory mogą występować pojedyn-
czo lub w grupie kilku modułów oddawanych 
sukcesywnie do eksploatacji, przez co cała in-
westycja jest łatwiejsza do sfinansowania.

– Od transformacji energetycznej nie ma 
odwrotu. W PKN ORLEN kierunek zmian wytycza 
strategia ORLEN2030, w której mocny akcent po-
stawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej 
oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł ener-
gii. Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiąza-
nia, które będą budowały wartość Grupy ORLEN 
w kolejnych latach i jej pozycję lidera transforma-
cji energetycznej w Europie Środkowej. Współ-
praca ze spółką Synthos, którą dziś ogłaszamy, 
wynika z dużego potencjału SMR. PKN ORLEN 
dostrzega możliwość wykorzystania SMR za-

równo jako źródła energii na potrzeby własnych 
zakładów rafineryjno-petrochemicznych, jak i dla 
podmiotów zewnętrznych. Małe reaktory będą 
również w stanie dostarczać ciepło technolo-
giczne i wspierać rozwój strategii wodorowej 
Koncernu. Rozwój technologii SMR to szansa na 
zapewnienie zeroemisyjnej energii, ale również 
na wzmocnienie polskiej gospodarki i krajowego 
bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Da-
niel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Dzięki rozpoczętej współpracy Grupa OR-
LEN uzyska dostęp do technologii i doświad-
czeń w zakresie małych reaktorów modułowych, 
a Grupa Synthos pozyska silnego partnera do 
rozwoju małych elektrowni atomowych w Pol-
sce. Zgodnie z zapisami porozumienia, obie fir-
my wspólnie podejmą się m.in. badań, spraw-
dzenia możliwości i zastosowania technologii 
SMR w należących do Grupy ORLEN zakładach 
produkcyjnych w Polsce.

– Cieszymy się z otwarcia kolejnego etapu 
naszej współpracy z Grupą ORLEN. Dzięki po-
rozumieniu Grupy ORLEN i Synthos, Polska stoi 
przed szansą pozyskania nowoczesnych zero-
emisyjnych technologii jądrowych. Ich wdro-
żenie jest niezmiernie istotne dla obu spółek, 
jak i całego polskiego przemysłu, stojącego 
przed wyzwaniami, jakie niosą cele redukcji 
emisji gazów cieplarnianych z zachowaniem 
konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na 
europejskim i globalnym rynku. Małe reaktory 
modułowe stanowią szansę na przeprowadze-
nie dekarbonizacji w sposób, który uzupełniając 
OZE, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii 
elektrycznej i cieplnej zarówno do zastosowań 
przemysłowych, jak i potencjalnie dla ciepłow-

nictwa miejskiego. Energetyka jądrowa pozwoli 
także na stworzenie szeregu nowoczesnych 
miejsc pracy tworząc nowy segment w polskiej 
gospodarce. Należy także podkreślić, że będąc 
świadomym zalet SMR-ów, kraje takie jak USA, 
Kanada czy Wielka Brytania, promują programy 
rozwoju SMR. Z Grupą ORLEN współpracujemy 
już od dwóch dekad, dziś dwa polskie koncer-
ny łączą wysiłki w celu realizacji wspólnej wizji, 
jaką jest przewodzenie zielonej – energetycznej 
rewolucji w tej i kolejnej dekadzie. Jestem pe-
wien, że dzięki zaangażowaniu Grupy ORLEN 
nasz wspólny pionierski dla Polski projekt za-
kończy się sukcesem – mówi Zbigniew Warmuz, 
Prezes Zarządu Synthos.

SMR to technologia, która otwiera przed 
PKN ORLEN szereg możliwych synergii. Biorąc 
pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju 
i realizowane inwestycje, zakładające m.in. dy-
namiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej 
i fotowoltaiki, SMR mogą stanowić bezemisyjną 
alternatywę dla obecnych aktywów energetycz-
nych Grupy ORLEN. 

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na 
rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną 
oraz konieczność dalszych redukcji emisji zgodnie 
z wymaganiami m.in. Europejskiego Zielonego 
Ładu. Inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energe-
tykę są jednym z filarów rozwoju Grupy ORLEN, 
zmierzającego do budowy silnego koncernu mul-
tienergetycznego. Realizacja założeń porozumie-
nia otwiera możliwość stworzenia w przyszłości 
wspólnej spółki obu grup w celu rozwijania pro-
jektów z obszaru zeroemisyjnej energetyki.

W ramach współpracy koncernów, poza ob-
szarem SMR, analizowane będą również wspól-
ne inwestycje w obszarze morskiej energetyki 
wiatrowej, w którym już obecnie Grupa ORLEN 
dysponuje szerokimi kompetencjami i doświad-
czeniem umożliwiającym dalszy rozwój.

Porozumienie zakłada również wspólne 
promowanie i przygotowanie wdrożenia tech-
nologii SMR i MMR w Polsce, działania na rzecz 
dostosowania regulacji oraz potencjalne wdro-
żenie technologii SMR i MMR. Porozumienie ma 
charakter ramowy, a strony będą dążyć do tego, 
by w najbliższym czasie wypracować szczegóło-
we zasady współpracy.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Fot. arch. PKN ORLEN
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GAZ-SYSTEM rozpoczął układanie 
gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim

27 czerwca Castorone – jeden 
ze statków morskich odpowiedzial-
nych za ułożenie gazociągu pod-
morskiego między Polską, a Danią, 
rozpoczął układanie Baltic Pipe na 
Morzu Bałtyckim.

Układanie rozpoczęło się w miejscu znajdu-
jącym się niedaleko połowy trasy całego gazo-
ciągu podmorskiego, tj. na wodach duńskich, 
w pobliżu wyspy Bornholm. Castorone sukce-
sywnie będzie przesuwał się wzdłuż trasy gazo-
ciągu, w kierunku północno-zachodnim.  

– Baltic Pipe jest inwestycją realizowa-
ną krok za krokiem i w założonych terminach. 
Pogody i inne okoliczności, na które nie mamy 
wpływu, bywają zmienne, ale my nie zwalnia-
my tempa i robimy swoje. Dziś GAZ-SYSTEM 
rozpoczyna układanie podmorskiego odcinka, 
by cały projekt mógł być ukończony i urucho-
miony z pełną przepustowością w 2022 roku. 
Baltic Pipe będzie wówczas jednym z głównych 
elementów, gwarantujących bezpieczeństwo 
energetyczne Polski – powiedział Piotr Naimski, 
Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruk-
tury Energetycznej.

– GAZ-SYSTEM osiągnął kolejny ważny etap 
w realizacji Baltic Pipe. Po 5-letnim okresie pro-
wadzenia uzgodnień, projektowania i wyboru 
wykonawców rozpoczęło się układanie pierw-
szego w historii polskiego gazownictwa prze-
syłowego gazociągu podmorskiego.  Do końca 
tego roku planujemy zespawać i ułożyć na dnie 
Bałtyku 275 km gazociągu, który połączy wy-
brzeża Polski i Danii. Na najgłębszych wodach 
prace będą wykonywane przez Castorone – je-
den z największych specjalistycznych statków 
tego typu na świecie – powiedział Tomasz Stę-
pień, Prezes GAZ-SYSTEM.

Gazociąg podmorski Baltic Pipe będzie 
układany przez trzy pływające jednostki monta-
żowe: Castorone, Castoro Sei oraz Castoro 10. 
Castorone jest największym statkiem zaangażo-
wanym w budowę gazociągu podmorskiego na 
Morzu Bałtyckim. Korzysta z systemu dynamicz-
nego pozycjonowania, dzięki czemu możliwe 
jest manewrowanie nim z dużą dokładnością. 
Ma ponad 300 metrów długości i prawie 40 
metrów szerokości, a na pokład może zabrać 
nawet 700 osób. Dysponuje też lądowiskiem 
dla śmigłowców oraz kilkoma stanowiskami 
do spawania poszczególnych odcinków rur i łą-

czenia ich w docelowy gazociąg. Zespawany 
gazociąg opuszczany jest z użyciem specjalnej 
rampy znajdującej się na rufie statku. Składa 
się ona z trzech części, które poprzez regulację 
nachylenia pozwalają na instalację rurociągu na 
różnych głębokościach.

Kolejne dwa statki Castoro Sei oraz Castoro 
10 stacjonują obecnie w Rotterdamie i są przy-
gotowywane do włączenia się w układanie ga-
zociągu Baltic Pipe.

Poza Castorone, na Morzu Bałtyckim znaj-
dują się też inne statki zaangażowane w prace 
podmorskie w ramach projektu Baltic Pipe. Zaj-
mują się one m.in. dostawami rur, pomiarami, 
pogłębianiem dna, tworzeniem usypów skal-
nych czy też przygotowywaniem miejsc skrzyżo-
wań z infrastrukturą stron trzecich znajdującą się 
na trasie gazociągu.

Układanie prawie 275-kilometrowego ga-
zociągu podmorskiego będzie trwało kilka naj-
bliższych miesięcy. Jeśli pozwolą na to warun-
ki pogodowe cały proces zakończy się jeszcze 
w tym roku.

Biuro prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.
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Rusza budowa rurociągu Boronów – Trzebinia

PERN rozpoczął budowę ru-
rociągu produktowego Boronów 
– Trzebinia, odpowiadając na za-
potrzebowanie Klientów. Ta forma 
logistyki paliw jest najtańszą i naj-
bardziej ekologiczną formą ich dys-
trybucji. Ilość paliwa dostarczana 
przez tę magistralę odpowiada 90 
cysternom kolejowym i ponad 150 
autocysternom dziennie. 

Nowa magistrala przyniesie szereg korzyści 
społecznościom lokalnym – pozytywny wpływ 
na rynek pracy oraz usług świadczonych przez 
miejscowe i regionalne firmy wykonawcze re-
alizujące projekt. To także zwiększenie budżetu 
gmin – o 2% podatku rocznego od wartości wy-
budowanej infrastruktury na jej terenie.

Rurociąg paliwowy Boronów – Trzebinia 
jest jedną ze strategicznych inwestycji realizo-
wanych przez PERN i stanowi istotny element 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. Dzięki 
niemu zwiększy się zasięg transportu rurociągo-
wego aż o 97 km, a paliwa dotrą szybciej i bez-
pieczniej na Śląsk. Budowa rurociągu została 
uwzględniona w „Polityce energetycznej Polski 
do 2040 r.” oraz „Programie dla Śląska”.  Pro-
jekt powstaje zaś  w oparciu o ustawę o przy-
gotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji 
w sektorze naftowym.

Konsekwentne działania rządu Prawa 
i Sprawiedliwości doprowadziły do zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski. PERN 

jako spółka należąca do infrastruktury energe-
tycznej skutecznie i konsekwentnie prowadzi 
działania inwestycyjne, mimo utrudnień wyni-
kających z pandemii koronawirusa. Dzisiaj, roz-
poczynając budowę rurociągu produktowego 
Boronów – Trzebinia PERN robi kolejny krok ku 
osiągnięciu pełnej elastyczności w zakresie logi-
styki paliwowej – podkreślił Piotr Naimski, Peł-
nomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury 
Energetycznej.

Ważna inwestycja 
dla południowej Polski

Celem budowy rurociągu jest poprawa bez-
pieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w pa-
liwa poprzez zwiększenie zasięgu transportu ru-
rociągowego. Rurociąg będzie przebiegał przez 

tereny 11 miast i gmin Województwa Śląskiego 
i Małopolskiego. Inwestycja stanowi przedłuże-
nie istniejącego układu rurociągów produkto-
wych Płock – Koluszki – Boronów w kierunku 
rafinerii w Trzebini. Realizacja projektu pozwoli 
na  odpowiednie zaopatrywanie południa Polski 
w paliwa ciekłe.

Rozpoczęcie budowy rurociągu paliwowe-
go Boronów-Trzebinia to ważny moment dla 
PERN, to kolejny projekt realizowany w ramach 
naszego flagowego programu Megainwestycji. 
W ciągu ostatnich 12 miesięcy oddaliśmy ponad 
500 tys. m³ pojemności magazynowych na ropę 
i ponad 200 tys. m³ na paliwa. Komplementar-
ną inwestycją jest właśnie budowa rurociągu 
Boronów-Trzebinia, którego celem jest poprawa 
bezpieczeństwa zaopatrzenia Województwa 
Małopolskiego i Śląskiego w paliwa, czyli regio-
nów o bardzo wysokiej konsumpcji paliw  – po-
wiedział Igor Wasilewski, prezes PERN.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Przesył rurociągami to najbezpieczniejszy 

rodzaj transportu – jest przyjazny środowisku 
i odporny na warunki atmosferyczne. Ze wzglę-
du na sprawność i szybkość oraz zachowaną 
jakość produktu jest to kluczowe ogniwo su-
rowcowego i produktowego łańcucha dostaw. 
Uwzględniając aspekty technologiczne, ekono-
miczne i ekologiczne, jest to obecnie najbardziej 
efektywny rodzaj transportu. PERN kładzie 
szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. 
Przed rozpoczęciem budowy przeprowadzany 
jest proces projektowania, który uwzględnia 
warunki lokalne, w oparciu  o analizy wpły-
wu na środowisko i  badania geotechniczne. 

Fot. arch. PERN S.A.

Fot. arch. PERN S.A.
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Co szczególnie ważne, żeby zminimalizować 
ryzyko uszkodzeń mechanicznych, budowane 
przez spółkę rurociągi znajdują się pod ziemią. 
Dodatkowo każda rura (jej średnica to jedynie 
25 cm), zanim trafi na plac budowy, jest podda-
wana ponad 40 różnym testom.

Wszystkie nasze inwestycje realizujemy 
z zachowaniem najwyższych standardów jako-
ści i bezpieczeństwa, tak jest i w tym przypadku. 
Dodatkowo cieszy fakt, że spośród wielu zło-
żonych ofert, najatrakcyjniejsze złożyły polskie 
firmy, które od wielu lat specjalizują się w budo-
wie rurociągów i innych instalacji podziemnych 
– zaznaczył Mateusz Radecki, wiceprezes PERN.

Wykonawcą robót budowlanych jest kon-
sorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo AGAT 
S.A., z siedzibą w Koluszkach (lider), ZRUG Sp. 
z o.o., z siedzibą w Poznaniu (partner). AGAT to 
działająca od 30 lat polska firma zajmująca się 
budownictwem, projektowaniem oraz doradz-
twem technicznym. ZRUG to polska firma spe-
cjalizująca się od blisko pół wieku w budowie 
gazociągów, rurociągów i innych podobnych 
instalacji podziemnych. Szczegółowe informacje 

Megainwestycje PERN
Budowa rurociągu Boronów – Trzebinia to 

kolejny ważny projekt realizowany w ramach 
programu Megainwestycji PERN. W kwietniu 
spółka zakończyła II etap rozbudowy baz pa-
liw, oddając do eksploatacji 222 tys. m³ po-
jemności. W zeszłym roku w dwóch nadbał-
tyckich lokalizacjach firma oddała do użytku 
aż 545 tys. m³  pojemności magazynowych 
na ropę. Obecnie kończy budowę kolejnego 
zbiornika Terminala Naftowego w Gdańsku 
oraz przygotowuje do realizacji trzeci etap 
rozbudowy baz paliw. Efekty będą widoczne 
już w przyszłym roku – powstanie aż siedem 
nowych zbiorników magazynowych o łącznej 
pojemności 224 tys. m3 w trzech różnych lo-
kalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej 
i Dębogórzu. Nowa infrastruktura magazyno-
wa pozwoli na m.in bardziej elastyczny obrót 
paliwami oraz przechowywanie zapasów in-
terwencyjnych.

Katarzyna Krasińska
Rzecznik prasowy PERN S.A.

dotyczące tej inwestycji są dostępne na stronie 
internetowej: boronowtrzebinia.pl. Została uru-
chomiona również infolinia tel.: +48 600 329 
027 oraz skrzynka mailowa: info@boronow-
trzebinia.pl.

