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Szanowni Czytelnicy
Podwójny, lipcowo-sierpniowy numer Wia-

domości Naftowych i Gazowniczych zawiera 
sporą ilość artykułów związanych z aktualnymi 
problemami i wyzwaniami stojącymi przed poli-
tyką energetyczną Polski. Treść tych materiałów 
dobrze dopasowuje się do kolejnej, corocznej 
międzynarodowej konferencji GAZTERM, która 
tym razem odbędzie się na przełomie sierpnia 
i września w Międzyzdrojach. Tegoroczna edycja 
poświęcona jest roli paliw gazowych w transfor-
macji energetycznej Polski i regionu Trójmorza, 
będąc jednocześnie szczytem gazowym Trójmo-
rze – Ukraina. Patrząc na program i sygnalizowa-
ny skład osobowy panelistów oraz zaproszonych 
gości – zapowiada się ciekawe międzynarodowe 
forum wymiany opinii i poglądów naukowo-ba-
dawczych jak i strategiczno-politycznych. 

Bezpośrednio z Konferencją GAZTERM 2021 
związany jest materiał Organizatorów, charakte-
ryzujący założenia programowe konferencji i jej 
rozbudowaną tematykę projektowanych paneli. 
Różnorodność tej ostatniej odpowiada wyzwa-
niom generowanym przez bieżącą transformację 
energetyczną i determinowaną przez nią politykę 
państw europejskich. 

Z powyższym materiałem doskonale koreluje 
artykuł „Nowe projekty w obszarze transformacji 
energetycznej realizowane na Wydziale Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie”. Zawiera on 
szeroką prezentację innowacyjnej aktywności na-
ukowo-badawczej środowiska Akademii i współ-
pracujących  z nim jednostek  z różnych obszarów 
gospodarki narodowej w zakresie magazyno-
wania energii, nowych materiałów do budowy 
rurociągów, składowania CO2 czy też nowych 
technologii wiercenia otworów.

Artykułem otwierającym bieżący numer 
WNiG jest opracowanie naukowców Instytutu 
Nafty i Gazu – PIB w Krakowie „Wpływ dodatku 

wodoru na parametry energetyczne mieszaniny 
gazów pobieranych z komory magazynowej 
w kawernie solnej w trakcie jej eksploatacji”. Za-
gadnienie magazynowania energii jest istotnym 
fragmentem polityki energetycznej UE – stąd 
badania wpływu wodoru na pracę komory ma-
gazynowej gazu ziemnego z wykorzystaniem  
autorskiego projektu algorytmu obliczeń zmian 
parametrów mieszaniny gaz-wodór w trakcie 
eksploatacji tejże komory dla różnych scenariu-
szy jej pracy. 

Polecam również wywiad redakcji WNIG 
z prezesem zarządu ML System S.A. o bogatej 
działalności i założeniach biznesowo-progra-
mowych tego bardzo dynamicznie działającego 
producenta i dystrybutora paneli fotowolta-
icznych, jednego z pionierów polskiego rynku 
w tym obszarze. Ta notowana na giełdzie spółka 
posiada fotowoltaiczne centrum badawczo-roz-
wojowe pozwalające na tworzenie własnych 
prototypów ogniw fotowoltaicznych.

W numerze, który macie Państwo przed 
sobą, zwraca uwagę fotoreportaż poświęcony 
prezentacji przez Exalo Drilling S.A. swojego 
ultranowoczesnego urządzenia wiertniczego 
HH-220 FA-EU. Wiertnica zaprojektowana (także 
z udziałem inżynierów Exalo) i wykonana przez 
firmę Drillmec SPA jest jedną z najnowocześniej-
szych na rynku wierceń lądowych, a jej konstruk-
cja odbiega od standardowych wiertnic m. in. 
poprzez posiadanie wysuwanego masztu tele-
skopowego i zdecydowanie większą automaty-
zację procesu wiercenia. Co istotne – konstrukcja 
zajmuje mniejszą powierzchnię, jest znacznie le-
piej wygłuszona, co znacząco wpływa na mniej-
szą emisję hałasu w trakcie prac i zagrożenie 
środowiskowe.

Na koniec – z dużą przyjemnością anon-
suję Państwu ciąg dalszy redakcyjnej podróży 
w przeszłość, związanej z 75-leciem działal-
ności naszego Stowarzyszenia. To wciągająca, 
bardzo pogłębiona historia rodowodu i tradycji 
niezbędnych do budowania tożsamości naszego 
środowiska, do przypominania dokonań, sposo-
bów i warunków działania pionierów polskiego 
przemysłu naftowego i gazowniczego. Pasjo-
nująca lektura, która u niejednego z naszych 
młodszych czytelników wywoła zdumienie i nie-
dowierzanie. Już dziś zapraszam do kolejnego 
numeru WNiG, w którym publikować będziemy 
kolejny odcinek tej niecodziennej opowieści 
o korzeniach Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 

Zapraszam do lektury, przemyśleń, a może 
i nieco refleksji.
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Wpływ dodatku wodoru na parametry energetyczne 
mieszaniny gazów pobieranych z komory magazynowej 
w kawernie solnej w trakcie jej eksploatacji

Tadeusz 
Szpunar

Paweł 
Budak

How the hydrogen concentration 
affects the energy parameters 
of a gas mixture produced from 
the gas storage cavern

Abstract
The paper presents the algorithm which 

may be used to calculate the hydrogen content 
(volumetric percents), heating value, calorific 
value and Wobbe number of gas collected from 
the salt cavern built in salt formations (salt de-
posit or salt dome) at every moment of cavern 
exploitation. The possibility of the presence of 
non-flammable components in the gas mixtu-
re and their effect on the heat of combustion / 
calorific value were considered. Provided is the 
example calculation.

Streszczenie 
W artykule przedstawiono algorytm obli-

czeń ciepła spalania, wartości opałowej oraz 
liczby Wobbego, jak również procentowej za-
wartości wodoru w gazie magazynowanym 
w komorze wykonanej w utworach soli (zło-
że pokładowe lub wysad solny) oraz w gazie 
pobieranym w dowolnym momencie z takiej 
komory. Uwzględniono możliwość obecności 
składników niepalnych w mieszaninie gazów 
oraz ich wpływ na ciepło spalania / wartość 
opałową. Podano przykład obliczeniowy.

Wprowadzenie
Podziemne magazyny gazu ziemnego bu-

dowane są w wyeksploatowanych złożach gazu 
lub w kawernach solnych, wykonanych metodą 
ługowania soli ze złóż pokładowych lub wysa-
dów solnych. Magazyny w kawernach solnych 
pozwalają na zniwelowanie fluktuacji zapotrze-
bowania na gaz, gdyż umożliwiają szybkie do-

starczenie do sieci dystrybucyjnej dużych ilości 
gazu, a z drugiej strony szybkie wprowadzenie 
do komory magazynowej nadmiaru gazu ziem-
nego obecnego na rynku. W magazynach tego 
typu możliwe jest również przechowywanie 
mieszaniny gazu ziemnego z wodorem, czy też 
czystego wodoru, który pozyskiwany być może 
różnymi metodami (na przykład elektroliza 
wody) w przypadku dysponowania rezerwami 
wytwarzanej energii elektrycznej. Zagadnienie 
magazynowania energii z wykorzystaniem wo-
doru jest aktualnie zgodne z polityką energe-
tyczną Unii Europejskiej. Mieszanina gazów po-
bieranych z komory magazynowej spełniać musi 
wymagania dotyczące jej parametrów „ener-
getycznych” przed wprowadzeniem do sieci 
dystrybucyjnej – to jest musi mieć odpowiednie 
ciepło spalania i wartość opalową, a dodatek 
wodoru obniża te parametry. Na parametry 
energetyczne gazu aktualnie zmagazynowane-
go w komorze wpływają również skład i para-
metry porcji gazu, z którym zmieszano wodór, 
a który przeznaczony jest do wprowadzenia do 
komory. Zawartość poszczególnych składników 
mieszaniny zatłaczanej do podziemnych ma-
gazynów gazu utrzymywana być musi w gra-
nicach ustalonych przez operatora. W trakcie 
eksploatacji komory wykonanej w pokładzie 
soli kamiennej lub w wysadzie solnym, w której 
magazynowana jest mieszanina gazu ziemnego 
z wodorem, dochodzi do sytuacji, w której mie-
szanina gazów pobieranych z komory ma coraz 
to inny skład oraz inną wartość opałową, ciepło 
spalania oraz liczbę Wobbego. Powodem tego 
jest wprowadzanie do komory magazynowej 
kolejnych porcji gazów o odmiennej wartości 
opałowej i zawartości wodoru, różniących się 
od tych wartości dla mieszaniny aktualnie obec-
nej w komorze. 

Mieszanina gazów pobieranych z komory 
magazynowej spełniać musi odpowiednie para-
metry, czyli mieć odpowiednią wartość opałową 

i ciepło spalania, które obniżają się w wyniku 
dodania wodoru. W przeliczeniu na kilogramy 
wodór ma bardzo wysoką wartość opałową 
równą około 120 MJ/kg w porównaniu z war-
tościami dla węgla i benzyny, które wynoszą 
odpowiednio 25 MJ/kg i 45 MJ/kg. W przeli-
czeniu na normalne metry sześcienne wartość 
opałowa wodoru jest znacznie niższa i wynosi 
około 10,8 MJ/Nm3, podczas gdy wymagana 
wartość opałowa gazu ziemnego GZ-50 równa 
jest 34,43 MJ/Nm3. Wynika stąd, że aby mie-
szanina gazów pobieranych z komory spełniała 
warunek dotyczący wymaganej wartości opało-
wej, zawartość wodoru w mieszaninie nie może 
być zbyt wysoka. 

Z informacji tych wynika, że dla dowolnego 
momentu eksploatacji komory nie można podać 
pojedynczej zawartości wodoru w mieszaninie 
gazów w komorze, przy której ciepło spalania 
tej mieszaniny spełnia wymagania stawiane 
gazowi przekazywanemu do sieci dystrybucyj-
nej, ponieważ wodór wprowadzany do komory 
mieszany jest z gazem ziemnym, o zmiennych 
parametrach, pochodzącym z różnych źródeł. 
Zawartość wodoru w komorze solnej zmienia 
się w trakcie jej eksploatacji w zależności od 
„scenariusza” eksploatacji komory, czyli zależy 
od objętości porcji gazów zatłaczanych i po-
bieranych z komory w poszczególnych cyklach 
pracy magazynu oraz od zawartości w nich wo-
doru. Powstaje sytuacja, w której gaz aktualnie 
pobierany z komory może mieć inną wartość 
opałową, inne ciepło spalania, skład oraz za-
wartość wodoru niż gaz pobierany wcześniej. 
Podobnie gaz ziemny wprowadzany do komory 
magazynowej może mieć inne parametry niż 
gaz aktualnie obecny w komorze, a dodatkowo 
może zawierać wodór i inne składniki niepalne, 
wpływające na jego parametry energetyczne. 
Wpływ poszczególnych składników niepalnych 
na te parametry mieszaniny jest różny i określa-
ny z wykorzystaniem empirycznych „współczyn-
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ników równoważności dla azotu” (coefficient of 
nitrogen equivalency) podanych, na przykład, 
w (Molnarne et. al., 2005).

Mieszanie się gazów w komorze 
magazynowej

Symulacja zmian parametrów mieszaniny 
gazu ziemnego i wodoru w komorze magazyno-
wej w trakcie jej eksploatacji wymaga założenia 
jednorodności mieszaniny w całej objętości ko-
mory, czyli braku zjawiska segregacji grawitacyj-
nej wodoru z mieszaniny i jednakowej zawarto-
ści poszczególnych składników gazu w każdym 
miejscu komory.

Założenie jednorodności mieszaniny gazów 
oraz braku segregacji grawitacyjnej wodoru 
z mieszaniny gazów w komorze magazynowej 
jest słuszne, co można wykazać na poziomie 
molekularnym, rozpatrując zachowanie czą-
steczek wodoru w mieszaninie, oraz ogólnym, 
na gruncie II zasady termodynamiki, zgodnie 
z którą dla każdego izolowanego układu ter-
modynamicznego istnieje funkcja stanu, która 
nie maleje w czasie, określana nazwą entropii. 
W ujęciu statystycznym entropia jest miarą bra-
ku uporządkowania (chaosu), czyli rozproszenia 
masy i energii układu. Zgodnie z tym izolowany 
układ termodynamiczny (a za taki można uznać 
komorę magazynową) w sposób nieunikniony 
dąży do stanu wyższej entropii, co odpowiada 
rozproszeniu masy i energii, czyli rozproszeniu 
poszczególnych cząsteczek rozmaitych gazów 
w mieszaninie.

Jednym z wniosków wynikających z II za-
sady termodynamiki jest stwierdzenie, że dwa 
gazy lub dwie wzajemnie rozpuszczalne ciecze 
po zmieszaniu nie rozdzielą się samoistnie (At-
kins i De Paula, 2006). W komorze magazyno-
wej sytuacja, gdy wszystkie molekuły wodoru, 
który jest gazem najlżejszym spośród wszystkich 
gazów, zbiorą się w jej górnej części w wyni-
ku segregacji grawitacyjnej odpowiada stano-
wi uporządkowanemu (niskiej entropii). Każda 
samoistna zmiana stanu układu termodyna-
micznego powodować będzie wzrost entropii, 
czyli wzrost chaosu i nieuporządkowanego 
rozmieszczenia cząsteczek poszczególnych ga-
zów w mieszaninie. Podobnie dzieje się w przy-
padku cieczy wzajemnie rozpuszczalnych, takich 
jak np. woda i alkohol, które po zmieszaniu nie 
rozdzielą się samoistnie, pomimo że ich gęstości 
molowe znacznie się różnią (zawartość alkoholu 
w trunku pobranym z wierzchu butelki nie róż-
ni się od zawartości w jej pozostałej części, co 
jest powszechnie wiadome). Ogólnie z II zasady 
termodynamiki wynika, że nic w przyrodzie nie 
może trwać bez końca w stanie uporządkowa-
nym, czyli wodór w mieszaninie gazów nie bę-
dzie pozostawać w wierzchniej części komory, 

gdyż naturalną dążnością każdego układu ter-
modynamicznego jest chaos, czyli rozproszenie 
masy i energii.

Można podać szereg przykładów dowodzą-
cych braku segregacji grawitacyjnej w gazach 
– na przykład gdyby miała ona miejsce, życie 
na ziemi nie byłoby możliwe, gdyż na poziomie 
gruntu utworzyłaby się gruba warstwa dwutlen-
ku węgla uniemożliwiająca oddychanie. Gdyby 
zatem w komorze magazynowej zachodziła se-
gregacja grawitacyjna gazów, a pobór gazu od-
bywał się kolumną eksploatacyjną zakończoną 
w stropie komory, to najpierw eksploatowane 
byłyby gazy lżejsze od metanu, potem metan, 
etan itp., co nie jest oczywiście prawdą.

Pewne czasowe niejednorodności składu 
mieszaniny mogą jednak występować w przy-
padku zatłaczania do komory porcji gazu 
o zawartości wodoru znacznie różniącej się od 
aktualnej jego zawartości w mieszaninie lub 
o temperaturze odbiegającej od średniej tempe-
ratury gazu w komorze. Porcja gazu o tempera-
turze wyższej od temperatury gazu w komorze 
przejawiać będzie tendencje do gromadzenia 
się w górze komory, do czasu aż nie oziębi się 
w wyniku kontaktu z górotworem, po czym 
opadnie na spód komory, a jej miejsce zajmie 
porcja cieplejszego gazu ogrzanego na spo-
dzie komory. Podobnie sytuacja występuje, gdy 
temperatura wprowadzanej porcji mieszaniny 

Rys. 1. Uproszczony algorytm obliczeń zmian parametrów mieszaniny gazu ziemnego z wodorem w trakcie eksploatacji komory 
magazynowej
Oznaczenia: k – numer etapu, N – ilość etapów, t - czas trwania etapu, Qm – objętość mieszaniny gazu zatłoczonej (+)/po-
branej (-) do/z komory, uH0 – początkowa zawartość wodoru w komorze, uH – zawartość wodoru w mieszaninie zatłaczanej do 
komory, uHk – zawartość wodoru w mieszaninie gazów w komorze, Cg0 – początkowe ciepło spalania gazu (bez wodoru) obec-
nego w komorze, Cg – ciepło spalania gazu (bez wodoru) zatłaczanego do komory, Wg0 – początkowa wartość opałowa gazu 
(bez wodoru) obecnego w komorze, Wg - wartość opałowa gazu (bez wodoru) zatłaczanego do komory, Ch – ciepło spalania 
czystego wodoru, Wh – wartość opałowa czystego wodoru, Gm – gęstość względna mieszaniny gazów w komorze, Cm – ciepło 
spalania mieszaniny gazów w komorze, Wm – wartość opałowa mieszaniny gazów w komorze, Wb – liczba Wobbego mieszaniny 
gazów w komorze, Vmin, Vmax – minimalna (poduszka) i maksymalna dozwolona objętość mieszaniny gazów w komorze, Vm0, 
Vm – początkowa i aktualna objętość mieszaniny gazów w komorze, Vh – objętość wodoru w komorze
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gazów ma temperaturę niższą od średniej w ko-
morze – z uwagi na większą gęstość takiej porcji 
może ona opaść na spód komory, aby po ogrza-
niu wznieść się w jej wyższe partie. Znaczenie 
tych mechanizmów dla jednorodności mieszani-
ny gazów jest jednak marginalne. Takie ciągłe 
mieszanie gazów oraz zatłaczanie i pobieranie 
gazu z komory magazynowej jest czynnikiem, 
który w połączeniu z dyfuzją dodatkowo powo-
duje ujednolicanie składu mieszaniny. 

Opisane powyżej zjawiska w niczym nie 
podważają oczywistego twierdzenia o jedno-
rodności mieszaniny gazów w komorze maga-
zynowej oraz braku segregacji grawitacyjnej, 
które przyjęto przy sporządzeniu programu obli-
czeń parametrów mieszaniny gazów w każdym 
momencie eksploatacji komory magazynowej.

Algorytm obliczeń parametrów 
mieszaniny gazu ziemnego 
z wodorem w komorze 
magazynowej w każdym 
momencie jej eksploatacji

Prezentowany poniżej w skrócie prosty 
algorytm obliczeń umożliwia monitorowanie 
zawartości wodoru w komorze oraz w pobie-
ranej z komory mieszaninie wodoru z gazem 
ziemnym, ciepła spalania mieszaniny, jej war-
tości opałowej oraz liczby Wobbego w każdym 
momencie eksploatacji komory. Wymagane 

dane to: harmonogram zatłaczania i odbioru 
gazu do i z komory, objętości poszczególnych 
porcji gazu pobieranych z lub zatłaczanych do 
komory i jego skład, ciepło spalania i wartość 
opałowa (gazu bez wodoru zatłaczanego do 
komory) oraz zawartość wodoru i gazów nie-
palnych (hel, azot, dwutlenek węgla) w po-
szczególnych porcjach gazu zatłaczanego do 
komory. 

Według omawianego algorytmu ciepło 
spalania i wartość opałową dla rozpatrywane-
go cyklu zatłaczania oblicza się dla całej porcji 
gazu, podstawiając w danych odpowiednie 
wartości dla poszczególnych składników gazu, 
po czym określana jest wartość średnio wa-
żona względem udziału objętościowego od-
powiednich składników. W obliczeniach tych 
uwzględnia się możliwość obecności w gazie 
zatłaczanym do komory składników niepalnych 
(hel, azot, dwutlenek węgla, powietrze), które 
również, jak to powiedziano wcześniej, mają 
wpływ na parametry energetyczne mieszaniny 
przechowywanej w komorze magazynowej. 

Wpływ gazów niepalnych na ciepło spa-
lania/wartość opałową mieszaniny oblicza się 
wykorzystując „współczynniki równoważno-
ści względem azotu” (coefficient of nitrogen 
equivalency) dla poszczególnych składników 
niepalnych, gdyż ciepła spalania/wartości opa-
łowej nie należy obliczać wprost z zawartości 

składników palnych w mieszaninie, ponieważ 
wpływ zawartości składników niepalnych na te 
wielkości nie jest jednakowy. 

Uproszczony algorytm obliczeń przedsta-
wiono na rys. 1.

Przykład
Poniżej zamieszczono wyniki obliczeń, wy-

konane zgodnie z prezentowanym algorytmem, 
dla przykładowych, hipotetycznych danych:

• początkowa, maksymalna i minimalna 
(poduszka) objętość mieszaniny gazu 
w komorze: odpowiednio 19,8, 16,4 
i 3,9 mln m3,

• początkowa zawartość wodoru w komo-
rze: 3,6 %,

• ciepło spalania i wartość opałowa gazu 
(bez wodoru) obecnego w komorze: od-
powiednio 44,00 i 34,43 MJ/m3

• ciepło spalania i wartość opałowa 
czystego wodoru: odpowiednio 12,00 
i 10,80 MJ/m3

• średni skład zatłaczanego gazu (bez wo-
doru): metan: 94,9 %, etan: 3,35 %, pro-
pan: 1,24 %, butan: 0,16 %, izo-butan: 
0,22 % i azot: 0,13 %.

Dla podanego przykładowego zestawu 
danych wejściowych (tab. 1) uzyskano wyniki 
obliczeń, przedstawione w formie tabelarycznej 
(tab. 2) i graficznej (rys. 2, 3, 4).

Numer 
etapu

Czas trwania 
danego etapu

Objętość mieszaniny gazu 
zatłoczonej (+) /pobranej 

(-) do/z komory

Zawartość wodoru 
w gazie zatłaczanym 

do komory

Ciepło spalania gazu 
(bez wodoru) 

zatłaczanego do komory

Wartość opałowa gazu 
(bez wodoru) 

zatłaczanego do komory

[godziny] [tys. Nm3] [%] [MJ/Nm3] [MJ/Nm3]

1 120 3800 6,8 44,4 35,32

2 180 5900 3,8 44 34,92

3 144 0

4 160 4600 12,3 43,7 34,84

5 240 -12300 0

6 200 8600 6,7 42,9 33,25

7 480 11800 9,9 41,1 32,54

8 160 -13200 0

9 100 -9700 0

10 136 4100 0,7 43,3 34,13

11 144 0

12 160 5600 8,7 43,9 34,92

13 108 -4900

14 180 13650 12,2 42,7 34,44

15 276 0 0

Tab. 1. Dane eksploatacyjne
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Tab. 2. Dane eksploatacyjne

Numer 
etapu

Sumarycz-
ny czas 

liczony od 
początku

Objętość 
mieszaniny 

zatłoczonej(+)/ 
pobranej (-) 
do/z komory 

w etapie

Zawartość 
H2 w gazie 

zatłaczanym 
do komory

Objętość 
mieszani-
ny gazów 
w komo-

rze

Objętość 
wodoru 
w mie-
szaninie 
gazów 

w komorze

Zawartość 
wodoru 

w mieszani-
nie gazów 
w komorze

Ciepło 
spalania 

mieszaniny 
gazów 

w komorze

Wartość 
opałowa 

mieszaniny 
gazów 

w komorze

Liczba 
Wobbego 

mieszaniny 
gazów 

w komorze

godziny tys. Nm3 % mln Nm3 mln Nm3 % MJ/Nm3 MJ/Nm3 MJ/Nm3

0 0 19,80 0,71 3,60 42,85 33,58 54,98

1 120 3800 6,8 23,60 0,97 4,12 42,74 33,59 54,72

2 300 5900 3,8 29,50 1,20 4,05 42,75 33,67 54,74

3 444 0 29,50 1,20 4,05 42,75 33,67 54,74

4 604 4600 12,3 34,10 1,76 5,16 42,35 33,43 53,96

5 844 -12300 21,80 1,13 5,16 42,35 33,43 53,96

6 1044 8600 6,7 30,40 1,70 5,60 41,92 32,96 53,31

7 1524 11800 9,9 42,20 2,87 6,80 40,89 32,24 51,72

8 1684 -13200 29,00 1,97 6,80 40,89 32,24 51,72

9 1784 -9700 19,30 1,31 6,80 40,89 32,24 51,72

10 1920 4100 0,7 23,40 1,34 5,73 41,27 32,54 52,45

11 2064 0 23,40 1,34 5,73 41,27 32,54 52,45

12 2224 5600 8,7 29,00 1,83 6,31 41,24 32,59 52,28

13 2332 -4900 24,10 1,52 6,31 41,24 32,59 52,28

14 2512 13650 12,2 37,75 3,18 8,44 40,42 32,22 50,75

15 2788 0 37,75 3,18 8,44 40,42 32,22 50,75

Rys. 2. Zależność objętości mieszaniny gazów i wodoru w komorze od czasu pracy komory magazynowej
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Podsumowanie
Brak oddziaływań chemicznych pomiędzy 

wodorem i gazem ziemnym a solą, w połącze-
niu z jej praktycznie zerową przepuszczalnością, 
umożliwia magazynowanie mieszaniny gazu 
ziemnego z wodorem w komorach magazyno-
wych wykonanych w utworach solnych.

