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Szanowni Czytelnicy
Sprawy, które się wydarzyły w ostatnim 

czasie dość szybko zdefiniowały polską po-
zycję na rynku przyszłych i ewentualnych po-
tentatów niekonwencjonalnych źródeł gazu 
ziemnego. Jak pewnie większość z Was wie, 
maj był kolejnym miesiącem, w którym zmala-
ła liczba koncesji poszukiwawczych. Obecnie 
obowiązuje ich 46. W zeszłym miesiącu Orlen 
Upstream Sp. z o.o. pozbył się koncesji – Beł-
życe w województwie lubelskim. Nie przybyła 
żadna nowa koncesja na poszukiwanie i/lub 
rozpoznawanie złóż gazu z łupków oraz stan 
odwierconych otworów, mimo zapowiedzi 
MŚ, pozostaje na poziomie 70 otworów roz-
poznawczych (16 kierunkowych i poziomych 
i 54 pionowe). W bieżącym roku do dzisiaj 
wykonano tylko 2 otwory poszukiwawcze 
za „gazem łupkowym” i realizacja żadnego 
nowego otworu nie jest rozpoczęta. Co do 
zabiegów w tych otworach to do końca maja 
szczelinowanie hydrauliczne przeprowadzono 
w 25 otworach, w tym w 12 otworach po-
ziomych. Wykonano także 9 zabiegów mi-
kroszczelinowania (DFIT), a w 41 otworach 
nie wykonano dotychczas żadnych zabiegów 
specjalnych. Najprawdopodobniej nie docze-
kają się one ich w najbliższym czasie, a może 
i w ogóle!

Dane, jednak pozyskane z takiej, wyda-
wałoby się dużej ilości otworów, nadal nie są 
wystarczające, aby w pełni ocenić potencjał 
polskich formacji łupkowych. Brak jest również 
dostosowanej technologii do jego ewentual-
nego udostępniania. 

Już w zeszłym miesiącu pisałem, że sytu-
acja wygląda źle, ale w tym – jeszcze gorzej. 
Potwierdza to powyższe zestawienie oraz fakt 
oficjalnego wycofania się z Polski ostatniego 
dużego koncernu – ConocoPhillips, który za 
oficjalny powód podał brak zadowalających 
wyników prac poszukiwawczych. Cytuję za 
Tim’em Wallace’m, dyrektorem ConocoPhillips 
na Polskę „Niestety nie natrafiliśmy na złoża 

wystarczające do komercyjnej produkcji gazu 
naturalnego”. 

Niektóre komentarze jakie można było 
przeczytać po ogłoszeniu tej decyzji sprowa-
dzały się wręcz do pytania: czy celowe jest 
kontynuowanie takich prac przez polskie firmy 
w sytuacji gdy Amerykanom się nie opłaca? 
Jako uzupełnienie do tego pytania należy za-
dać kolejne: czy stać jest te firmy, które po-
zostały na placu boju na to, aby odwiercić 
i przebadać co najmniej drugie tyle otwo-
rów? A może powinno się ten proces odłożyć 
w czasie? A może skoncentrować na poszuki-
waniu np. gazu związanego i węglowodorów 
konwencjonalnych, a tylko niewielki procent 
środków przeznaczać na badania nad tym 
problemem?

Analizując to, co dzieje się w regionie, 
oprócz Polski, to w zeszłym roku, na początku 
lipca Chevron wycofał się z poszukiwania złóż 
gazu niekonwencjonalnego na Litwie. Dzisiaj 
Chevron i Shell zrezygnowały z koncesji na 
Ukrainie (koncesje we wschodnich prowin-
cjach: Doniecku i Charkowie) oraz na obszarze 
Olesko (w zachodnich prowincjach Lwowskim 
i Iwano-Frankowskim).Wszystko to, z czym 
mamy obecnie do czynienia w biznesie nafto-
wym w rejonie, a co negatywnie wpływa na 
poszukiwania, to spadek cen ropy i gazu ziem-
nego, brak sukcesów poszukiwawczych, a dla 
Ukrainy to wojna na wschodzie. 

Tam, gdzie wspomniane koncerny po-
siadały koncesje mówiono, że Rosja celowo 
sponsoruje rebeliantów, aby uniemożliwić 
poszukiwania gazu łupkowego i przeszkodzić 
w ten sposób Ukrainie w zmniejszeniu uzależ-
nienia od rosyjskiego gazu.