Fot. arch. PERN S.A.

Mateusz Radecki, wiceprezes PERN. Fot. arch. PERN S.A.

Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Fot. arch. PERN S.A. Igor Wasilewski, prezes PERN
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG mocno zwiększy wydobycie 
ze złoża Brońsko

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two zakończyło wiercenie dwóch otworów 
eksploatacyjnych na złożu Brońsko w Wiel-
kopolsce. Odwierty pozwolą na wydobycie 
dodatkowych 120 mln m sześc. gazu rocznie.

złoża o prawie 120 mln m sześc. (13 procent).
Nowe otwory zostaną podłączone do insta-

lacji Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. 
Kopalnia, jako jeden z pierwszych zakładów 
PGNiG, została objęta projektem Smart Field, 
który Spółka ogłosiła w czerwcu 2021 roku. 
Smart Field zakłada wykorzystanie nowo-
czesnych rozwiązań informatycznych – m.in. 
sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej 
– do zwiększenia efektywności poszukiwania 
i wydobycia węglowodorów. W tym przypadku 
PGNiG zbudowało i zintegrowało modele cyfro-
we dwóch złóż obsługiwanych przez kopalnię, 
Kościan i Brońsko, w tym modele odwiertów 
i gazociągów oraz instalacji napowierzchniowej. 
Przeprowadzone analizy i symulacje z wykorzy-
staniem modeli pozwoliły wybrać optymalny 
wariant zagospodarowania złoża, w tym lokali-
zację nowych odwiertów. Dzięki temu produkcja 
gazu ziemnego w KGZ Kościan-Brońsko zostanie 
utrzymana przez kolejne lata.

PGNiG rozpoczęło eksploatację 
nowego złoża na Morzu Norweskim

PGNiG Upstream Norway, wraz z Aker 
BP jako operatorem i pozostałymi partnerami 
koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża 
Gråsel. Dzięki wykorzystaniu istniejącej in-
frastruktury, inwestycja została zrealizowana 
w rekordowo krótkim czasie.

– Projekt Gråsel dowodzi, że nawet stosunko-
wo niewielkie złoża mogą być cennym aktywem, 
gwarantującym bardzo atrakcyjny zwrot z inwe-
stycji oraz redukcję śladu węglowego. Lokalizacja 
Gråsel na obszarze, na którym już istnieje dobrze 
rozwinięta infrastruktura, nie tylko pozwoliła ob-
niżyć koszt zagospodarowania złoża, ale również 
zdecydowanie skróciła czas realizacji inwestycji. 
Produkcja ze złoża została uruchomiona zaledwie 
sześć miesięcy od momentu ostatecznej decyzji 
inwestycyjnej i cztery miesiące przed pierwotnie 
planowanym terminem – podkreślił Paweł Ma-
jewski, Prezes Zarządu PGNiG SA, które jest wy-
łącznym właścicielem PGNiG Upstream Norway. 
Ponadto zwiększenie intensywności wykorzysta-
nia istniejącej infrastruktury oznacza ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych przypadających na 
każdą jednostkę wydobytych węglowodorów – 
dodał Paweł Majewski.

Gråsel to złoże ropno-gazowe o zasobach 
13 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej 

(boe). Położone jest na obszarze wydobywczym 
Skarv, eksploatowanym od 2013 roku. Dzię-
ki temu Gråsel mogło być podłączone do już 
działających instalacji wydobywczych, których 
kluczowym elementem jest jednostka produk-
cyjno-magazynująca FPSO Skarv – jedna z naj-
większych tego typu na świecie.

Możliwość wykorzystania gotowej infra-
struktury znacząca poprawia rentowność no-
wych projektów wydobywczych realizowanych 
w tym regionie. Oprócz Gråsel FPSO Skarv wy-
korzystywane jest m.in. do eksploatacji złoża 
gazowego Ærfugl, na którym działa pięć od-
wiertów a dwa następne zostaną oddane do 
użytku jeszcze w tym roku. W planach jest rów-
nież użycie FPSO Skarv do odbioru węglowodo-
rów z kolejnych złóż, których udziałowcem jest 
PGNiG Upstream Norway – Shrek i Alve Nord. 
Na przełomie maja i czerwca 2021 r. jednost-
ka przeszła modernizację, m.in. aby umożliwić 
jej przyjęcie dodatkowych ilości gazu z nowych 
projektów zlokalizowanych na obszarze Skarv.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 
proc. udziałów w złożu Gråsel. Partnerami kon-
cesyjnymi są Aker BP (operator), Equinor i Win-
tershall DEA.

Obecnie PGNiG Upstream Norway jest 
udziałowcem 36 koncesji na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym. Prowadzi wydobycie ropy naf-
towej i gazu ziemnego z 10 złóż, pięć kolejnych 
jest w trakcie prac inwestycyjnych i analitycz-
nych. W 2020 roku Spółka wydobyła 615 tys. 
ton ropy naftowej, a więc o 40 proc. więcej niż 
rok wcześniej. Wydobycie gazu ziemnego wy-
niosło 0,48 mld m sześc. i było na podobnym 
poziomie, co w 2019 roku.

W marcu 2021 r. PGNiG Upstream Norway 
zawarło umowę kupna wszystkich aktywów 
INEOS E&P Norge AS, obejmujących udziały 
w 22 koncesjach. W wyniku transakcji, która 
czeka jeszcze na uzyskanie zgód administracyj-
nych, zasoby wydobywalne w dyspozycji PGNiG 
Upstream Norway mogą wzrosnąć z obecnych 
ok. 214 mln boe do ok. 331 mln baryłek ekwi-
walentu ropy naftowej.

Dzięki sztucznej inteligencji PGNiG 
będzie wydobywać efektywniej, 
taniej i bardziej ekologicznie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two rozpoczęło wdrażanie projektu Smart 
Field, który wykorzystuje zaawansowane 
technologie cyfrowe do wsparcia działalno-

– Brońsko to drugie co do wielkości złoże 
gazu ziemnego w Polsce. Jego zasoby eksplo-
atowane są stosunkowo krótko, dlatego ma 
wciąż duży potencjał produkcyjny. Świadczą 
o tym, między innymi, dwa wykonane ostatnio 
odwierty, dzięki którym zwiększymy wydobycie 
ze złoża o ponad 10 procent. Ich wysoka wydaj-
ność to zasługa połączenia wiedzy i kompetencji 
PGNiG z nowoczesnymi rozwiązaniami technicz-
nymi – powiedział Robert Perkowski, Wicepre-
zes Zarządu PGNiG SA ds. Operacyjnych.

Zrealizowane przez PGNiG otwory Broń-
sko-31H i Brońsko-32 położone są na terenie 
gminy Śmigiel, w powiecie kościańskim. Zostały 
zaprojektowane w oparciu o powtórną analizę 
danych sejsmicznych 3D zebranych w 2019 roku. 
Odwiert horyzontalny Brońsko-31H ma długość 
całkowitą 2700 m, a głębokość ponad 2212 me-
try. Odwiert pionowy Brońsko-32 osiągnął głę-
bokość: 2239 m. Prace wiertnicze zrealizowała 
firma Exalo Drilling z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Złoże gazu ziemnego Brońsko odkryto we 
wrześniu 1998 r., a jego eksploatację rozpoczę-
to w marcu 2001 roku. Zasoby wydobywalne 
złoża oszacowano na 26,7 mld m sześc. gazu 
ziemnego. Oznacza to, że Brońsko jest drugim 
największym złożem gazu ziemnego w Polsce 
po złożu Przemyśl. Dotychczas wydobyto z nie-
go przeszło 12 mld m sześc. gazu.

Eksploatacja złoża jest prowadzona obec-
nie za pomocą 21 odwiertów wydobywczych. 
W ubiegłym roku z Brońska wydobyto 895 mln 
m sześc. gazu. PGNiG szacuje, że podłączenie do 
eksploatacji otworów Brońsko-31H i Brońsko-32 
pozwoli zwiększyć produkcję gazu zimnego ze 
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ści poszukiwawczo-wydobywczej. Jednym 
z efektów będzie wzrost krajowych wydoby-
walnych zasobów gazu ziemnego o ponad 7 
miliardów metrów sześciennych.

– Projekt Smart Field potwierdza, że PGNiG 
działa zgodnie z najnowszymi trendami, jeśli 
chodzi o wykorzystanie narzędzi cyfrowych 
w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów. 
Nasi specjaliści mają ogromną wiedzę i do-
świadczenie, których wykorzystanie napotyka 
naturalną barierę, jaką jest wydajność ludz-
kiego umysłu. Dzięki zastosowaniu sztucznej 
inteligencji, uczenia maszynowego oraz roz-
wiązań chmurowych jesteśmy w stanie przy-
spieszyć procesy analityczne oraz zwiększyć 
ilość i szczegółowość przetwarzanych danych. 
W efekcie poprawimy efektywność działalności 
poszukiwawczo-wydobywczej PGNiG zarówno 
pod względem operacyjnym, jak i finansowym 
– powiedział Paweł Majewski, Prezes Zarządu 
PGNiG SA.

Wykorzystanie technologii informatycz-
nych do analizy różnych wariantów realizacji 
prac wiertniczych i inwestycji związanych z za-
gospodarowaniem złóż pozwoli na zwiększe-
nie dostępności zasobów ropy i gazu, którymi 
dysponuje PGNiG. Eksperci Spółki szacują, że 
efektem wdrożenia projektu Smart Field w la-
tach 2021 i 2022 będzie wzrost  krajowych 
zasobów wydobywalnych gazu o 7,3 mld m 
sześciennych. Biorąc pod uwagę rezultaty 
wcześniej zrealizowanych projektów cyfro-
wych, zastosowanie technologii informatycz-
nych do wsparcia działalności poszukiwawczo-
-wydobywczej PGNiG, przełoży się w latach 
2019-2022 na wzrost zasobów wydobywal-
nych gazu ziemnego w kraju o ponad 11 mld 
m sześciennych. Daje to możliwość wykorzy-
stania tych zasobów gazu. Dlatego Smart Field 
to nie tylko gwarancja utrzymania krajowego 
wydobycia gazu ziemnego na stabilnym po-
ziomie. To również przedłużenie pracy kopal-
ni obsługujących złoża średnio o 10 lat, co 
z kolei oznacza utrzymanie lokalnych miejsc 
pracy, zwiększenie wpływów dla gmin z tytułu 
podatków i opłat od wydobycia a także dodat-
kowe zabezpieczenie krajowych dostaw gazu 
ziemnego.

Smart Field to kompleksowe podejście, 
która umożliwia bardzo dokładne analizy ca-
łego procesu produkcyjnego – od złoża po 
system przesyłowy. Oprócz zwiększenia bazy 
zasobowej węglowodorów, jego zastosowania 
pozwoli na obniżenie kosztów wydobycia po-
przez optymalizację inwestycji w infrastrukturę 
produkcyjną. Wspierane sztuczną inteligencją 
symulacje różnych wariantów eksploatacji zło-
ża umożliwiają m.in. optymalizację pracy i licz-
by odwiertów oraz zwiększenie efektywności 
infrastruktury powierzchniowej. To z kolei 

przekłada się na mniejsze emisje gazów cie-
plarnianych związanych z działalnością poszu-
kiwawczo-wydobywczą.

– Gaz ziemny może odegrać kluczową rolę 
w procesie szybkiej dekarbonizacji krajowej go-
spodarki. Chcemy, aby dostarczane przez nas 
paliwo charakteryzowało się jak najmniejszym 
śladem węglowym w całym łańcuchu wartości. 
Dlatego działania na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w segmencie upstream 
są jednym z naszych priorytetów – podkreślił 
Paweł Majewski.

Smart Field to kolejny etap w procesie 
digitalizacji działalności poszukiwawczo-wy-
dobywczej PGNiG. W 2019 r. Spółka przedsta-
wiła platformę Cyfrowe Złoże, która na jednym 
modelu złoża integruje pracę specjalistów 
z różnych dziedzin związanych z wydobyciem 
węglowodorów. Pozytywne efekty wdrożenia 
platformy skłoniły PGNiG, aby rozszerzyć jej 
możliwości o automatyzację procesów ana-
litycznych w oparciu o sztuczną inteligencję 
i uczenie maszynowe wsparte dużą mocą obli-
czeniową, jaką daje cyfrowa chmura.

– Smart Field jest naturalnym rozwinię-
ciem Cyfrowego Złoża, ale to coś więcej niż 
ulepszona wersja poprzedniego systemu. To 
skok technologiczny, który otwiera przed nami 
nowe możliwości budowania pozycji na świa-
towych rynkach – zaznaczył Robert Perkowski, 
Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Opera-
cyjnych. – Smart Field pozwala wykorzystać 
wiedzę i doświadczenie specjalistów Spółki 
pracujących w Polsce do wsparcia działalności 
poszukiwawczo-wydobywczej GK PGNiG w in-
nych krajach.

Prezes Perkowski dodał, że możliwość 
zdalnej obsługi procesów związanych z pro-
jektowaniem prac poszukiwawczo-wydobyw-
czych stała się szczególnie istotna po doświad-
czeniach związanych z pandemią Covid-19.

– Każde przekroczenie harmonogramu 
projektu to koszty. Dzięki rozwiązaniu Smart 
Field minimalizujemy ryzyko opóźnień, poprzez 
umożliwienie powszechnego dostępu do po-
siadanych danych i specjalistycznego oprogra-
mowania z każdej lokalizacji GK PGNiG. Wpro-
wadzenie takich rozwiązań pozwoli naszym 
specjalistom na wspólną pracę w tym samym 
czasie na tych samych modelach, co znacznie 
zwiększy jej tempo oraz efektywność – zazna-
czył Robert Perkowski.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

OPEC powoli zwiększa wydobycie
Kolejne, 17 spotkanie ministerialnego ko-

mitetu monitorującego OPEC i OPEC+, które 
odbyło się 1 czerwca br. w formie wideokon-
ferencji nie przyniosło istotnych rozstrzygnięć 
i zmian. Uczestnicy stwierdzili wysoką zgodność 
poziomu produkcji ropy z ustalonymi limita-
mi– 114%! – i w związku z tym w najbliższym 
okresie będzie kontynuowane stopniowe zwięk-
szanie wydobycia o 272 tys. t/d (2 mln b/d). 
Będzie to korzystne dla rynku, ponieważ wraz 
ze zmniejszeniem nasilenia pandemii następu-
je poprawa popytu – taka jest opinia komitetu. 
Utrzymane będą comiesięczne spotkania mini-
sterialnego komitetu monitorującego, najbliższe 
wyznaczono 1 lipca br.

Rynek zareagował wzrostem cen ropy, ropa 
Brent przekroczyła  1 czerwca granicę 70 USD za 
baryłkę, ropa WTI zbliżyła się do 69 USD.

Większe poparcie dla transformacji
energetycznej w Unii

Ostatnie wydarzenia z sektora energe-
tycznego jak zakończenie układania gazociągu 
Nord Stream 2, częściowe wycofanie sankcji 
USA wobec tej inwestycji, postanowienie TSUE 
w sprawie kopalni Turów, wstrzymanie pozwo-
lenia na budowę lądowej części gazociągu 
Baltic Pipe przez duńską Agencję Ochrony Śro-
dowiska układają się w niekorzystną sekwencję.  
Co gorsza, trudno nam będzie znaleźć sprzymie-
rzeńców do obrony naszej pozycji, bo do Ko-
misji Europejskiej wpłynął wniosek 11 państw 
członkowskich o wstrzymanie finansowania 
projektów gazowych z argumentacją o nega-
tywnych skutkach zwiększonego zużycia gazu 
na klimat, co jest sprzeczne z celami Zielonego 
Ładu Unii. Transgraniczne unijne projekty ener-
getyczne (TEN-E) mogą uzyskać status wspólne-
go zainteresowania (PCI), przez co mają dostęp 
do funduszy unijnych i przyspieszone pozwo-
lenia (do takich należy projekt Baltic Pipe). 
Jak widać, transformacja energetyczna jest 
traktowana przez wielu członków Unii bardzo 
poważnie, z uwzględnieniem sytuacji w następ-
nych dekadach. Wskazują oni na konieczność 
korekty planów i programów opracowanych 
w poprzednich perspektywach finansowych, 
gdy paliwa kopalne zajmowały w gospodarce 
zupełnie inne miejsce. Wniosek dotyczący in-
westycji gazowych podpisały: Austria, Niemcy, 
Belgia, Holandia, Dania, Szwecja, Hiszpania, 
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Irlandia, Luksemburg, a także Łotwa i Estonia. 
Czy znajdziemy zaangażowanych sojuszników, 
czy Litwa, Słowacja, Czechy czy Finlandia staną 
po naszej stronie?