Grawitacyjna segregacja gazu ziemnego 
i wodoru w komorze magazynowej nie wystę-
puje, co można wykazać na poziomie cząstecz-
kowym i co wynika z II zasady termodynamiki. 
Gaz ziemny i wodór tworzą jednorodną miesza-
ninę, której parametry są jednakowe w każdym 
miejscu komory magazynowej. Wodór należy 
wprowadzać do komory magazynowej po zmie-
szaniu go z gazem ziemnym, w celu uniknięcia 
możliwości jego ewentualnego początkowego 
gromadzenia się w górnych partiach komory.

of inert gases. Journal of Hazardous Material-
s,Volume 121, Issues 1–3, May: 45-49. DOI: 
10.1016/j.jhazmat.2005.01.033.

– Ozarslan A., 2012. Large-scale energy storage in 
salt caverns. International Journal of Hydrogen 
Energy.Vol. 37, October: 14265-14277. DOI: 
10.1016/j.ijhydene.2012.07.111

mgr inż. Paweł Budak
Kierownik Zakładu Inżynierii Złożowej

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 
Instytut Badawczy

dr inż. Tadeusz Szpunar
Adiunkt

Zakład Inżynierii Złożowej
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 

Instytut Badawczy

Zaprezentowany algorytm umożliwia moni-
torowanie wielkości przedstawionych w tab. 2 
w każdym momencie eksploatacji komory dla 
dotychczasowego „scenariusza” („historii”) jej 
eksploatacji, a także planowanie lub prognozo-
wanie ilości wodoru i parametrów energetycz-
nych mieszaniny gazu ziemnego z wodorem dla 
założonego przyszłego scenariusza pracy komo-
ry magazynowej. 

Literatura
– Atkins P., De Paula J. 2006. Physical Chemistry 

(8thed.). Oxford University Press.ISBN 978-0-19-
8700-2.

– Makridis S.S., 2016. Hydrogen storage and com-
pression. W: Methane and Hydrogen for Energy 
Storage: 1-28. DOI: 10.1049/PBPO101E_ch1

– Molnarne M., Mizsey P., Schröder V., 2005. 
Flammability of gas mixtures: Part 2: Influence 

Rys. 3. Zawartość i objętość wodoru w mieszaninie w funkcji objętości mieszaniny gazów w komorze

Rys. 4. Ciepło spalania, wartość opałowa i liczba Wobbego mieszaniny gazu w komorze w funkcji czasu pracy komory magazynowej
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•	 analiza	przyczyn	oraz	badania	stopnia	
uszkodzenia	skał	zbiornikowych	w strefie-
przyotworowej,

•	 ocena	głębokości	infiltracji	fazy	ciekłej	do-
skał	zbiornikowych,

•	 ocena	wpływu	roztworów	soli	i cieczy	
wiertniczych	na	skały	ilaste	strefy	przy-
otworowej,

•	 pomiary	parametrów	reologicznych	cieczy	
i niektórych	ciał	stałych	w zakresie	tempe-
ratur	od	–40	do	200°C	oraz	ciśnień	do	150	
bar,

•	 ocena	stateczności	ścian	otworów	wiertni-
czych,

•	 symulacja	eksploatacji	kawernowych	pod-
ziemnych	magazynów	gazu	ziemnego	wyko-
nanych	w utworach	solnych,	z uwzględnie-
niem	konwergencji	komór,

•	 zastosowanie	technologii	mikrobiologicz-
nych	do	stymulacji	odwiertów	oraz	usuwa-
nia	osadów	parafinowych	w odwiertach	i in-
stalacjach	napowierzchniowych,

•	 projektowanie	zabiegów	mikrobiologicznej	
intensyfikacji	wydobycia	ropy	(MEOR),

•	 projektowanie	zabiegów	odcinania	dopływu	
wód	złożowych	do	odwiertów,

•	 określanie	nieredukowalnego	nasycenia	pró-
bek	skały	wodą	złożową,

•	 testy	za-
wadniania	
z użyciem	
wody,	solan-
ki	lub	CO2,

•	 fotograficzne	do-
kumentowanie	rdzeni	
wiertniczych	wraz	z dowiązaniem	wyników	
badań	laboratoryjnych	i innych	informacji,

•	 określanie	właściwości	mechanicznych	oraz	
sejsmoakustycznych	skał	w próbach	okru-
chowych,	

•	 oznaczenie	kątów	kontaktu,	napięć	po-
wierzchniowych	i międzyfazowych,

•	 badania	ściśliwości	przestrzeni	porowej	
skał,

•	 analiza	zjawisk	migracji	i ekshalacji	gazu	
ziemnego	oraz	występowania	ciśnień	
w przestrzeniach	międzyrurowych,

•	 interpretacja	wyników	opróbowań	i testów	
hydrodynamicznych	metodami	oprogramo-
waniem	autorstwa	INiG	–	PIB,	określanie	
zdolności	produkcyjnej	odwiertów,

•	 opracowywanie	specjalistycznego	oprogra-
mowania	z zakresu	inżynierii	naftowej.

oferta zakładu

Zakład InżynIerII naftowej
InStytUt nafty I gaZU – pIb

Kontakt
INstytut	Nafty	I	Gazu	–	PaństwOwy	INstytut	BadawCzy
zakład	Inżynierii	Naftowej
ul.	Lubicz	25	a,	31-503	Kraków
Kierownik:	mgr	inż.	Paweł	Budak
tel.:		12	61	77	665				|					faks:	12	430	38	85				|				e-mail:	pawel.budak@inig.pl
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New Projects in the Field of Energy 
Transition at the Faculty of Drilling, 
Oil and Gas AGH University 
of Science and Technology

Abstract. 
The article presents projects in the field of 

energy transformation at the Faculty of Drilling, 
Oil and Gas of AGH University of Science and 
Technology. They are connected with energy 
storage, new materials for pipeline construction, 
CO2 storage or new drilling technologies.

Streszczenie
W artykule przedstawiono projekty realizo-

wane w obszarze transformacji energetycznej 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH 
w Krakowie. Związane są m.in. z magazynowa-
niem energii, nowymi materiałami do budowy 
rurociągów, składowaniem CO2, czy też nowymi 
technologami wiertniczymi.

Wprowadzenie
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG) 

prowadzi intensywną działalność naukowo-
-badawczą umożliwiającą rozwój wiedzy inży-
nierskiej w zakresie górnictwa otworowego (np. 
w kierunku pozyskania wód geotermalnych), 
hydrogeologii, geoinżynierii oraz inżynierii nafto-
wej i gazowniczej. W ciągu ostatnich lat zostały 
także zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, 
projekty zarówno krajowe, jak i międzynaro-
dowe, w obszarze transformacji energetycznej, 
związane m.in.: z magazynowaniem energii, 
nowymi materiałami do budowy rurociągów, 
składowaniem CO2, czy też nowymi technolo-
gami wiertniczymi. Większość tych projektów 
realizowanych na WWNiG było lub jest pod 
kierownictwem prof. Stanisława Nagy oraz prof. 
Rafała Wiśniowskiego, obecnego Prorektora AGH 
ds. Współpracy.

Magazynowanie energii elektrycznej 
w postaci wodoru w kawernach 
solnych HESTOR

Celem projektu realizowanego w latach 
2015-2016 było zbadanie możliwości zma-
gazynowania w kawernach solnych wodoru, 
uzyskanego z wykorzystaniem Odnawialnych 
Źródeł Energii, oraz dalsze jego wykorzystanie 
do celów energetycznych, technologicznych 
oraz jako paliwa w transporcie. W projekcie 
analizowane były także istotne aspekty okre-
ślenia ekonomicznych warunków opłacalności 
projektu. W projekcie zakładano wytwarzanie 
wodoru na drodze elektrolizy wody, z wyko-
rzystaniem nadmiarowej energii elektrycznej 
z elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. 
Rozważano również aspekty techniczne 
i ekonomiczne zastosowania wodoru jako 
paliwa w transporcie, analizowano zagadnienia 
dotyczące rozwoju rynku wodoru, nowoczesne 
usługi magazynowania energii w postaci wo-
doru, możliwości wytwarzania i obrotu energią 

elektryczną oraz wykorzystania wodoru w pro-
cesach technologicznych. Zakłada się, że głów-
nym efektem ekologicznym projektu będzie 
obniżenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
zrównoważenie nieregularności dostaw energii 
elektrycznej z odnawialnych źródeł (OZE). Pro-
gram GEKON finansowany był przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Partnerzy przemysłowi: GK LOTOS S.A. oraz 
Gas-System S.A. Jednostki naukowe zaangażo-
wane w projekt to: Akademia Górniczo-Hut-
nicza, Politechnika Warszawska, Politechnika 
Śląska oraz OBR „Chemkop” sp. z o.o.

SEWR
Projekt ma na celu komercyjne wdrożenie 

innowacyjnego na skalę światową wynalazku 
jakim jest kompletny system wielowarstwo-
wych elastycznych rur zbrojonych przeznaczo-
nych do przesyłania mediów pod wysokim 
ciśnieniem (SEWR) – rys.1. System użytkowany 

Nowe projekty w obszarze transformacji energetycznej realizowane 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie

Stanisław 
Nagy

Mariusz 
Łaciak

Rafał 
Wiśniowski

Adam 
Szurlej

Rys.1. Rurociąg kompozytowy w zwojach (fot. własna)
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będzie w branży gazowniczej oraz w obsza-
rach transportu rurociągowego, gdzie wska-
zana jest budowa elastycznych, całkowicie 
odpornych na korozję i składniki gazu oraz 
niepalnych rurociągów na ciśnienia do PN100. 
SEWR wytwarzany będzie w zakresie średnic 
od DN75 do DN400. Zastosowanie rurociągów 
SEWR możliwe będzie także do remontów ist-
niejącej sieci oraz na obszarach niestabilnego 
górotworu. W trakcie realizacji projektu w ra-
mach badań przemysłowych i prac rozwojo-
wych przeprowadzono szereg prób i testów 
mających na celu uzyskanie produktu o opty-
malnych z punktu widzenia zapotrzebowania 
rynku własnościach wytrzymałościowych 
i użytkowych przy zachowaniu konkurencyj-
nej ceny. Przeprowadzono szereg symulacji 
numerycznej dla różnych wariantów konstruk-
cji struktury rury oraz dla zróżnicowanego 
zestawu materiałów poszczególnych warstw 
oraz testy polowe na wysokim i średnim pod-
wyższonym ciśnieniu. Projekt był realizowany 
w konsorcjum: SPYRA-PRIMO POLAND Sp. 
z o.o. (lider) oraz AGH w Krakowie, w latach 
2016-2019, w ramach konkursu „Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”. 
Obecnie produkt – system SEWR jest w trakcie 
certyfikacji przez renomowaną jednostkę certy-
fikującą, zgodnie ze standardem ISO TS 18226.

Zaawansowany magazyn gazu 
i dwutlenku węgla w akiferze 
– AGaStor

Geologiczne składowanie dwutlenku wę-
gla (CGS) jako element procesu CCUS/CCS jest 
uważane za najbardziej opłacalną opcję składo-
wania dużych ilości CO2, co jest niezbędne dla 
skutecznego ograniczenia globalnego ocieple-
nia i związanymi z nim zmianami klimatyczny-
mi. Magazynowanie gazu ziemnego i gazu czę-
ściowo zdekarbonizowanego (np. z dodatkiem 
wodoru) będzie odgrywać istotną rolę w stabil-
ności przyszłych dostaw energii w UE. Innowa-
cyjna koncepcja przewodnia projektu AGaStor 
opiera się na synergii pomiędzy magazyno-
waniem gazu ziemnego, a procesem magazy-
nowania CO2 w lokalizacjach w pobliżu źródeł 
emisji CO2. Głównym celem projektu AGaStor 
jest ułatwienie wdrożenia nowoczesnego Pod-
ziemnego Magazynu Gazu (UGS) z wykorzysta-
niem poduszki z dwutlenku węgla (CDC) w so-
lankowych warstwach wodonośnych. Projekt 
jest realizowany w ramach konsorcjum: Akade-
mia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
w Krakowie oraz University of Stavanger. Czas 
realizacji projektu przypada na lata 2020-2023. 
Projekt jest finansowany ze środków: NCBR, 
POLNOR CCS oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2014-2020. 

Kinetyka wytrącania się soli/cząstek 
stałych podczas zatłaczania CO2 do 
złoża – SaltPreCO2

Rozwój możliwości magazynowania CO2 
jest obecnie dużym problemem. Spośród kil-
ku możliwości magazynowania CO2, takich jak 
zatłaczanie do wyeksploatowanych złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego, pokładów węgla, 
czy też głębokich warstw wodonośnych, które 
uważane są za najbardziej perspektywiczne 
struktury, z uwagi na dużą pojemność. W pro-
jekcie SaltPreCO2 skupiamy się na znalezieniu 
optymalnych parametrów, takich jak ciśnienie 
i przepływ objętościowy podczas zatłaczania 
CO2 w stanie nadkrytycznym do warstw wo-
donośnych. Głównym zjawiskiem fizycznym 
uniemożliwiającym osiągnięcie wysokich wy-
datków zatłaczania jest wytrącanie soli. Efekt 
ten może być szczególnie widoczny w przy-
padku płytkich i mało przepuszczalnych złóż. 
Wytrącanie soli może poważnie zmniejszyć 
przepuszczalność zbiornika wokół odwier-
tu, wywołać wzrost ciśnienia i spowodować 
spadek iniekcyjności. Zatłaczanie CO2 do for-
macji skalnych może również mieć negatyw-
ny wpływ na porowatość i przepuszczalność 
ośrodka porowatego, oraz z uwagi na za-
gęszczenie czy procesy termochemiczne, takie 
jak wytrącanie minerałów i asfaltenów oraz 
tworzenie hydratów. W ramach SaltPreCO2 
chcemy uzyskać odpowiedź, jaki jest wpływ 
zatłaczania CO2 na indukowane wytrącanie 
soli. Projekt jest realizowany w ramach kon-
sorcjum: Akademia Górniczo-Hutnicza im. 
Stanisława Staszica w Krakowie oraz Univer-
sity of Oslo. Czas realizacji projektu przypada 
na lata 2020-2023. Projekt jest finansowany 
ze środków: Narodowego Centrum Nauki 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 
2014-2020. 

Minidrill
W projekcie Minidrill zaprojektowano 

i wykonano zestaw narzędzi wgłębnych po-
walający na nisko-kosztową ocenę potencja-
łu horyzontów produktywnych w otworach 
wiertniczych. Racjonalne podejmowanie de-
cyzji o pozostawieniu lub likwidacji odwiertu 
powinno opierać się na rzetelnych i wiarygod-
nych informacjach. Często odwiert, ze wzglę-
du na występowanie wokół strefy przemytej 
przez płuczkę, nie wykazuje przypływu wę-
glowodorów. Dysponując narzędziem typu 
„smart” można na dowolnej głębokości prze-
wiercić się przez rurę okładzinową oraz strefę 
przemytą górotworu. Uzyskany pozytywny 
przypływ gazu może przywrócić odwiert do 
eksploatacji. Realizowany projekt, w przypad-
ku napotkania na warstwę perspektywiczną 

zakłada również możliwość dalszego, hy-
draulicznego rozwiercenia horyzontu. Dzięki 
opracowanej technologii Minidrill możliwe 
będzie podjęcie decyzji o likwidacji odwiertu 
lub ponownego włączeniu do eksploatacji na 
najbliższe kilka lat. Projekt jest realizowany 
przy współpracy i finansowaniu z PGNiG S.A.

Migaslidrill
Wydobycie gazu ziemnego odbywa się ze 

złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. 
Od wielu lat były i nadal są podejmowane pró-
by eksploatacji gazu ziemnego zakumulowane-
go w warstwach węgla kamiennego. Tego typu 
pokłady węgla jako skały zbiornikowej wystę-
pują również w Górnośląskim Zagłębiu Wę-
glowym. Z pośród rozpatrywanych pokładów 
węgla za najbardziej perspektywiczny wytypo-
wano poziom 510, który ze względu na głębo-
kość zalegania w rejonie Pszczyny nigdy nie był 
eksploatowany metodami górnictwa podziem-
nego. Z wykonanych wierceń rdzeniowych wia-
domo, że zawiera on znaczne zasoby metanu. 
Projekt Migaslidrill obejmował zaprojektowanie 
technologii pozwalającej na udostępnienie zło-
ża gazu otworem kierunkowym, wierconym 
równolegle do warstwy, a następnie zastoso-
wanie autorskiej metody wiercenia żebrowego 
„Ribstechnology”. Jest to nowatorska metoda 
zaproponowana przez wykonawców projektu. 
Jest ona alternatywą dla stosowanego dotych-
czas szczelinowania hydraulicznego. Jej zaletą 
jest brak zawodnienia w czasie wiercenia po-
kładu węgla, co znacznie ułatwia desorpcję 
gazu. Projekt był realizowany przy współpracy 
z PGNiG S.A i NCBiR.

Lastpipe
Nieco innym obszarem zastosowań cechuje 

się projekt Lastpipe. Odpowiedzialna transfor-
macja wymaga zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw paliwa gazowego. Dynamiczny rozwój 
sieci gazowej wymaga stosowania coraz to 
nowszych metod ich wykonywania. Współcze-
śnie nieodłącznym działaniem podczas budowy 
gazociągów jest wykonywanie przewiertów 
sterowanych pod przeszkodami, takimi jak rze-
ki, ciągi komunikacyjne czy obszary wykluczo-
ne z przeprowadzenia prac ziemnych metodą 
wykopową. Aktualnie odpowiednio wykonany 
gazociąg jest nie tylko szczelny ale i odporny na 
korozję. Klasyczne rury przewodowe, używane 
do budowy gazociągów metodą wykopową 
mają odmienną specyfikacje, eliminującą je 
z użycia w pracach wiertniczych. Zabezpiecze-
nie powierzchni stalowych rur stosowanych 
do przewiertu zapewnia warstwa laminatu 
ochronnego. Przedmiotem projektu Lastpipe 
jest zwiększenie powierzchni przyczepności po-
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między poszczególnymi powłokami warstwy 
antykorozyjnej, określenie wytrzymałości na 
zrywanie laminatu jako powłoki antykorozyj-
nej z rury stalowej oraz poprawa tego para-
metru. Badania te prowadzone są w aspek-
cie sił gnących i ścinających, które powstają 
między stalą i laminatem podczas wciągania 
rurociągu do otworu przewiertu sterowanego. 
Opracowana technologia wykonania powłok 
laminatowych na rurach stalowych ma zasto-
sowanie do średnic o wartości do 1200mm. 
Sprawdzenie poprawności założeń wytworzo-
nej technologii nakładania laminatu opierało 
się na przyjęciu takiego modelu obciążenia 
(rys. 2), które odwzoruje układ sił w trakcie 
wciągania rury z powłoką antykorozyjną do 
odwiertu. 

Dzięki poprawie technologii łączenia lami-
natu i stali możliwe będzie wykonywanie coraz 
to dłuższych i bardziej skomplikowanych prac 
wiertniczych z zapewnieniem gazociągom 
odpowiedniej ochrony antykorozyjnej. Projekt 

jest realizowany przy współpracy z Firmą IZO-
STAL S.A., PROMA sp. z o.o. oraz NCBiR.

Podsumowanie
Prace badawcze realizowane na WWNiG 

przekładają się m.in.: na awanse naukowe oraz 
publikacje wydawane w prestiżowych czaso-
pismach naukowych. Realizowane na WWNiG 
projekty finansowane są m.in. z Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska, czy 
też 7 Programu Ramowego UE, Horyzontu 
2020, Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go, a także Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
Pracownicy Wydziału są autorami licznych 
zgłoszeń patentowych i wzorów użytkowych, 
patentów i wdrożeń. Ponadto Wydział współ-
pracuje z licznymi krajowymi i zagranicznymi 
ośrodkami badawczymi i akademickimi oraz 
przemysłem. Współpraca krajowa prowadzo-
na jest w pierwszej kolejności z czołowymi 
firmami sektora naftowego i gazowniczego. 

Rys. 2. Symulacja numeryczna rozkładu naprężeń w odcinku rury podczas wprowadzania do otworu przewiertu sterowanego

Współpraca ta dotyczy szerokiego spektrum 
zagadnień. Dzięki niej na WWNiG jest reali-
zowane obecnie wiele ciekawych doktoratów 
w ramach ministerialnego programu: Doktorat 
wdrożeniowy. 

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy 
– AGH w Krakowie, profesor zwyczajny 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 
Główne kierunki działalności naukowej: 
termodynamika gazu ziemnego i ropy 
naftowej, inżynieria złóż ropy oraz gazu, 
inżynieria złóż geotermalnych, inżynieria 
i ochrona środowiska, el. Sztucznej inteli-
gencji w inżynierii naftowej. Autor i współ-
autor ponad 200 publikacji, promotor 9 
przewodów doktorskich, koordynator 
wielu projektów międzynarodowych.

Dr hab. inż. Mariusz Łaciak 
– AGH w Krakowie, profesor uczelni, 
Dziekan Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu. Główne kierunki działalności na-
ukowej: inżynieria gazownicza, inżynieria 
środowiska, energetyka gazowa, tech-
nologia gazów skroplonych LNG. Au-
tor i współautor wielu projektów, prac 
wdrożeniowych, ekspertyz i opinii oraz 
ok. 190 publikacji naukowych w tym 
książek i poradników z zakresu gazow-
nictwa.

Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski 
– AGH w Krakowie, profesor zwyczajny 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, 
Prorektor AGH ds. Współpracy. Główne 
kierunki działalności naukowej: optyma-
lizacja technik i technologii wiertniczych, 
projektowanie głębokich otworów naf-
towych oraz otworów kierunkowych 
o różnym przeznaczeniu. Jest autorem 
i współautorem wielu opracowań dla 
przemysłu oraz ponad 300 publikacji. 

Dr hab. inż. Adam Szurlej 
– AGH w Krakowie, profesor uczelni 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 
Obecnie pełni funkcję Prodziekan Wy-
działu ds. Studiów Niestacjonarnych. 
Główne kierunki działalności naukowej: 
procesy technologiczne w gazownictwie 
ziemnym, polityka energetyczna, libera-
lizacja rynków paliw i energii. Kierownik 
studiów podyplomowych dot. LNG. 
Autor i współautor ponad 240 publikacji.
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Budując program tegorocznego 
GAZTERMU staraliśmy się w jego 
treści odzwierciedlić dwa aktual-
ne i bardzo ważne dla sektora gazu 
ziemnego zagadnienia: transformacji 
energetycznej oraz współpracy regio-
nalnej. Stąd ich łączne ujęcie w ty-
tule GAZTERMU: Paliwa gazowe 
w procesie transformacji energetycz-
nej Polski i regionu Trójmorza. 