Ale, czy to jest prawda? Na pewno wojna 
i kryzys gospodarczy zmusiły rząd w Kijowie 
do podwyżki podatku od wydobycia zaso-
bów mineralnych (z 28% do 70% wartości 
wydobytej kopaliny), w celu zwiększenia 
dochodów budżetu państwa. To, jak i nadal 
wszechobecna korupcja, wspomniany trwają-
cy konflikt militarny oraz słabe wyniki poszu-
kiwania gazu łupkowego w Polsce, głównie 
we wschodniej części basenu lubelskiego, 
który po stronie ukraińskiej sięga aż po rejon 
Oleska, gdzie Chevron miał rozpocząć poszu-
kiwania, musiało skłonić te firmy do decyzji 
o wycofaniu się z Ukrainy. Pozostaje pytanie, 
co jeszcze nas czeka?
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Marcin Kremieniewski Marcin Rzepka

Przepływy gazu w zacementowanej przestrzeni 
pierścieniowej otworu wiertniczego 
Przyczyny, konsekwencje i metody zapobiegania

Gas flows in the cemented 
annular space of the borehole. 
Causes, consequences 
and prevention methods

Summary
The article presents the issues related to 

gas migration. Were discussed various stages 
of the occurrence of this undesirable phenom-
ena. Starting with the causes of gas migration 
through their consequences in the event of the 
occurrence and finishing on methods designed 
to prevent the emergence of gas flow.

Streszczenie
W artykule przedstawione zostały zagad-

nienia dotyczące migracji gazu. Omówione zo-
stały poszczególne etapy występowania tego 
niepożądanego zjawiska. Począwszy od przy-
czyn powstawania migracji gazu, poprzez ich 
konsekwencje w razie wystąpienia i skończyw-
szy na metodach mających na celu niedopusz-
czenie do powstawiania przepływów gazu.

Jednym z większych problemów w prze-
myśle naftowym jest zjawisko migracji płynu 
(cieczy lub gazu) w przestrzeni pierścieniowej. 
Przepływ płynu w przestrzeni pierścieniowej 
może mieć miejsce zarówno w trakcie wiercenia 
jak również przygotowywania oraz eksploatacji 
otworu [9].

Przepływ w przestrzeni pierścieniowej pole-
ga na dopływie płynów złożowych do przestrze-
ni pierścieniowej wskutek braku równowagi ci-
śnień. Płyn przemieszcza się do strefy o niższym 
ciśnieniu (mówimy wtedy o migracji gazu) lub 
nawet dociera do powierzchni (ekshalacja gazu, 
rys. 1). Bardziej problematycznym, a także czę-
ściej występującym i bardzo niebezpiecznym 
czynnikiem jest migracja medium gazowego. 

Zagadnienie migracji gazu jest rozpatry-
wane w aspekcie wpływu na bezpieczeństwo, 
ochronę środowiska, przepisy prawne, ale 
również na zagospodarowanie i eksploatację 
otworu. Temat ten poruszany jest w wielu jed-
nostkach (przedsiębiorcy, zleceniodawcy, wyko-
nawcy prac wiertniczych, jednostki naukowo-
-badawcze, Urzędy Górnicze). 

Z uwagi na to, iż problem migracji gazu sys-
tematycznie się pojawia, wymagane jest dąże-
nie do opracowania nowych sposobów przygo-
towywania otworów wiertniczych do zabiegów 
cementowania oraz progresywnych mieszanin 
uszczelniających poprawiających skuteczność 
uszczelniania przestrzeni pozarurowej, zwłasz-
cza w utworach ilastych [5]. 

Obecnie problem migracji gazu występu-
je na wielu złożach gazowych lub otworach 
przygotowywanych do magazynowania gazu. 
Skala zagrożenia zjawiskiem przepływu gazu 
ma bardzo szeroki zakres. Od występowania 
delikatnych poduszek gazowych i ciśnień rzędu 
kilku atmosfer na głowicy, aż do najbardziej nie-
bezpiecznych zjawisk tj. erupcji. Migracja gazu 

jest bardzo skomplikowanym problemem, który 
obejmuje zagadnienia usuwania osadu płucz-
kowego ze ścian otworu, kontroli gęstości za-
czynu cementowego, właściwości reologicznych 
zaczynów cementowych, hydratację cementów 
jak również zagadnienia dotyczące wiązania na 
kontakcie cement–skała [8, 10].