Colonial Pipeline zapłacił okup
Prezes Colonial Pipeline Joseph Blount po-

twierdził, że po zablokowaniu funkcjonowania 
systemu rurociągów przesyłowych przy użyciu 
ransomware 7 maja br. firma zapłaciła hakerom 
z grupy Darkside okup w bitcoinach w wysoko-
ści 4,4 mln dolarów. Przywrócenie normalnych 
dostaw ropy i produktów nastąpiło 16 maja, ale 
zakłócenia trwały jeszcze kilka dni.

Do akcji poszukiwania sprawców włamania 
do sieci włączył się Departament Sprawiedliwo-
ści USA odnosząc sukces w postaci zablokowa-
nia operacji przelania okupu i przechwycenia 
części pieniędzy. Odzyskano w ten sposób 2,3 
mln dolarów. Jak powiedziała Lisa O. Monaco, 
zastępca prokuratora generalnego, było to moż-
liwe dzięki szybkiemu powiadomieniu FBI przez 
Colonial Pipeline.

Benzyna w USA najdroższa od 7 lat
Jak zwykle ceny benzyny na stacjach podążają 

za cenami na rynku ropy i tak było również w okre-
sie 2018-2021 (tab. 1). Rok 2019 charakteryzował 
się podwyższonymi cenami paliw i sporą ich roz-

piętością w  rozkładzie regionalnym dochodzącą 
do 1,7 USD. Nie zmienia się lokalizacja miejsc ze 
skrajnymi cenami – nieodmiennie z najniższą ceną 
jest Tulsa (Oklahoma) i Norfolk (Nebraska) oraz San 
Francisco i Los Angeles (Kalifornia) z najwyższą. 
Nietypowy był rok 2020 pod wieloma względami, 
w tym również w reakcjach rynku. Rozpiętość cen 
ropy była mniejsza niż w 2018 i 2019 r. i zmieniała 
się od 55 USD do 75 USD za baryłkę. Cena ben-
zyny początkowo spadła, ale po wydarzeniach na 
giełdzie nowojorskiej („czarny czwartek 20 kwiet-
nia) wzrosła, aby ponownie obniżyć się pod koniec 
roku. Średnia cena 21 grudnia 2020 r. wynosiła 
2,17 USD. Jest to cena 1 galona (3,78 l) płacona 
przez nabywcę na stacji, ze wszystkimi podatkami 
i opłatami lokalnymi. Już w lutym br. ceny ruszyły 
do góry i ta tendencja doprowadziła w maju do 
cen najwyższych od 7 lat. W notowaniach z 26 
maja br. w Tulsa było to 2,69 USD, a w San Fran-
cisco 4,12 USD. Do wysokich cen dołączyły się za-
kłócenia w zaopatrzeniu i dystrybucji. W styczniu 
było to spowodowane przez falę mrozów w połu-
dniowo-zachodniej części USA. W maju nastąpiła 
blokada najważniejszej magistrali przesyłowej Co-
lonial Pipeline z Teksasu na Wschodnie Wybrzeża. 
Ta wiadomość wywołała wzrost cen na stacjach 
i wzmożone zakupy, co w połączeniu z zaburze-
niami w łańcuchu dostaw paliw spowodowało 
zamknięcie wielu stacji benzynowych  po opróż-
nieniu zbiorników.

W tabeli 1 podano również ceny oleju napę-
dowego, który stanowi 23% ogólnej ilości paliw 
zużywanych w transporcie. Tu również występują 
paroprocentowe różnice między cenami w No-
wym Jorku i rejonie Zatoki Meksykańskiej.

Drugie złoże gazu na Morzu Czarnym
W sierpniu ub. roku turecki koncern TPAO 

podał wiadomość o wynikach wiercenia Tuna-1 
w południowej części Morza Czarnego. Odkryto 
złoże gazu Sakarya o zasobach szacowanych 
pierwotnie na 320 mld m3. Rozpoznanie głęb-
szych interwałów produktywnych  wierceniem 
Amasra-1 wykonanym w maju br. ze statku 
wiertniczego „Fatih” pozwoliło na podwyższe-
nie wielkości zasobów do 405 mld m3.

Minister energii Fatih Donmez przedstawił 
teraz plany zagospodarowania złoża Sakarya 
przewidujące rozpoczęcie wydobycia w 2023 r. 
i osiągnięcie stabilnej produkcji w roku 2027 lub 
2028. Niezbędna będzie też budowa gazociągu 
o długości 160 km do połączenia z siecią lądo-
wą. Złoże Sakarya jest akumulacją ultragłębo-
kowodną, głębokość wody przekracza 2115 m 
i jego udostępnienie będzie wymagać zaawan-
sowanej technologii i sprzętu.

Import gazu ziemnego do Turcji w ub. 
wzrósł o 6% i wynosił 48,1 mld m3. Dostawcy 
to Rosja, Iran i Azerbejdżan, sprowadzany jest 
też LNG z Kataru, USA, Nigerii i Algierii.

Konferencja COP26 i poszukiwania 
na Morzu Północnym

W listopadzie br. odbędzie się w Glas-
gow Konferencja ONZ nt. Zmian Klimatycznych 
(COP26) z udziałem Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej. Jej zadaniem będzie wyznaczenie 
ścieżki dojścia do zerowej emisji do roku 2050. 

Miasto
10.01.
2018

4.07.
2018

10.10.
2018

26.12.
2018

1.05.
2019

3.07.
2019

9.10.
2019

25.12.
2019

11.03.
2020

22.04.
2020

24.06.
2020

21.12.
2020   

10.02.
2021

26.05.
2021

Chicago 3,19 3,44 3,60 2,97 3,78 3,59 2,97 2,90 2,74 1,82 2,67 2,28 2,70 3,56
Houston 2,15 2,58 2,57 1,98 2,62 2,25 2,28 2,18 2,05 1,49 1,79 1,83 2,11 2,84
Los Angeles 3,24 3,66 3,63 3,27 4,06 3,81 4,09 3,79 3,58 2,68 2,79 3,01 3,35 4,10
Norfolk 2,51 2,57 2,56 2,16 2,61 2,42 2,31 2,30 2,21 1,64 1,81 - 2,28 2,80
Nowy Jork 2,58 2,98 3,00 2,55 3,01 2,75 2,66 2,60 2,46 2,05 2,23 2,75 2,54 3,09
San Francisco 3,32 3,68 3,76 3,47 4,02 3,86 4,09 3,85 3,17 2,73 2,92 3,24 3,47 4,12
Seattle 2,83 3,33 3,33 3,00 3,48 3,39 3,40 3,18 2,98 2,32 2,69 2,64 2,92 3,55
Tulsa 2,20 2,40 2,50 1,82 2,49 2,28 2,33 2,20 2,01 1,40 1,63 1,84 2,17 2,69
Średnia tygodniowa 
cena benzyny 2,48 2,84 2,87 2,33 2,84 2,66 2,65 2,57 2,38 1,78 2,09 2,89? 2,44 3,02

Cena od początku roku 2,47 2,69 2,74 2,71 2,44 2,55 2,58 2,58 2,47 2,30 2,16 2,17 2,35 2,68
Cena oleju napędowego 
– Nowy Jork 2,06 2,20 2,38 1,73 2,04 1,93 1,90 2,02 1,40 0,96 1,21 - 1,71 1,99

Cena oleju napędowego 
– Zat. Meksykańska 1,97 2,16 2,34 1,61 1,99 1,88 1,88 1,92 1,34 0,89 1,15 - 1,66 1,94

Tabela 1. Ceny paliw w USA w okresie 2018-2021, w dolarach za galon US (według Oil & Gas Journal)

1 galon US = 3,78 l
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W ramach przygotowań do konferencji w poło-
wie maja opublikowano zalecenia MAE dotyczą-
ce wstrzymania inwestycji w paliwa kopalne. W. 
Brytania jako gospodarz konferencji znalazła się 
w trudnej sytuacji, ponieważ w marcu br. rząd 
zajął stanowisko w sprawie przedłużenia koncesji 
na Morzu Północnym z równoczesnym zobowią-
zaniem do ograniczenia emisji. „Pracujemy nad 
zmniejszeniem popytu na paliwa kopalne, jednak-
że będziemy też dalej czynić starania, aby pokryć 
zapotrzebowanie na ropę i gaz. Nie będziemy 
anulować niedawno wydanych koncesji. Wszelkie 
przyszłe koncesje będą udzielane w pełnej zgod-
ności z bardzo szeroko zakrojonymi zamierzenia-
mi rządu w zakresie redukcji zmian klimatycznych, 
łącznie z osiągnięciem przez W. Brytanię zerowej 
emisji do 2050 r. – tak wypowiedziało się Min. 
Gospodarki, Energii i Strategii Przemysłowej.

Z kolei organ koordynujący sektora naf-
towego OGUK (Oil and Gas UK) stwierdził, że 
zgadza się z wezwaniem MAE do większych in-
westycji w energię odnawialną, ale kontynuacja 
poszukiwań pod nadzorem rządu z uwzględnie-
niem celów klimatycznych powinna wspierać 
zarówno miejsca pracy i gospodarkę jak również 
transformację energetyczną.

Rosja proponuje Arabii Saudyjskiej 
współpracę w produkcji wodoru

Na spotkaniu Rosja-Arabia Saudyjska wi-
cepremier Aleksandr Nowak złożył stronie sau-
dyjskiej propozycję powołania grupy roboczej, 
która zajmie się energią wodorową.

„Potencjał wodoru jako przyszłego zielone-
go paliwa wzrasta jako droga do dekarbonizacji 
wysokoemisyjnego przemysłu ciężkiego i trans-
portu. Rosja ma bogate zasoby ropy i gazu i ten 
czynnik może opóźniać rozwój produkcji wo-
doru. Z kolei Arabia Saudyjska w planach zdy-
wersyfikowania gospodarki uwzględnia wiele 
wielkoskalowych projektów produkcji wodoru” 
powiedział A. Nowak. Jest to podstawa do roz-
woju zarówno tradycyjnych jak i odnawialnych 
źródeł energii.

Total zmienia nazwę na TotalEnergies
Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgro-

madzenie Akcjonariuszy koncernu Total niemal 
jednogłośnie uchwaliło 28 maja br. zmianę 
nazwy firmy na TotalEnergies, co ma odzwier-

ciedlać przemianę w firmę multienergetyczną 
o szerokim profilu działalności, wytwarzającą 
i dostarczającą czystą, niezawodną i bardziej 
dostępną energię. Prezes i dyrektor generalny 
Patrick Pouyanne powiedział: „Energia to życie. 
Wszyscy jej potrzebujemy, jest źródłem postępu. 
Dziś dążąc do zrównoważonego rozwoju naszej 
planety, stojąc w obliczu wyzwań klimatycznych 
podążamy w kierunku nowej energii. Energia 
jest definiowana na nowo i to jest nasza dro-
ga. Naszą ambicją jest stać się graczem klasy 
światowej w transformacji energetycznej. Jest to 
przyczyna, dlaczego Total zmienia się i staje się 
TotalEnergies”.

Fundusz na zieloną technologię 
zwiększony do 820 mln euro

Program energetyczny Unii obejmujący 
produkcję wodoru z energii odnawialnej, zrów-
noważone paliwa lotnicze, technologie pochła-
niania CO2 z atmosfery i długoterminowego 
magazynowania energii, zainicjowany i finan-
sowany przez Billa Gatesa, ma być podwyższo-
ny do 820 mln euro (1 mld USD) i przyczyni się 
do rozwoju niskowęglowych technologii wspo-
magając osiągnięcie celów klimatycznych – tak 
brzmi komunikat Komisji Europejskiej z dnia 
2 czerwca br. 

Są to technologie krytyczne dla zmniejsze-
nia emisji w takich sektorach jak przemysł ciężki 
i przewozy lotnicze, są jednak zbyt kosztowne, 
gdy zwiększa się ich udział w rywalizacji z tań-
szymi alternatywami w postaci paliw kopalnych 
i muszą być wspierane. Bill Gates określił dekar-
bonizację globalnej gospodarki jako wyjątkową 
szansę i największe możliwości innowacji na 
świecie podkreślając, że Europa dzięki swoim 
ambicjom klimatycznym i przywództwu w na-
uce i technice odgrywa decydującą rolę. Z kolei 
Komisja Europejska akcentuje konieczność wy-
szukiwania i zastosowania wszelkich dostęp-
nych technologii, bez oglądania się na opra-
cowanie własnych rozwiązań. Inwestycje będą 
skoncentrowane na budowie wielkoskalowych 
projektów przemysłowych aby zredukować 
koszty technologii. Będą one obejmować granty 
i inne instrumenty finansowe z udziałem Unii, 
pochodzącym z istniejących funduszy włącznie 
z budżetem grupy i unijnym Funduszem Inno-
wacji gromadzonym ze środków ze sprzedaży 
pozwoleń na emisję CO2.

Dwudzieste odkrycie na bloku 
Stabroek w Gujanie

W kwietniu br. konsorcjum ExxonMobil, 
Hess Corp. i CNOOC informowało o sukcesie 
poszukiwawczym w postaci złoża Uaru-2, a już 
9 czerwca pojawił się komunikat o wynikach 
wiercenia Longtail-3, w którym stwierdzono 
obecność horyzontu produktywnego o miąższo-
ści netto 70 m. Jest to 20 odkrycie w obrębie 
bloku Stabroek. 

W odwiercie Longtail-3 (głębokość wody 
1860 m) horyzonty zbiornikowe o dobrej jako-
ści nasycone węglowodorami znajdują się pod 
horyzontem produktywnym odkrytym w od-
dalonym o 3 km Longtail-1. Wyniki Longtail-3 
i Uaru-2 potwierdzają potencjał złożowy bloku 
Stabroek powiększając łączne zasoby tej kon-
cesji powyżej 1,2 mld t równoważnika ropy 
naftowej. Potwierdzono również jakość, miąż-
szość i wielkość akumulacji Mako-2 z grudnia 
2019 r. Nagromadzone informacje geologiczne 
były podstawą do intensyfikacji poszukiwań 
– w I kwartale rozpoczęły pracę piąty i szósty 
statek wiertniczy, aby zrealizować program 
obejmujący 15 wierceń, w tym rozpoczętego 
w czerwcu br. wiercenia Whiptail-1. Kontynu-
acja zagospodarowania odkrytych złóż począw-
szy od złoża Lisa wymaga z kolei wyczarterowa-
nia piątej kolejnej jednostki FPSO.

W odwierconym w obrębie tego samego 
bloku otworze poszukiwawczym Koebi-1 nie 
stwierdzono przemysłowych ilości bituminów.

Jerzy Zagórski
Źródła: BiznesAlert, Colonial Pipeline, Credit 

Suisse, DoJ, E&T, ExxonMobil, Hart Energy, 
Interfax, Offshore, OGUK, Oil & Gas Financial 

Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, Reuters, rp.pl, 
Total, TPAO, Financial Times, 

Wall Street Journal, World Oil.

Grupa ORLEN z międzynarodowym 
programem wodorowym

HYDROGEN EAGLE to program inwesty-
cyjny Grupy ORLEN zakładający budowę mię-
dzynarodowej sieci hubów wodorowych za-
silanych odnawialnymi źródłami energii oraz 
innowacyjnych instalacji przetwarzających 
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odpady komunalne w zero i niskoemisyjny 
wodór. W ramach projektu planowana jest 
również budowa ponad 100 stacji tankowa-
nia dla transportu indywidualnego, publicz-
nego i cargo.