Wyzwania generowane przez transformację 
energetyczną będą bowiem w coraz większym 
stopniu determinować polityki państw europej-
skich (zarówno należących do Unii Europejskiej 
i nienależących) oraz wpływać na strategie 
i działania poszczególnych uczestników rynków 
gazu. Dążenie Unii Europejskiej do dekarbo-
nizacji gospodarek poprzez eliminacje paliw 
kopalnych zmusza do weryfikacji wcześniej 
przyjmowanych planów związanych z rozwo-
jem infrastruktury gazowniczej czy inwestycjami 
w poszukiwanie nowych złóż i wydobycie gazu 
ziemnego. Problemy te mają charakter po-
nadnarodowy i otwierają nowe pola współpracy 
Polski z partnerami międzynarodowymi przede 
wszystkim w jej najbliższym, regionalnym 
otoczeniu. Dla inicjowania i rozwijania takiej 
współpracy odpowiednią platformą polityczną 
jest Inicjatywa Trójmorza, którą po raz kolejny 
umieszczona została w centrum programowym 
GAZTERMU. To już politycznie okrzepły format 
regionalnej współpracy 12 państw położonych 
pomiędzy wybrzeżami 3 mórz: Adriatyckiego, 
Bałtyckiego i Czarnego. Do tej pory zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw gazu było głównym te-
matem rozmów i wspólnych uzgodnień podej-
mowanych na kolejnych szczytach trójmorskich. 
Jest to wciąż aktualny problem, szczególnie 
w kontekście finalizacji budowy Nord Stream II 
i realnego scenariusza utraty przez Ukrainę sta-
tusu państwa tranzytowego w zakresie trans-
portu gazu ziemnego. 

Uwzględniając zmieniające się uwarunko-
wania w środowisku międzynarodowym przed 
Trójmorzem stoją nowe wyzwania ale także 
nowe perspektywy, które pozwolą na  przej-
ście do kolejnego etapu rozwoju tej Inicjatywy. 
Otwiera się bowiem przestrzeń na poszerzenie 
dotychczasowej agendy energetycznej m.in. 
o kwestie związane z wyścigiem technologicz-
nym towarzyszącym wdrażaniu założeń „Euro-
pejskiego Zielonego Ładu”. Nie można bowiem 
dopuścić by nasz region stał się w niedalekiej 
przyszłości jedynie biorcą „zielonych” techno-
logii dla szeroko rozumianej energetyki. Pomi-
mo rosnących ambicji klimatycznych Komisji 
Europejskiej i radykalnych projektów regulacyj-

nych (Fit for 55) gaz ziemny nie zniknie z dnia 
na dzień z europejskich gospodarek. Widać to 
szczególnie w przypadku Polski, w której kon-
sumpcja gazu w ostatnich latach przekroczyła 
20 mld m3 rocznie. Gaz ziemny staje się bowiem 
dla części państw, w tym z regionu Trójmorza, 
paliwem pomostowym w procesie ich transfor-
macji energetycznej. Taką rolę zyskał w obo-
wiązującej już „Polityce Energetycznej Polski do 
2040 roku” (dalej PEP2040). To właśnie elek-
trownie wykorzystujące paliwo gazowe mają 
w najbliższych dziesięcioleciu wchodzić w pod-
stawę Krajowego Systemu Energetycznego 
w miejsce wygaszanych elektrowni węglowych. 
Pomostowość gazu decyduje jednak, że elektro-

GAZTERM 2021. Paliwa gazowe w procesie transformacji 
energetycznej Polski i regionu Trójmorza
GAZTERM 2021. Gaseous fuels in the process of energy transformation 
of Poland and the Three Seas region

Archiwum organizatorów GAZTERM 2021
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energetyka gazowa nie będzie rozwiązaniem 
dominującym i docelowym ale w konsekwencji 
spowoduje okresowe zwiększenie zapotrzebo-
wanie na to paliwo. 

W związku z powyższym należy podkreślić 
jeszcze raz, że rozwiązania wymienionych pro-

blemów należy szukać w konsekwentnej współ-
pracy międzynarodowej realizowanej m.in. 
w ramach Inicjatywy Trójmorza, która może 
także pozytywnie promieniować na sąsiadują-
ce z nią państwa takie jak Ukraina. Wychodząc 
z takiego założenia organizatorzy GAZTERMU 

uznali, że otwierającym obrady Konferencji 
wydarzeniem będzie Szczyt Gazowy Trójmorze 
– Ukraina. Naszym celem, realizowany kon-
sekwentnie od kilku, jest bowiem stworzenie 
w ramach GAZTERMU odpowiednich warun-
ków do prowadzenie międzynarodowego dialo-
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rzystać z atrakcyjnych ofert finansowania? To 
szczególnie istotna kwestia przede wszystkim 
dla Polski, która w okresie przejściowym chce 
budować źródła gazowe w elektroenergetyce 
czy transformować ciepłownictwo systemowe 
także przy wykorzystaniu gazu. Tej niezwy-
kle ważnej tematyce dedykowano trzeci pa-
nel dyskusyjny zatytułowany: Finansowanie 
inwestycji gazowych w dobie transformacji 
energetycznej, w ramach którego przedstawi-
ciele instytucji finansowych oraz administracji 
rządowej przedstawią m.in. aktualne i plano-
wane instrumenty wspięcia finansowego in-
westycji w gazownictwie. 

Transformacja energetyczna komplikuje sy-
tuacje branży gazowniczej nie tylko w aspek-
cie finansowym. Tworzy ona także znacznie 
bardziej wymagające niż dotychczas uwarun-
kowania dla planowania dalszych inwestycji 
i kierunków rozwoju. Na horyzoncie pojawia 
się także problem dalszego wykorzystania 
i utrzymania istniejącej już infrastruktury ga-
zowniczej (systemy przesyłowe, sieć dystrybu-
cyjna, magazyny, terminale LNG) w dobie de-
karbonizacji gospodarki. Czy w dalszym ciągu 
należy inwestować w bezpieczeństwo dostaw 
gazu ziemnego do Europy skoro paliwa kopal-
ne mają docelowo zostać wyrugowane z euro-
pejskich gospodarek? Ten złożony problem bę-
dzie przedmiotem dyskusji podczas czwartego 
panelu przewidzianego w programie GAZTER-
MU zatytułowanego: Efektywne wykorzystanie 
infrastruktury gazowniczej w procesie transfor-
macji energetycznej.

Piąty panel dyskusyjny: Transformacja 
energetyczna w kontekście paliw gazowych 
objęty został patronatem Polskiej Spółki Ga-
zownictwa narodowego Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego. W tym przypadku za punkt 
wyjścia do dyskusji przyjęto tezę, wyrażoną 
w PEP2040, że wybór gazu ziemnego jako 
paliwa przejściowego to najlepsze rozwiąza-
nie w początkowej fazie transformacji polskiej 
elektroenergetyki i ciepłownictwa. Biorący 
udział w tej dyskusji panelowej przedsta-
wiciele administracji rządowej, elektroener-
getyki ciepłownictwa i sektora gazu m.in. 
zweryfikują argumenty wskazujące na ekono-
miczną i technologiczną atrakcyjność paliwa 
gazowego. 

W programie tegorocznego GAZTERMU 
nie mogło oczywiście zabraknąć tematu zielo-
nych gazów w postaci biometanu i czystego 
wodoru,  które zaczęto już traktować jako pa-
liwa mające zastąpić w przyszłości kopalniany 

gaz ziemny. Duże nadzieje wiąże się szcze-
gólnie z czystym wodorem, którego szerokie 
wprowadzenie do gospodarek europejskich 
ma się wiązać także z nową rewolucją tech-
nologiczną. W trakcie panelu dyskusyjnego: 
Perspektywy dla zielonych gazów w Polsce 
i na tle doświadczeń międzynarodowych, jego 
polscy i zagraniczni uczestnicy zastanowią 
się nad możliwością wykorzystania istnieją-
cej infrastruktury gazowniczej dla biometanu 
i wodoru, przeanalizują międzynarodowe do-
świadczenia w zakresie rozwoju produkcji zie-
lonych gazów oraz przedyskutują zagadnienie 
optymalnych modeli wsparcia dla zielonych 
gazów. 

Ostatnim merytorycznym wydarzeniem 
GAZTERMU będzie panel dyskusyjny odno-
szący się do szczególnego aspektu bezpie-
czeństwa sektora energetycznego i gazowego 
jakim jest cyberbezpieczeństwo. Proces cyfry-
zacji kolejnych dziedzin i obszarów działalno-
ści przedsiębiorstw energetycznych jest coraz 
intensywniejszy, a tępo zmian coraz większe. 
Dla tego zagadnienie to od kilku lat jest już 
stałym punktem programu naszej Konferencji. 
W tym roku w trakcie dyskusji panelowej na 
temat Sztucznej inteligencji w branży energe-
tycznej w aspekcie zwiększenia efektywności 
i podniesienia poziomu cybetbezpieczeństwa 
grono wybitnych specjalistów i ekspertów 
przeanalizuje m.in. zagadnienie nowych me-
tod walki z cyberzagrożeniami oraz możliwo-
ści wykorzystania sztucznej inteligencji w po-
szczególnych segmentach działalności sektora 
gazowniczego. 

Reasumując należy stwierdzić, że branża 
gazownicza i rynki gazu wciąż działają w dy-
namicznym środowisku polityczno-gospodar-
czym, które generuje kolejne wyzwania ale 
i szanse biznesowe. Jesteśmy przekonani, 
że tegoroczny program GAZTERMU trafnie 
uchwycił najistotniejsze zagadnienia aktualnie 
absorbujące uwagę uczestników rynku gazu. 
W tym przekonaniu utwierdza organizatorów  
udzielony przez  Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudę patronat honorowy 
dla XXIV edycji Konferencji GAZTERM. Tema-
tyka Konferencji zachęciła do udziału w niej 
także znamienitych reprezentantów admini-
stracji rządowej z Polski i państw regionu oraz 
licznych przedstawicieli branży gazowniczej, 
energetycznej i finansowej. 

Organizatorzy XXIV edycji 
Konferencji GAZTERM

gu i dyskusji na najważniejsze tematy dotyczące 
gazownictwa. Jesteśmy przekonani, że biorący 
udział w Szczycie przedstawiciele najwyższych 
władz państw regionu przedstawią propozycję 
nowych obszarów współpracy oraz udzielą  od-
powiedzi na kilka zasadniczych pytań jakie za-
mierzamy im postawić: 

• Czy strategiczne partnerstwo energetycz-
ne Trójmorza z Ukrainą jest możliwe?

• Czy bezpieczeństwo dostaw gazu może 
być przedmiotem współpracy Trójmorza 
z Ukrainą?

• Czy strategiczna współpraca Trójmorza 
z Ukrainą może być alternatywą dla ro-
syjsko-niemieckiego sojuszu gazowego?

• Jakie mogą być nowe źródła i kierunki 
dostaw gazu do regionu?

• Jak efektywnie wykorzystać istniejącą in-
frastrukturę gazową dla bezpieczeństwa 
i rozwoju rynku w regionie?

• Czy efekty reformy rynku gazu na Ukra-
inie tworzą nowe możliwości dla współ-
pracy regionalnej?

Pomimo silnej presji na dekarbonizację 
gospodarek rola gazu ziemnego będzie rosła. 
Ten trend będzie widoczny szczególnie w przy-
padku państw, które w szybkim tempie będą 
musiały redukować węgiel ze swoich miksów 
energetycznych. Przestawienie się w energe-
tyce w większym niż dotychczas stopniu na 
paliwo gazowe wydaje się działaniem racjo-
nalnym. Aktualnie nie ma jednak pewności 
co do jednoznacznego i pełnego uznania po-
mostowej roli gazu na poziomie Unii Europej-
skiej. Czy podejście Polski do gazu ziemnego 
wyrażone w „PEP2040” jest podzielane także 
przez inne państwa regionu i czy ten temat 
może stać się przedmiotem wielostronnej 
współpracy? Uznaliśmy wraz Partnerem Głów-
nym Konferencji GK PGNiG, że tej doniosłej 
kwestii poświęcony zostanie drugi panel dys-
kusyjny: Gaz ziemnym paliwem pomostowym 
w procesie transformacji z perspektywy kra-
jowej i regionalnej, w którym udział wezmą 
przedstawiciele administracji rządowej oraz 
liderów rynku gazu, a także czołowi eksperci 
energetyczni.

Przekaz płynący z „Europejskiego Zie-
lonego Ładu” jest jednoznaczny – to odna-
wialne źródła energii będą wspierane poli-
tycznie i regulacyjnie przez Unię Europejską. 
W konsekwencji będą mogły także liczyć na 
preferencyjne warunki finansowania inwesty-
cji. Czy w takiej sytuacji inwestycje związane 
z gazem ziemnym będą mogły jeszcze sko-
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Jeżdżąc po Polsce bez trudu można zauwa-
żyć, że na wielu domach tzw. prosumentów 
znajdują się moduły fotowoltaiczne. Szcze-
gólnie na południu kraju. Jeszcze kilka lat 
temu posiadanie przydomowej instalacji 
fotowoltaicznej było pewną „awangardą”, 
podczas gdy dzisiaj jest to zjawisko po-
wszechne. Jaką wartość ma dzisiaj polski 
rynek PV?

Zgodnie z danymi Instytut Energetyki Odna-
wialnej (IEO) przedstawionymi w raporcie Rynek 
Fotowoltaiki w Polsce 2021 moc zainstalowana 
w fotowoltaice na koniec 2020 r. wyniosła blisko 
4 GW, co oznacza 200-proc. wzrost rok do roku. 
W efekcie, Polska znalazła się na 4-tym miejscu 
pod względem przyrostu mocy zainstalowanej 
PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO, 
Polska w bieżącym roku utrzyma wysokie tempo 
przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, 
że na koniec 2021 r. moc zainstalowana w PV 
w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Wg progno-
zy łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. 
przekroczą 9 mld zł.

Jak ML System korzysta na tych trendach?
Systematycznie zwiększamy skalę działania 

oraz rozwijamy nasz potencjał technologiczny. 

W pierwszych trzech miesiącach 2021 r. war-
tość naszych obrotów wzrosła rok do roku o bli-
sko 34 proc., do 26,3 mln zł. Wartość portfela 
zamówień ML System na 2021 r. przekracza 

100 mln zł, co rysuje korzystną perspektywę 
sprzedażową na cały rok.

Rodzimy rynek PV to nie tylko prosumen-
ci. Zwrot w kierunku zielonej i czystej energii 
dokonuje się także na poziomie polskich MŚP, 
większych firm, a także samorządów i instytucji 
publicznych, korzystających m.in. ze wsparcia 
unijnego, które dostrzegają rosnące ceny energii 
ze źródeł konwencjonalnych oraz mają ambicję 
redukcji szkodliwej emisji CO2. 

Na potwierdzenie tej tezy mogę podać 
przykład umowy z Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego o wartości 13,7 mln zł 
netto na termomodernizację budynków Zespo-
łu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura 
Malawskiego w Przemyślu, którą podpisaliśmy 
w ubiegłym roku. W ramach realizowanych prac 
dostarczymy i zamontujemy m.in. instalacje 
fotowoltaiczne na dachach zabytkowych bu-
dynków szkoły. Przedmiotowa umowa stanowi 
element realizowanego przez zamawiającego 
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, projektu „Kompleksowa modernizacja 
energetyczna wybranych państwowych placó-
wek szkolnictwa artystycznego w Polsce” dofi-
nansowanego ze środków UE. 

ML System jest ponadto zaangażowany 
w modernizację strategicznych w skali kraju 
projektów infrastrukturalnych.

Proszę podać przykłady takich projektów.
W kwietniu bieżącego roku podpisaliśmy 

umowę, której przedmiotem jest dostawa mo-
dułów i wykonanie kompleksowej instalacji BIPV 
(fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami) na 
modernizowanym Dworcu Zachodnim w War-
szawie. Kontrakt opiewa na kwotę 27 mln zł 

Wywiad WNiG z Dawidem Cyconiem 
prezesem zarządu ML System S.A.

Fot. arch. ML System S.A.

Dawid Cycoń Fot. arch. ML System S.A.
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netto, a łączna powierzchnia modułów wynosi 
12 tys. mkw. Generalnym Wykonawcą robót 
budowlanych jest Budimex. 

Dworzec Zachodni to kolejna – po Rotun-
dzie PKO, siedzibie PGNiG, a także Instytucie 
Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej – 
realizacja w stolicy, gdzie zainstalujemy inno-
wacyjne technologie BIPV oraz PV naszej pro-
dukcji. Można powiedzieć, że jesteśmy ważną 
częścią unijnej strategii na rzecz fali renowacji 
budynków. Ponadto, aktualnie spółka realizuje 
w Warszawie instalacje o mocy 6,7 MW dla 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji (MPWiK). Cieszymy się, że polska myśl 
techniczna jest doceniana, a moduły fotowolta-
iczne polskiej produkcji są wykorzystywane na 
tak ważnych i prestiżowych inwestycjach.

Wspominał Pan także o inwestycjach pry-
watnych, jakie firmy inwestują w fotowol-
taikę? 

Chociażby podmioty z sektora motoryza-
cyjnego. Kilka miesięcy temu parafowaliśmy 
kontrakt z Kia Polska. W ramach współpracy 
salony marki Kia zostaną wyposażone w insta-
lację z modułów fotowoltaicznych o mocy 50 
kW. W zależności od konstrukcji i powierzchni 
stacji dealerskiej, część obiektów będzie miała 
zamontowane moduły fotowoltaiczne na dachu, 
a część na ziemi. Przy każdym salonie samocho-
dowym marki Kia stanie również nowoczesny 
carport z modułami fotowoltaicznymi o mocy 5 
kW, czyli zadaszona wiata na dwa samochody. 
Montaż instalacji już trwa. Do końca wakacji 
niemal cała sieć salonów samochodowych Kia 
będzie produkować własną, „zieloną” ener-
gię elektryczną. Instalacjami fotowoltaicznymi 
będzie zarządzał nasz system SCADA, który 
w czasie rzeczywistym zapewni dostęp do da-
nych dotyczących efektywności instalacji, ilości 

wyprodukowanego prądu w danym okresie, 
a także policzy, ile kilometrów można by prze-
jechać samochodami elektrycznymi i hybry-
dowymi typu plug-in w danym dniu, miesiącu 
czy w ciągu roku na prądzie wyprodukowanym 
przez panele fotowoltaiczne zamontowane przy 
salonach samochodowych marki Kia.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy także in-
stalację w siedzibie PKN Orlen w Płocku, gdzie 
oprócz wysokowydajnych modułów fotowolta-
icznych zainstalowaliśmy carporty fotowoltaicz-
ne z funkcją „no frost”. 

Ponadto, ML System zainstalował pilota-
żowo moduły z powłoką z kropek kwantowych 
(Quantum Glass) w jednym ze sklepów sieci 

Żabka. To pierwsza tak innowacyjna instalacja 
w Polsce, generująca ekologiczną, darmową 
energię ze słońca. Współpraca ML System oraz 
sieci popularnych sklepów to przykład synergii 
dwóch polskich firm, będących liderami w swo-
ich branżach. Wspólnie udowodniliśmy, że 
fotowoltaika zintegrowana z budownictwem 
(BIPV) nie jest dziś zarezerwowana jedynie dla 
zachodnich prestiżowych projektów, ale staje się 
coraz bardziej dostępna w krajowej przestrzeni 
publicznej, wręcz pożądana. To podejście ma 
szczególne znaczenie właśnie teraz, w dobie 
rozpoczynającej się ery renowacji oraz nowych 
wymagań technicznych dotyczących efektywno-
ści energetycznej budynków. 
Czy pozytywne trendy na rynku fotowol-
taicznym i BIPV mają szansę utrzymać się 
w kolejnych latach?

Pozostajemy optymistami, a nasze cele na 
2021 r. i kolejne lata nie zmieniają się. Konty-
nuujemy projekty „nowej ery kwantowej”, dy-
wersyfikujemy ofertę produktów i kanały sprze-
daży, a także rozwijamy nasz potencjał B+R. 
Zamierzamy ponadto poszerzać ekspansję na 
kolejne rynki zagraniczne. Oczekujemy, że ogól-
noświatowy trend polegający na odchodzeniu 
od źródeł kopalnych w energetyce na rzecz OZE, 
w tym fotowoltaiki, czy rosnąca popularność, 
m.in. za sprawą legislacji i ekologii, rozwiązań 
BIPV dodatkowo zyskają na sile. 

Redakcja WNiG
dziękuje za rozmowę.

Fot. arch. ML System S.A.

Fot. arch. ML System S.A.
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Instytut Polityki Energetycznej 
im. Ignacego Łukasiewicza w Rze-
szowie rozpoczyna nowy projekt.  
To publikowanie podcastów o tema-
tyce związanej z sektorem energe-
tycznym. 

Energia IPE „Polityka - Gospodarka – Kli-
mat” to podcast przygotowywany przez Insty-
tut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łuka-
siewicza. Eksperci think tanku, jak i zaproszeni 
goście będą mówić o najważniejszych sprawach 
dotyczących sektora energetycznego, komento-
wać bieżące wydarzenia, jak charakteryzować 
szersze trendy. Szczególnie interesuje nas bez-
pieczeństwo energetyczne Polski i Europy oraz 
transformacja energetyczna, ale nie pomijamy 
żadnego ważnego tematu. 

– Zastosowanie wodoru w energetyce staje 
się rzeczywistością – tłumaczy prezes Instytutu 
Łukasiewicza. – Śledząc branżowe, a nawet 
ogólnogospodarcze newsy, coraz częściej sły-
szymy o takich przykładach. Na rozwój gospo-
darki wodorowej są przewidziane ogromne 
środki w Krajowym Planie Odbudowy, a także 
w innych programach.

Dr hab. Mariusz Ruszel tłumaczy m.in. 
gdzie wodór może być stosowany, a gdzie jego 
użycie wiązałoby się ze zbyt dużym zagrożeniem 
bezpieczeństwa. A tak jest np. przy napędzie 
wodorowym lokomotyw, które miałyby poru-
szać się w tunelach. 

Więcej informacji: www.instytutpe.pl/
podcasty-energia-ipe-polityka-gospodarka-
-klimat 

Link bezpośredni do pierwszego podca-
stu w serwisie Youtube: www.youtube.com/ 
watch?v=S95pgcxTrtw

Gospodarka wodorowa musi być efek-
tem współpracy nauki z gospodarką. 
Opinia prof. Jarosława Sępa 

Pod koniec maja w Rzeszowie podpisana 
została deklaracja o utworzeniu Doliny Wodo-
rowej. Sygnatariuszami byli przedstawiciele ad-
ministracji państwowej i samorządowej, ludzie 
biznesu, a także reprezentanci uczelni wyższych 
z regionu. W tej chwili trwa proces organizo-
wania się i instytucjonalizowania tego projektu. 

O tym czym są doliny wodorowe, w tym 
także Podkarpacka Dolina Wodorowa mowa 
jest w najnowszym podcaście z cyklu Polity-
ka – Gospodarka – Klimat Instytutu Polityki 
Energetycznej im. Łukasiewicza. Gościem 
jest prof. Jarosław Sęp, prorektor Politechniki 
Rzeszowskiej ds. rozwoju i współpracy z oto-
czeniem. 

Naukowiec mówi czym powinny być, a tak-
że czym nie powinny być „doliny wodorowe”. 
Próbuje też określić rolę uczelni w tego typu po-
rozumieniach, a także szerzej, w rozwoju i we 
wdrożeniach rozwiązań opartych na wodorze. 