Przyczyny migracji gazu
Migracje gazowe i ekshalacje najczęściej 

rejestrowane są w rejonie przedgórza Karpat 
i w Karpatach. Niewątpliwie ma to związek 
z obecnością skomplikowanej budowy geolo-
gicznej w tym rejonie oraz wielu płytko zalega-
jących horyzontów gazonośnych występujących 
głównie w utworach miocenu autochtoniczne-
go. Złoża gazu ziemnego zakumulowane są 
w słabo zwięzłych piaskowcach, laminowanych 
utworami ilastymi, które zalegają w pułapkach 
typu strukturalnego [8, 13]. Wskazania gazowe 
rejestrowane przez aparaturę kontrolno-pomia-
rową i potwierdzone przez pomiary geofizyczne, 
dowodzą ich występowania zarówno w seriach 
piaszczystych, jak i ilastych już od głębokości 
20–40 m, tuż pod utworami czwartorzędu [8]. 
Problemy migracji gazu dotyczą głównie zakresu 
głębokości od 0 do około 600 m, gdyż migracja 
z większej głębokości, zwłaszcza z interwałów 
izolowanych kolumną eksploatacyjną 7”, wystę-
puje sporadycznie.

Ekshalacje gazowe często rejestrowane są 
w znacznej odległości od osi odwiertu (nawet 
kilkadziesiąt metrów). Stwarza to poważne za-
grożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz jest groź-
ne dla środowiska [13].

Zjawiska migracji gazu na obszarze przed-
górza Karpat wiążą się z budową geologiczną 
złóż gazu ziemnego w utworach mioceńskich 
i w pewnym stopniu są procesem naturalnym 
wynikającym z faktu, iż przypowierzchniowe 
utwory sarmatu, charakteryzujące się zmien-
nym zapiaszczeniem, wykazują znaczną prze-
puszczalność zarówno wzdłuż uławicenia, jak 
też w kierunku prostopadłym do uławicenia. 
Powodem tego jest stosunkowo niewielki sto-
pień zdiagenezowania przypowierzchniowych 
warstw sarmatu [8, 13].

Problemy migracji gazu podczas zabiegu 
cementowania rur okładzinowych i po zabiegu 
cementowania występowały na wielu złożach. 
Brak skutecznego uszczelnienia w pierwszych 
odwiertach na złożu może powodować prze-
pływy gazu pomiędzy poziomami skał prze-
puszczalnych w kolejno wykonywanych od-
wiertach. 

Analizując dostępne pozycje literaturowe 
[8, 11, 12] stwierdzono, że nie można podać 
głównej przyczyny występowania wypływu 
gazu z przestrzeni międzyrurowych i pozaruro-

Rys. 1. Schemat zjawiska migracji międzystrefowej
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wych. Możliwe jest wskazanie grup czynników 
wpływających na proces migracji gazu, tj:

GEOLOGICZNE – o których decyduje głów-
nie budowa geologiczna rozpatrywanych rejo-
nów, właściwości przewiercanych skał, rozkład 
ciśnień porowych i szczelinowania w profilu 
otworu, cechy petrofizyczne ośrodka skalnego, 
rodzaje płynów złożowych, ilość i miąższość 
warstw przepuszczalnych [5].

TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE – czyli: 
jakość i stan powierzchni zewnętrznej rur okła-
dzinowych, szczelność połączeń, uzbrojenie 
kolumny rur, możliwości techniczne, sprawność 
sprzętu, konstrukcja otworu, długość i średnica 
kolumny rur okładzinowych, powierzchnia prze-
kroju przestrzeni pierścieniowej, centryczność 
kolumn rur w otworze, rodzaje i właściwości 
płuczek wiertniczych, charakterystyka osadu fil-
tracyjnego, skład i cechy zaczynu cementowego, 
charakter przepływu podczas tłoczenia, ciśnie-
nia wywierane w otworze i przestrzeni między-
rurowej po ukończeniu cementowania [5].

MECHANICZNE – udary i wibracje świdra 
oraz przewodu wiertniczego podczas zwierca-
nia korka cementowego, buta i dalsze wierce-
nie, perforacja rur, zmiany ciśnienia w otworze 
podczas wykonywania opróbowań i zabiegów 
stymulacyjnych [4, 5].

ORGANIZACYJNE – projekty rurowania 
i cementowania (zakres wykorzystania informa-
cji geofizycznych, geologicznych i wiertniczych 
przy ich opracowaniu, zgodność wykonawstwa 
zabiegu cementowania z projektem i ewentu-
alne komplikacje, czynności po cementowaniu, 
wyposażenie zaplecza laboratoryjnego, przygo-
towanie teoretyczne i zawodowe ekipy cemen-
tacyjnej [4, 5].

Pojawienie się gazu w przestrzeni pozaru-
rowej może być spowodowane wieloma czyn-
nikami wpływającymi na skuteczność uszczel-
niania rur okładzinowych, mimo tego warunki 
konieczne do wystąpienia zjawiska migracji są 
podobne. Główny powód to obniżenie się ci-

śnienia hydrostatycznego zaczynu cementowe-
go do wartości mniejszej aniżeli ciśnienie złożo-
we w strefie gazonośnej (rys. 2). 