Realizacja programu, obejmującego Pol-
skę, Czechy i Słowację, pozwoli Grupie OR-
LEN osiągnąć do 2030 roku moce wytwórcze 
wodoru na poziomie ok. 50 tys. ton rocznie. 
Program zakłada budowę sześciu nowych 
hubów wodorowych, w tym trzech w Polsce, 
dwóch w Czechach oraz jednego na Słowacji 
zasilanych przez odnawialne źródła energii, 
w tym realizację instalacji elektrolizy, do któ-
rej energia elektryczna zostanie dostarczona 
z wykorzystaniem mocy morskiej farmy wia-
trowej Baltic Power. Łącznie docelowo moc 
instalacji elektrolizy zasilanych OZE wyniesie 
ok. 250 MW. Program obejmie także trzy in-
nowacyjne instalacje przetwarzania odpadów 
komunalnych w niskoemisyjny wodór, zlokali-
zowane w Płocku, Ostrołęce oraz w Czechach, 
jak również międzynarodową sieć ponad 100 
stacji tankowania wodoru. 

– Dzięki odważnym, innowacyjnym in-
westycjom w Polsce, Czechach i na Słowacji 
Grupa ORLEN ma szansę stać się środkowoeu-
ropejskim liderem paliw wodorowych. Mamy 
świadomość, że jest to niezwykle istotne za-
równo z biznesowego, jak i środowiskowego 
punktu widzenia. Wejście w obszar zrówno-
ważonej produkcji wodoru w perspektywie 
kolejnych dekad zapewni nam przewagi kon-
kurencyjne w obszarze detalicznym, rafineryj-
nym i energetycznym. Ponadto, pozwoli na 
znaczącą redukcję śladu węglowego i będzie 
ważnym krokiem do osiągnięcia neutralności 
emisyjnej w 2050 roku – mówi Daniel Obaj-
tek, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Instalacje elektrolizy, wytwarzające zero-
emisyjny wodór zasilane będą przez morską 
i lądową energetykę wiatrową oraz fotowolta-
ikę. 54 stacje tankowania wodoru, obsługują-
ce transport indywidualny, publiczny i towaro-
wy powstaną w Polsce, natomiast 22 obiekty 
zostaną wybudowane w Czechach, a 26 na 
Słowacji.  

Program HYDROGEN EAGLE wzmocni po-
wstającą europejską infrastrukturę wodorową 
European Hydrogen Backbone (EHB) i wesprze 
budowę potencjału Europy w produkcji zero- 
oraz niskoemisyjnego wodoru oraz stabilnego 
łańcucha dostaw. Jego wdrożenie przyczyni 
się do znacznej redukcji emisji CO2 oraz roz-
woju odnawialnych źródeł energii, wspierając 
cele gospodarki w obiegu zamkniętym, mię-
dzy innymi poprzez przetwarzanie odpadów 
komunalnych w rynkowe produkty. Zastoso-
wanie niskoemisyjnych technologii wytwarza-

nia pozwoli na redukcję emisji CO2 nawet o 1 
milion ton rocznie. 

Projekt HYDROGEN EAGLE pomyślnie 
przeszedł etap weryfikacji przez Minister-
stwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkur-
sie na projekty z obszaru technologii i sys-
temów wodorowych w ramach mechanizmu 
IPCEI, a w kolejnym kroku będzie ubiegać się 
o notyfikację wsparcia przez Komisję Euro-
pejską. 

HYDROGEN EAGLE to kolejny etap inwe-
stycji w niskoemisyjny transport wodorowy 
w Grupie ORLEN. W Niemczech, na stacjach 
grupy w Wolfsburgu i Müllheim, działają pi-
lotażowe punkty tankowania wodoru. We 
Włocławku, Trzebini i Płocku powstają insta-
lacje wytwarzania wodoru o jakości automo-
tive, o docelowych łącznych możliwościach 
produkcji ponad 1000 kg na godzinę. Huby 
będą dostarczać wodór na stacje dla transpor-
tu indywidualnego i komunikacji publicznej. 
Koncern rozpoczął postępowania przetargowe 
na budowę pierwszych polskich stacji tanko-
wania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu 
i Katowicach. W planach jest także budowa 
sześciu stacji w Czechach.

ORLEN Lietuva przejęła 
jedyny terminal przeładunkowy 
przy granicy z Polską

ORLEN Lietuva, spółka z Grupy ORLEN, 
nabyła 100% udziałów w litewskiej spółce 
Mockavos Terminalas, przejmując tym sa-
mym kontrolę nad jedynym kolejowym ter-
minalem przeładunkowym przy granicy pol-
sko-litewskiej. Jest on wykorzystywany do 
przeładunków produktów ropopochodnych 
wytwarzanych w rafinerii w Możejkach 
i przeznaczonych na polski oraz ukraiński 
rynek. 

– Naszym priorytetem, zgodnie ze stra-
tegią ORLEN2030, jest dynamiczny rozwój 
aktywów na Litwie i wzmacnianie pozycji 
rynkowej ORLEN Lietuva. To strategiczna spół-
ka, która zarządza jedyną rafinerią w regionie 
bałtyckim, co ma kluczowe znaczenie dla jego 
bezpieczeństwa energetycznego. Przejęcie ko-
lejowego terminala przeładunkowego w Moc-
kavie, przy granicy z Polską, nie tylko zwiększy 
to bezpieczeństwo, ale usprawni także logi-
stykę i będzie stanowiło gwarancję stabilnych 
dostaw paliw do Polski i na Ukrainę. Skorzysta 
na tym Koncern oraz gospodarki wszystkich 

tych państw – mówi Daniel Obajtek, Prezes 
Zarządu PKN ORLEN.

Terminal w Mockavie został wybudowa-
ny w 2017 r. Jego powierzchnia wraz z przy-
ległymi gruntami wynosi ok. 40 ha. Łączna 
pojemność zbiornikowa terminala to 19 tys. 
m3, natomiast zdolności przeładunkowe sza-
cowane są na 1,2 mln ton paliw płynnych 
rocznie. W przygotowaniu transakcji ORLEN 
Lietuva korzystała z usług doradczych PwC 
i PwC Legal.

– Z sukcesem sfinalizowaliśmy strate-
giczny dla przyszłości ORLEN Lietuva projekt. 
Dotąd korzystaliśmy z terminala w Mockavie 
w oparciu o umowę o współpracy z zarządza-
jącą nim spółką. Przejęcie terminala oznacza 
dla nas konkretne oszczędności i wzrost nieza-
leżności, a w dalszej perspektywie także moż-
liwość realizacji kolejnych ambitnych planów 
rozwojowych na terenie, na którym znajduje 
się terminal – mówi Michał Rudnicki, Prezes 
Zarządu ORLEN Lietuva.

Litewska spółka to jeden z filarów Grupy 
Kapitałowej ORLEN, generujący znaczące ko-
rzyści finansowe. W pierwszym kwartale tego 
roku ORLEN Lietuva osiągnęła przychody na 
poziomie 752,7 mln dolarów. Zyski wyniosły 
23,6 mln dolarów netto, a EBITDA LIFO 17,9 
mln dolarów. Dobre wyniki finansowe spółki 
to efekt m.in. realizacji innowacyjnych projek-
tów i wdrożonych działań optymalizacyjnych 
w rafinerii Możejki.

Rafineria pod względem wielkości prze-
robu ropy naftowej, który obecnie wynosi 
ok. 10 mln ton rocznie, jest drugą w Grupie 
Kapitałowej ORLEN, a także jedyną w krajach 
bałtyckich. Zajmuje powierzchnię ponad tysią-
ca hektarów, przez które przebiega ok. 2 tys. 
km rurociągów. Rafineria od początku istnie-
nia przerobiła łącznie blisko 330 mln ton ropy. 
Produkty naftowe z Możejek dostarczane są 
nie tylko na rynek litewski, ale także m.in. na 
Łotwę, Estonię i do Polski. 

Zakład w Możejkach ma duże znaczenie 
dla polskiej oraz litewskiej gospodarki. To naj-
większa w kraju firma, zatrudniająca ok. 1,5 
tys. pracowników, z których ponad 90% to 
mieszkańcy Możejek i okolicznych miejscowo-
ści. To także jeden z największych na Litwie 
eksporterów i podatników, który odpowiada 
za 15% wpływów do krajowego budżetu.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN
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Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

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

90 lat
Alfreda Lisowska z Oddziału w Sanoku

80 lat
Janina Litwin z Oddziału w Warszawie II

Roman Staszewski z Oddziału w Krakowie
Jan Ganczewski z Oddziału w Warszawie I

75 lat
Małgorzata Helcel-Weil z Oddziału w Warszawie II

70 lat
Zbigniew Bzdak z Oddziału w Warszawie II

Władysław Fender z Oddziału w Czechowicach
Zbigniew Krusiński z Oddziału w Tarnowie

Jan Szepielak z Oddziału w Tarnowie
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75 lat działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
– rodowód, tradycja, pamięć, budowanie tożsamości (1)

W nurcie życia każdego czło-
wieka, organizacji gospodarczej lub 
społecznej, kalendarz i tradycja wy-
znaczają daty zdarzeń nazywanych 
jubileuszami, w czasie których uro-
czyście konstatuje się dokonania ju-
bilata, ocenia się wartość sukcesów, 
niekiedy gorycz porażek, ale najczę-
ściej przywołuje się ludzi tworzących 
organizację oraz pracujących na 
dorobek, sukcesy i zasługi jubilata. 
W bieżącym roku Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego obchodzi jubileusz 
75- lecia działalności.

Z tej okazji Zarząd Główny SITPNiG z pew-
nym ociąganiem i „nieśmiałością” podjął uchwa-
łę przypominającą to ważne zdarzenie dla 
środowiska naftowców i gazowników. Ale ten 
jubileusz, w odróżnieniu od wielu poprzednich,  
nie będzie ujęty w ramy zwyczajowo przyjętych 
uroczystych formuł, bowiem życie społeczne 
i gospodarcze kraju i świata zastygło w „za-
mrozie” restrykcji przyjętych w wyniku szerzącej 
się pandemii. Stan rozwoju pandemii nie daje 
powodów do snucia planów na zorganizowa-
nie okazjonalnych konferencji, kongresów, czy 
też seminariów historycznych, ani podniosłych 
akademii z udziałem dostojnych gości i orkiestr 
górniczych. Ale jubileusz to nie tylko celebra. 
Jubileusz to przede wszystkim zapalenie światła 
pamięci, przypomnienia ludzi i dzieł, które stwo-
rzyli, przypomnienie zdarzeń mających istotne 
znaczenie dla środowiska w wielowymiarowych 
aspektach, a także identyfikowanie tożsamo-
ści indywidualnej, grupowej, kulturowej lub 
społecznej. To także zestawienie dokumentów 
materialnych i emocjonalnych, które mogą być 
motywem przyszłej działalności i wskaźnikami 
dróg rozwoju.

Jak głęboko należy zanurzyć się w mrok 
historii, by nie tracąc z oczu istoty rozważań, 
odszukać źródła inspiracji i motywów działania 
organizacji oraz ludzi ją tworzących? Zidentyfi-
kowanie rodowodu organizacji, jej tradycji, do-
brych obyczajów i doświadczeń w rozwiązywa-
niu problemów środowiska zarówno lokalnego, 
jak i branżowego może pomóc w wyborze naj-
lepszych kierunków działalności stowarzyszenia 
na przyszłość.

Jednym z głównych motywów łączenia się 
ludzi (początkowo głównie intelektualistów) 
w organizacjach dających platformę realizacji 
wspólnych celów i zainteresowań, były idee 
Odrodzenia i ogromny rozwój nauk, a w szcze-
gólności przyrodniczych oraz walka o nowy 
pogląd na świat[1, 2]. Już pod koniec XV w. 
zaczęto zakładać w różnych krajach europej-
skich towarzystwa humanistyczne. Ich przykła-
dem było założone przez Celtesa i Kallimacha  
w 1489 r. w Krakowie pierwsze w Europie 
towarzystwo „literackie” – Nadwiślańskie Brac-
two Literackie (Sodalitas Litteraria Vistulana), 
którego członkami byli profesorowie i studenci 
Akademii Krakowskiej, dworzanie, a również 
bogaci mieszczanie. W tamtym czasie literatami 
nazywano zarówno twórców literatury pięknej 
(poezji i prozy), jak i twórców literatury przed-
miotowej z zakresu danej nauki – astronomii, 
medycyny, matematyki, chemii techniki itd. 
Nauka wówczas nie była jeszcze zbyt moc-
no wyspecjalizowana, wobec czego wszelkie 
przedstawiane dysertacje mogły być interesują-
ce i zrozumiałe dla szerszego kręgu odbiorców. 
Postępujący rozwój kierunków i metod badaw-
czych, wzrastający poziom eksperymentów na-
ukowych, trudności wymiany informacji o uzy-
skanych wynikach dociekań naukowych między 
różnymi uczonymi i ośrodkami, były istotnymi 
bodźcami rozwoju ruchu stowarzyszeniowego.  

Niewątpliwie, impulsem tworzenia or-
ganizacji technicznych, a w tym naukowych, 
edukacyjnych i społecznych, była pierwsza 

w nowożytnej historii rewolucja przemysłowa, 
która zapoczątkowana w Anglii i Szkocji prze-
taczała się przez świat na przełomie XVIII i XIX 
w., obejmując następnie Francję, Niemcy, Belgię 
i inne kraje. Głównymi wyznacznikami zmian 
gospodarek czasu rewolucji przemysłowej było 
wprowadzanie nowych źródeł energii: węgla 
kamiennego, ropy naftowej, gazu ziemnego, 
energii elektrycznej, a później energii jądrowej. 
Powstawały wówczas nowe gałęzie przemysłu, 
a zakładane zakłady przemysłowe poszukiwały 
wykwalifikowanych kadr do budowy i obsługi 
nowoczesnych maszyn oraz szybko zmieniają-
cych się procesów technologicznych. Ówcze-
sne wynalazki i postęp techniczny wyprzedzały 
procesy kształcenia na wszystkich poziomach 
edukacji, a zapotrzebowanie na rozwijającą się 
wiedzę techniczną wywierało wpływ na tworze-
nie różnych form kształcenia.  

Echa rewolucji przemysłowej docierały 
również do Polski rozdartej wtedy przez za-
borców. Postępujący wzrost ludzi zajmujących 
się zagadnieniami technicznymi powodował 
dążność do przekształcania luźnych kontaktów 
„towarzysko-zawodowych” w organizacje stwa-
rzające możliwość przekazywania zrzeszonym 
członkom informacji o najnowszych osiągnię-
ciach nauki, kultury i techniki oraz przenoszenia 
ich do szerszych kręgów społeczeństwa. Choć 
w umysłach ówczesnej elity intelektualnej na-
rodu tkwiła nieodparta wola walki o niepodle-
głość, to jednak troska o byt narodowy nakazy-
wała prowadzić wszelkie działania zmierzające 
do podniesienia gospodarczego, kulturowego, 
społecznego, a w tym również naukowego 
i oświatowego narodu, rozdzielonego na trzy 
części oraz poddanemu odmiennym reżimom 
politycznym. Choć trauma porozbiorowa przy-
tłaczała społeczeństwo, to jednak ciągle żywe 
były nurty wyznaczone przez Komisję Edukacji 
Narodowej, wynikające z haseł niesionych przez 
Oświecenie, z których naczelnym była myśl wy-
rażona przez Horacego, a wyniesiona na sztan-

Stanisław 
Szafran

Maria Magdalena 
Szafran
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dary przez Emanuela Kanta: »sapere aude« 
(„Miej odwagę być mądrym”). 