– Wszystkie doliny wodorowe muszą wy-
brać swoje specjalizacje, nie powinny ze sobą 
konkurować – mówi prof. Jarosław Sęp. – Po-
tencjał Podkarpacia to specjalizacja dotycząca 
zastosowania wodoru w lotnictwie, w tym także 
projektowanie i wytwarzanie instalacji dopro-

Nowe podcasty energetyczne „Polityka Energia Klimat”

wadzających wodór na lotniska.
Profesor Sęp mówił także o roli uczelni 

wyższych we wdrażaniu technologii wodoro-
wych. Oprócz prac organizacyjnych, nakładów 
finansowych, konieczne jest rozwiązanie wielu 
problemów o charakterze badawczym, np. prze-
chowywanie wodoru. – Czy robić to w butlach 
czy z wykorzystaniem instalacji kriogenicznych? 
– pyta naukowiec. – To sposoby niebezpieczne 
i nieefektywne. Konieczne są inne rozwiązania, 
ale jeszcze ich nie ma. Ważne są też zadania 
stojące przed inżynierią materiałową. Wodór 
będzie wymagał odpowiednich materiałów, za-
pewniających wytrzymałość przy przechowaniu 
i odporność na chemiczną agresywność tego 
pierwiastka. 

Prorektor Politechniki Rzeszowskiej zwraca 
też uwagę, że w przypadku zastosowania pali-
wa wodorowego w lotnictwie prawdopodobnie 
temperatura spalania będzie wyższa niż w kla-
sycznym silniku. A więc konieczne są nowe ba-
dania dotyczące powłok. 

– Niezwykle istotnym zadaniem jest kształ-
cenie kadr dla szeroko rozumianej energetyki 
czy patrząc szerzej – gospodarki wodorowej. 
Bez tego rozwój tego sektora będzie utrudniony 
podsumowuje prof. Jarosław Sęp. 

Link bezpośredni do drugiego podcastu 
w serwisie Youtube: Dolina Wodorowa współ-
praca nauki z gospodarką - Podcast Energia nr 
2 - Polityka - Gospodarka -Klimat - YouTube 
www.youtube.com/watch?v=zLDANyrvkUk

– Zauważamy, że zainteresowanie wiedzą 
z dziedziny polityki energetycznej cały czas 
jest duże, a bardziej świadomi odbiorcy chcą 
zapoznawać się z pogłębionymi opiniami, ale 
wyrażonymi w wyważony i przystępny sposób 
– mówi dr hab. Mariusz Ruszel, prof. Politechni-
ki Rzeszowskiej i prezes Instytutu Łukasiewicza. 
– Chcemy też upowszechniać wiedzę ekspercką 
w jak najbardziej przystępny sposób, bo nie każ-
dy sięga do książek, czasopism naukowych czy 
branżowych ekspertyz. Podcast jest odpowied-
nią ku temu formą. 

W pierwszym podcaście Polityka – Go-
spodarka – Klimat dr hab. Mariusz Ruszel 
mówi o roli wodoru w transformacji energe-
tycznej. Mówi m.in. co oznaczają pojęcia wodór 
zielony, niebieski, szary; o roli wodoru w trans-
formacji energetycznej; konieczność wdrażania 
wodoru, zwłaszcza w kontekście unijnych regu-
lacji i celów. 

Dr hab. Mariusz Ruszel

Prof. Jarosław Sęp
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Tematyka prezentowana i omawiana 
w podcastach zostanie również poruszona 
na VI Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 
energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, 
która odbędzie się 13-14 września 2021 r. na 
Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łuka-
siewicza.

Więcej informacji o Konferencji: 
www.instytutpe.pl/konferencja2021

Partnerzy Strategiczni: 
ML System, PGE Polska Grupa Energetyczna 

Partner Główny: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Srebrni Partnerzy: 
OGP GAZ-SYSTEM, PKN ORLEN 

Brązowi Partnerzy: 
LOTOS, PERN S.A., EuRoPol GAZ, IBG Instalbud, 
MPWiK Rzeszów

Sponsorzy Wspierający: 
Gas Trading, 4Prime, Inżynieria Rzeszów, 
Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” 

Partner Instytucjonalny: 
Agencja Rynku Energii

Konferencja została objęta patronatem 
medialnym przez: 
Polska Agencja Prasowa Biznes, Interia, 
Centrum Informacji Rynku Energii - CIRE.PL, 

BiznesAlert.pl, 24/7Communication, TVP3 
Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, WysokieNa-
piecie.pl, Biomasa, ISBnews, GlobEnergia.pl, 
GospodarkaPodkarpacka.pl, Green-News.pl, 
Miesięcznik Instal, Warsaw Institute Review, 
Energetyka, Napędy i Sterowanie, EURACTIV, 
Elektroinżynieria, Energetyka Cieplna, Portal 
Stoczniowy, Wiadomości Naftowe i Gazow-
nicze, CNG-LNG.pl, Wprost, Nowa Energia, 
Smart-Grids.pl, Wydawnictwo Seidel-Przy-
wecki, Energetyka Wodna, Energetyka Ciepl-
na i Zawodowa, Forum Polskiej Gospodarki, 
Gram w zielone, Teraz Środowisko, Świat OZE, 
Gazeta Politechniki, Mój Rzeszów, Radio VIA, 
Radio Centrum, Energetyka24.com, Info OPS 
Polska, Nowiny24, Portal Gospodarka Morska, 
Trendy w Energetyce, Polskie Towarzystwo 
Bezpieczeństwa Narodowego, Baltic Wind, 
Ochrona i Bezpieczeństwo, Energia i Recy-
kling, portalkomunalny.pl.

Patronatu honorowego nad wydarzeniem 
udzielili: 
Prezes Rady Ministrów, Minister Klimatu i Śro-
dowiska, Minister Aktywów Państwowych, 
Minister Edukacji i Nauki, Przedstawicielstwo 
Komisji Europejskiej w Polsce, Dyrektor Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa, Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agen-
cja Poszanowania Energii, Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego, Szef Biura Bezpie-
czeństwa Narodowego, Stowarzyszenie Pol-
ska Izba Magazynowania Energii, Komisja ds. 
Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, 

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwo-
ju Sejmu RP, Komisja Cyfryzacji, Innowacyj-
ności i Nowoczesnych Technologii, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego, Wojewoda 
Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, 
Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego 
Łukasiewicza.

Instytut Polityki Energetycznej im. 
Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie 
to powstały w 2015 r. niezależny think tank gru-
pujący ekspertów zajmujących się energetyką. 
Instytut prowadzi działalność naukowo-badaw-
czą, ekspercką, propaguje naukę i wiedzę o po-
lityce energetycznej. Wydaje też analizy, raporty, 
książki czy anglojęzyczne czasopismo naukowe 
Energy Policy Studies. 

Aktualnie fundacja prowadzi ostateczny 
nabór zgłoszeń do Ogólnopolskiego Kon-
kursu na Najbardziej Innowacyjny Energe-
tycznie Samorząd, którego jest wyłonienie 
oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaanga-
żowanych w modernizację sektora energii, 
wpisujących się poprzez to w realizację zało-
żeń krajowej i unijnej polityki energetyczno-
-klimatycznej, w tym także w prowadzenie 
zrównoważonej transformacji energetycznej 
na poziomie lokalnym. 

Szczegółowe informacje o Konkursie JST, 
w tym formularz zgłoszeniowy, regulamin, 
terminy oraz dane kontaktowe, znajdują się 
na stronie internetowej: 
www.instytutpe.pl/konkursJST
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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 



21
7- 8(272-273)/2021

lipiec - sierpień

PGNiG Obrót Detaliczny z największą umową sprzedaży LNG

PGNiG Obrót Detaliczny pod-
pisało największą w historii umowę 
sprzedaży paliwa LNG na cele trans-
portowe z Grupą Zakupową Bisek. 
Na mocy wieloletniego kontraktu 
spółka, należąca do Grupy Kapita-
łowej PGNiG, zapewni 30 000 ton 
skroplonego gazu ziemnego.

– Nie ulega wątpliwości, że Europa jest jed-
nym z liderów walki ze szkodliwymi emisjami, 
pochodzącymi z transportu drogowego, a unij-
ne regulacje w tym zakresie są coraz bardziej 
restrykcyjne. To wielkie wyzwanie dla firm trans-
portowych, które aktywnie poszukują paliw al-
ternatywnych, gwarantujących pozytywny efekt 
ekologiczny. Dobrym rozwiązaniem jest właśnie 
skroplony gaz ziemny LNG, który jest coraz chęt-
niej wykorzystywany w polskich flotach – mówi 
Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. 
Rozwoju PGNiG SA.

Wieloletnia umowa pomiędzy PGNiG Ob-
rót Detaliczny a Grupą Zakupową Bisek zakłada 

sprzedaż 30 000 ton paliwa LNG.
– Terminal LNG zapewnia nam konkretne 

możliwości biznesowe, które z powodzeniem 
wykorzystujemy, czego dowodem jest najwięk-
szy w historii spółki kontrakt sprzedaży LNG 
dla transportu w Polsce. Samochód ciężarowy 
napędzany gazem ziemnym jest w stanie prze-
jechać nawet 1500 km na jednym tankowaniu. 
To oznacza znaczącą optymalizację kosztów dla 
biznesu transportowego w naszym kraju, a tak-
że wzrost konkurencyjności tych przedsiębior-
ców na rynku UE – podkreśla Henryk Mucha, 
Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Grupa Zakupowa Bisek składa się z 6 pod-
miotów, wśród których jeden posiada koncesję 
na sprzedaż gazu. Dlatego Grupa oprócz wyko-
rzystywania LNG do zasilania własnej floty 60 
pojazdów gazowych, oferuje również klientom 
zewnętrznym tankowanie na swoich stacjach 
LNG w Kostomłotach, Torzymiu i Szczecinie.

– Nasza przygoda ze skroplonym gazem 
ziemnym rozpoczęła się w 2019 roku, kiedy 
otworzyliśmy stację tankowania w Kostomłotach 
pod Wrocławiem. Od tamtego momentu rozwija-
my ten segment. Rosnąca popularność pojazdów 
zasilanych paliwem LNG w Polsce powoduje, że 
zdecydowaliśmy się na zakup znacznego wolu-

menu skroplonego gazu ziemnego od PGNiG – 
podkreśla Michał Bisek, Prezes Bisek-Asfalt.

– Transport ciężki w Polsce coraz odważniej 
stawia na gaz ziemny, co znajduje odzwiercie-
dlenie w sukcesywnie rosnącej flocie pojazdów 
napędzanych gazem i rozwoju sieci stacji tan-
kowania LNG. Konsekwentnie rozwijamy na-
szą sprzedaż co przekłada się bezpośrednio na 
nasze rekordowe wyniki – dość powiedzieć, że 
w pierwszym półroczu 2021 roku zwiększyliśmy 
sprzedaż skroplonego gazu ziemnego o ponad 
90 proc. względem tego samego okresu w roku 
2020 – dodaje Marcin Szczudło, Wiceprezes 
PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za ob-
szar CNG/LNG w spółce.

Gaz ziemny, jako paliwo do silników spali-
nowych, stanowi ekologiczną alternatywę dla 
silników napędzanych olejem napędowym, do-
minujących w transporcie ciężkim. Wykorzystanie 
gazu ziemnego pozwala na uzyskanie znacznej 
redukcji emisji dwutlenku węgla. Ponadto silniki 
zasilane gazem ziemnym zapewniają niski po-
ziom emisji takich zanieczyszczeń powietrza, jak 
NOx i cząstki stałe.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Fot. arch. PGNiG SA



7- 8(272-273)/2021
lipiec - sierpień

22

PGNiG chce produkować gaz z bioodpadów

Spółka prowadzi badania nad 
energetycznym zagospodarowaniem 
biodegradowalnej frakcji odpadów 
komunalnych. Powstał prototyp in-
nowacyjnej instalacji, która doce-
lowo ma produkować bioCNG. To 
jedno z przedsięwzięć realizowanych 
przez PGNiG, które sprawdza nowe 
możliwości produkcji biometanu. 
Partnerem naukowym projektu jest 
Uniwersytet Przyrodniczy w Pozna-
niu (UPP). 

Rozwiązanie, nad którym pracują spe-
cjaliści z PGNiG i naukowcy z UPP, oparte jest 
o założenia gospodarki obiegu zamkniętego. 
Ma umożliwić konkurencyjną i skuteczną uty-
lizację biodegradowalnej frakcji odpadów ko-
munalnych w oparciu o technologię fermentacji 
beztlenowej i produkcję gazu fermentacyjnego, 
którego wskaźniki jakości będą pozwalały na 
dostosowanie go do standardów technicznych 
biometanu, a następnie sprężania go do stan-
dardów odnawialnej alternatywy dla CNG, czyli 
bioCNG. Zaprojektowana technologia zostanie 
sprawdzona w warunkach rzeczywistych, a na-
stępnie poddana pełnej komercjalizacji.

– Prace badawcze nad produkcją biometa-
nu z bioodpadów, z którego następnie powstanie 
bioCNG, pozwolą nam na zdobycie know-how 
z zakresu wykorzystania zbieranej selektywnie 
biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, 
a także na opracowanie formuły wielkoskalowych 
inwestycji związanych z produkcją bioCNG. To 
istotne pod względem rosnącego zapotrzebowa-
nia na sprężony gaz w transporcie, który w coraz 
większym zakresie będzie napędzany zielonymi 
paliwami. Rezultaty projektu pozwolą także na 
dywersyfikację portfela produktów na poziomie 
całej Grupy Kapitałowej PGNiG – mówi Arkadiusz 
Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. rozwo-
ju. – We współpracy z poznańskim Uniwersyte-
tem Przyrodniczym wybudowaliśmy prototypową 
instalację do produkcji biogazu z biodegrado-
walnej frakcji odpadów komunalnych i od kilku 
miesięcy prowadzimy prace doświadczalne. Wy-
niki tych prac pozwolą na wdrożenie komercyjnej 
instalacji w 2023 roku i uruchomienie produkcji 
bioCNG – dodaje.

– Realizowane przez Uniwersytet Przyrod-
niczy w Poznaniu, na zlecenie PGNiG, prace 

badawcze nad energetycznym przetworzeniem 
selektywnie zbieranej frakcji biodegradowalnej 
odpadów komunalnych wpisują się w najnow-
sze trendy – zarówno Gospodarki o Obiegu Za-
mkniętym, jak i najnowsze polityki UE związane 
z Europejskim Zielonym Ładem, dekarbonizacją 
czy też Strategią Metanową. A nasza uczelnia, 
jako naukowy lider w branży biogazu i biome-
tanu, stała się naturalnym partnerem PGNiG 
przy tym projekcie – komentuje współpracę 
Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, Robert Fabiański. – Uzyskane wyniki badań 
pozwalają patrzeć z optymizmem na bioodpady 
jako potencjalnie duże źródło biometanu. Z ko-
lei współpraca z tak silnym partnerem jak PGNiG 
daje nadzieję na szerokie wdrożenie opracowa-

nej technologii w gospodarce – dodaje prof. 
Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii 
UPP, w której znajduje się największe w kraju 
laboratorium biogazowe, gdzie realizowane są 
badania.

– Nasz projekt badawczo-rozwojowy wpi-
suje się w transformację energetyczną, przez 
którą przechodzimy. W tym procesie paliwem 
przejściowym będzie gaz ziemny, ale równole-
gle rozwijamy możliwości produkcji „zielonych” 
gazów ze źródeł odnawialnych – dodaje wice-
prezes PGNiG Arkadiusz Sekściński.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA
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Exalo Drilling S.A. z ultranowoczesnym 
urządzeniem wiertniczym

Exalo Drilling, z Grupy Kapi-
tałowej PGNiG, kupiło urządzenie 
wiertnicze HH 220 FA-EU, któ-
re należy do najnowszej generacji 
urządzeń wiertniczych. Inwestycja 
zapewni wzrost efektywności prac 
wiertniczych przy zachowaniu naj-
wyższych standardów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy i ochrony śro-
dowiska.

Urządzenie HH 220 FA-EU ma zastosowa-
nie w prowadzeniu klasycznych odwiertów lą-
dowych za węglowodorami, jak również przy 
realizacji odwiertów geotermalnych. Wiertnia 
zaprojektowana i wykonana przez firmę Drillmec 
SPA jest jedną z najnowocześniejszych na rynku 
wierceń lądowych. Jej konstrukcja odbiega od 
standardowych, opartych na wieżomasztach. 
Urządzenie to nie posiada wyciągu mechanicz-
nego, lecz maszt teleskopowy wysuwany za 
pomocą siłownika hydraulicznego, na którym 
zamontowany jest zintegrowany Top Drive 
z napędem elektrycznym, służący do obrotu 
zestawu wiertniczego. Dzięki zaawansowanym 
rozwiązaniom technicznym, w tym systemom 

hydraulicznym, większość operacji jest w pełni 
zautomatyzowana.

HH-220 został zaprojektowany z myślą 
o zwiększeniu wydajności i bezpieczeństwa 
prowadzonych prac. Co więcej, w porówna-
niu z urządzeniami o tej samej mocy i możli-

wościach, wiertnice HH zajmują mniejszą po-
wierzchnię. Konstrukcja została wyposażona 
również w system wygłuszeń w znaczący spo-
sób ograniczający emisję hałasu. Dzięki temu 
urządzenie HH 220FA-EU z powodzeniem może 
pracować na terenach silnie zurbanizowanych 

Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

Fot. K. Korona
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Fot. K. Korona Fot. K. Korona

Wiertacz Mariusz Rumiński i kierownik zmianowy Bartłomiej Zadworny. Fot. K. Korona
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Fot. K. Korona

Fot. K. Korona Fot. K. Korona
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np.: w granicach miast, w bezpośrednim są-
siedztwie zabudowań mieszkalnych czy kom-
pleksów wypoczynkowych. Zastosowano rów-
nież rozwiązania chroniące urządzenie podczas 
prac w warunkach zimowych.

29 lipca 2021 r. w miejscowości Iwierzyce 
(woj. podkarpackie) odbyła się prezentacja no-

wego urządzenia wiertniczego Exalo Drilling. 
W wydarzeniu udział wzięli: Paweł Majewski, 
Prezes Zarządu PGNiG SA, przedstawiciele 
Zarządu Exalo Drilling S.A., przedstawiciele 
branży naftowej oraz zajmujący się geotermią, 
samorządowcy, a gościem specjalnym był Piotr 
Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju. 
Prezentacja została poprowadzona przez Pre-
zesa Exalo Drilling S.A, Marcina Gawrońskiego, 
a jej zwieńczeniem była wizytacja urządzenia 
wiertniczego HH220 FA-EU.

Exalo Drilling S.A.

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej:Marcin Gawroński, Piotr Dziadzio, Paweł Majewski. Fot. K. Korona

Marcin Gawroński – Prezes Zarządu Exalo Drilling S.A. Fot. K. Korona

Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki 
Surowcowej Państwa. Fot. K. Korona

Paweł Majewski – Prezes Zarządu PGNiG SA. Fot. K. Korona

Uczestnicy uroczystości. Fot. K. Korona
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Na początku lipca tego roku odby-
ło się spotkanie przedstawicieli kon-
sorcjum badawczego projektu „Eko-
logiczne asfalty”. Zaprezentowano 
na nim postęp prac badawczych, któ-
rych celem jest stworzenie drogowej 
nawierzchni asfaltowej, redukującej 
zanieczyszczenia atmosferyczne w ob-
szarze pasa drogowego.

Projekt „Ekologiczne asfalty” jest reali-
zowany przez konsorcjum, w skład którego 
wchodzi Politechnika Gdańska (PG) i spółka 
LOTOS Asfalt z wykorzystaniem dofinansowa-
nia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBiR). Opracowana w rezultacie drogowa 
nawierzchnia asfaltowa ma redukować zanie-
czyszczenia atmosferyczne w obszarze pasa 
drogowego. Ma to w szczególności dotyczyć 
ograniczenia stężenia toksycznych i szkodli-
wych substancji, zawartych w spalinach pojaz-
dów, m.in. benzo(a)pirenu, tlenku azotu (NOx) 
i lotnych związków organicznych, których emi-
sja wynika z dużego natężenia ruchu pojazdów 
w obszarach miejskich.

Podczas wizyty na Wydziale Chemicznym PG 
prof. Anna Zielińska-Jurek z zespołem zaprezento-
wała innowacyjny, skonstruowany specjalnie na 
potrzebę projektu, układ do badania degradacji 
zanieczyszczeń powietrza w obecności lepiszczy 
modyfikowanych materiałem fotokatalitycznym.

– Obecnie trwają prace nad dobraniem 
właściwego składu ekologicznego asfaltu i sku-
tecznej modyfikacji składników, aby uzyskać jak 
największą efektywność redukcji zanieczyszczeń 
atmosferycznych, znajdujących się w rejonie 
pasa drogowego – podkreśla prof. Zielińska-Ju-
rek. – W celu stworzenia jak najlepiej działają-
cego w praktyce rozwiązania, współpracujemy 
intensywnie z naukowcami z Wydziału Inżynie-
rii Lądowej i Środowiska oraz z technologami 
z gdańskiej rafinerii. Liczymy, że synergia działań 
przyniesie sukces – dodaje.

W Laboratorium Drogowym, znajdującym 
się na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska 
PG, prof. Piotr Jaskuła pokazał specjalistyczny 
sprzęt i metody badawcze do testowania wła-
ściwości fizyko-mechanicznych ekologicznych 
asfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych 
i skuteczności ich działania w czasie eksplo-
atacji. Ciekawostką było urządzenie zakupione 
specjalnie na potrzeby tego projektu, w którym 
próbki asfaltowej nawierzchni drogowej pod-

dawane będą przyspieszonemu przecieraniu 
w celu symulacji warunków rzeczywistych, po-
przez wywoływanie sił stycznych (ścinających) 
ogumionym kołem, pozbawiając nawierzchnię 
powierzchniowej otoczki asfaltu. Następnie wy-
konany zostanie na nich pomiar efektywności 
redukcji zanieczyszczeń w czasie eksploatacji, 
w komorze pomiarowej do badania degradacji 
zanieczyszczeń na Wydziale Chemicznym.

pasa drogowego. Chodzi tu przede wszystkim 
o zdrowie mieszkańców i tworzenie rozwiązań, 
które znacznie poprawią sytuację w polskich 
miastach – dodaje Krzysztof Rodzik, członek Za-
rządu LOTOS Asfalt.

Kolejnym kamieniem milowym po stworze-
niu ekologicznego lepiszcza asfaltowego, będzie 
zaprojektowanie i dobór mieszanki mineralno-
-asfaltowej o rozwiniętej powierzchni właściwej 
i makrostrukturze, tak aby nawierzchnia w jak 
największej skali oczyszczała powietrze. Ostatnim 
etapem będzie weryfikacja skuteczności działania 
nawierzchni ekologicznej podczas eksploatacji 
drogi na pełnowymiarowym odcinku testowym.

LOTOS Asfalt oferuje klientom szeroką gamę 
asfaltów: drogowych, modyfikowanych MODBIT, 
przemysłowych i specjalistycznych. Ostatnimi laty 
spółka wprowadziła na polski rynek budownic-
twa drogowego nowatorskie produkty: asfalty 
modyfikowane z dodatkiem gumy (MODBIT CR), 
asfalty drogowe WMA oraz asfalty wysokomody-
fikowane MODBIT HiMA do budowy nawierzchni 
długowiecznych. Spółka stale poszerza zakres 
swoich możliwości poprzez innowacyjny rozwój 
swojej oferty, dlatego oprócz działalności produk-
cyjnej prowadzonej w Gdańsku, wykorzystuje 
potencjał zakładów produkcyjnych w Jaśle oraz 
Czechowicach-Dziedzicach do produkcji boga-
tego asortymentu asfaltów specjalnych. LOTOS 
Asfalt to również producent i dostawca nisko-
siarkowych morskich paliw żeglugowych MGO, 
RMD80 spełniających bardzo rygorystyczne 
wymagania ekologiczne na Bałtyku. W ramach 
zakładu produkcyjnego EFRA w Gdańsku spółka 
prowadzi na rzecz Grupy LOTOS pogłębiony prze-
rób ropy naftowej.

Biuro Prasowe
Grupa LOTOS S.A.