Na podstawie literatury [1, 5, 8] wyróżnić 
można szereg przyczyn pojawienia się gazu 
w przestrzeni pierścieniowej. Przyczynami 
tymi są:

• Uszczelniania zaczynem o niewłaściwej gę-
stości, co może doprowadzić do zachwia-
nia równowagi hydrostatycznej w prze-
strzeni pierścieniowej i w konsekwencji do 
migracji gazu przez strukturę wiążącego 
zaczynu uszczelniającego. Rys. 3.

• Niedostateczne wyparcie płuczki wiertni-
czej i słabe usunięcie osadu filtracyjnego, 
co powoduje powstawanie kanalików 
dla migrującego gazu. [5, 8] (rys. 4).

• Zbyt szybkie żelowanie cementu co 
przyczynia się do powstawania nie-
ciągłości kamienia cementowego, 
a w konsekwencji drogi dla przepływu 
gazu (rys. 5).

• Zbyt wysoka filtracja zaczynu cemento-
wego, która powoduje obniżenie obję-
tości zaczynu w wyniku czego powstaje 
przestrzeń, do której może wnikać gaz 
i obniżyć ciśnienie hydrostatyczne w ko-
lumnie zaczynu uszczelniającego (rys. 6).

• Wysoka przepuszczalność zarówno płyn-
nego zaczynu jak również zżelowanego 
zaczynu uszczelniającego jego począt-
kowej fazie. Sprzyja to powstawaniu 
nieciągłości, przez które może zachodzić 
zjawisko migracji gazu (rys. 7).

• Nadmierny skurcz kamienia cementowe-
go powoduje powstawanie naprężeń, 
spękań i przestrzeni. Stwardniały zaczyn 
może się odklejać od rur okładzinowych 
oraz skały i na pęknięciach powstaną 
drogi dla migracji gazu (rys. 8).

• Niszczenie kamienia cementowego 
w otworze pod wpływem naprężeń 
wywołanych przez oddziaływanie gó-

Rys. 2. Spadek ciśnienia hydrostatycznego zaczynu cementowego poniżej wartości ciśnienia złożowego

Rys. 3. Źle dobrana gęstość zaczynu Rys. 4. Niedokładne wyparcie płuczki

Rys. 5. Przedwczesne żelowanie zaczynu Rys. 6. Nadmierna filtracja zaczynu
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rotworu lub odkształcenia rur podczas 
przeprowadzanych prób ciśnieniowych 
skutkujące powstawaniem dróg migracji 
gazu (rys. 9).

• Niedostateczne związanie kamienia ce-
mentowego ze strukturą skalną i rurami 
okładzinowymi powleczonymi środkami 
ochronnymi przed korozją (rys. 10). [5, 8]

Konsekwencje migracji gazu
W praktyce przemysłowej występuje szereg 

potencjalnych konsekwencji zjawiska migra-
cji gazu po zabiegu cementowania jednak nie 
zawsze udaje się je zidentyfikować. Najbardziej 
widoczne przypadki, kiedy już mamy do czynie-
nia z ciśnieniem gazu na głowicy ewentualnie 
przepływem gazu na głowicy, zmuszają do li-
kwidacji otworu. Jednak przy mniejszych wypły-
wach, częstym zabiegiem jest docementowanie 
strefy nieszczelnej w celu wyeliminowania do-
pływu gazu lub obniżenia ciśnienia do wartości, 
przy której prowadzenie prac będzie możliwe 
z zachowaniem obowiązujących norm.

Jednak nie zawsze zabieg docementowania 
jest skuteczny z uwagi na trudności w zlokali-
zowaniu kanalików, przez które przepływa gaz. 
Kolejnym utrudnieniem jest rozmiar kanalików 
uniemożliwiający wypełnienie ich cementem. 
Ponadto istnieje możliwość uszkodzenia ka-
mienia cementowego lub szczelinowanie skały 
przez ciśnienie w trakcie zabiegu docemento-
wania, co w konsekwencji pogarsza problem 
[10]. Ponadto docementowanie może być mało 
opłacalne i nie zawsze daje pozytywne rezultaty.