Już w pierwszych latach po szoku wywo-
łanym przez III rozbiór Polski, grupa promi-
nentnych osobistości polskiego społeczeństwa 
z inicjatywy Stanisława Sołtyka (senatora-wo-
jewody Królestwa Polskiego, marszałka Sejmu 
Księstwa Warszawskiego) utworzyła Towarzy-
stwo Warszawskie Przyjaciół Nauk, którego 
nazwę rozszerzył Fryderyk August I (1807) na-
dając mu przywilej nazywania się „królewskim”. 
Było to trzecie towarzystwo naukowe działające 
w Polsce, po Towarzystwie Literatów w Polsz-
cze działającym w latach 1765-1770 oraz To-
warzystwie do Ksiąg Elementarnych niezwykle 
aktywnie sprawującym swoja misję w okresie 
1775–1792, będąc profesjonalną organizacją 
doradczą Komisji Edukacji Narodowej, zajmują-
cą się opracowywanie programów i podręczni-
ków szkolnych zgodnych z nowymi programami 
edukacyjnymi. Wprawdzie w już w XVIII w. 
grupy ludzi prowadzących działalność naukową 
tworzyły inne korporacje naukowe, jednak miały 
one znaczenie lokalne i często ze względu na 
zachodzące warunki polityczne działały krótko. 
Ich działalność opisuje W. Smoleński [3], a Z. 
Gloger podał ich ogólną charakterystykę w En-
cyklopedii staropolskiej ilustrowanej [4]. Na 
uwagę zasługuje działające w Gdańsku Socjetas 
Physicae Experimentalis (1743 – 1936) – „zło-
żone” tylko z Niemców oraz w Warszawie To-
warzystwo Fizyczno-Chemiczne (1767–1769). 

Zamysł powołania w Warszawie ogólnopol-
skiej organizacji naukowej powstał i rozwijał się 
podczas spotkań w domu S. Sołtyka [5], co jed-
noznacznie zapisał A. Kraushar: „Tę inicyatywę 
wziął na siebie czynny i przedsiębiorczy Stani-
sław Sołtyk i pierwszy rzucił myśl utworzenia To-
warzystwa przyjaciół nauk, złożonego z mężów, 
którzy w epoce Stanisławowskiej dali się po-
znać społeczeństwu, bądź na polu działalności 
twórczej, lub też z prac w dziedzinie nauk wy-
zwolonych, lub wreszcie z zamiłowania do pi-
śmiennictwa ojczystego”1. Po wielu dyskusjach 
w salonie S. Sołtyka, po licznych delikatnych, 
dyplomatycznych rozmowach z podejrzliwymi 
i przebiegłymi władzami pruskimi w dniu 1 li-
stopada 1800 r. podjęto decyzję o „zawiązaniu 
Towarzystwa”, a do jego składu postanowiono 
powołać 30 osób, „…które się w przeszłych 
czasach, albo wydanemi dziełami, albo wytrwa-
łą około nauk pracowitością, albo niezawodne-
go gustu wytwornością, chwalebnie zaleciły”2. 
Pierwszą grupę 30 członków wybrano na posie-
dzeniu w dniu 1 listopada 1800 r. Zaliczono do 
nich: „Ks. Jana Albertrandego, biskupa zenopo-
litanskiego, Joachima Chreptowicza, Tadeusza 
Czackiego, ks. Adama Czartoryskiego, gene-
rała-leitenanta wojsk austryackich, Franciszka 

Dmochowskiego, Stanisława Grabowskiego, 
Ludwika Gutakowskiego, Franciszka Karpiń-
skiego, Stanisława Kłokockiego, Generała Jana 
Komarzewskiego, Ludwika Kropińskiego, Samu-
ela Bogumiła Linde, Tadeusza Matuszewicza, 
Tadeusza Mostowskiego, Józefa Ossolińskiego, 
Marcina Poczobuta astronoma, Ignacego Po-
tockiego, Stanisława Kostkę Potockiego, Księcia 
Alexandra Sapiehę, Franciszka Scheidta, prof. 
chemii i historyi nat. w akademii krakowskiej, 
Józefa Sierakowskiego, Jana Śniadeckiego, prof. 
w akademii krakowskiej, Walentego Sobolew-
skiego, Stanisława Sołtyka, ks. Stanisława Sta-
szica, Stanisława Trembeckiego, Tomasza Twar-
dochlebowicza, Krzysztofa Wiesiołowskiego, ks. 
Jana Woronicza, kanonika warszawskiego, Jana 
Niepomucena Wyleżyńskiego.”3

Kraushar zanotował również, że „Nieznane 
są względy, jakie kierowały wyborcami, przy 
układzie pierwszej, a więc najważniejszej, listy 
pierwszych członków. Można jedynie w rodzaju 
domniemania przypuścić, że Towarzystwo pra-
gnęło z góry już zakreślić »numerum clausum« 
wybrańców inteligencyi, na wzór akademii Fran-
cuskiej, którą zresztą i pod innym względem za-
wsze naśladować pragnęła”4.

Studiowanie procesu tworzenia Towarzy-
stwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk pokazu-
je jak trudną i skomplikowaną drogę musieli 
przejść organizatorzy, aby pokonać liczne prze-
szkody stawiane przez władze zaborcze, oraz  
jak w wielu sytuacjach musieli używać dyplo-
matycznych wybiegów przechytrzających cen-
zurę i tajnych agentów dla zrealizowania przy-
jętych celów. Dla zjednania sobie przychylności 
zaborców wybrano na członków honorowych 
Towarzystwa przeważnie niemieckich wysokich 
dygnitarzy, co wskazywało, że dla dobra sprawy 
wyborcy posuwali się również do oportunizmu. 

Wśród twórców Towarzystwa obok Stani-
sława Sołtyka było liczne grono „przedstawicieli 
arystokracji i duchowieństwa, byli generałowie 
i politycy, zajmujący wysokie stanowiska w ad-
ministracji, byli artyści i profesorowie szkół wyż-
szych, byli nauczyciele i pracownicy administracji 
szkolnej, były wreszcie osoby zaproszone wedle 
klucza towarzysko-salonowego”[7].  Szczególnego 
wsparcia, zarówno materialnego jak i intelektual-
nego udzielili Towarzystwu „oświeceni” magnaci, 
wśród których ważną role spełniali: Tadeusz Czac-
ki, Stanisław Kostka Potocki i Stanisław Sołtyk. 
Prawie połowa członków Towarzystwa była po-
chodzenia mieszczańskiego, a ze stanu plebejskie-
go wywodzili się lekarze. Znaczną część członków 
stanowili księża, ale w działalności Towarzystwa 
wiodącą rolę mieli wybitni uczeni [6].

Stanisław Sołtyk – inicjator utworzenia Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Źródło: https://www.lazienki-krolewskie.pl/en/
katalog/obiekty/dep-462

Tadeusz Czacki. Źródło: http://impereur.blogspot.com/2019/11/
tadeusz-czacki-1765-1813.html

Stanisław Kostka Potocki. Źródło: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Stanis%C5%82aw_Kostka_Potocki_by_Antoni_Blank.PNG
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Działalność Towarzystwa mogła być utrud-
nione przez duże zróżnicowanie społeczne człon-
ków. Dlatego już w początkowym okresie pracy 
przyjęto na wniosek Tadeusza Czackiego zasadę, 
że członkowie powinni się zwracać do siebie 
w formie „kolega” lub dla podkreślenia wielkie-
go szacunku „zacny kolega”5. Joachim Lelewel 
w jednym z listów z emigracji wspominając To-
warzystwo Przyjaciół Nauk napisał: „Toć zasługu-
je na wspomnienie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
Warszawskie. Gdyby w nim kto wielmożeństwa 
użył, plunąłbym w oczy. Prezydował młynarczyk, 
choć Jaśnie Wielmożny był, kolega Staszic, kole-
ga i nic więcej. Kolega generał, książę, biskup, 
ksiądz, kolega i nic więcej, kolega kasztelan. Nie 
było ni oświeconych, ni jasnych, ni w mowie, ni 
w piśmie, ni panów” [8].

Bardzo szczegółowy „summariusz” członków 
Towarzystwa dołączony do listy imiennej człon-
ków na styczeń 1830 r. wykazywał liczbę 228 
członków6. Powszechnie uważa się, że członka-
mi Towarzystwa byli magnaci, którzy odchodząc 
od sarmatyzmu skierowali swoje zainteresowania 
na naukę, duchowieństwo i wysokiej rangi ucze-
ni i dygnitarze. Jednak jak pisze S. Kieniewicz [6] 
w istocie, po odliczeniu z podanej wyżej liczby 
członków „dyletantów i figurantów oraz osoby 
nie zamieszkałe w Warszawie, tym samym udzie-
lające się rzadko”, ludzi faktycznie parających się 
nauką było około 60, z których 38 zostało później 
profesorami Królewskiego Uniwersytetu War-
szawskiego.

Na pierwszego prezesa Towarzystwa wybra-
no będącego już wówczas w podeszłym wieku 
ks. Jana Albertrandiego – biskupa zenopolitań-
skiego, cieszącego się dużym autorytetem uczo-
nego polihistora, poliglotę, niezwykłego erudytę 
posiadającego talenty dyplomatyczne i doskona-

łe kontakty towarzyskie w ówczesnej elicie inte-
lektualnej. Po jego śmierci w 1808 r. prezesem 
wybrano ks. Stanisława Staszica, sprawujące-
go ten urząd również dozgonnie tj.  do 1826 r. 
Trzecim prezesem Towarzystwa był Julian Ursyn 
Niemcewicz, a po jego wyjeździe z kraju, z chwi-
lą wybuchu Powstania Listopadowego, stanowi-
sko prezesa objął Adam Prażmowski [7]. Uważa 
się, że jednym z głównych ideologów Towarzy-
stwa był Stanisław Staszic, który najpewniej brał 
udział w formułowaniu „Ustawy pierwotnej” 
(Statutu) Towarzystwa. Z. Wójcik oceniając dzia-
łalność Staszica w Towarzystwie zapisał: „W Pol-
sce na początku XIX w. było wielu wybitnych 
uczonych i znakomitych artystów, a także ludzi 
zmierzających do odbudowy ojczyzny drogą 
pokojową. Tym ludziom potrzebny był człowiek 
żelaznej konsekwencji i ogromnego poświęcenia, 
zwłaszcza w pierwszym, najtrudniejszym okresie 
istnienia organizacji. Był nim właśnie Staszic ”7.

Ustawa pierwotna Towarzystwa (przyto-
czona w całości przez A. Kraushara [3, s. 341 
- 353]) jednoznacznie określała nazwę, cele, or-
ganizację, zasady i formy działania, obowiązki 
członków, a w tym wnoszenie corocznej składki 
„według dobrej woli każdego” oraz obowiązki 
urzędników. Jako główny cel swojego działa-
nia twórcy Towarzystwa określili w § 1. ust 1:  
„…przykładać się do rozszerzenia nauk i umie-
jętności w polskim języku”. Według Statutu 
Towarzystwo miało charakter zamknięty do 60 
członków czynnych oraz nieograniczonej liczby 
członków przybranych (nie mających prawa wy-
borczego, ale mogących uczestniczyć we wszyst-
kich posiedzeniach), honorowych (wysokiej rangi 
cudzoziemcy i osoby o szczególnych zasługach), 
dopuszczonych (młodzież) oraz koresponden-
tów. „Przytomni” członkowie czynni zamiesz-

kali w miejscu posiedzenia byli zobowiązani do 
uczestnictwa w każdym posiedzeniu „ogólnym” 
(„prywatnym” i „publicznym”), a także w posie-
dzeniach „wydziałowych” i „działowych”, a po-
nadto – „każdy członek czynny, obowiązany był, 
w rzeczy należącej do jego działu, wypracować 
przynajmniej jednę rozprawę w przeciągu lat sze-
ściu, i oddać pod sąd Towarzystwa” (art. II, ust. 
8 Ustawy). 

Ustawa (Statut) Towarzystwa przyjęty 
w 1814 r. [12] nieco korygowała zapisy reguł 
działalności organizacji, dostosowując je do 
zmieniających się warunków i doświadczeń 
z minionej działalności. W art. 2 Towarzystwo 
podzielono na dwa działy: „1. Umiejętności 
Fizycznych, Matematycznych i Sztuk” oraz „2. 
Nauk”. Natomiast w art. 3. Określono, że: „Sto-
sownie do nauk każdemu Działowi właściwych 
cały skład Towarzystwa dzieli się na Sekcye, do 
których mianowane członki, pod bezpośrednim 
przewodnictwem głównego Działu pracować 
maią”8. Również doprecyzowano skład członków 
Towarzystwa, wydzielając członków: „czynnych” 
(60), „przybranych” (40) oraz „korrespondentów 
i honorowych”(bez ograniczenia liczby).

W 1826 r. Towarzystwo wyznaczyło depu-
tację do przeglądnięcia obowiązującego Statutu 
(Ustawy przyjętej w 1814 r.) i zaproponowania 
koniecznych korekt. Obok nowych supozycji 
w raporcie deputacji określono m.in., że: „Dział 
Umiejętności w Towarzystwie Przyjaciół Nauk ma 
na celu prac swoich przykładanie się do rozsze-
rzania umiejętności matematycznych i fizycznych, 
tudzież sztuk przemysłowych w kraju ”9. 

Zapewne deputacja dostrzegła słabą aktyw-
ność członków w analizowanym czasie, gdyż au-
torzy raportu zapisali w art. 6 dotyczącym Działu 
Umiejętności: „Na ostatnim posiedzeniu przed 

Ks. Jan Albertrandi – pierwszy prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Źródło: Kraushar A.: Towarzystwo Warszawskie Przy-
jaciół Nauk 1800-1832. Księga I. Czasy pruskie: 1800-1807. 
Kraków–Warszawa, 1900, s. 94.

Ks. Stanisław Staszic – drugi prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Źródło: Kraushar A.: Towarzystwo Warszawskie Przy-
jaciół Nauk 1800-1832. Księga I. Czasy pruskie: 1800-1807. 
Kraków–Warszawa, 1900, s. 91.

Julian Ursyn Niemcewicz – trzeci prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Ur-
syn_Niemcewicz
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feriami zebrani członkowie czynni i przybrani 
wyciągną losem po 1 kartce, wyrażającej numer 
posiedzenia w ciągu roku bieżącego, na którym 
będzie obowiązany przeczytać krytyczny rozbiór 
ważnego jakiegoś nowego dzieła, albo też zdać 
sprawę o postępie nauki, którą szczególnie zaj-
muje się, tak co do odkryć, wynalazków, jako i co 
do dzieł w niej wydanych… Kartki nie rozebrane 
rozdzielone będą na posiedzeniu  działu między 
członków nieobecnych”10.

Wraz z rozwojem nauk modyfikowano  zada-
nia Działów Towarzystwa, a szczególnie dotyczy-
ło to Działu Umiejętności, co było konsekwencją 
szybko rozwijającego się przemysłu. Te zmiany 
znalazły odbicie m.in. w zagajeniu posiedzenia 
publicznego Towarzystwa Królewskiego War-
szawskiego Przyiaciół Nauk w dniu 30. kwietnia 
1827 r. przez Juliana Ursyna Niemcewicza, który 
powiedział: „…Dział Umieiętności Fizycznych 
i Matematycznych, tudzież Ekonomicznych i Tech-
nicznych, zaymował się ocenianiem usiłowań, 
które członki iego czyniły, w zamiarze przyłożenia 
się do postępu właściwych sobie umieiętności 
i zbierał wiadomości naukowe z innych kraiów 
nadchodzące, ażeby mógł zawsze iść za postę-
pem w zawodzie nauk za granicą czynionym.”11

Od pierwszych chwil działalności Towarzy-
stwa czyniono starania, aby członkowie w swo-
ich pracach nawiązywali do postępowych tren-
dów europejskich, co dobitnie wypowiedział J.U. 
Niemcewicz w przytoczonej wyżej wypowiedzi. 
Jednym z ważnych zadań stawianych pracom na-
ukowym podejmowanym przez członków Towa-
rzystwa, było kryterium mieszczenia się w nurcie 

oświeceniowych  idei „nauki użytecznej”, stawia-
jącej sobie za cel najważniejszy – „pożytek spo-
łeczny”. Zwracał na to szczególną uwagę w swo-
ich pracach i wystąpieniach publicznych Stanisław 
Staszic, który w sprawozdaniu  z czteroletniej 
pracy Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk 
z roku 1809, 181 o , 1811 i 1812 na posiedzeniu 
publicznym dnia 10. Stycznia 1814 r. powiedział: 
„Umieiętności dopotąd są ieszcze próżnym wyna-
lazkiem, może czczym tylko, rozumu wywodem, 
albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zasto-
sowane do użytku narodów. I uczeni potąd nie 
odpowiadaią swemu powołaniu, swemu w to-
warzystwach ludzkich przeznaczeniu, dopókąd 
w ich naukach, w ich umieiętnościach rządy nie 
znayduią podług potrzeby w wewnętrzney admi-
nistracyi rady i pomocy; dopokąd ich umieiętność 
nie nadaie fabrykom, rękodziełom oświecenia, 
ułatwień, kierunku, postępu.”12 

We wszystkich statutach Towarzystwo wyraź-
nie zaznaczyło swoją apolityczność, a w całej dzia-
łalności naukę, pracę oświatową, rozwijanie prze-
mysłu i in. uważało za obowiązek obywatelski.