Coraz bliżej opracowania asfaltu 
redukującego smog

Od lewej: prof. Piotr Jaskuła (PG), Krzysztof Rodzik (LOTOS Asfalt), Cezary Godziuk (LOTOS Asfalt). Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

– Realizacja tego typu projektów wynika 
z przyjętej przez spółkę strategii polegającej na 
aktywnym poszukiwania nowych rozwiązań, 
które pozwolą na wdrożenie do sprzedaży inno-
wacyjnych i ekologicznych produktów – tłumaczy 
Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt.

– Stawiamy na proekologiczne rozwiąza-
nia, które w przyszłości mogą pomóc ograni-
czyć zanieczyszczenia atmosferyczne w obrębie 
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„Złoty spaw” na interkonektorze 
 gazowym Polska-Słowacja

3 sierpnia br. spółki GAZ-SYS-
TEM i Eustream a.s na granicy Pol-
ski ze Słowacją wykonały symbolicz-
ny „złoty spaw” na gazociągu, który 
łączy systemy gazowe obu krajów.

„Złoty spaw” połączy gazowe systemy prze-
syłowe Polski i Słowacji. Ten interkonektor, po-
dobnie jak układany dziś na dnie Bałtyku Baltic 
Pipe, umożliwi realizację śmiałego projektu. Od 
Bałtyku po gór szczyty, i dalej aż na południe 
kontynentu, ma popłynąć gaz sprowadzany 
z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego lub 
jako LNG z całego świata. Budowa prowadzo-
na w tym pięknym i trudnym terenie to dobry 
przykład, że biegnąca grzbietem Karpat granica 
sprzyja współpracy naszych narodów” – powie-
dział minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu 
ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

„Połączenie systemów gazowych Polski 
i Słowacji przyczyni się do zwiększenia regional-
nego bezpieczeństwa dostaw gazu i jest waż-
nym elementem współpracy Państw w ramach 
inicjatywy Trójmorza. Zaawansowanie prac 
budowlanych na interkonektorze obecnie sięga 
ponad 90%. Zakończenie inwestycji i urucho-
mienie gazociągu planujemy zgodnie z wcze-
śniej deklarowanymi na rynku terminami, czyli 
w I kwartale 2022 roku” – powiedział Prezes 
Zarządu GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

„Spoina transgraniczna symbolizuje wielki 
postęp w pracach budowlanych zarówno po 
stronie polskiej, jak i słowackiej. Nowe połą-
czenie przyniesie ogromne korzyści dla regionu 
Europy Środkowo-Wschodniej i chciałbym po-
dziękować przede wszystkim naszym partne-
rom, którzy pomagają w urzeczywistnieniu tego 

Po stronie polskiej budowa interkonektora ru-
szyła we wrześniu 2019 roku, po stronie sło-
wackiej rok wcześniej.

Pomimo trudnego terenu oraz  przeszkód 
na obszarze Kotliny Sanu, Pogórza Bukowskiego 
i Beskidu Niskiego prace budowlane są na bar-
dzo zawansowanym etapie. Podczas realizacji 
projektu w Polsce wykonano ponad 20 przekro-
czeń bezwykopowych. Zrealizowano też najdłuż-
szy w Polsce horyzontalny przewiert sterowany 
(HDD) w podłożu skalnym pod rzeką Sanoczek na 
głębokości ok. 50 m i o długości 1124 m.

Budowa gazociągu jest inwestycją o zna-
czeniu europejskim, współfinansowaną przez 
Unię Europejską w ramach instrumentów „Łą-
cząc Europę” (CEF - Connecting Europe Facility) 
oraz „Transeuropejska sieć energetyczna” (Trans 
European Networks – Energy – TEN-E).

Komisja Europejska w październiku 2013 
roku przyznała inwestycji status „Projektu 
wspólnego zainteresowania” (PCI - Project of 
Common Interest) i podtrzymała go w kolejnych 
listach publikowanych co dwa lata.

Nowy gazociąg Polska-Słowacja jest rów-
nież częścią planowanej inicjatywy European 
Hydrogen Backbone.

Biuro prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.

projektu" – mówił Dyrektor Generalny Eustream 
as, Rastislav Ňukovič. 

Interkonektor Polska – Słowacja ma długość 
łączną ok. 164 km i średnicę DN 1000. Trasa 
gazociągu po stronie polskiej (Strachocina – 
Granica RP) wynosi 61,3 km i przechodzi przez 
teren trzech gmin województwa podkarpac-
kiego: Sanok, Bukowsko i Komańcza. Długość 
interkonektora po stronie słowackiej wynosi ok. 
103 km i kończy się na tłoczni gazu Veľké Ka-
pušany na Słowacji. Gazociągiem będzie można 
przesłać do 4,7 mld m3 gazu rocznie w stronę 
Słowacji lub 5,7 mld m3/rok w stronę Polski. 

Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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Jerzy 
Zagórski

Już 500 cystern z LNG od PGNiG 
wyjechało z Kłajpedy

Pięćsetna autocysterna ze skroplonym 
gazem ziemnym załadowanym przez PGNiG 
w stacji przeładunkowej LNG w Kłajpedzie na 
Litwie wyruszyła do odbiorcy. Wyraźnie ro-
śnie tempo sprzedaży gazu ziemnego z tam-
tego kierunku.

Łączny wolumen sprzedaży z Kłajpedy od 
początku użytkowania stacji przeładunkowej 
przez PGNiG – od kwietnia 2020 roku – prze-
kroczył już 9 tys. ton LNG. W samym pierwszym 
półroczu 2021 roku sprzedaż z Kłajpedy wynio-
sła 4558 ton skroplonego gazu ziemnego, co 
odpowiada 69 365 MWh energii.

– Rośnie dynamika naszej sprzedaży LNG 
z Litwy. Widać to na przykładzie pół tysiąca ła-
dunków. W ciągu pierwszego roku użytkowania 
stacji w Kłajpedzie wyjechało stamtąd około 
300 autocystern z naszym gazem. Zaś sprzedaż 
kolejnych około 200 ładunków zajęła nam już 
tylko niespełna cztery miesiące – mówi Paweł 
Majewski, Prezes Zarządu PGNiG. – Rosnący 
popyt na skroplony gaz ziemny związany jest 
z między innymi z coraz większą liczbą stacji re-
gazyfikujących LNG, z których ponad 20 działa 
w województwach podlaskim i mazowieckim, 
a więc w rejonach będących w zasięgu stacji 
w Kłajpedzie  – dodaje Prezes PGNiG.

PGNiG jest wyłącznym użytkownikiem sta-
cji przeładunku LNG w Kłajpedzie, która należy 
do Klaipedos Nafta. W tym czasie odebrało już 
tam sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego. 
LNG po przeładowaniu do autocystern wyjeżdża 
do odbiorców. Wśród kontrahentów jest spółka 
PGNiG Obrót Detaliczny, dla której ładunki LNG 
wożą z Litwy autocysterny firmy Gas-Trading na-
leżącej do Grupy PGNiG.

Laboratorium PGNiG pomaga 
poprawiać efektywność 
energetyczną i tworzyć 
gospodarkę wodorową

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Ba-
dawcze PGNiG rozpoczęło akcję promowa-
nia wzorcowania przyrządów pomiarowych. 
Z usługi mogą skorzystać wszystkie firmy, 
które w swojej działalności posługują się 
urządzeniami pomiarowymi.

Gazomierze, amperomierze, woltomierze, 
termometry przemysłowe, przepływomierze 
i wiele innych przyrządów, w tym także moni-
torujące jakość powietrza np. pod kątem zanie-
czyszczenia smogowego. Wszystkie powinny 
być wzorcowane, by spełniać odpowiednie wy-
magania – oddawać prawidłowe i wiarygodne 
wartości pomiarów.

W PGNiG wzorcowaniem przyrządów po-
miarowych zajmuje się Centralne Laboratorium 
Pomiarowo-Badawcze, którego eksperci pod-
kreślają, jak ważna jest to czynność choćby dla 
poprawy efektywności energetycznej. Usługę 
wykonuje wysoko wyspecjalizowana kadra 
w oparciu o specjalistyczny sprzęt do wzorco-
wania i akredytowane metody.

Z oferty mogą skorzystać nie tylko firmy 
z branży gazowej, ale szeroko pojęte instytucje, 
które zajmują się pomiarami – m.in. inspekto-
raty, uczelnie, służby państwowe, instytucje 
medyczne, podmioty z branży motoryzacyjnej 
i spożywczej.  

– Ocena efektywności energetycznej nie 
jest możliwa do przeprowadzenia bez wiary-
godnych przyrządów pomiarowych. Wiary-
godnych, czyli wywzorcowanych. Tylko takie 
pozwalają na poprawne rozliczanie się z zużycia 
energii i rzetelną ocenę korzyści stosowania jej 
nowych źródeł – wyjaśnia Arkadiusz Sekściński, 
wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. 

Podczas wzorcowania w CLPB wykorzystuje 
się wzorce, które dają gwarancję prawidłowych 
pomiarów. Jako jedyne w Polsce laboratorium 
posiada stanowisko wzorcowania gazomierza, 
którego przepustowość wynosi 6500 m sześc. 
w ciągu jednej godziny. Wzorcowanie gazomie-
rzy i przepływomierzy stosuje się nie tylko dla 
firm dystrybuujących gaz ziemny. W podobny 
sposób wzorcuje się przyrządy mierzące prze-
pływ gazów technicznych w firmach zajmują-
cych się np. produkcją nawozów.  

– Jeśli zakładamy przesyłanie sieciami ga-
zowymi wodoru zmieszanego z gazem ziemnym 
to wcześniej musimy zbadać, jak pod wpływem 

takiej mieszaniny zachowa się urządzenie po 
stronie odbiorcy, które przystosowane jest tyl-
ko do odbioru gazu ziemnego. Zastosowanie 
wzorcowania nie tylko pozwoli zbadać wpływ 
dodatku wodoru na wskazania przyrządów po-
miarowych w takim urządzeniu, ale także od-
powiednio je ustawić pod kątem prawidłowych 
obliczeń nowego rodzaju paliwa – mówi wice-
prezes PGNiG.  

Wzorcowanie musi odbywać się w od-
powiednich warunkach, np. przy zachowaniu 
stałej temperatury otoczenia. Centralne La-
boratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG jest 
jednym z niewielu takich miejsc w Polsce, gdzie 
przeprowadzenie takiej czynności jest możliwe. 
Rocznie wydaje kilka tysięcy dokumentów doty-
czących wzorcowania lub badania przyrządów 
pomiarowych.

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badaw-
cze jest Oddziałem PGNiG SA. Świadczy usługi 
zapewniające poprawność i rzetelność w pomia-
rach ilościowych i jakościowych gazu ziemnego. 
Laboratorium posiada akredytację PCA jako la-
boratorium badawcze, pomiarowe oraz jako jed-
nostka certyfikująca, co gwarantuje bezstronność 
oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Pełna oferta CLPB znajduje się na stronie: 
www.pgnig.pl/clpb/oferta

PGNiG planuje kupić więcej gazu 
od Venture Global LNG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two zawarło porozumienia z Venture Global 
Plaquemines oraz Venture Global Calcasieu 
Pass dotyczące warunków zakupu dodatko-
wych 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego 
rocznie przez 20 lat. W efekcie, łączny wolu-
men LNG, które PGNiG będzie odbierać od 
Venture Global LNG, może wzrosnąć do 5,5 
mln ton rocznie.

– Gaz skroplony odgrywa kluczową rolę 
w realizacji strategicznych aspiracji PGNiG. Jest 
to zasadniczy element dywersyfikacji naszego 
portfela importowego i służy wzmocnieniu bez-
pieczeństwa energetycznego naszych odbiorców. 
Jednocześnie, chcemy wykorzystać LNG do inten-
sywnego rozwoju naszej działalności handlowej 
na globalnym rynku gazu ziemnego. Rozszerze-
nie naszej współpracy z Venture Global LNG wpi-
suje się w realizację obu tych celów – powiedział 
Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Porozumienia podpisane przez PGNiG i ame-
rykańskie spółki dotyczą aneksowania umów 
podpisanych przez strony w 2018 roku i zwięk-
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szenia przewidzianych w nich wolumenów sprze-
daży skroplonego gazu ziemnego. W przypadku 
kontraktu z Venture Global Calcasieu Pass, aneks 
zakłada wzrost ilości kupowanego przez PGNiG 
gazu o 0,5 mln ton do 1,5 mln ton rocznie. Z ko-
lei aneksowanie umowy z Venture Global Plaqu-
emines, umożliwi zwiększenie wolumenu o 1,5 
mln ton do 4,0 mln ton LNG rocznie. Podpisanie 
obu aneksów będzie oznaczało, że łączny wo-
lumen skroplonego gazu ziemnego, jaki PGNiG 
będzie odbierało od spółek Venture Global, wzro-
śnie łącznie do 5,5 mln ton rocznie, a więc do ok. 
7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji, 
przez 20 lat.

Aneksowane umowy to kontrakty w formu-
le free-on-board (FOB), co oznacza, że za odbiór 
zakupionego gazu odpowiada kupujący, czyli 
PGNiG. Kontrakty mają być realizowane w dwóch 
terminalach skraplających – Calcasieu Pass oraz 
Plaquemines nad Zatoką Meksykańską. Pierwszy 
z nich ma rozpocząć działalność w 2023 roku.

Grupa PGNiG powiększa flotę 
gazowców

PGNiG Supply & Trading zawarło umowę 
czarteru dwóch zbiornikowców do przewozu 
skroplonego gazu ziemnego. Jednostki zostaną 
zbudowane specjalnie na potrzeby Grupy Kapi-
tałowej PGNiG i wejdą do użytku w pierwszej 
połowie 2024 roku.

PGNiG Supply & Trading (PST) z GK PGNiG 
oraz Knutsen OAS Shipping podpisały umowę 
czarteru dwóch zbiornikowców do przewozu 
skroplonego gazu ziemnego. Każda z jednostek 
będzie miała pojemność ok. 174 tys. m sześc. PST 
będzie ich wyłącznym użytkownikiem przez 10 lat 
z możliwością przedłużenia.

– Konsekwentnie rozwijamy pozycję PGNiG 
na międzynarodowym rynku LNG. Czarter zbior-
nikowców jest ważnym krokiem do realizacji 
naszych planów w tym zakresie. To optymalne 
rozwiązanie, zapewniające pewność a zarazem 
elastyczność operacji logistycznych, które są 
istotnym elementem budowania przewagi kon-
kurencyjnej – powiedział Paweł Majewski, Prezes 
Zarządu PGNiG SA.

Gazowce, będące przedmiotem podpisanego 
właśnie kontraktu, zostaną dopiero zbudowane. 
Planowany termin oddania statków do użytku 
to 2024 rok. Są to kolejne zbiornikowce wyczar-
terowane przez PST. Umowa czarteru dwóch 
pierwszych została zawarta w 2020 roku, również 
z Knutsen OAS Shipping. Oba kontrakty przewidu-
ją, że armator będzie odpowiadał za dostarczenie 

statków, obsadzenie ich załogą oraz utrzymanie 
w odpowiednim stanie technicznym. Po stronie 
PST będzie kontrola handlowa nad jednostkami.

GK PGNiG chce wykorzystywać wyczartero-
wane gazowce do obsługi kontraktów w formule 
free-on-board (FOB) zawartych z amerykańskimi 
firmami. Formuła FOB przewiduje, że to nabywca 
ładunku odpowiada za jego odbiór w terminalu 
skraplającym, może jednak swobodnie decydo-
wać dokąd skierować zakupione paliwo.

Wszystkie cztery gazowce wyczarterowane 
przez PST będą jednostkami o pojemności 174 
tys. m sześc., co daje możliwość załadunku około 
70 tys. ton skroplonego gazu ziemnego. Oznacza 
to, że każdy ze zbiornikowców będzie w stanie 
przetransportować ładunek paliwa odpowiadają-
cy ok. 100 mln m sześc. gazu ziemnego w stanie 
lotnym.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Spotkanie OPEC bez komunikatu
końcowego

Wyznaczona na 1 lipca 18 sesja ministerial-
nego komitetu monitorującego OPEC i OPEC+ 
najpierw została przedłużona do 2 lipca i po 
kolejnym dniu bezowocnych obrad zakończona 
5 lipca bez komunikatu końcowego. Sekretarz 
generalny organizacji Mohammad Barkindo 
oświadczył: „18 posiedzenie komitetu monito-
rującego zostało odwołane”. W historii OPEC 
jest to sytuacja bez precedensu, nie ustalono 
nawet daty następnego spotkania. 

Już wcześniej mówiono o zamiarach Rosji 
i Arabii Saudyjskiej aby pokryć deficyt ropy na 
rynku w IV kwartale br. szacowany przez OPEC na 
2,3 mln b/d (313 tys. t/d) i zwiększyć produkcję 
o 400 tys. b/d (54,4 tys. t/d) co miesiąc od sierp-
nia do końca roku. Wewnętrzne tarcia w kartelu 
nie pozwoliły na porozumienie – zablokowały 
je Zjednoczone Emiraty Arabskie domagając się 
wyższego limitu wydobycia zamiast przyznanych 
3,2 mln b/d (435 tys. t/d). Obecna produkcja ZEA 
jest szacowana na 3,8 mln b/d (517 tys. t/d). 
Do Emiratów dołączył Kazachstan, co pogłębiło 
napięcia. W komentarzach po konferencji mini-
strów OPEC+ pojawiły się określenia w rodzaju 
„kryzys”, „rosnąca nieprzewidywalność” czy „roz-
grywki w kartelu”. Przed posiedzeniem 1 lipca 
cena ropy w koszyku OPEC wynosiła 74,84 USD/
baryłkę, 5 lipca 75,71 USD i 6 lipca 75,94 USD. 
Na giełdach zmiany były większe, przy zamknię-
ciu sesji na NYMEX 6.07br. cena ropy WTI wzro-
sła do 76,48 USD, najwięcej od listopada 2014 r. 

Ropa Brent kosztowała odpowiednio 75,54 USD, 
77,16 USD i 74,84 USD. 

Wydawało się, że sytuacja jest patowa 
i będzie się przedłużać, jednak 14 lipca pojawił 
się komunikat, że Zjednoczone Emiraty Arabskie 
zgodziły się na propozycję Arabii Saudyjskiej 
przedłużenia redukcji wydobycia do grudnia 
2022 r. Jednocześnie ZEA uzyskały aprobatę na 
zwiększenie przyznanego im limitu produkcji 
z obecnych 3,17 mln b/d (431 tys. t/d) do 3,65 
mln b/d (496 tys. t/d). Nadal nie wyznaczono 
daty spotkania komitetu ministerialnego.

Biały Dom i Rosja są zainteresowane 
negocjacjami w OPEC+

Fiasko spotkania OPEC+ w sprawie wielko-
ści wydobycia w dniach 1-5 lipca rzeczywiście 
wprowadziło spore zamieszanie na rynkach i za-
niepokoiło nie tylko maklerów. Dowodem tego 
jest komunikat Białego Domu o zainteresowa-
niu rządu przebiegiem negocjacji i jednocześnie 
wyrażający opinię o potrzebie uznania kompro-
misowego rozwiązania przez obie strony spo-
ru. Podkreślono wpływ OPEC+ na pobudzenie 
gospodarki światowej po pandemii COVID-19, 
zwrócono też uwagę na wzrost ceny ropy Brent 
powyżej 77 USD za baryłkę, do najwyższego 
poziomu od 2018 r. Rząd USA zastrzega, że nie 
jest stroną w pertraktacjach, uważa jednak „sta-
bilne warunki na rynku ropy za potrzebne do 
osiągnięcia celu jakim jest niezawodna i pewna 
energia”. W komunikacie jest również informa-
cja o wysłannikach rządu skierowanych do sto-
lic państw arabskich z zadaniem przekonywania 
do osiągnięcia porozumienia. 

Żywo zainteresowana załagodzeniem 
konfliktu w OPEC i osiągnięciem porozumienia 
jest Rosja. Zwyżka cen ropy była korzystna dla 
budżetu, ale jeszcze ważniejsza jest zgoda na 
zwiększenie wydobycia. Zjednoczone Emiraty 
Arabskie zgadzają się na podniesienie produkcji 
o 2 mln b/d (272 tys. t/d), ale tylko do końca 
roku, co nie zapewnia długofalowego i stabilne-
go zaopatrzenia rynku. Dlatego też obserwuje 
się zakulisowe działania Moskwy aby doprowa-
dzić Rijad i Abu Zabi do stołu rokowań. Podobne 
informacje napływają z Kuwejtu, który również 
zaangażował się do łagodzenia rozbieżności 
w stanowiskach Arabii Saudyjskiej i Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich.

Dotychczas, upływie tygodnia od przerwa-
nia posiedzenia OPEC+, nie ma żadnego postę-
pu w tych staraniach, nikt nawet nie zapropono-
wał przybliżonej daty spotkania antagonistów, 
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W raporcie opisano również ważne ele-
menty tego złożonego i skomplikowanego pro-
cesu zmienionej gospodarki jak rola bioenergii, 
wychwytywania CO2 i zmian zachowań społecz-
nych, których wpływ i przebieg trudno dokład-
nie przewidzieć. Skala i szybkość priorytetowych 
działań nakreślonych w raporcie, koniecznych 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 
2050 r. sprawia, że są to obecnie być może naj-
większe wyzwania dla ludzkości – mówi Fatih 
Birol, dyrektor MAE. Warunkiem powodzenia 
tych zamierzeń są wiarygodne i zdecydowane 
działania rządów, podporządkowane w znacz-
nie większym stopniu współpracy międzynaro-
dowej. Jest to newralgiczny punkt, gdyż często 
przyjmowanie i uchwalanie lokalnych progra-
mów przebiega w miarę sprawnie, ale później 
ich wdrażanie jest powolne i harmonogramy nie 
są dotrzymywane.

Jako węzłowe problemy warunkujące reali-
zację całego planu osiągnięcia stanu zeroemisyj-
nego MAE wymienia wstrzymanie decyzji o bu-
dowie nowych kopalń węgla i w ogóle projektów 
inwestycyjnych w poszukiwania i eksploatację 
paliw kopalnych. Do roku 2035 powinna być 
zakończona sprzedaż samochodów z silnikami 
spalinowymi i do roku 2050 sektor energii elek-
trycznej powinien osiągnąć neutralność emisyjną.

Jak podkreślono w raporcie, pole manewru 
w urzeczywistnieniu tego planu jest wąskie, np. 
oznacza wyprodukowanie 18-krotnie więcej sa-
mochodów elektrycznych niż w 2020 r., 4 razy 
więcej energii ze źródeł odnawialnych i znaczne 
zmniejszenie udziału energii w tworzeniu docho-
du narodowego. W odniesieniu do fotowoltaiki 
oznacza to zwiększenie produkcji energii do 630 
GW w 2030 r., w energii wiatrowej do 390 GW, 
czyli codziennie powinna być uruchamiana jed-
na farma fotowoltaiczna wielkości największego 
obiektu funkcjonującego obecnie na świecie! 
Inne zastrzeżenie dotyczy nowych technologii re-
dukcji emisji CO2 – do 2030 r. nowe technologie 
będą miały 15% udziału, ale do 2050 r. mają sta-
nowić niemal 50%, a przecież mowa o metodach 
i procesach dopiero opracowywanych i rozwija-
nych, niektóre mogą się nie sprawdzić.

Jednym z kluczowych elementów transfor-
macji jest dostęp do energii elektrycznej. Według 
szacunków MAE dotyczy to 785 mln ludzi pozba-
wionych możliwości gotowania posiłków i za-
pewnienie im możliwości korzystania z elektrycz-
ności poprawiłoby warunki życia i przyczyniło się 
do podniesienia stanu zdrowia. Łącznie na świe-
cie sprawa braku lub utrudnionego dostępu do 
energii elektrycznej dotyka 2,6 mld osób. Koszt 
wyeliminowania tej dyskryminacji ocenia się na 
540 mld USD rocznie, co stanowi znaczną kwotę, 
jednak jest to 1% przeciętnej wielkości nakładów 
inwestycyjnych sektora energii.

Jak zaznaczono w raporcie, rekomendacje 
i wskaźniki zawarte w nim powinny być rozpa-
trzone przez konferencję COP26, przyjęte i wdro-
żone bez zwłoki. Przewodniczącym COP26 został 
wybrany Alok Sharma, b. brytyjski sekretarz stanu 
w departamencie gospodarki, energii i strategii 
przemysłowej. Swoją rolę określa jako „wprowa-
dzenie świata na drogę zmniejszania emisji aż do 
osiągnięcia poziomu zero”. 

Pozostaje pytanie, jaka część tych zaleceń 
zostanie zaakceptowana i uchwalona, a jeszcze 
większe wątpliwości budzi etap realizacji. Przy-
kład W. Brytanii, która w marcu przedłużyła waż-
ność koncesji na Morzu Północnym uzasadniając 
to koniecznością pokrycia zapotrzebowania kraju 
na ropę i gaz, jak również utrzymania miejsc pra-
cy – trudność w pogodzeniu celów transforma-
cji Brytanii, która w marcu przedłużyła ważność 
koncesji na Morzu Północnym uzasadniając to ko-
niecznością pokrycia krajowego zapotrzebowa-
nia na ropę i gaz, jak również  utrzymania miejsc 
pracy – trudności w pogodzeniu celów transfor-
macji z doraźnymi potrzebami gospodarczymi. – 
trudność w pogodzeniu celów transformacji 

Nowy Zielony Ład prezydenta 
Bidena i jego przyjęcie w USA

Już w pierwszych dniach po objęciu urzę-
du prezydent Joe Biden rozpoczął wydawanie 
rozporządzeń stanowiących realizację zapowie-
dzi z kampanii wyborczej. Jednym z nich było 
rozporządzenie z 27 stycznia br. o zawieszeniu 
wydawania nowych koncesji na poszukiwania 
ropy i gazu na terenach federalnych. Na tej pod-
stawie Departament Zasobów Wewnętrznych 
(Department of Interior), któremu podlega Biuro 
Zarządzania Terenami Publicznymi (BLM) kontro-
lujące wykorzystanie terenów federalnych i nad-
zorujące przyznawanie koncesji na poszukiwania 
i eksploatację zasobów naturalnych przystąpił do 
przeglądu wydanych koncesji nie określając ter-
minu zakończenia procedury, co spowodowało 
wstrzymanie wydawania koncesji.

Stan Luizjana wspierany przez 12 innych 
stanów wystąpił z powództwem przeciwko 
Departamentowi Zasobów Wewnętrznych 
o naruszenie przepisów ustaw o procedurach 
administracyjnych (APA), o Zewnętrznym Szel-
fie Kontynentalnym (OCSLA) i o koncesjach dot. 
bogactw mineralnych (MLA). Sędzia federalny 
stanu Luizjana T. Doughty 15 czerwca br. wy-
dał zalecenie przywrócenia poprzedniego stanu 
prawnego w tej sprawie. Uznał, że zawieszenie 
koncesji nastąpiło w wyniku poprawek wprowa-

ale pośpiech i intensywność tych działań świad-
czą, że nie jest to tylko sprzeczka między dwoma 
sąsiadami z Zatoki Arabskiej.

Nowy interkonektor Serbia-Węgry
Na granicy serbsko-węgierskiej w miejsco-

wości Horgosz w pobliżu Segedynu 4 lipca br. 
odbyła się uroczystość wykonania „złotych spa-
wów” – połączenia ostatnich odcinków gazo-
ciągu łączącego system węgierski z magistralą 
w Serbii. Jest to tylko 15-kilometrowy odcinek, 
ale planowane w październiku br. przekazanie 
do eksploatacji będzie miało duże znaczenie 
w dywersyfikacji dostaw gazu dla Węgier. Może 
to być gaz z Azerbejdżanu przesyłany Gazocią-
giem Południowym (po ukończeniu połączenia 
z Grecji przez Bułgarię i Serbię) lub gaz rosyjski 
transportowany gazociągiem TurkStream przez 
Morze Czarne. Przepustowość tego połączenia 
wyniesie 6,5 mld m3 rocznie z możliwą rozbudo-
wą do 8,5 mld m3. Jest to szósty interkonektor 
na granicy Węgier. W inwestycji uczestniczyły: 
węgierski operator Foldgazszallito.zrt i serbski 
Gastrans.

Raport Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej

Opublikowany w maju br. raport Między-
narodowej Agencji Energetycznej (MAE) ma być 
podstawowym materiałem dla Konferencji ONZ 
nt. Zmian Klimatycznych COP26, która odbędzie 
się w listopadzie w Glasgow. Jak szeroki jest za-
kres zawartych w nim problemów i jak ważne są 
sformułowane tam zadania świadczy tytuł „Plan 
działań globalnego sektora energetycznego do 
osiągnięcia poziomu zero emisji do roku 2050” 
(Net-Zero by 2050: a Roadmap for the Global 
Energy Sector”). Cel nadrzędny to niedopusz-
czenie do wzrostu średniej temperatury powyżej 
1,5° C i MAE uważa go za osiągalny, chociaż 
dostrzega wiele trudności na tej drodze i koniecz-
ne będzie podjęcie bezprecedensowych kroków 
w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzy-
stywania energii. Jednocześnie działania te mu-
szą być podporządkowane zapewnieniu stabilne-
go, wydajnego i dostępnego zasilania w energię, 
dostępu do uniwersalnych rodzajów energii 
i umożliwienia mocnego wzrostu gospodarki. 
Gospodarka energetyczna będzie zdominowana 
przez źródła odnawialne.
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dzonych do ustaw uchwalonych przez Kongres, 
czego rząd i Dep. Zasobów nie mogły zrobić. Za-
lecenie nie rozstrzyga sprawy, ale otwiera drogę 
do dalszego postępowania sądowego. Formal-
nie jest to sprawa stan Luizjana vs. Joe Biden.

Moratorium na udzielanie koncesji było też 
przedmiotem przesłuchania w Senacie 23 czerw-
ca br. Sekretarz stanu w Departamencie Zasobów 
Wewnętrznych, Deb Haaland, odpowiadając na 
pytania senatorów republikańskich oświadczyła, 
że nie ma planów zakazu wydawania koncesji, 
wznowienie postępowań nastąpi na początku 
lata po zakończeniu raportu podsumowującego 
i oceniającego, w jakim stopniu obecne koncesje 
zapewniają podatnikom należyty zwrot nakła-
dów z ich inwestycji. Krytycy moratorium argu-
mentują, że wstrzymanie wierceń na terenach 
federalnych nie przyniesie korzyści klimatycznych, 
bo firmy naftowe będą poszukiwać ropy i gazu 
w innych rejonach. Przypominają, że z lądowych 
i morskich terenów federalnych pochodzi 23% 
produkcji ropy i 12% produkcji gazu. Z drugiej 
strony należy pamiętać, że zmniejsza się ogólna 
powierzchnia koncesji na gruntach federalnych, 
spada też udział ropy z tych obszarów z 30,2% 
w 2008 r. do 23,7% w 2018 r.

Jednak podłożem wszystkich protestów 
i działań blokujących jest sprzeciw wobec poli-
tyki klimatycznej i programu Nowego Zielonego 
Ładu prezydenta Bidena. Wspiera je nie tylko 
przemysł naftowy, lecz także duże grupy spo-
łeczne w stanach „naftowych”.

Konieczność eliminacji spalania 
i wycieków gazu

Cele klimatyczne i transformacja energe-
tyczna do tej pory do tej pory były troską nie-
których wielkich organizacji międzynarodowych 
i rządów, teraz w USA pojawiają się inicjatywy 
władz lokalnych, które zaczynają dostrzegać 
wagę tych problemów. Dotyczy to szczególnie 
rejonów, gdzie prowadzona jest eksploatacja 
złóż ropy i gazu. Stan Nowy Meksyk z permskimi 
basenami Delaware i San Juan jest przykładem, 
gdzie dostrzeżono wpływ zwiększonej emisji 
metanu w czasie operacji wiertniczych i eksplo-
atacji i wyciągnięto wnioski w postaci zmiany 
przepisów dotyczących tej działalności. Guber-
nator Michelle L. Grisham w marcu br. wydała 
zarządzenia wykonawcze zaostrzające warunki 
spalania gazu i redukcji wycieków i nieszczelno-
ści w uzbrojeniu odwiertów oraz w instalacjach 
przeróbki i przesyłu. Portal Hart Energy określa 
te przepisy jako najsurowsze w USA. 

W 2018 r. Służba Geologiczna USA oszaco-
wała zasoby wydobywalne basenu Delaware na 
6 mld 256 mln t ropy i 7,95 bln m3 gazu. Ponad 
50 firm wydobywa miliony baryłek ropy dzien-
nie, a za tym stoi 18000 pracowników i 100 tys. 
osób zatrudnionych w branżach zaplecza i ob-
sługi (Nowy Meksyk zamieszkuje nieco ponad 
2 mln osób). Dochody z ropy i gazu stanowią 
1/3 dochodów stanu. Raport Funduszu Ochrony 
Środowiska (EDF-Environmental Defense Fund) 
z listopada 2020 r. stwierdza, że emisja metanu 
wynosiła w ciągu roku 1,1 mln t, równowartość 
spalania paliw w 21 mln samochodów osobo-
wych i ciężarówek. Dane uzyskano z pomiarów 
satelitarnych. Częściowo było to samowolne 
spalanie gazu w pochodniach i co roku z tego  
powodu i w wyniku wycieków, nieszczelności 
instalacji i ubytków marnotrawiony jest gaz 
o wartości handlowej 271 mln USD. Straty 
w podatku stanowym i opłatach eksploatacyj-
nych wynoszą rocznie 43 mln USD.

Podobne badania prowadził stanowy Od-
dział Ochrony Środowiska (NMED-New Mexico 
Environmental Division) wchodzący w skład 
federalnej Agencji Ochrony Środowiska EPA. 
Pomiary wykonywano w poczerwieni z heli-
koptera. Ustalono, że wycieki są większe niż się 
spodziewano, 5,5% sprawdzanych zbiorników 
wykazuje wycieki metanu i lotnych związków 
organicznych. Gaz był spalany w 1400 otwo-
rach, w 58 wypuszczano metan do atmosfery 
(ma to 21 razy większy wpływ na ocieplenie 
klimatu niż produkty spalania gazu, bo głów-
nie jest to CO2). Procent wycieków w basenie 
Delaware w 2020 r. wynosi 5% i jest o wiele 
wyższy niż wynik pomiarów z tego samego ob-
szaru (2%0 Z 2019 r. W basenie San Juan wy-
cieki stanowią 3%, ale nie można ich porównać 
z rokiem 2019 z powodu braku wcześniejszych 
pomiarów.

Nowe przepisy stanowe wprowadzają spra-
wozdawczość dotyczącą strat gazu w sektorze 
upstream i midstream. Zabronione jest zarówno 
spalanie jak i wypuszczanie gazu do atmosfery. 
Na każdym etapie zagospodarowania złóż ropy 
i gazu powstaną zbiory danych do identyfikacji 
strat metanu. Operatorzy zdecydują, który sys-
tem kontroli najlepiej funkcjonuje. Zasadniczym 
celem jest osiągnięcie 98% wychwytywania do 
roku 2026.

Przemysł dostrzega ten problem i w 2014 r. 
powstała koalicja 16 firm gazowych nazwana 
Our Nation Energy Future (One Future) zakła-
dająca redukcję emisji metanu w całym kraju. 
Działalność One Future obejmuje likwidację sys-
temowych wycieków na wielu różnych etapach 
produkcji, dystrybucji, przesyłu, magazynowa-
nia i przetwarzania czyli w całym cyklu upstre-
am-midstream-downstream. One Future infor-

muje, że w okresie 2012-2018 wycieki metanu 
w całych Stanach obniżono o 77% (z 1,44% do 
0,37% ogólnej ilości wydobytego gazu).

Jerzy Zagórski

Źródła: BiznesAlert, FGSZ.zrt, Hart Energy, 
IEA, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 

Oil & Gas Journal, OPEC, Reuters, World Oil

Grupa ORLEN finalizuje badania 
geotechniczne dna Bałtyku

12 specjalistycznych jednostek rozpoczyna 
główny etap badań geotechnicznych dna Mo-
rza Bałtyckiego na obszarze planowanej farmy 
wiatrowej i trasie przyłącza. Zakończenie ba-
dań, planowane jeszcze w tym roku, pozwoli 
na opracowanie szczegółowego planu posa-
dowienia fundamentów pod turbiny oraz mor-
skie stacje elektroenergetyczne oraz ich połą-
czenia z lądową infrastrukturą przesyłową. 

– Budowę morskiej farmy wiatrowej chce-
my rozpocząć już w 2023 roku. To pionierska 
inwestycja, która nie tylko zmieni oblicze pol-
skiego systemu elektroenergetycznego, ale po-
zwoli nam również pozyskać nowe kompetencje 
w obszarze wielkoskalowych projektów zero-
emisyjnych. Badania geotechniczne są niezwy-
kle złożonym procesem, w który zaangażowane 
są dziesiątki wysokiej klasy specjalistów i za-
awansowany technologicznie sprzęt. Ich finali-
zacja pozwoli na opracowanie szczegółowego 
projektu technicznego, optymalnego dla har-
monogramu i ekonomiki projektu – powiedział 
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Baltic Power – partnerski projekt PKN OR-
LEN i Northland Power - finalizuje kluczowy etap 
przygotowań do inwestycji. Rozpoczynające się 
badania geotechniczne, w zależności od warun-
ków pogodowych, potrwają od ok. 12 do ok. 16 
tygodni. W tym czasie w morze, z kilku portów 
wypłynie łącznie 12 specjalistycznych jednostek, 
które będą operowały zarówno na obszarze 
morskiej farmy wiatrowej, jak i na trasie mor-
skiej części przyłącza elektroenergetycznego. Na 
liczącym ponad 130 km2 obszarze farmy zosta-
ną rozlokowane jednostki wykonujące odwierty 
do głębokości nawet kilkudziesięciu metrów. 
Podobny zakres prac, dostosowany do specyfiki 
inwestycji, zostanie wykonany na liczącej ponad 
30 kilometrów morskiej trasie przyłącza kablo-
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wego, wyprowadzającego energię z morza do 
stacji odbiorczej na lądzie.

Na bazie danych zebranych w trakcie wy-
konywania odwiertów i sondowań oraz ich 
późniejszej analizy projektanci przygotują m.in. 
ostateczny plan rozmieszczenia turbin wiatro-
wych, ich konstrukcji wsporczych czy rozmiesz-
czenia kabli na farmie i trasie wyprowadzenia 
mocy. Badania dna farmy na zlecenie Baltic 
Power realizuje brytyjska firma Gardline Limited. 
Za pomiary na trasie przyłącza odpowiada pol-
ska firma MEWO.

Budowa morskiej farmy wiatrowej to zło-
żone zadanie, które wymaga wieloetapowej 
kontroli procesów przygotowania i weryfikacji 
założeń projektowych. Jednym z najważniej-
szych narzędzi pozwalających uniknąć ryzyk, jest 
proces certyfikacji projektów. To zadanie Spółka 
powierzyła doświadczonej norweskiej firmie 
DNV, która zaangażowana jest w realizację tego 
typu zdań przy ok. 80% wszystkich projektów 
morskich farm wiatrowych na świecie. W ra-
mach podpisanej umowy firma przeprowadzi 
proces certyfikacji finalnego projektu morskiej 
farmy wiatrowej zgodnie z międzynarodowymi 
standardami IECRE.

Prace na terenie farmy oraz na trasie przy-
łącza kablowego poprzedzają trwające już 
badania UXO, czyli poszukiwania morskich 
niewybuchów. Jeszcze na etapie wstępnych 
badań geofizycznych realizowanych w 2019 
roku na potrzeby raportu środowiskowego, na 
terenie farmy wykryto kilkadziesiąt obiektów, 
które mogą stanowić zagrożenie na etapie 
prac konstrukcyjnych na morzu. Wśród nich 
pojawiły się m.in. fragmenty wraków statków, 
formacje skalne czy pozostałości z czasów II 
Wojny Światowej, w tym torpeda i prawdopo-
dobnie mina morska. Pogłębione badania UXO 
pozwolą zweryfikować już pozyskane dane 
i ewentualnie zidentyfikować inne elementy 
mogące stanowić zagrożenie na przyszłym 
morskim placu budowy.

Budowa morskiej farmy wiatrowej na Bałty-
ku jest jednym z kluczowych projektów rozwo-
jowych PKN ORLEN wpisujących się w strategię 
Koncernu, zakładającą inwestycje w nisko- i ze-
roemisyjne źródła wytwarzania. Prace nad roz-
wojem morskiej energetyki wiatrowej Koncern 
prowadzi poprzez spółkę Baltic Power, która 
posiada koncesję na budowę farm wiatrowych 
o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW. Pro-
jekt realizowany jest w partnerstwie z kanadyj-
ską spółką Northland Power, która objęła 49% 
udziałów w projekcie.

PKN ORLEN analizuje wdrożenie 
innowacyjnej technologii 
w płockiej rafinerii

PKN ORLEN w ramach prowadzonych 
procesów produkcyjnych dąży do zwiększenia 
efektywności wykorzystania surowców na insta-
lacjach, by uzyskiwać jak najwięcej produktów 
wysokomarżowych. Jedną z rozważanych przez 
spółkę możliwości jest wykorzystanie innowa-
cyjnej technologii firmy KBR, która może przyczy-
nić się do generowania wyższej marży na pro-
duktach rafineryjnych i petrochemicznych. Na 
obecnym, analitycznym etapie strategicznego 
dla rafinerii w Płocku projektu Bottom of the Bar-
rel, PKN ORLEN zakupił licencję i projekt bazowy 
na wdrożenie tego nowoczesnego rozwiązania.

W przypadku podjęcia decyzji realizacyjnej, 
PKN ORLEN wdroży technologię amerykańskiej 
firmy inżynieryjnej KBR, która umożliwi pogłębiony 
przerób ropy w płockiej rafinerii i przetworzenie 
pochodzących z niego pozostałości w wyroby wy-
sokomarżowe, m.in. gazy, benzynę, olej napędowy 
i propylen. W ten sposób spółka umocni swoją 
pozycję konkurencyjną na europejskim rynku pali-
wowym i petrochemicznym.

– Zgodnie ze strategią ORLEN2030, angażuje-
my się w nowe obszary działalności, jednocześnie 
rozwijając także te podstawowe, czyli rafinerię i pe-
trochemię. Optymalizacja pracy płockiego zakładu 
przyniesie spółce dodatkowe zyski. Inwestujemy 
w pogłębiony przerób ropy, ponieważ naszym ce-
lem jest wzrost produkcji wyrobów wysokomarżo-
wych, na które nieustannie rośnie zapotrzebowanie 
na świecie. W ten sposób chcemy też jeszcze efek-
tywniej wykorzystać potencjał płockiego zakładu – 
mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podjęcie przez PKN ORLEN decyzji inwestycyj-
nej będzie oznaczało wybudowanie zintegrowane-
go kompleksu produkcyjnego wykorzystującego  
technologię odasfaltowania rozpuszczalnikowego 
– SDA oraz i technologię fluidalnego krakingu kata-
litycznego ciężkich frakcji naftowych – RFCC. 

– Mocno stawiamy na rozwój naszych ak-
tywów i wykorzystywanie najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych. Ich zastosowanie 
w instalacji RFCC umożliwiłoby jej elastyczność, 
a tym samym możliwość dostosowania produkcji 
wyrobów rafineryjnych lub petrochemicznych do ak-
tualnych potrzeb odbiorców – mówi Zbigniew Lesz-
czyński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju. 

W najbliższych miesiącach planowane jest wy-
konanie projektu bazowego dla instalacji, a w ko-
lejnym etapie, w przypadku podjęcia decyzji realiza-
cyjnej, rozpoczęcie procesu wyboru jej wykonawcy.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Rekordowe obroty bazy w Dębogórzu 
– tak wygląda I półrocze 2021 roku

Aż 37 tankowców rozładowanych w ciągu 
sześciu miesięcy – takim wynikiem może po-
chwalić się nadmorska baza PERN w Dębogó-
rzu. To o 10 statków więcej niż w analogicznym 
okresie ubiegłego roku i aż o 13 więcej niż w po-
dobnym czasie 2019 roku. Oznacza to, że PERN 
utrzymuje rekordowe obroty w Dębogórzu bo 
przez pierwszych sześć miesięcy baza rozłado-
wała ponad 1,4 mln m³ oleju napędowego.

Terminal produktów naftowych w Dębogórzu 
to kluczowe ogniwo zdywersyfikowanego systemu 
zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Terminal 
umożliwia na znaczną skalę import paliwa drogą 
morską z dowolnego regionu świata.

Cały czas obserwujemy duże zapotrzebowanie 
naszych klientów na import oleju napędowego. 
To potwierdzenie trendu, który widoczny był już 
w pierwszych miesiącach tego roku. Nie bez zna-
czenia jest również fakt, że zwiększyliśmy znacznie 
swój nadmorski potencjał magazynowy aż o 64 tys. 
m³ nowych pojemności, a w przyszłym roku wy-
budujemy jeszcze kolejny zbiornik o pojemności 32 
tys. m³ – podkreślił Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Baza paliw w Dębogórzu niedawno powięk-
szyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m³ każ-
dy. Dzięki rozbudowie, jej pojemość magazynowa 
wzrosła do prawie 260 tys. m³. Niedługo ruszy 
tam także budowa kolejnego, podobnego zbiorni-
ka, który zostanie oddany do użytku w przyszłym 
roku. Kompleksowy plan rozwoju bazy i stworzenie 
paliwowego hubu morskiego obejmuje nie tylko 
rozbudowę pojemności magazynowych, ale i insta-
lacji transportu rurociągowego, modernizację frontu 
kolejowego, a także zwiększenie zdolności przeła-
dunkowych nabrzeża tankowców, realizowane we 
współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia 
S.A. Nowe udogodnienia pozwolą Klientom PERN 
na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję 
oleju napędowego.
Większy potencjał frontu kolejowego

Obecnie przebudowujemy nasz front załadun-
ku cystern kolejowych. W efekcie liczba załadowa-
nych cystern zwiększy się o połowę. Rozbudowa 
infrastruktury pozwoli również podnieść jakość na-
szych usług – podkreśla Michał Drzazga, kierownik 
Bazy paliw w Dębogórzu.

Zwiększenie możliwości załadunkowych jest 
kluczowym elementem rozwoju bazy w Dębogórzu 
jako polskiego „paliwowego okna na świat”. 

Katarzyna Krasińska
Rzecznik prasowy PERN S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Dominika Bernaś Jolanta Likus

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.