W ramach działalności Towarzystwa został 
utworzony z inicjatywy Stanisława Staszica „Ze-
spół Pracujących Naukowo Techników Polskich 
Warszawskiego Królewskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” [10]. Zespół ten, jak pokazują 
spostrzeżenia historyczne, był prekursorem two-
rzonych w późniejszych latach polskich stowarzy-
szeń naukowo-technicznych. 

Już od 1802 r. Towarzystwo wydawało 
„Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyja-
ciół Nauk”, których tytuł od tomu 8 wydanego 

w 1812 r. uzupełniono nadając nazwę Towarzy-
stwa (zgodną z reskryptem Króla Saskiego, Księ-
cia Warszawskiego Fryderyka Augusta w 1808 r. 
i potwierdzonym „dyplomatem” przez Króla 
Aleksandra I w 1816 r.) – Roczniki Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”. 
Wydawcy Roczników na tytułowej stronie każ-
dego tomu umieszczali maksymę Cycerona, jakby 
wyznaczającą linię przewodnią działalności To-
warzystwa i programową czasopisma: „Pristinis 
orbita muneribus haec studia renovare coepimus, 
ut et animus molestiis hac potissimum  re levareur 
et prodessemus civibus nostris, qua re cumque 
possemus.” 

Kolejne tomy Roczników nie ukazywały się 
regularnie, lecz w zależności od okoliczności 
(zapewne również zewnętrznych) i wnoszonych 
materiałów. Główną treścią każdego tomu były 
znakomite rozprawy naukowe będące wynikiem 
studiów i twórczego dorobku członków Towarzy-
stwa, a publikowane sprawozdania prezesa wier-
nie opisywały działalność Towarzystwa.

Rozwijająca się aktywność w działalności To-
warzystwa obejmowała również starania o utwo-
rzenie szkół wyższych (w Warszawie Szkoły Głów-
nej – Królewskiego Uniwersytetu, w Kielcach 
Szkoły Akademiczno-Górniczej, Szkoły Inżynierii 
Cywilnej Dróg i Mostów, Szkoły Przygotowawczej 
do Instytutu Politechnicznego), gromadzenia do-
kumentów i pamiątek historycznych z dziejów 
narodowych (w Pałacu Staszica), wznoszenia 
pomników wybitnym postaciom narodowym 
(pomnik Mikołaja Kopernika w Warszawie) 
i in. Liderzy Towarzystwa troszczyli się również 

Strona tytułowa książeczki pt.: „Ustawy Towarzystwa Królewskiego Warszaw-
skiego Przyjaciół Nauk z 1814.”

Strona tytułowa I tomu Roczników Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk z 1802 r.
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o stworzenie polskiej kadry profesorskiej, pro-
wadzącej pracę naukową i dydaktyczno-wycho-
wawczą w powoływanych szkołach wyższych. 
Specjalna Komisja Towarzystwa typowała po 
egzaminach konkursowych kandydatów do stu-
diów w najlepszych ośrodkach naukowych An-
glii, Austrii, Niemiec i Francji, w których zdoby-
wali najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną 
(pracując w charakterze robotników w wysoko 
rozwiniętych zakładach przemysłowych).

Pomyślnie rozwijana działalność Towarzy-
stwa została w 1832 r. przerwana w następstwie 
restrykcji władz carskich w odwecie za wywoła-
nie Powstania Listopadowego. Pierwsze chwile 
kończenia 31 – letniej działalności Towarzystwa 
A. Kraushar [13] opisuje tak: „…w pierwszych 
kilku miesiącach po wybuchu powstania listopa-
dowego, [Towarzystwo] przedstawia obraz po-
wolnego dogaszania ogniska wiedzy i obywatel-
skich usiłowań grona mężów, którzy w zaraniu 
XIX stulecia stanowili nie tylko mózg, lecz i serce 
społeczeństwa polskiego.”13

Mimo stosunkowo krótkiego okresu dzia-
łalności Towarzystwa Królewskiego Warszaw-
skiego Przyjaciół Nauk, prowadzonej w nie-
zwykle trudnych, dyktowanych przez zaborców 
warunkach, dokonania tej prekursorskiej orga-
nizacji są ogromne, a ich wyniki zaowocowa-
ły w późniejszych czasach. Wraz z upadkiem 
Powstania Listopadowego rozproszyło się po 
świecie grono członków i liderów Towarzystwa 
Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. 
Ale już w 1835 r. gen. Józef Bem organizując 
w Paryżu Towarzystwo Politechniczne Polskie 
korzystał z doświadczeń i dorobku Towarzystwa 
prekursorskiego. Już we wstępie do Ustaw To-
warzystwa Politechnicznego Polskiego nawią-
zano do konieczności „łączenia wiedzy teore-
tycznej z praktyczną”, co wynikało z ważnych 
wątków działalności Towarzystwa Królewskiego 
Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Równocześnie 
zapisano tam, że: „Emigracja polska, mając spo-
sobność doskonalenia się zagranicą we wszyst-
kich częściach nauk, sztuk i kunsztów, powinna 
uważać za święty obowiązek przysposabiać dla 
Ojczyzny synów zdatnych i utalentowanych, aby 
kiedyś wróciwszy do kraju przesadzała na zie-
mię ojców swoich, grubą żałoba pokrytą, roz-
kwitłe dla niej zagranicą wszelkie gałęzie, które 
by po całej ziemi polskiej rozrzucone hojnie się 
wkrótce rozrodzić mogły.”14

Przez wiele lat na ziemiach polskich nie 
było możliwości organizowania polskich sto-
warzyszeń społecznych. Zaistniały one dopiero 
w czwartym ćwierćwieczu XIX w., a dla tworzo-
nych wówczas organizacji Towarzystwo Królew-
skie Warszawskie Przyjaciół Nauk, było często 
w wielu dziedzinach gwiazdą przewodnią.

C.d.n.

Przypisy:
1 [5] Kraushar A.: Towarzystwo Warszawskie 

Przyjaciół Nauk 1800—1832. Ks. 1: Cza-
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i Spółka, Kraków, Gebethner i Wolff, War-
szawa, 1900, s. 123, wiersz 3 – 9 od góry. 

2 Tamże, s. 126, wiersz 5 – 8 od góry.
3 Tamże, s. 127 wiersz 7 – 17 od góry i s. 

128 wiersz 1 – 7 od góry.
4 Tamże, s. 128, wiersz 12 – 18 od góry.
5 [9] s. 11, wiersz 6 od dołu.
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nik Towarzystwa Królewskiego Warszaw-
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7 [11] s. 88, wiersz 17 – 21 od góry.
8 [12] s. 3, wiersz 1 – 5 od dołu.
9 [10] s. 7, wiersz 1 – 4 od góry.
10 Tamże, s. 7, wiersz 3 – 9 od dołu i s. 8, 

wiersz 2 – 4 od góry.
11 Zagajenie Posiedzenia Publicznego Towa-

rzystwa Królewskiego Warszawskiego Przy-
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warzystwa Królewskiego Przyiaciól Nauk 
z roku 1809, 181 o , 1811 i 1812 na posie-
dzeniu publicznym dnia 10. stycznia 1814 
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rzystwa Królewskiego Warszawskiego Przy-
jaciół Nauk, t. 10, 1817, s. 81 wiersz 1- 11 
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Absolwent Technikum Przemysłu Naf-
towego w Krośnie i Wydziału Geolo-
giczno-Poszukiwawczego AGH. Spe-
cjalność zawodowa – geologia naftowa, 
a pozazawodowa – historia przemysłu 
naftowego i gazowniczego. Nauczyciel 
akademicki na Wydz. Geologiczno-Po-
szukiwawczym, Wydziale Górniczym 
i Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
AGH oraz Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Krośnie i Politechnice 
Wrocławskiej. W latach 2000 – 2016 
sekretarz generalny SITPNiG.

Maria Magdalena Szafran 
Absolwentka Wydziału Geologii, Geo-
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naftowego i gazowniczego oraz foto-
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8 czerwca 2021 r. odbyło się Po-
siedzenie Władz Oddziału SITPNiG 
w Gdańsku – członków Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Kole-
żeńskiego Oddziału. Spotkanie miało 
miejsce w siedzibie Pomorskiej Rady 
Federacji SNT NOT w Gdańsku. 

Radość ze spotkania się po 8-miesiecznej 
przerwie, związanej z pandemiczną sytuacją 
w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, prze-
rosła wszelkie oczekiwania.

Podczas Posiedzenia omówiono następują-
ce tematy:

1. Prezes Oddziału kol. Zbigniew Oskroba 
przekazał informację z Posiedzeń on-line 
Zarządu Głównego SITPNiG m.in. o: XIII 
Polskim Kongresie Naftowców i Gazow-
ników, obchodach Jubileuszu 75-lecia 
Stowarzyszenia oraz wysokości górnej 
granicy zapomogi przyznawanej przez 
Komisję Pomocy Koleżeńskiej przy ZG.

2. Prezes poinformował zebranych o do-
tychczasowej działalności Oddziału 
– merytorycznej, finansowej oraz wy-
dawniczej – artykuły do WNiG oraz do 
Biuletynu Informacyjnego Pomorskiej 
Rady FSNT NOT w Gdańsku.

3. Przekazano informację o kosztach ponie-
sionych przez Zarząd Oddziału w Gdań-
sku w związku z wydaniem książki pn. 
„Gazownictwo na Pomorzu Gdańskim 
– Gazownia pierwszej latarni morskiej 
w Gdańsku Nowym Porcie 1819 – 1860” 
autorstwa Tadeusza Gruszczyńskiego 
oraz o przekazanych egzemplarzach do 
różnych instytucji i członków Oddziału. 

4. Prezes złożył sprawozdanie z działalności 
w br. Komisji Kwalifikacyjnej powołanej 
przy Zarządzie Oddziału – przeprowa-
dzone szkolenia, konsultacje oraz egza-
miny na uprawnienia energetyczne (do-
zorowe i eksploatacyjne).

5. Prezes poprosił Przewodniczących Kół 
o zweryfikowanie Planu działalności na 
2021 rok, po umożliwieniu podjęcia tej 
działalności. Jeżeli tylko sytuacja pozwa-

Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku

li, Zarządy Kół zobowiązały się do reali-
zacji przynajmniej części zaplanowanych 
pozycji. 

6. Sekretarz Oddziału poprosiła o dalszą 
weryfikację stanu członków w poszcze-
gólnych Kołach. Omówione zostały rów-
nież płatności składek członkowskich, 
szczególnie od członków wpłacających 
składki indywidualnie na konto.

7. Podjęto uchwały związane z: przyjęciem 
nowych członków do struktur Oddziału, 
skreśleniem z listy członków oraz wystą-
pieniem do Zarządu Głównego z wnio-
skami na odznaczenia SITPNiG oraz NOT.

8. Podjęto również uchwałę w sprawie 
wsparcia finansowego wyjazdu szkole-
niowo-technicznego członków Koła PSG 
na Warmię, m.in. w celu zapoznania się 
z działalnością biogazowni rolniczej.

Mamy nadzieję, że sytuacja ulegnie zmia-
nie i będzie na tyle bezpiecznie, że wrócimy do 
bieżącej działalności statutowej i cyklicznych 
spotkań członków wszystkich Kół. 

Małgorzata Celej
SITPNiG Oddział w Gdańsku

ODDZIAŁ W GDAŃSKU

Uczestnicy spotkania. Fot.arch. Oddziału
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28-30.09.2021 roku
VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES

GEOTERMALNY 2021
OBRADY ONLINE | WYDARZENIE BEZPŁATNE

Geotermia w Polsce – zapraszamy na 
VII Ogólnopolski Kongres Geotermalny

Jeśli interesujesz się geotermią i chcesz dowiedzieć się o niej więcej, masz ochotę
posłuchać ekspertów z branży i aktywnych uczestników tego rynku w Polsce - to
spotkanie jest dla Ciebie!

O czym w eksperckim gronie porozmawiamy podczas Kongresu?

Przedstawimy, jaka jest pozycja geotermii w polityce energetycznej oraz jakie są
możliwości finansowania geotermii w Polsce i w Europie. Podsumujemy
dotychczasowe programy wsparcia rozwoju geotermii w Polsce i ich efekty.
Podyskutujemy na temat rozpoznania zasobów i warunków występowania wód      
i energii geotermalnej w Polsce. Zaprezentujemy również rynek geotermalnych
pomp ciepła w Polsce, czy też temat podziemnego magazynowania ciepła      
i chłodu.

Jak się zarejestrować?

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o wypełnienie
Formularza Zgłoszeniowego. Można to zrobić na stronie internetowej Kongresu
Geotermalnego https://kongresgeotermalny.pl 

Organizatorzy 
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DISE o przyszłości gazu ziemnego na Forum Ciepła i Gazu

W dniach 22-24 czerwca w War-
szawie odbyło się Forum Ciepła 
i Gazu, którego tematem przewodnim 
była rola paliw gazowych w proce-
sie transformacji polskiego ciepłow-
nictwa. Eksperci szeroko rozumia-
nego rynku energii debatowali nad 
przyszłą strukturą sektora gazowego 
w Polsce w związku z nową wizją UE 
wyrażającą się w dążeniu do neutral-
ności klimatycznej do 2050 r. 

Remigiusz Nowakowski, Prezes Dolnośląskie-
go Instytutu Studiów Energetycznych (DISE) wystą-
pił z prezentacją dotyczącą Roli gazu ziemnego 
w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście polityki 
klimatycznej. Problematyka wykorzystania gazu 
ziemnego jest obszarem badawczym DISE, który 
jako think tank działający na rzecz bezpieczeństwa 
i wzmacniania konkurencyjności polskiej energety-
ki analizuje w swoich raportach m.in. możliwości 
wykorzystania tego paliwa w transformacji energe-
tycznej Polski celem rezygnacji z paliw węglowych 
z jednoczesnym zaangażowaniem w rozwój gazów 
zeroemisyjnych. Remigiusz Nowakowski wskazał, że 
na przestrzeni ostatniej dekady europejskie i świa-
towe statystyki pokazują wzrost zainteresowania 
producentów energii rozwojem energetyki gazowej, 
przywołując dane European Union Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators (ACER), w świetle 
których w 2019 r. udział gazu zimnego w strukturze 
wytwarzania energii elektrycznej UE wyniósł 21,7%, 
a Polski 8,8%, podkreślając jego tendencję wzrosto-
wą. Odnosząc się do udziału gazu ziemnego w pol-
skim miksie energetycznym Prezes DISE przywołał 
dane Forum Energii, z których wynika, że w 2020 
r. udział węgla w produkcji energii elektrycznej spadł 
poniżej 70%, a udział gazu ziemnego wzrósł powy-
żej 10% w porównaniu do 8,8% w 2019 r.; przybyły 
też kogeneracyjne jednostki gazowe. 