80 lat
Antoni Grzelak z Oddziału w Łodzi

Elżbieta Żurawek z Oddziału w Warszawie II

75 lat
Aniela Modrowska z Oddziału w Poznaniu

Ryszard Osuch z Oddziału w Gdańsku
Jan Artymiuk z Oddziału w Krakowie

Kinga Mądra z Oddziału w Warszawie II

70 lat
Zbigniew Bartkowiak z Oddziału w Poznaniu

70 lat
Elżbieta Jezierska z Oddziału w Krakowie

Jan Wójcik z Oddziału w Krakowie
Bogdan Pastuszko z Oddziału w Tarnowie

Włodzimierz Bojanowicz z Oddziału w Warszawie II
Waldemar Szelągowski z Oddziału w Poznaniu 

Henryk Jaworski z Oddziału w Warszawie I
Anna Ciara z Oddziału w Warszawie I

Jadwiga Kisielewska z Oddziału w Zielonej Górze
Halina Wróbel z Oddziału w Łodzi

Zdzisław Malicki z Oddziału w Poznaniu
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75 lat działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
– rodowód, tradycja, pamięć, budowanie tożsamości (2)

Stanisław 
Szafran

Maria Magdalena 
Szafran

Choć chlubna działalność Towarzystwa Kró-
lewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk pro-
wadzona w latach 1800—1832 legła w gruzach, 
to pozostawiła w umysłach następnych pokoleń 
mocny i trwał ślad. Towarzystwo oskarżono 
o wzbudzenie myśli zrywu powstańczego i za to 
zostało, tak jak i cała ludność Królestwa Polskiego 
srogo ukarane. Skonfiskowano wszystkie dobra 
materialne Towarzystwa, a zbiory wywieziono do 
Petersburga. Srogi terror wprowadzono na tery-
torium całego zaboru rosyjskiego, a szczególnym 
represjom poddano osoby, które w jakiejkolwiek 
formie były związane z powstaniem. Powołany 
Najwyższy Sąd Kryminalny i specjalne komisje 
śledcze, wymierzały surowe wyroki. Historycy za-
notowali, że „na wielką skalę nastąpiły konfiska-
ty dóbr i majątków, którymi objęto ponad 3 tys. 
osób i ok. 10 % całej wielkiej własności ziemskiej 
[1]”. Dziesięciu przywódców powstania skazano 
zaocznie na ścięcie, ponad dwustu najbardziej 
aktywnych powstańców – na powieszenie. Kara 
ta została amnestią cara zamieniona na ciężką 
katorgę. Wszystkich żołnierzy uczestniczących 
w powstaniu, którzy nie opuścili kraju, wcielono 
do wojska carskiego na 15, a nawet na 25 lat, 
a ponadto do wojska wcielano masowo Polaków 
zamieszkałych na obszarach zachodnich guberni 
ówczesnej Rosji. Nie przepuszczono nawet dzie-
ciom emigrantów i sierotom po powstańcach, 
wcielając je do batalionów tzw. kantonistów, 
w których poddawane były specjalnym, rygory-
stycznym szkoleniem dla pełnienia funkcji żoł-
nierskich. Praktycznie Królestwo Polskie utraciło 
swoją autonomię, zlikwidowano z trudem utwo-
rzony Uniwersytet w Warszawie i Wilnie, a także 
warszawski Instytut Politechniczny oraz mające 
bogate tradycje Liceum w Krzemieńcu. Całą dzie-
dzinę edukacji poddano nasilającym się rygorom 
rusyfikacyjnym. Administracja nominowana przez 
władze carskie, wojsko, żandarmeria, a w szcze-
gólności tajna policja kontrolowała wszystkie sfery 
życia Królestwa, co sprawiło, że niemożliwe było 
wówczas utworzenie nowej organizacji nauko-

wej lub naukowo-technicznej. Podobne rygory 
wprowadziły na „terenach zabranych” władze 
Prus i Austrii, bowiem duch „Świętego Przymie-
rza” trwał w postanowieniu zwalczania ruchów 
reformatorskich i narodowych.  Lecz duch niepod-
ległościowy ciągle trwał w umysłach Polaków i od 
pierwszych chwil tułaczki emigracyjnej były two-
rzone różne organizacje stawiające sobie za cel od-
zyskanie niepodległości utraconej Ojczyzny. Nurty 
niepodległościowe w różnej postaci przenikały do 
zdewastowanej Polski wzniecając przygaszone 
myśli o nowym zrywie powstańczym. Aspiracje 
poprowadzenia Polaków do nowego powstania 
przedstawiały w swoich programach i realnych 
działaniach organizacje utworzone na emigracji, 
spośród których najaktywniejszą działalność wy-
kazywały: Komitet Narodowy Polski, Towarzystwo 
Demokratyczne Polskie, Młoda Polska, Stowarzy-
szenie Ludu Polskiego, Gromady Ludu Polskiego, 
Konfederacja Narodu Polskiego, tzw. Hotel Lam-
bert i in.[2]. Organizacje te słały swoich emisariu-
szy oraz literaturę i materiały informacyjne w celu 
zorganizowania konspiracyjnej struktury zbrojnej 
do wznowienia walk powstańczych. Szczególną 
aktywność wykazywały tajne organizacje w Gali-
cji rejonu tarnowskiego i rzeszowskiego. W. Ku-
charski [4] opisując przygotowania do powstania 
w 1846 r. w regionie Jasielskim zwraca uwagę 
na grypy społeczne uczestniczące w spisku oraz 
postaci organizatorów: „Słowem przygotowania 
czyniono powszechne, bo nie tylko szlachta lecz 
i służba dworska, mieszczanie i dzierżawcy eko-
nomowie, leśniczowie i mandatariusze zbroili się 
i nasłuchiwali rychło hasło do powstania ode-
zwem rozgłośnym po całej rozejdzie się ziemi, 
czekali na czyjś rozkaz, choć nikt nie wiedział czyj 
to rozkaz będzie. A przecież byli tacy, którzy kreślili 
plany i układali punkta zborne i dzierżyli ster silny 
choć niewidzialny dla szerokiego ogółu.”1

Niezależnie od w/w organizacji stawiających 
sobie za cel walkę zbrojną o odzyskanie niepodle-
głości Ojczyzny, gen. Józef Bem założył w 1835 r. 
w Paryżu Towarzystwo, które we wstępie do Sta-

tutu zapisało: „Emigracja polska, mając sposob-
ność doskonalenia się zagranicą we wszystkich 
częściach nauk, sztuk i kunsztów, powinna uwa-
żać za święty obowiązek przysposobić dla Ojczy-
zny synów zdatnych i utalentowanych, aby kiedyś 
wróciwszy do kraju przesadziła na ziemię ojców 
swoich, grubą żałoba pokrytą, rozkwitłe dla niej 
zagranicą wszelkiego rodzaju gałęzie, które by po 
całej ziemi polskiej rozrzucone hojnie się wkrótce 
rozrodzić mogły ”2.

Tak szybkie utworzenie i zorganizowanie 
działalności tego Towarzystwa (3 lata po klęsce 
Powstania Listopadowego) było wynikiem tego, że 
ok. 20 – 30 % czynnych zawodowo ówczesnych 
emigrantów wybrało technikę jako obszar swojej 
działalności, bowiem inżynierowie mogli łatwiej 
uzyskać atrakcyjną pracę w rozwijającym się prze-
myśle. W takiej patriotycznej aurze wzrastały nowe 
pokolenia Polaków przejmując od swych przod-
ków myśli o odzyskaniu utraconej państwowości 
oraz pomyślnym rozwoju swojego kraju.

Józef Bem (1794-1850) – założyciel i pierwszy prezes Towa-
rzystwa Politechnicznego Polskiego w Paryżu. Źródło: https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Barabas_
Miklos_Bem.jpg. Dostęp: 14-07-2021.
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W czasie gdy zniszczona polska gospodarka, 
oświata, nauka i kultura z trudem egzystowały 
w jarzmie zaborców, w krajach Europy Zachod-
niej, na fali rewolucji naukowo-technicznej in-
tensywnie rozwijał się przemysł, znacząc drogę 
postępu znakomitymi wynalazkami, a nauka 
odkrywała nowe dziedziny wiedzy, szczególnie 
w sferze przyrodniczej. Obok nauk tradycyjnych 
(prawnych, medycyny, teologii), rozwijały się na-
uki ścisłe z matematyką, fizyką i chemią na cze-
le, a obok badań podstawowych prowadzono 
na wzrastającą skalę badania eksperymentalne. 
Nauki praktyczne, a w szczególności techniczne 
i przyrodnicze nabrały znaczenia we wszystkich 
sferach gospodarki, stając się ważnym czynnikiem 
rozwoju. Rewolucja przemysłowa przetaczała się 
przez świat znacząc drogę postępu zorganizowa-
nymi na nowych zasadach fabrykami, wyposażo-
nymi w maszyny nowych konstrukcji, napędzane 
maszynami parowymi. Aglomeracje miejskie 
i przemysłowe połączyły „drogi żelazne”, a ciągle 
doskonalone konstrukcje parowozów oraz paro-
wych statków rzecznych i oceanicznych, bitych 
dróg i mostów przyspieszały masowy transport. 
Nowe technologie hutnicze pozwalały na zwięk-
szenie produkcji stali, a w miastach wprowadzano 
oświetlanie ulic lampami gazowymi. 

Głód wiedzy w „sferach oświeconych” inspi-
rował zakładanie uniwersytetów, wyższych szkół 
zawodowych, a w tym technicznych, mechanicz-
nych, handlowych, a także artystycznych. Równo-
cześnie potrzeba wymiany myśli, informacji o wy-
nikach prac naukowych i technicznych, a także 
ich upowszechnieniu, była motywem zakładania 
stowarzyszeń gromadzących ludzi nauki i techniki, 
dających możliwość przekazywania zdobywanej 
wiedzy i jej popularyzowania. Najważniejszymi 
ówczesnymi środkami przekazu informacji były po-
siedzenia naukowe organizacji, książki oraz prasa. 
Do połowy XIX wieku na „polskich ziemiach za-
branych” nie było żadnego, zorganizowanego na 
podstawie statutu polskiego towarzystwa, two-
rzącego „ognisko umysłowe” ludzi, pracujących 
w sferze technicznej. Dopiero procesy polityczne 
zachodzące w Europie, a równocześnie w Cesar-
stwie Austrii wymusiły stopniowe łagodzenie re-
strykcji reżimowych, co umożliwiło utworzenie we 
Lwowie, jeszcze w warunkach praktycznie konspi-
racyjnych, towarzystwa stawiającego sobie za cel 
„pielęgnowanie i rozpowszechnianie wiadomości 
technicznych, przemysłowych i przyrodniczych”3. 
Inicjatorem utworzenia towarzystwa był Wincenty 
Kühn – c.k. radca budownictwa krajowej Dyrekcji 
Skarbu we Lwowie, a gorliwymi zwolennikami 
tego pomysłu byli profesorowie Akademii Tech-
nicznej we Lwowie: Adolf Gabrieli, Gustaw Pe-
schke i Alexander Reisinger – dyrektor Akademii 
Technicznej. Początkowo cotygodniowe spotkania 
odbywały się w mieszkaniu dyrektora Reisinge-
ra, a gdy liczba uczestników znacznie wzrosła, 

spotkania odbywały się za zezwoleniem władz 
w „Sali Radnej” Ratusza, użyczonej przez „Radę 
gminną miasta Lwowa”. Statut Towarzystwa zo-
stał zatwierdzony przez władze dopiero w lutym 
1866 r. i wówczas wybrano pierwszy Wydział 
powierzając przewodnictwo prof. Alexandrowi 
Reisingerowi. Towarzystwo liczyło wówczas 67 
członków i przez kilkanaście lat aktywnie działa-
ło, organizując regularne spotkania, podejmując 
próbę wydania czasopisma technicznego, czy też 
wydanie w języku polskim Rocznika Towarzystwa 
Technicznego, tom II, za 1871 r. W późniejszych 
latach działalność Towarzystwa słabła, głównie 
z przyczyn finansowych i przez pewien czas jesz-
cze „wegetowało goniąc resztkami sił żywotnych”, 
ale w 1979 r. zostało formalnie rozwiązane. Jesz-
cze w ostatnich latach swej działalności podjęto 
inicjatywę zmierzającą do zjednoczenia techników 
w celu obrony ich interesów. „Dzięki energii kilku 
mężów…, zwołano w roku 1876 do Lwowa po-
ufne Zgromadzenie techników całego kraju. Owo-
cem tego Zgromadzenia była petycja do Sejmu, 
w której świat techniczny domagał się ścisłego 
określenia stanowiska i praw, przysługujących 
pracownikom w dziedzinie technicznej ”4. Choć  
Towarzystwo w swoim „urzędowym statusie” 
miało charakter niemiecki, to jednak w rzeczywi-
stości było „na wskróś duchem polskim przejęte”.

Gdy jeszcze Towarzystwo Techniczne z tru-
dem prowadziło swoja działalność, w środowisku 
akademickim Akademii Technicznej we Lwowie 
toczyły się rozmowy (przede wszystkim wśród 
młodych inżynierów – „w szczupłej garstce mło-
dych”) na temat utworzenia nowej organizacji 
– Towarzystwa Techników Ukończonych. Grono 
młodych absolwentów Akademii Technicznej, 
nie zrażając się apatią i zniechęceniem starszych 
techników („zajmujących wybitne stanowiska 
w hierarchii rządowej i autonomicznej”) powodo-
wanym trudnościami pokonywania problemów, 
podjęła energiczna działalność organizacyjną dla 
zrealizowania podjętych zamiarów. Entuzjastycz-
nie działająca grupa ok. 22 osób na początku 
1877 r. doprowadziła do opracowania, zatwier-
dzenia w Namiestnictwie i wydrukowania Statutu 
oraz rozesłania do potencjalnych członków Towa-
rzystwa. W zatwierdzonym i uprawomocnionym 
Statucie (22.03.1877 r.) zapisano w § 1: „Celem 
Towarzystwa jest łączenie techników po ukończe-
niu studiów w instytutach technicznych w jedno 
wspólne ognisko dla wzbudzenia zamiłowania do 
dalszego kształcenia się fachowego i obznajomie-
nie się z postępem nauk technicznych, oraz udzie-
lanie wzajemnej pomocy materialnej i moralnej, 
pośrednio lub bezpośrednio”5. 

Ogromny zapał do pracy grona założycieli To-
warzystwa przenosił się poza środowisko lwow-
skie, jakby odżyły idee Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, choć w tym entuzjazmie było widać rów-
nież refleksje popowstaniowe. Wyraził to Paweł 

Stwiertnia – przewodniczący Komitetu Założycieli 
w przemówieniu na pierwszym Walnym Zgroma-
dzeniu, w którym nakreślił społeczne znaczenie 
techników i wezwał zebranych do pracy dla siebie 
i dla kraju. Swoje przemówienie zakończył słowa-
mi pieśni Wincentego Pola:

„O Polska kraino! Gdyby ci rodacy,
Co za ciebie giną, wzięli się do pracy,
I po garstce ziemi z Ojczyzny zabrali,
Już by dłońmi swymi Polskę usypali”.

Dynamicznie rozwijające się Towarzystwo 
Ukończonych Techników przetrwało rok, bowiem 
podniesienie rangi Akademii Technicznej do Szko-
ły Politechnicznej zmobilizowało członków do 
zmiany nazwy Towarzystwa na Towarzystwo Po-
litechniczne (1878 r.). Towarzystwo Politechniczne 
we Lwowie po odejściu w 1913 r. członków na-
rodowości ukraińskiej, przyjęło nazwę Polskie To-
warzystwo Techniczne we Lwowie, które aktyw-
nie działało kultywując ideały patriotyczne i pracy 
organicznej do 1939 r. tj. do wkroczenia wojsk 
Armii Czerwonej do Lwowa. Przez kilkadziesiąt 
lat absolwenci Szkoły Politechnicznej i Politechniki 
Lwowskiej, aktywni członkowie Polskiego Towa-
rzystwa Politechnicznego tworzyli znaczną część 
kadry technicznej rozwijającego się przemysłu 
naftowego i gazowniczego. 

W tym samym czasie gdy we Lwowie two-
rzono Towarzystwo Ukończonych Techników, 
technicy działający w Krakowie utworzyli Kra-
kowskie Towarzystwo Techniczne, które własnym 
sumptem wybudowało Dom Technika, sprawują-
cy swoją rolę do dziś.

Trendy przyspieszonego rozwoju nauki, 
techniki i przemysłu docierały  również do wielo-
narodowego Cesarstwa Austrii, w którym postęp 
naukowo-techniczny znacznie wolniej torował 
sobie drogę rozwoju. Wielkie zróżnicowanie 
rozwoju poszczególnych regionów Austrii po-
głębiała protekcjonistyczna polityka gospodarcza 
władz centralnych Cesarstwa,  preferująca pod 
każdym względem regiony niemieckojęzyczne 
oraz Czechy i Morawy, natomiast Galicja, utwo-
rzona z „ziem zabranych” była traktowana jako 
„rezerwuar rekrutów, dostarczyciel dochodów 
z podatków i rynek zbytu dla uprzemysłowio-
nych regionów Austrii”. To właśnie w tej pery-
ferycznej, zaniedbanej prowincji w 1853 r. za-
płonęła rozniecona przez Ignacego Łukasiewicza 
lampa, w której odkrywca zastosował nowe 
źródło światła – naftę, dając impuls do rozwoju 
nowego przemysłu i nowego rodzaju górnictwa 
– przemysłu i górnictwa naftowego. 

Podjęcie przez Ignacego Łukasiewicza prac 
górniczych związanych z pozyskiwaniem ropy 
naftowej oraz jej przeróbką w destylarniach, a na-
stępnie wprowadzenie uzyskanego z niej produk-
tu (kilkakrotnie tańszego od stosowanych wów-
czas w lampach innych źródeł światła) do obrotu 
handlowego, szybko znalazło wzrastającą rzeszę 
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amatorów dość łatwego zdobycia bogactwa. Taka 
sytuacja niebawem pokazała, jak bardzo rodzą-
ca się nowa gałąź przemysłu, zaskoczyła władze 
Cesarstwa, a także świat naukowy, szkolnictwo, 
przedsiębiorców i społeczeństwo. Na temat ropy 
(wówczas najczęściej nazywanej olejem skalnym) 
panowała powszechna niewiedza. Poza nie-
licznymi, nikt nie wiedział czym była ropa, jakie 
było jej pochodzenie, w jaki sposób występuje 
przestrzeni geologicznej, w jaki sposób ją poszu-
kiwać i wydobywać, czy też jak ją przerabiać, aby 
uzyskać poszukiwane produkty. Nie było podstaw 
naukowych, ani uregulowań prawnych, a stoso-
wane przy poszukiwaniu i wydobywaniu innych 
surowców mineralnych techniki górnicze miały 
ograniczoną możliwość zastosowania przy pozy-
skiwaniu ropy. 

Początkowa łatwość pozyskiwania ropy z wy-
cieków powierzchniowych lub płytkich wykopów 
powodowała, że na tereny większych nagroma-
dzeń wycieków ściągali masowo z różnych stron 
ludzie, najczęściej bez żadnych kwalifikacji, aby 
w biednej i zaniedbanej Galicji zdobyć środki na 
utrzymanie. Szybko uwidoczniła się bezpardono-
wa walka o dostęp do ropy, którą wielu obser-
watorów dostrzegło i opisało. Gazeta Narodowa 
w 1864 r. w artykule redakcyjnym sygnowanym 
skrótem J. St. napisała: „Nie ma lat dziesiątka, jak 
zaczęto oleju skalnego i podobnych jemu wyro-
bów pod nazwami nafty, kamfiny, fotogenu i t.p. 
do świecenia używać, a już stał on się bardzo 
ważnym artykułem handlu. Konsumcja jego pod-
nosi się nadzwyczaj szybko. Po większych mia-
stach, a zwłaszcza takich, gdzie gazu świecącego 
nie wyrabiają, nie masz prawie domu i warstatu, 
gdzieby nafty nie używano; w okolicach gdzie 
się znajdują jej źródła i fabryki, nie  masz prawie 
chaty, gdzieby już nie stała maleńka lampka nafto-
wa”6. W dalszej części artykułu autor zwraca uwa-

gę na ówczesną sytuację przemysłu naftowego 
i sposób jego działania: „Większa część naszych 
źródeł naftowych opanowaną jest przez drobnych 
spekulantów, po większej części żydów. Każdy 
z nich zakupuje surowiec i przerabia go na własną 
rękę, lub co najwięcej łączą się oni w małe bez-
silne spółki. Cóż tego wynikiem? Oto mając kilka 
lub kilkanaście tysięcy całego kapitału obrotowe-
go, muszą ci spekulanci obracać nim szybko, aby 
przedsiębiorstwo szło bez przerwy, lecz nigdy nie 
starają się o tyle forsy, aby byli w stanie prowadzić 
je racjonalnie i ekonomicznie. Nie obchodzi ich 
przy tem ani pomnażanie majątku krajowego, ani 
troskliwe spożytkowanie tych skarbów ziemi, lecz 
tylko osobisty dorywczy zysk ”7.

Podobne obrazy opisał O. Hillbricht – Rad-
ca c. k. Krajowego Sądu Wyższego we Lwowie, 
na podstawie swojej podróży po okolicach Bo-
rysławia: „Patrząc bowiem okiem turysty i nie-
uwzględniając wcale technicznej strony, widzimy 
w Borysławiu w małych rozmiarach życie Kalifor-
nii i nadzwyczajny ruch przemysłowy z jednej, 
jakoteż zatrważający proletariat z drugiej strony. 
– Wcale inaczej znowu przedstawia się Borysław 
badającemu górnikowi; spostrzeże on w jak nie 
sumienny i bezrozumny sposób tam wyzyskują 
ludzie skarby, któremi przyroda tę cząstkę ziemi 
tak hojnie obdarzyła”8. Jako wytrawny i doświad-
czony prawnik zapisał również: „Koniecznym 
wynikiem tej mieszaniny  i tego zbiegowiska 
tysięcy robotników z różnych bliższych i odleglej-
szych stron, mimo wzajemnej styczności w życiu 
codziennem, bez najmniejszego gminnego po-
rządku!, bez zwierzchności, szkoły lub kościoła, 
wyradza pewien stan dzikości, przypominający 
żywo awanturniczych poszukiwaczy złota w Kali-
fornii, i przeto podzielam zdanie ludzi znających 
tamtejsze  stosunki, iż dla podniesienia przemysłu 
w Borysławiu, niezbędnie potrzebnym  jest tech-
nik górnik przedstawiający zwierzchność, z wła-
dzą policyjną, mający przy boku dostateczną straż 
lub żandarmeryą”9. 

Rodzące się wówczas w Galicji górnictwo 
naftowe przez kilkanaście lat miało „protoin-
dustrialny” charakter, bowiem wszystkie prace 
górnicze wykonywano ręcznie. Ze względu na: 
nikłą wiedzę o ropie, brak kapitału, odpowied-
nio wykształconych kadr, nie mogło się dobrze 
i z korzyścią dla kraju rozwijać. Ponadto za głów-
ną przyczynę niekorzystnego rozwoju tej nowej 
gałęzi górnictwa uważano chwiejność w prawo-
dawstwie dotycząca zaliczenia ropy do regaliów, 
a także prowadzoną politykę celną. 