Prezes przedstawił również tendencje kształ-
towania się struktury wytwarzania energii elek-
trycznej innych europejskich państw, przywołując 
przykłady miksów elektroenergetycznych, w których 
węgiel jest zastępowany w przeważającej części 
gazem ziemnym. Gospodarkami referencyjnymi są 
dla nas Holandia, Grecja, Irlandia i Włochy, które 
charakteryzuje największy udział paliw kopalnych 
w wytwarzaniu energii elektrycznej w UE zaraz po 
Polsce. W krajach tych znacząco spada poziom zu-
życia węgla, np.: w Holandii z 36% w 2015 r. do 
zaledwie 7% w 2020 r., czy w Grecji z 43% do 15%. 
W tożsamym przedziale czasowym obserwowany 
jest rosnący udział odnawialnych źródeł energii przy 

jednoczesnym zwiększaniu się udziału gazu. Co przy 
uwzględnieniu braku (a w przypadku Holandii nie-
wielkiego) udziału źródeł atomowych pozwala wnio-
skować, że gaz sprzyja rozwojowi OZE stabilizując 
pracę całego systemu elektroenergetycznego, a tym 
samym zwiększając bezpieczeństwo energetyczne. 

Odwołując się do celów zawartych w Polityce 
energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) R. Nowa-
kowski wskazał, że planowanemu wzrostowi OZE 
ma towarzyszyć właśnie kompensacja kogeneracją 
gazową. Ponadto, planowana jest budowa samobi-
lansujących się obszarów, magazynów energii, elek-
trolizerów- inicjacja rozproszonej gospodarki wodo-
rowej. Zgodnie z PEP 2040 powolny spadek udziału 
węgla do 56% w 2030 r. oraz 11 –28 % w 2040 r. 
ma być wynikiem także wdrożenia morskiej energe-
tyki wiatrowej oraz energetyki jądrowej w Polsce. Co 
więcej, PEP 2040 zakłada znaczący wzrost udziału 
energii elektrycznej z OZE i proces odstawień źródeł 
węglowych, w efekcie czego ma nastąpić istotny 
wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej 
w elektrowniach gazowych, co powinno przeło-
żyć się na wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny 
w tym sektorze. Według scenariusza wysokich cen 
uprawnień do emisji CO2, przedstawionego w PEP 
2040 zużycia gazu w elektrowniach i elektrocie-
płowniach na poziomie 4,2 mld m3 w 2020 r. wzro-
śnie do poziomu 12,3 mld m3, a w 2040 r., osiągnie 
szczyt zapotrzebowania, czyli 13,4 mld m3.

Remigiusz Nowakowski uzupełniając powyż-
sze odwołał się do wiodących strategii energe-
tycznych UE. W pierwszej kolejności podkreślił, że 
Europejski Zielony Ład wskazuje, że w najbliższej 
dekadzie nastąpi wzrost udziału gazu ziemnego 
celem przyspieszenia dekarbonizacji i jednocze-
śnie będą trwały prace rozwojowe nad wdroże-
niem gazów zeroemisyjnych. UE zapowiada także 
wydanie długoterminowej strategii bezemisyjnego 
rynku gazu. Z kolei Strategia integracji systemu 
energetycznego podkreśla, że skład koszyka paliw 
gazowych będzie zależał od wybranej ścieżki ob-

niżania emisji, co w wypadku Polski musi oznaczać 
zwiększenie udziału gazu ziemnego

w najbliższej dekadzie celem stopniowego 
wyłączania nośników węglowych. Powyższa stra-
tegia zakłada, że po 2050 r. będą wykorzystywa-
ne tylko gazy zdekarbonizowane, a ewentualny 
niewielki udział gazu ziemnego będzie wymagał 
zastosowania technologii CCS i CCU w źródłach 
wytwarzania energii. 

W podsumowaniu swojego wystąpienia Remi-
giusz Nowakowski powiedział, że obecne decyzje 
będą miały charakter przełomowy dla przyszłości 
polskiej energetyki na kolejne dziesięciolecia. Jego 
zdaniem gaz ziemny powinien pełnić rolę paliwa po-
mostowego w dążeniu przez Polskę do neutralności 
klimatycznej do 2050 r. Kluczowe jest zachowanie 
spójności strategicznej na dwóch poziomach: poli-
tyki energetycznej państwa i strategii spółek energe-
tycznych. Przewidywane kierunki zmian wskazują, 
że bezpieczeństwo energetyczne zapewnią: Baltic-
Pipe, rozbudowa połączeń transgranicznych oraz 
terminali LNG. Kolejnymi czynnikami będą: rozwój 
nowych krajowych paliwa (biogaz, biometan, wo-
dór); konkurencyjność, czyli profesjonalna i rozwija-
jąca się giełda gazu na TGE oraz projekt Hubu gazo-
wego. Ewolucja struktury będzie oznaczała: wzrost 
konsumpcji w perspektywie 2040 r., nowe źródła 
dostaw i nowych dostawców oraz pojawienie się 
„zielonych gazów”. Prezes DISE porównał zależność 
między interesami energetycznymi Polski i UE. Uzna-
nie roli przejściowej gazu ziemnego ma współgrać 
z możliwie najszybszą eliminacją paliw kopalnych, 
a wzrost bezpieczeństwa energetycznego ma po-
zwolić na ochronę klimatu.

Prezentacja Remigiusza Nowakowskiego sta-
nowiła wstęp do panelu dyskusyjnego Praktyczne 
aspekty wdrożenia paliw gazowych w ciepłow-
nictwie systemowym, którego Prezes DISE był 
moderatorem. 

W debacie wzięli także udział: Przemysław Ko-
łodziejak, Prezes Zarządu PGE EC, Jacek Szymczak 
Prezes Zarządu IGCP, Radosław Tabak Naczelnik 
Wydziału Departamentu Ciepłownictwa, Minister-
stwo Klimatu i Środowiska, Adam Wawrzynowicz 
Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy, Henryk 
Mucha Prezes Zarządu, PGNiG Obrót Detaliczny 
Janusz Dobrosielski Prezes Zarządu PGNiG Termika 
Energetyka Rozproszona sp. z o.o., Ireneusz Krupa, 
Członek Zarządu PSG sp. z o.o., Sławomir Sieradzki 
Dyrektor, Pionu Rozwoju Rynku Gazu, GAZSYSTEM 
SA, Krzysztof Godala Dyrektor ds. Klientów Strate-
gicznych Viessmann sp. z o.o. 

Dolnośląski Instytut 
Studiów Energetycznych

Perspektywa gazu ziemnego w UE wciąż nie jest rozstrzygnięta, 
ale z pewnością jego rola będzie kluczowa w dekarbonizacji polskiej energetyki.
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W dniach 21-22 czerwca br. 
w Gdańsku w Muzeum II Wojny 
Światowej odbyła się IX edycja Ogól-
nopolskiego Szczytu Energetycznego 
- OSE GDAŃSK 2021, poświęconego 
wyzwaniom stojącym przed polską 
energetyką. 

Szczyt objęty został Patronatem Honoro-
wym przez Ministra Aktywów Państwowych 
Jacka Sasina, Ministra Klimatu i Środowiska Mi-
chała Kurtykę, Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki Rafała Gawina, Wojewodę Pomorskiego 
Dariusza Drelicha, Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława Struka, Ministerstwo 
Rozwoju Pracy i Technologii, Ambasadę Króle-
stwa Norwegii w Warszawie, Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Agencję 
Rynku Energii, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo 
Polskie, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej 
i Gazu, Krajową Izbę Gospodarczą, Krajową Izbę 
Biopaliw, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, 
Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polskie 
Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, 
Politechnikę Gdańską, Polski Komitet Energii 
Elektrycznej, Polski Związek Przemysłu Moto-
ryzacyjnego, Polskie Stowarzyszenie Energetyki 
Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie Magazy-
nowania Energii, Polsko Skandynawską Izbę 
Gospodarczą, Polskie Towarzystwo Przesyłu 

i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polskie Stowa-
rzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie Towa-
rzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Towa-
rzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, 
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska 
PV, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek 
Miast Bałtyckich.

Przed rozpoczęciem debat odbyła się uroczy-
sta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej 
Energetyki 2021”. Statuetka „Bursztyn Polskiej 
Energetyki” jest nagrodą przyznawaną osobom, 
instytucjom bądź firmom za szczególne działania 
w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej go-
spodarki i energetyki w kraju i zagranicą. Laure-
aci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie zostali uho-
norowani za determinację oraz konsekwencję 
w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań 
stawianych przed nimi z tytułu pełnionego sta-
nowiska lub przyjętej strategii firmy. W tym roku 
statuetka została wręczona Ministerstwu Klimatu 
i Środowiska – za skuteczne i konsekwentne dą-
żenie do stworzenia w Polsce zrównoważonej, 
nowoczesnej energetyki opartej o odnawialne 
źródła energii oraz energię jądrową, którego ce-
lem jest zmniejszenie emisyjności tego sektora, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie w PEP2040, 
TAURON Polska Energia S.A. – za realizację Zie-
lonego Zwrotu TAURONA oraz nadanie w ostat-
nich miesiącach tej strategii nowej dynamiki. 
Przyspieszenie realizacji Zielonego Zwrotu będzie 
wyznaczało kierunek transformacji dla całego 

polskiego sektora energetycznego, Grupie Eko-
energetyka S.A. – za skuteczne i konsekwentne 
realizowanie założeń zrównoważonego i zero-
emisyjnego rozwoju poprzez dynamiczną rozbu-
dowę infrastruktury stacji szybkiego ładowania 
dla transportu publicznego i osobowego w Pol-
sce i Europie, Gminie Rumia – za konsekwentne 
i skuteczne działania zwiększające obszar nieza-
leżności energetycznej w Rumi, oparte na idei 
zrównoważonego rozwoju, dbałości o interesy 
i zdrowie mieszkańców z efektywnym wykorzy-
staniem środków zewnętrznych. 

Podczas gali wręczone zostały także statuet-
ki „Bursztynowe Serce”. Statuetka „Bursztyno-
we Serce” jest nagrodą przyznawaną osobom, 
instytucjom bądź firmom za szczególne działania 
w zakresie filantropii. Laureaci w/w wyróżnienia 
dzięki tej nagrodzie zostali uhonorowani za de-
terminację oraz konsekwencję w realizacji pod-
jętych działań takich jak: długofalowe programy 
na rzecz pomocy potrzebującym, wyrównywania 
szans edukacyjnych utalentowanej młodzieży, 
pomocy lokalnym społecznościom, promowaniu 
postaw proekologicznych, wspieranie polskiej 
kultury i sportu. W tym roku statuetka zosta-
ła wręczona Enea S.A. – w uznaniu wsparcia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Re-
prezentacji Olimpijskiej w przygotowaniach do 
XXXII Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz promo-
wanie polskiego ruchu olimpijskiego pod hasłem  
#RazemPoEmocje.

IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego 
– OSE GDAŃSK 2021
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Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2021 
była Sesja Plenarna pt. „Polska polityka ener-
getyczna – priorytety unijne vs polskie cele 
strategiczne”. Moderatorem debaty był Zbi-
gniew Kozłowski – Partner, DWF Poland Jamka 
sp.k., zaś udział w niej wzięli: Małgorzata Ja-
rosińska-Jedynak – Sekretarz Stanu, Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej; Piotr Na-
imski – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, 
KPRM; Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, 
Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz 
Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska; Krzysztof Tchórzewski – 
Przewodniczący Rady Doradców Politycznych 
Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Sej-
mowej Komisji Gospodarki i Rozwoju; Anders 
H. Eide – Ambasador Królestwa Norwegii 
w Polsce; Stefan Gullgren – Ambasador Kró-
lestwa Szwecji w Polsce; dr Arndt Freytag von 
Loringhoven – Ambasador Republiki Federalnej 
Niemiec; Juha Ottman – Ambasador Republiki 
Finlandii w Polsce; Ole Toft – Ambasador Kró-
lestwa Danii w Polsce; Rafał Gawin – Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki; Jan Szewczak – 
Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN 
S.A. Zaproszeni gości w pierwszej kolejności 
nakreślili podstawowe kierunki zmian, jeżeli 
chodzi o Politykę Energetyczną Polski 2040 roku 
w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu – jej 
podstawowe kierunki zmian, jak i również skut-
ki, jakie PEP 2040 przyniesie dla branży energe-
tycznej oraz gospodarki. Następnie odniesiono 
się do miejsca energetyki jądrowej w nowej 
polityce energetycznej: stopień zaawansowania 
polskiego projektu oraz modele finansowania. 
Nie bez znaczenia była także dywersyfikacja do-
staw paliw (czy „bezpieczniej” będzie znaczyło 
również „taniej”). W kolejnej części zapytano 

gości o priorytety współpracy w basenie Morza 
Bałtyckiego: gaz, off-shore, elektroenergetyka, 
kogeneracja, wzrost efektywności energetycz-
nej, nawiązano również do programów NFO-
ŚiGW w kontekście rozwoju energetyki prosu-
menckiej. Uczestnicy Sesji podzielili się również 
swoimi opiniami, jeżeli chodzi o doświadczenia 
krajów UE w zakresie przeciwdziałania nega-
tywnym skutkom wzrostu cen nośników energii, 
omówiono także Europejski Zielony Ład, jego 
energetyczne priorytety i reformy finansowane 
strumieniem unijnych funduszy.

Panel „Strategie dostosowawcze grup 
energetycznych do nowych realiów rynko-
wych i zmian polityki energetycznej Państwa” 
moderowany był przez dr Jerzego Baehra – Part-
nera Zarządzającego, Kancelaria WKB Wierciński 
Kwieciński Baehr oraz dr hab. Jakuba Pokrzywnia-
ka – Partnera, Radcę Prawnego, Kancelaria Wier-
ciński Kwieciński Baehr. Debata rozpoczęła się 
od wprowadzenia Andrzeja Kaźmierskiego – Za-
stępcy Dyrektora w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii, zaś w samej dyskusji wzięli udział: 
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik 
Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Minister-
stwo Klimatu i Środowiska; Jan Frania –Wicepre-
zes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dys-
trybucja S.A.; Wojciech Hann – Prezes Zarządu, 
Bank Ochrony Środowiska S.A.; Jan Tabor – p.o. 
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki 
Leśnej, Lasy Państwowe; Artur Michalski – Wice-
prezes Zarządu, NFOŚiGW; Artur Michalski – Wi-
ceprezes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – 
Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie; Andrzej Modzelewski – Prezes Zarządu, 
innogy Polska S.A.; Paweł Strączyński – Prezes 
Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Józef 
Węgrecki – Członek Zarządu, PKN ORLEN S.A.; 
Jarosław Wróbel – Wiceprezes Zarządu ds. Inwe-
stycji i Innowacji, Grupa LOTOS S.A. W ramach 

debaty zastanawiano się nad koniecznymi zmia-
nami strategii grup energetycznych i ich główny-
mi przyczynami. W tym kontekście odniesiono się 
do tematu wodoru jako paliwa przyszłości oraz 
obecnej sytuacji na rynku e-mobility. Nakreślo-
no też skalę projektów planowanych na 2021 r. 
w obszarze OZE oraz off-shore, zwłaszcza w kon-
tekście bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
W dalszej części panelu omówiono zagadnienie 
gazu jako coraz powszechniejszego surowca dla 
dużej energetyki, uzależnienia polskiej energetyki 
od systemów wsparcia i przyszłych programów 
inwestycyjnych i sposobów ich finansowania. 
W ramach debaty zaproszeni goście zastana-
wiali się także jak rozwiązać problem „balastu” 
węglowego. Dużo uwagi poświęcono kwestii 
magazynów energii jako niezbędnego elementu 
stabilizującego system.