W kontraście do warunków panujących 
w Borysławiu ówcześni autorzy (m.in. A. Tele-
żyński [7], W. Biechoński [10], E. Windakiewicz 
[8]) opisywali kopalnię w Bóbrce, założoną i kie-
rowaną „wzorowo” przez twórcę galicyjskiego 
przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza. 
Sukcesy finansowe osiągane przez pierwszych 

przedsiębiorców naftowych, zachęcały posiadaczy 
kapitału do lokowania go w poszukiwania ropy. 
Zamożniejsze ówczesne sfery, do których należeli 
ziemianie, posiadający pewien kapitał finansowy 
uzyskany z działalności rolniczej, niechętnie loko-
wali go w niepewne przedsięwzięcia, jakim było 
poszukiwanie i wydobywanie ropy, przynoszące 
niektórym fortunę, ale innych doprowadzało do 
ruiny. Jednak wiedza, doświadczenie i osiąga-
ne sukcesy zbliżały do Łukasiewicza wzrastające 
grono osób zainteresowanych ulokowaniem 
swojego kapitału w przemyśle naftowym. Jego 
dwór w Chorkówce stał się swoistym forum dys-
kusyjnym na tematy problemów rozwijającego 
się górnictwa i przemysłu naftowego, a tym sa-
mym rozumnego podejmowania inwestycji po-
szukiwawczych i minimalizowania ryzyka z nimi 
związanego. Problemy burzliwie rozwijającego 
się przemysłu i górnictwa naftowego, były oma-
wiane przy każdej okazji w gremiach zaintereso-
wanych tą dziedziną gospodarki. W. Biechoński 
w referacie na Kongresie Naftowym w Przemyślu 
w 1882 r. przedstawił to tak: „Jakkolwiek potrze-
ba łączności między przedsiębiorcami naftowymi 
objawia się w naszym kraju przed lat prawie 10-
ciu, jednakże długo, bo prawie lat 6 była ona tylko 
przedmiotem dyskusji na zgromadzeniach lub ma-
teriałem rozpraw dziennikarskich i dopiero przed 
paroma laty weszła w życie”10. Inicjatywa „zawią-
zania między wszystkimi przedsiębiorcami w kraju 
stowarzyszenia z celem wzajemnego wspierania 
się” pojawiła się na zgromadzeniu przedsiębior-
ców 14 grudnia 1872 r. w Gorlicach [11]. Choć 
podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę i powo-
łano odpowiednia komisję do przeprowadzenia 
spraw organizacyjnych, to wówczas nie osiągnię-
to pozytywnego rezultatu. Ale brak wiedzy na 

Ignacy Łukasiewicz (1822 - 1882) – twórca galicyjskiego 
przemysłu naftowego oraz inicjator i współzałożyciel Towarzy-
stwa dla Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego 
w Galicji. Źródło: zbiory SITPNiG

Wojciech Biechoński (1839 - 1926) – działacz samorządowy 
i oświatowy, aktywny organizator Powstania Styczniowego, 
burmistrz Gorlic, autor pierwszego Statutu Towarzystwa dla 
Opieki i Rozwoju Przemysłu i Górnictwa Naftowego w Galicji. 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Biechoński. 
Dostęp: 14-07-2021
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temat ropy, zarówno ogółu społeczeństwa, a co 
gorsze, władz rządowych i sejmowych, zarówno 
krajowych jak i wiedeńskich, prowadziła do po-
dejmowania błędnych decyzji gospodarczych, ne-
gatywnie wpływających na krajowy przemysł naf-
towy. „Dyskusja w Sejmie i artykuły dziennikarskie 
wskazały jasno, że los przemysłu naftowego i re-
zultaty pracy zawisły w znacznej części od samych 
interesowanych – opinje bowiem i wyobrażenia, 
jakie ogół posiadał o tej gałęzi przemysłu, były tak 
błędnemi, że pod wpływem tych zapatrywań mo-
gły tak ze strony rządu, jako też i naszych władz 
krajowych niekorzystne zapaść postanowienia”11. 

Pod naciskiem rosnących obciążeń nakłada-
nych przez władze (m.in. wprowadzenie podatku 
konsumpcyjnego), a także niefrasobliwej polityki 
celnej prowadzonej wobec importowanej ropy, 
szczególnie amerykańskiej, producenci ropy na 
zjeździe w czerwcu 1876 r. w Jaśle, uchwalili 
„wniesienie do Ministerstwa memoriału wykazują-
cego zgubne następstwa z zaprowadzenia podat-
ku konsumpcyjnego przy bardzo nieodpowiednio 
podwyższonem cle od nafty amerykańskiej ”12. 
Równocześnie na tym zjeździe wybrano Komitet 
do Popierania Przemysłu  Naftowego powierzając 
przewodnictwo Ignacemu Łukasiewiczowi [12]. 
Komitet ten podczas Wystawy Krajowej Rolniczej 
i Przemysłowej we Lwowie, zorganizowanej przez 
Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie, urządził 
osobny pawilon naftowy, do którego zwołał na 27 
września 1877 r. zgromadzenie przedsiębiorców 
naftowych. Podczas obrad zgromadzenia, na pod-
stawie opracowanego przez Wojciecha Biechoń-
skiego statutu uchwalono: „Utworzenie stowarzy-
szenia dla rozwoju i opieki przemysłu naftowego 
w Galicji” 13. Komitet założycielski zarejestrował 52 
członków, a wśród nich byli: Ignacy Łukasiewicz, 
Kazimierz Badeni, Wojciech Biechoński, Dębowski, 

Wojciech Dzieduszycki, Falkenheyn, Albert Fauck, 
Władysław Fibich, Heinrich Gintl, Karol Klobassa-
-Zrencki, L. Landau, Lewicki, M. Longchaamps, H. 
Niewiadomski, Andrzej Kazimierz Potocki, Oktaw 
Pietruski, Rosenkrantz, Władysław Sapieha, Zenon 
Suszycki, Leon Syroczyński, Tytus Trzecieski, Wła-
dysław Wereszczyński, Ludwik Wodzicki, Zaleski, 
Stanisław Znamirowski, Mikołaj Zyblikiewicz. Za-
wiązane  Towarzystwo zostało zatwierdzone przez 
Namiestnictwo reskryptem nr L.28351. z dnia 8-go 
czerwca 1879 r., a 12 kwietnia 1880 r. odbyło się 
jego pierwsze zgromadzenie konstytucyjne, na 
którym na prezesa wybrano Ignacego Łukasiewi-
cza [11]. Zarówno skład społeczny jak i profesja 
pierwszych członków Towarzystwa, a także treść 
prowadzonych dyskusji kierowały jego działalność 
na określone problemy. Należały do nich: cła, ta-
ryfy kolejowe, ustawodawstwo, finansowa pomoc 
władz krajowych dla obrony i rozwoju przemysłu 
naftowego, a także problemów, które pozostawały 
albo niezałatwione, albo nieprzychylnie przez rząd 
ówczesny przyjęte (podatku, badań geologicznych, 
funduszy na głębokie wiercenia, ustawodawcze 
uregulowanie stosunków prawnych dotyczących 
ropy, obrona przed importem obcego „falsyfika-
tu” i in.). Liczba i ranga problemów przyjętych do 
rozwiązania przez Towarzystwo przerosła jego 
siły, a w związku z tym na początku 1881 r. pod-
jęto decyzję o wprowadzeniu korekt treści statutu, 
które wprowadził zespół pod przewodnictwem W. 
Biechońskiego, a skorygowany statut, zmieniający 
również nazwę Towarzystwa na Krajowe Towarzy-
stwo Naftowe, został przyjęty 14 maja 1881 r.

9 czerwca 1881 r. na Walnym Zgromadzeniu 
Ignacy Łukasiewicz złożył rezygnację z funkcji pre-
zesa Towarzystwa (w związku ogromnym obciąże-
niem pracami związanymi z kierowaniem rafinerią 
w Chorkówce, zajęciami w Radzie powiatowej 

w Krośnie oraz w Sejmie i Radzie Górniczej dzia-
łającej przy Wydziale Krajowym). Walne Zgroma-
dzenie wybrało na prezesa Towarzystwa Augusta 
Gorayskiego, na zastępcę Adama Skrzyńskiego, 
a na członków Wojciecha Biechońskiego i Stanisła-
wa Znamirowskiego14. Ignacemu Łukasiewiczowi 
nadano tytuł członka honorowego i dożywotniego 
Kuratora Towarzystwa. Funkcję sekretarza Wydziału 
powierzono Stanisławowi Olszewskiemu,  powołu-
jąc go następnie na redaktora naczelnego nowego 
organu Towarzystwa pt. „Górnik”. Organ prasowy 
Towarzystwa wychodził od 1882  do 1886 r. Re-
daktor przedstawił w słowie wstępnym do nr 1 
z 1882 r. zarys programowy pisma wyznaczony 
przez Wydawcę: „bez wdawania się w szerokie, 
ściśle naukowe rozprawy, chcemy i będziemy 
posługiwać się wynikami umiejętności zastosowal-
nej, ogłaszać wszelkie zdobycze  jakie nam praktyka 
przynieść może, we formie treściwej, a przystępnej 
dla wszystkich w kopalnictwie naftowem pracu-
jących i zaznajamiać o tem wszyskiem co na polu 
prawodawstwa, oraz w kierunku technicznym tech-
nologicznym i handlowym ma związek z naszym 
interesem, słowem postaramy się by „GÓRNIK” stał 
się rzeczywistym doradcą, instruktorem i pomocni-
kiem każdego przedsiębiorcy”15. Ale czasopismo nie 
znalazło większego zainteresowania wśród przed-
siębiorców oraz innych odbiorców i po pięciu latach 
przestało wychodzić. 

Krajowe Towarzystwo Naftowe działało ak-
tywnie przez 59 lat i 5 miesięcy dając dowody 
niezwykłego, patriotycznego zaangażowania 
w sprawy najpierw galicyjskiego, a później polskie-
go przemysłu naftowego, służąc mu swoją opieką 
i wszystkimi siłami dbając o jego rozwój. W tym 
prawie sześćdziesięcioletnim cyklu działalności 
wyraźnie zaznaczają się dwa okresy warunkowane 
stosunkami politycznymi: okres działalności w reżi-

August Gorayski (1832 - 1915) – przemysłowiec i finansista, 
działacz polityczny i samorządowy, prezes Krajowego Towa-
rzystwa Naftowego w Galicji (1881 - 1915). Źródło: https://
pl.wikipedia.org/wiki/August_Gorayski. Dostęp: 14-07-2021

Władysław Długosz (1864 - 1937) – przemysłowiec i polityk, 
prezes Krajowego Towarzystwa Naftowego w Galicji (1915 - 
1937) Źródło: Przemysł Naftowy, nr spec. 1929, s. 305

Stanisław Olszewski (1852 - 1939) –redaktor naczelny Górni-
ka, Przemysłu Naftowego i in. Źródło: Przemysł Naftowy, z. 2, 
1939, s. 47
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mie dyktowanym przez austriackiego zaborcę i czas 
pracy w Niepodległej Rzeczypospolitej. Okresy te 
różniły się zarówno tematyką rozwiązywanych 
problemów, stanem rozwoju górnictwa i przemysłu 
naftowego, ale również pokoleniowo. W okresie 
odbudowy odzyskanej Ojczyzny do działalności 
w KTN-ie wchodziło nowe pokolenie Polaków, bar-
dzo często wykształcone w polskich szkołach i na 
polskich uczelniach (Politechnice Lwowskiej i Aka-
demii Górniczej w Krakowie). 

Pokolenie założycieli Towarzystwa wykonało 
ogromną pracę skierowaną głównie na kształto-
waniu korzystnego dla kraju rozwoju galicyjskiego 
przemysłu naftowego.

Jednymi z pierwszych zadań, które wyłaniało 
się od pierwszych prac górniczych poszukiwaw-
czych i wydobywczych ropy było uregulowanie 
prawne wszelkich działań górniczych, a w tym 
ochrona złóż i środowiska oraz pracujących robotni-
ków. Wprawdzie uchwalona w 1854 r. Powszech-
na Ustawa Górnicza, uznawana wówczas za jedną 
z pierwszych i najlepszych górniczych regulacji 
prawnych w Europie [15], wymienia wśród mine-
rałów zastrzeżonych (regale) „żywice ziemne”, ale 
nie sprecyzowała szczegółowo pojedynczych ich 
rodzajów. Ustawa spowodowała ożywcze warunki 
dla górnictwa, a w tym dla rodzącego się górnictwa 
naftowego. Jednak wprowadzane kolejnymi rozpo-
rządzeniami i reskryptami władz zmiany w tym za-
kresie powodowały wiele niejasności i w rezultacie 
doprowadzały do anarchizacji prac górniczych. 

W tym stanie rzeczy KTN podejmowało nie-
ustane działania naprawcze, występowało z licz-
nymi monitami, memoriałami i projektami nowych 
ustaw, które mimo oporu władz wiedeńskich nie-
kiedy znajdywały pozytywny finał. 

Nieuregulowane warunki wydobycia ropy, 
niewiedza o racjonalnych metodach eksploatacji, 

niefrasobliwość o zasoby złoża, brak koordynacji 
producentów ropy z rafinerami, a często nadmiar 
szczęścia w prowadzonych pracach poszukiwaw-
czych, prowadził do nadprodukcji ropy i związa-
nych z tym dramatycznych obniżek cen surowca. 
Wywoływało to rujnujące stany kryzysowe przemy-
słu, z których trzy o największym znaczeniu miały 
miejsce przed  I wojną światową [16]. Działacze 
KTN wykorzystując swoje pozycje i stosunki z wła-
dzami Autonomii oraz przedstawicielami rządu do-
prowadzili do właściwego ustalenia ceł, zawiązania 
w 1896 r. Związku Galicyjskich Producentów Ropy 
– „Ropa”, dzięki któremu udawało się utrzymać 
do 1901 r. ceny ropy na wysokości opłacalnej dla 
producentów. Dużą aktywność wykazali działacza 
KTN-u po uzyskaniu w 1908 r. z odwiertu „Oil 
City” ogromnych wypływów ropy. W tej sytuacji 
działacze Towarzystwa uznali za konieczne wyko-
rzystanie nadprodukcji ropy do celów opałowych, 
szczególnie na kolei. Liczne memoriały były prze-
kazywane do rządu austriackiego i Koła Polskiego 
w Wiedniu w celu uzyskania akceptacji dla tego 
pomysłu. Wynikiem tych działań było zawiązanie 
Krajowego Związku Producentów Ropy we Lwo-
wie pod przewodnictwem Wacława Wolskiego,  
który zawarł kontrakt z rządem na dostawę ropy do 
celów opałowych. Dalszym sukcesem tych działań 
było skłonienie rządu do wybudowania w 1910 
r. w Drohobyczu rafinerii, która wówczas należała 
do jednej z największych i najnowocześniejszych 
w Europie.

Szczególna troską KTN-u było kształcenie 
kadr dla przemysłu, których brak odczuwało się 
od pierwszych chwil działalności przemysłu nafto-
wego. Na różnych gremiach przedstawiane były 
pomysły utworzenia zawodowych i średnich szkół 
o profilu wiertniczym i naftowym, a także założenia 
kierunku kształcenia na poziomie wyższym o pro-

filu górnictwa naftowego. Już w 1875 r. Ignacy 
Łukasiewicz przedstawił władzom szkolnym prośbę 
o utworzenie w Bóbrce niższej szkoły górniczej. Ale 
dopiero w wyniku intensywnych działań działaczy 
KTN w 1881 r. Krajowa Rada Górnicza uchwaliła 
wniosek o utworzeniu Praktycznej Szkoły Wier-
cenia Kanadyjskiego. Szkoła rozpoczęła jednak 
swoją działalność szkoleniową dopiero w 1885 r. 
w Ropiance, ale w 1888 r. została przeniesiona do 
Wietrzna z równoczesną zmianą nazwy na Szkołę 
Wiertniczą w Wietrznie, a następnie w 1896 r. do 
Borysławia i przemianowana na Krajową Szkołę 
Górniczą i Wiertniczą w Borysławiu.

Niezależnie od zrealizowania pomysłu kształ-
cenia fachowców w w/w szkołach zawodowych 
Towarzystwo podejmowało starania o utworzenie 
Akademii Górniczej w Krakowie z kierunkiem stu-
diów o profilu wiertnictwa i górnictwa naftowego.

KTN nieustannie dążyło do wydawania 
własnego organu prasowego. Po załamaniu się 
wydawania „Górnika”, Towarzystwo przejęło od 
Towarzystwa Techników Naftowych wydawanie 
czasopisma „Nafta”, które wydawało samodziel-
nie do 1914 r. a później wspólnie ze Związkiem 
Polskich Pracodawców Naftowych we Lwowie. 
W latach 1894 – 1895 KTN wydawało w Jaśle 
dwutygodnik „Sprawozdania Krajowego Towa-
rzystwa Naftowego w Galicji” redagowany przez 
S. Olszewskiego. Pismo to zostało zlikwidowane 
po rozpoczęciu wydawania wspólnie z Towarzy-
stwem Techników Naftowych „Nafty”. Od 1920 r. 
Towarzystwo rozpoczęło wydawanie („półofi-
cjalnie”) czasopisma „Przegląd Naftowy”, a od 
1926 r. do 1939 r. wydawano na wysokim pozio-
mie czasopismo „Przemysł Naftowy”.

W styczniu 1919 r. prezes W. Długosz wraz 
z członkami Wydziału T. Chłapowskim, H. Mikuc-
kim, S. Pilatem, M. Szydłowskim i innymi zalega-

Stanisław Szczepanowski (1846 - 1900) – ekonomista, chemik, 
inżynier, przedsiębiorca naftowy, poseł do parlamentu austriac-
kiego i do Galicyjskiego Sejmu Krajowego, prezes  Towarzystwa 
Politechnicznego we Lwowie (1898 - 1899). Źródło: Nater R., 
Sozański J.: Nafta – ludzie i fakty. Lesko, 2002, s. 44

Wacław Wolski (1865 - 1922) –wybitny wynalazca, przemy-
słowiec, współzałożyciel Towarzystwa Techników Naftowych, 
wiceprezes Krajowego Towarzystwa Naftowego Źródło: Dawno 
temu w Karpatach – rzecz o polskiej nafcie. Wyd. PNiG Kraków, 
[2005], s. 110

Kazimierz Odrzywolski (1860 - 1900) – przemysłowiec, współ-
organizator Towarzystwa Techników Naftowych.  Źródło: Dawno 
temu w Karpatach – rzecz o polskiej nafcie. Wyd. PNiG Kraków, 
[2005], s. 111
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lizowali Towarzystwo w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu w Warszawie oraz zadeklarowali fachową 
pomoc i współpracę z Rządem RP w sprawach naj-
pilniejszych problemów Odrodzonej Rzeczypospo-
litej. Następstwem tego było włączenie członków 
Towarzystwa w nurt ówczesnego życia gospodar-
czego państwa.

Można wyliczać wiele dokonań Krajowego To-
warzystwa Naftowego, ale każda inicjatywa, każde 
podejmowane działanie, z trudem przeprowadzane 
przez rozliczne bariery (polityczne, prawne, nauko-
we, mentalne, biznesowe i in.) wynikało z koniecz-
nych potrzeb rozwijającego się z wielkimi oporami 
galicyjskiego i polskiego przemysłu naftowego.

Ówcześni pionierzy polskiego przemysłu 
naftowego przychodzili do „nafciarstwa” bez 
specjalistycznego przygotowania fachowego, 
gdyż żadna uczelnia na świecie nie prowadziła 
studiów z zakresu górnictwa naftowego. Swoją 
wiedzę osiągali w pracy, przy warsztacie, a także 
otrzymywali ją od innych, mających już większe, 
samodzielnie uzyskane doświadczenie. Wśród nie-
strudzonych działaczy KTN-u gromadzili się ludzie, 
którzy zafascynowani możliwościami osiągnięcia 
sukcesu w nowej gałęzi przemysłu, sami chcieli 
wykorzystać swoją wiedzę i inteligencję w twórczej 
pracy nad jej rozwojem. Obok Polaków prowadzą-
cych działalność górniczą intuicyjnie (I. Łukasiewicz, 
T. Trzecieski, K. Klobassa, W. Biechoński, W. Fibich, 
Z. Suszycki, S. Szczepanowski, W. Wolski, K. Od-
rzywolski i in.) pojawili się ze swoją wiedzą i do-
świadczeniami przedstawiciele z zagranicy tacy jak 
Albert Fauck (Niemiec) i William Henry Mc Garvey  
(Kanadyjczyk). Zostali bardzo aktywnymi członkami 
KTN i wrośli w polski przemysł naftowy.

Z perspektywy jubileuszu 75-lecia Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go można analizować cele, dokonania, sposoby 
i kierunki działania, warunki prowadzenia pracy 
stowarzyszeniowej pionierów polskiego przemysłu 
naftowego i gazowniczego. Można snuć refleksje, 
co z tamtych idei, postaw, osiągnięć i doświadczeń 
organizacji prekursorskich zostało przejęte i zasto-
sowane w działalności SITPNiG, bowiem bardzo 
często wyrażany jest pogląd, że w nich lokowany 
jest rodowód Jubilata. 

C.d.n.
Przypisy: 
1. [4] s. 4, wiersz 1 – 12 od góry.
2. Cytat za [3], s. 15, wiersz 1 – 2 od dołu i s. 16, 

wiersz 1 – 5 od góry.
3. [9], s. 5, szpalta lewa, wiersz 15 – 17 od góry.
4. [9], s. 7, szpalta prawa, wiersz 20 - 27 od góry.
5. Tamże, s. 12,  szpalta lewa, wiersz 19 – 26 od góry.
6. [5], s. 1, szpalta lewa, wiersz 1 – 12 od góry.
7. Tamże, s.1, szpalta prawa, wiersz 50 – 64 od góry.
8. [6], s. 164, wiersz 1 od dołu, s. 165, wiersz 1 – 7 od 

góry.
9. Tamże, s. 168, wiersz 1 – 10 od góry.
10. [11], s. 300, szpalta lewa, wiersz 10 – 15 od dołu.
11. Tamże, s. 300, szpalta prawa, wiersz 1 – 8 od dołu.

12. Tamże, s. 301, szpalta lewa, wiersz 15 – 19 od góry.
13. [12], s. 375, szpalta lewa, wiersz 5 – 7 od dołu.
14. Olszewski S. podaje [13], że w skład w/w Wydziału 

wchodzili także: Mikołaj Fedorowicz, Edward Dewon-
kowski, Feliks Skrochowski i Stanisław Stawiarski.

15. [14], s. 2, wiersz 1 – 9 od góry.
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Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – 
Państwowego Instytutu Badawczego Nr 232

W ramach Prac Naukowych 
INiG – PIB, pod numerem 232 
ukazała się monografia autorstwa 
dr. Andrzeja Urbańca pt. Charak-
terystyka litofacjalna utworów jury 
górnej i kredy dolnej w rejonie Dą-
browa Tarnowska – Dębica w opar-
ciu o interpretację danych sejsmicz-
nych i otworowych.

Głównym celem monografii jest odtwo-
rzenie historii depozycji i rozwoju facjalnego 
utworów górnej jury i dolnej kredy, występują-
cych w podłożu zapadliska przedkarpackiego, 
w oparciu o dostępne dane z otworów wiertni-
czych oraz sejsmikę 3D. Rejon badań usytuowa-
ny jest w środkowej części przedgórza Karpat, 
pomiędzy miastami Dąbrowa Tarnowska na 
północnym zachodzie i Dębica na południowym 
wschodzie. Nowe dane, uzyskane w roku 2015, 
w postaci zdjęcia sejsmicznego 3D, jak również 
informacji z głębokiego otworu O-1 przewierca-
jącego pełen profil utworów mezozoiku, pozwo-
liły na znacznie lepsze rozpoznanie i udokumen-
towanie wielu szczegółów budowy geologicznej 
tego, dotąd słabo rozpoznanego, rejonu.

W pracy przedstawiono m.in.:
• budowę geologiczną rejonu badań, 

uwzględniając wszystkie piętra struk-
turalne, rozwój litologiczny utworów 
poszczególnych jednostek, stosowane 
podziały litostratygraficzne i regionalne  
ramy  paleogeograficzne,

• historię badań oraz aktualny stan rozpo-
znania kompleksu węglanowego górnej 
jury i dolnej kredy przedgórza Karpat,

• charakterystykę litologiczną badanych 
utworów węglanowych z podziałem na 
jednostki litostratygraficzne, charakterysty-
ki: mikrofacjalną i mikropaleontologiczną,

• wyniki analizy obrazu sejsmicznego wy-
konanej w oparciu o wybrane atrybuty 
sejsmiczne,

• przekroje litofacjalne, skonstruowane 
wzdłuż wybranych przekrojów sejsmicz-
nych, prezentujące przestrzenny rozkład 
i wzajemne relacje pomiędzy utworami po-
szczególnych ogniw litostratygraficznych,

• rozmieszczenie kompleksów biohermo-
wych górnej jury względem morfologii 
podłoża jury,

• historię depozycyjną późnojurajsko-wcze-
snokredowego basenu sedymentacyjnego 
przedgórza Karpat, która w połączeniu 
z opisem cech makroskopowych rdzeni 
wiertniczych, analizą mikrofacjalną i mikro-
paleontologiczną poszczególnych jednostek 
stratygraficznych oraz interpretacją obrazu 
sejsmicznego, pozwala na kompleksową 
charakterystykę analizowanych utworów 
oraz wskazanie procesów mających naj-
większy wpływ na obecny charakter i stan 
zachowania badanych serii skalnych.
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