Następny panel nosił tytuł „Rynek energii 
elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu” i  po-
prowadzony został przez Marka Kulesę – Dyrek-
tora w Towarzystwie Obrotu Energią. Początek 
panelu stanowiło wprowadzenie do debaty 
pt. „Inteligentne systemy magazynowania i za-
rządzania energią elektryczną”, którego doko-
nali Marek Borkowski – Dział Badań i Rozwoju 
(R&D), ZPAS S.A. oraz Arkadiusz Musielewicz 
– Partner, Ecological Projects Poland Sp. z o.o. 
Po wprowadzeniu odbyła się debata, w któ-
rej wzięli udział: Rafał Gawin – Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki; Jan Chlebowicz – Prezes 
Zarządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Henryk Kaliś 
– Przewodniczący, Forum Odbiorców Energii 
Elektrycznej i Gazu; Jakub Kowalski – Członek 
Zarządu ds. Operacyjnych, Polska Spółka Ga-
zownictwa Sp. z o.o.; Mateusz Radecki – Wi-
ceprezes Zarządu, PERN S.A.; Andrzej Sikora 
– Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycz-
nych; Adam Stępień – Dyrektor Generalny, 
Krajowa Izba Biopaliw; Marek Wesoły – Poseł 
na Sejm RP, Parlamentarny Zespół ds. Energe-
tyki. Na wstępie uczestnicy panelu podzielili 
się swoimi wrażeniami, jeżeli chodzi o pierw-
sze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku 
mocy. Następnie poproszono ich o nakreślenie 
przyszłości polskiego węgla z uwzględnieniem 
czynników społecznych, ekonomicznych oraz 
neutralności klimatycznej. Kolejna kwestia, jaka 
została omówiona, było rosnące znaczenie gazu 
jako podstawowego paliwa dla energetyki oraz 
stopnia liberalizacji polskiego rynku gazu, w tym 
rozwoju rynku giełdowego gazu ziemnego. Pod 
koniec debaty zastanawiano się nad problema-
tyką dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw 
gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych a także 
rozwoju nowych segmentów rynku paliw (elek-
tromobilność, paliwa alternatywne – wodór). 
Odniesiono się także do tematu magazynów 
energii i gazu po 2020 roku a także wodoru jako 
prawdopodobnego paliwa przyszłości.Fot. arch. ECB
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Ostatnią debatę pierwszego dnia pt. 
„Nowe uwarunkowania dla rozwoju ciepłow-
nictwa i kogeneracji, program Czyste powie-
trze” poprowadził Wojciech Jakóbik – Redaktor 
Naczelny, BiznesAlert.pl, zaś do debaty zostali 
zaproszeni: Monika Gawlik – Dyrektor Południo-
wo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE we 
Wrocławiu; Jarosław Głowacki – Członek Za-
rządu, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, 
PGNiG Termika S.A.; Przemysław Kołodziejak 
– Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; 
Andrzej Kuliński – Prezes Zarządu, Elbląskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; 
Radosław Kwiecień – Członek Zarządu, Bank 
Gospodarstwa Krajowego; Robert Mania – Pre-
zes Zarządu, Miejska Energetyka Cieplna Spółka 
z o.o. w Koszalinie; Artur Michalski – Wicepre-
zes Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – Pre-
zes  Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo 
Polskie; dr inż. Krzysztof Zborowski – Wice-
prezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. Gospoda-
rzem panelu był PGNiG Termika S.A. W pierw-
szej części debaty odniesiono się do nowego 
systemu wsparcia kogeneracji w kontekście 
oczekiwań i szans rozwoju. Zastanawiano się 
także nad preferencjami dla rozwoju efektyw-
nych energetycznie systemów ciepłowniczych 
i czy w związku z tym zbliża się schyłek koge-
neracji węglowej. Przeanalizowano także Pro-
gram antysmogowy z perspektywy jego stanu 
zaawansowania, pierwszych efektów, niezbęd-
nych korekt i naturalnie stymulowania proeko-
logicznych zachowań. W dalszej części dyskusji 
podjęto temat inwestycji w ciepłownictwie, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o podstawowe trendy 
rozwojowe, finansowanie projektów, czy bariery 
inwestycyjne. Następnie zastanawiano się nad 
miejscem samorządów w rozwoju polskiego 
ciepłownictwa (w szczególności pod kątem go-
spodarki odpadami) a także wykorzystania OZE 
w ciepłownictwie systemowym. Na koniec po-
proszono zaproszonych gości o odniesienie się 
do ostatnich zmian w otoczeniu regulacyjnym 
ciepłownictwa, oraz opinii na temat wzrostu 
cen uprawnień i konsekwencji dla rynku i od-
biorców.

Początek drugiego dnia otworzyła debata 
pt. „Współczesny biznes a odpowiedzialność 
społeczna”, której Gospodarzem było Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku i która została 
objęta Patronatem Honorowym Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego. 
Moderatorem debaty była Małgorzata Rako-
wiec – Dziennikarka, Prezenter Panoramy TVP 
Gdańsk, zaś w roli panelistów wystąpili: dr 
Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny 
Światowej w Gdańsku; Bogusław Wieczorek 

– Pełnomocnik zarządu ds. Public Relations, 
Radca prawny, Olivia Business Centre; Jarosław 
Wittstock – Wiceprezes Zarządu ds. Korpora-
cyjnych, Grupa LOTOS S.A. Na początku debaty 
dr Karol Nawrocki odczytał list od prof. Piotra 
Glińskiego, skierowany do uczestników Szczy-
tu. Następnie odbyła się główna część deba-
ty, w ramach której zapytano paneli stów jak 
współczesny biznes postrzega kwestie odpo-
wiedzialności społecznej. Następnie zapytano 
uczestników dyskusji, czy biznes przyszłości 
to biznes zaangażowany kulturalnie, sportowo 
i społecznie, a także czy jest to biznes inte-
grujący dystans i obecność, łączący otwartość 
i stanowienie granic. Stanowiło to wstęp do 
zarysowania możliwości współpracy instytucji 
kultury z przedsiębiorstwami i ich rozwiązania 
wspierające rozwój przemysłu energetycznego 
w życiu kulturalno – społecznym.

Kolejny panel, zatytułowany „Rozbu-
dowa sieciowej infrastruktury energetycz-
nej – kluczowe projekty, nowe wyzwania 
w kontekście OZE” poprowadzony został przez 
Wojciecha Jakóbika – Redaktora Naczelnego, 
BiznesAlert.pl. W roli prelegentów wystąpili: 
Barbara Adamska – Prezes Zarządu, Polskie 
Stowarzyszenie Magazynowania Energii; Ro-
bert Chryc-Gawrychowski – Prezes Zarządu, 
Northvolt Polska; Mariusz Konieczny – Dyrektor 
Departamentu Inwestycji, PGE Górnictwo i Ener-
getyka Konwencjonalna S.A; Adam Dobrowolski 
– Dyrektor Departamentu Rynków Energii Elek-
trycznej i Ciepła, Urząd Regulacji Energetyki; 
Grzegorz Dolecki – Członek Zarządu, PGE Dys-
trybucja S.A.; prof. US dr hab. Wojciech Drożdż 
– Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki, 
ENEA Operator Sp. z o.o.; Jerzy Fijas – Manager 
Projektu Rozwojowego Lasów Państwowych 
Las Energii; Agnieszka Pląska – Prezes Zarządu, 
wpd Polska Sp. z o.o.; Maciej Tomaszewski – 
Dyrektor ds. Rozwoju, Ekoenergetyka-Polska 

S.A.; Artur Warzocha – Prezes Zarządu, Tauron 
Nowe Technologie S.A. 

Panel „Off shore – perspektywy rozwoju, 
skala projektów, polscy wytwórcy komponen-
tów i instalacji” poprowadzony został przez 
Marcina Roszkowskiego – Prezesa Zarządu, In-
stytut Jagielloński zaś w dyskusji wzięli udział: 
Leszek Bonna – Wicemarszałek Województwa 
Pomorskiego; Tomasz Jakubowski – Dyrektor ds. 
Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwestycyj-
na PSE; Leszek Jurczyk – Dyrektor ds. Strategii 
i Rozwoju Portu, Zarząd Morskiego Portu Gdy-
nia S.A.; Michał Kołodziejczyk – Prezes Zarządu, 
Equinor Polska; Hubert Krukowski – Wiceprezes 
Zarządu, Hitachi ABB Power Grids; Anna Mo-
skwa – Prezes Zarządu, Baltic Power; Paweł 
Przybylski – Prezes Zarządu, Siemens Gamesa 
Renewable Energy; Katarzyna Szwed-Lipińska  
– Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł 
Energii, Urząd Regulacji Energetyki. W pierw-
szej kolejności zapytano uczestników o ustawę 
o promocji morskiej energetyki wiatrowej oraz 
czy nadal istnieją bariery w rozwoju offshore. 
Następnie odniesiono się do kwestii systemu 
finansowania morskich farm wiatrowych (kto, 
kiedy i na jakich zasadach może uzyskać wspar-
cie) oraz możliwości przyłączeń MFW do sieci. 
W drugiej części debaty odniesiono się do pro-
blematyki projektu morskiej farmy wiatrowej, 
w szczególności jeżeli chodzi o obowiązki inwe-
stora i operatora MFW oraz udział materiałów 
i usług lokalnych.

W debacie „Horyzont 2050: Rozwój, in-
westycje, innowacje – firmy, samorządy, 
prosumenci (OZE, e-mobility, fotowolta-
ika)” wzięli udział: Andrzej Bojanowski – Pre-
zes Zarządu, Związek Miast i Gmin Morskich; 
Krzysztof Burda – Prezes Zarządu, Polska Izba 
Rozwoju Elektromobilności; Marcin Dawidow-
ski – Dyrektor Departamentu Sprzedaży RM, 
Energa Grupa Orlen; Jakub Faryś – Prezes Za-
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rządu, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyj-
nego; Magdalena Jackowska-Rejman – Prezes 
Zarządu, TechBrainers Sp. z o. o.; Ewa Malic-
ka – Prezes Zarządu, Towarzystwo Rozwoju 
Małych Elektrowni Wodnych; Roman Masek 
– Dyrektor Techniczny, Belse Sp. z o.o.; Arnold 
Rabiega – Prezes Zarządu, Krajowy Instytut 
Energetyki Rozproszonej; Grzegorz Słomkowski 
– Członek Zarządu, Polska Agencja Inwestycji 
i Handlu; Bogdan Szymański – Prezes Zarzą-
du, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej 
– Polska PV, zaś moderatorem była Izabella 
Żyglicka – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy 
Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, 
Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kance-
laria Żyglicka i Wspólnicy. Zaproszeni goście 
na początku zastanawiali się nad rolą i skalą 
sektora prywatnego w branży energetycznej, 
a także rolą samorządów w realizacji projektów 
infrastrukturalnych. Pozwoliło to odnieść się do 
kwestii związanych z podłączeniem OZE do sie-
ci, w kontekście bezpieczeństwa i wydolności 
systemu, jak i również przyszłości projektów 
dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi. 
Odniesiono się także do zagadnień związanych 
z energetyką rozproszoną i skutkami nowej po-
lityki energetycznej. Dużo miejsca poświęcono 
na tematy dotyczące rozwoju e-mobility (pojaz-
dy elektryczne, stacje ładowania, technologie 
magazynowania energii) oraz tego czy Polacy 
przekonali się do EV, starano się również od-
powiedzieć na pytanie, jaka jest skala rozwoju 
fotowoltaiki (małe przydomowe instalacje czy 
duże farmy). Na koniec podjęto temat progra-
mów Start-up jako źródła innowacji.

Ostatni panel OSE GDAŃSK 2021 nosił 
tytuł „Transformacja tradycyjnych obszarów 
energetyki do 2050 r.” i  moderowany był 
przez prof. Waldemara Kamrata – Politechnika 
Gdańska, w roli prelegentów zaś wystąpili: Da-
niel Betke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE „ENER-
GOPROJEKT POZNAŃ” S.A.; Jarosław Bogacz 

– Prezes Zarządu, POLENERGIA OBRÓT S.A.; 
Artur Cieślik – Wiceprezes Zarządu ds. Strategii 
i Regulacji, PGNiG S.A.; dr Zbigniew Fałek – Wi-
ceprezes Zarządu ds. Inwestycji i ICT, PGE Gór-
nictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; prof. 
dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Prorektor ds. 
Organizacji i Rozwoju, Politechnika Gdańska; 
Michał Obiegała – Dyrektor ds. Korporacyjnych, 
BP Polska. Debata podzielona została na trzy 
części. W ramach części pierwszej omówiono 
regulacyjny kontekst transformacji oraz projekcję 
kosztów procesu restrukturyzacji branży. Prele-
genci podkreślali, ze proces odejścia od węgla 
i koszty z tym związane są ponoszone od wielu 
lat. Dodatkowo dużo uwagi poświęcono kwestii 
wolumenu gazy niezbędnego w procesie odej-
ścia od węgla. Na koniec, w trzeciej części zaję-
to się problematyka finansowania transformacji 
energetycznej.

Interesująca dyskusja, zarówno pomię-
dzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym 
pytaniom z sali świadczy o dużym zaintereso-
waniu poruszonymi tematami i stanowi punkt 
wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogól-
nopolskiego Szczytu Energetycznego, który 
odbędzie się już na wiosnę przyszłego roku. 
Więcej szczegółów można znaleźć na stronie 
internetowej www.osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspie-
rany przez liczne grono firm partnerskich oraz part-
nerów medialnych, które angażowały się w przy-
gotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny orga-
nizator OSE GDAŃSK 2021 pragnie szczególnie 
podziękować Partnerowi Strategicznemu: TAU-
RON Polska Energia S.A. Partnerom Głównym: 
ENEA S.A. oraz Zakładowi Produkcji Automa-
tyki Sieciowej S.A., Partnerowi Merytorycz-
nemu: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., 
Partnerom: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 
Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Bankowi 
Ochrony Środowiska S.A., BELSE Sp. z o.o., 

Kancelarii DWF Poland, Ecological Partners 
zPoland, Energa Grupie Orlen, Fortum Power 
and Heat Polska Sp. z o.o., innogy Polska 
S.A., Operatorowi Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System S.A., Grupie LOTOS S.A., Lasom 
Państwowym, Northvolt Poland Sp z o.o., 
Muzeum II Wojny Światowej, PERN S.A., 
Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazow-
nictwu S.A., PGNiG Termika S.A., Polskiej 
Spółce Gazownictwa S.A., Polskim Sieciom 
Elektroenergetycznym S.A., Kancelarii Wier-
ciński Kwieciński Baehr, Partnerowi Motory-
zacyjnemu: Grupie Zdunek. Pragniemy także 
podziękować za współpracę Samorządowi 
Województwa Pomorskiego oraz Sponsorom: 
BSiPE „ENERGOPROJEKT POZNAŃ” S.A., Eko-
-Energetyka PV, SOLAR ENERGY DEVELOP-
MENT Sp. z o.o.

Podziękowania należą się także Patronom 
Medialnym: Portalowi BiznesAlert, Centrum 
Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi 
Capital24.pl, Portalowi CEO.com.pl, Portalo-
wi eGospodarka.pl, Portalowi Energetyka24, 
Portalom z Grupy Xtech: energetykacieplna.pl. 
elektroinzynieria.pl, srodowisko.pl, Magazy-
nowi Energetyka Cieplna i Zawodowa, Cza-
sopismu Energetyka Wodna, Portalowi Ener-
getykon.pl, Portalowi fotowoltaikaonline.pl, 
Portalowi GlobEnergia, ISB News, Portalowi 
kierunekenergetyka.pl, Magazynowi Kapitał 
Polski, Czasopismu Nowa Energia, Portalo-
wi Nuclear.pl, Portalowi OptimalEnergy.pl, 
Magazynowi OZEON, Radiu Gdańsk, Porta-
lowi Smart-Grids.pl, Magazynowi Świat Elit, 
Portalowi Teraz Środowisko, Wiadomościom 
Naftowym i Gazowniczym, Portalowi Wyso-
kieNapiecie.pl.

Tomasz Sieduszewski 
Dyrektor Biura Zarządu 
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