W przypadku wystąpienia zjawiska migracji 
międzystrefowej dużym problemem jest jej wy-
chwycenie. W takim przypadku ocena wgłębnej 
migracji gazu może być dokonana np. za po-
mocą sondy akustycznej [2]. Wykonanie prób 
hydraulicznych może spowodować uszkodzenie 
płaszcza cementowego lub wywołać dodatkowe 
szczelinowanie, dlatego też niekiedy występują 
przeciwwskazania ku temu. Ekshalacje gazowe 
często rejestrowane są w znacznej odległości 
od osi odwiertu. Gaz migrujący wzdłuż otworu 
poza rurami przedostaje się bezpośrednio do 
gruntu, wód gruntowych lub do atmosfery, co 
z kolei stwarza poważne zagrożenia dla ludzi 
i środowiska. [13].

Metody zapobiegania migracji gazu
Możliwość powstania kanałów w płaszczu 

cementowym przy danym ciśnieniu porowym 
zaczynu cementowego zależy od jego składu 
i właściwości. Dlatego w celu opanowania 
zjawiska migracji wprowadzane są do zaczynu 
specjalne dodatki, które blokują przepływ gazu 
w czasie jego transformacji, kiedy dochodzi do 
spadku ciśnienia hydrostatycznego poniżej ci-

śnienia złożowego [7]. Hydratujący w otworze 
zaczyn cementowy w naturalny sposób pro-
wadzi do obniżenia ciśnienia hydrostatycznego 
kolumny wiążącego zaczynu cementowego, 
umożliwiając penetrację gazu w płaszcz cemen-
towy, a następnie migrację w obrębie zaczynu 
[13]. Zapobieganie powstawaniu mikropęknięć 
sprowadza się głównie do przygotowania za-
czynu cementowego pęczniejącego lub bezskur-
czowego 

W celu zapobiegania powstawaniu eksha-
lacji gazu należy:

• odpowiednio dobierać właściwości re-
ologiczno-strukturalne zaczynu cemento-
wego, 

• obniżyć filtrację,
• wyeliminować odstój wody,
• tak dobierać wiązanie aby rozpoczynało 

się jak najwcześniej po wytłoczeniu za-
czynu cementowego poza rury,

• uzyskiwać wiązanie przebiegające, co naj-
mniej bezskurczowo i przy krótkim czasie 
od 30 Bc do 100 Bc (początku czasu wią-
zania do końca czasu wiązania wiązania),

• stosować dodatki zmniejszające ryzyko 
zerwania kontaktu płaszcza cementowego 
z przyległymi powierzchniami [6, 13, 14].

Ponadto zaczyn odporny na ekshalacje 
gazu oprócz dodatków regulujących wymienio-
ne właściwości musi być wzbogacony o spe-
cjalne modyfikatory mineralne lub polimerowe. 
Dla gazu złożowego są one barierą występującą 
w postaci nieprzepuszczalnej błony rozciągnię-
tej pomiędzy ziarnami fazy stałej i mikroziaren 
upakowanych pomiędzy hydratyzującymi ziar-
nami klinkieru cementowego oraz płynu poro-
wego o lepkości wzrastającej w miarę powsta-
wania hydratów.

Stan fizyczny zaczynu uszczelniającego 
zmienia się w czasie, począwszy od fazy ciekłej 
w trakcie tłoczenia zaczynu poprzez fazę przej-
ściową – żel (w trakcie transformacji), a skoń-
czywszy na fazie stałej – stwardniały zaczyn 
(związany kamień cementowy). Widoczna jest 
tutaj różnorodność każdej z trzech odmian fazo-
wych i dlatego też wymagana jest różna inter-
pretacja poszczególnych faz wiązania cementu 
w odniesieniu do intruzji gazu w cementowanej 
przestrzeni pierścieniowej.

W Instytucie Nafty i Gazu – Państwo-
wym Instytucie Badawczym prowadzone są 
badania mające na celu ograniczenie oraz 
wyeliminowanie przepływów gazu po zace-
mentowaniu otworu. W tym celu pracowni-

Rys. 7. Wysoka przepuszczalność zaczynu Rys. 8. Skurcz kamienia cementowego

Rys. 9. Naprężenia niszczące kamień cementowy Rys. 10. Brak wiązania z rurami i formacją skalną 
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cy Labolatorium Zaczynów Uszczelniających 
przy użyciu nowoczesnej aparatury m.in. UCA 
+ SGSM (fot. 1) badają parametry decydu-
jące o efektywności uszczelniania zaczynów 
cementowych oraz modyfikują dotychczas 
stosowane zaczyny bądź projektują nowe 
receptury. Zarówno badania laboratoryjne jak 
i wyniki prac przemysłowych potwierdzają, 
że dążenia do ograniczenia bądź wyelimino-
wania przepływów gazowych skutkują pozy-
tywnymi efektami prac w kontekście projek-
towanego zaczynu. Duży potencjał badawczy 
w postaci zarówno wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej jak również nowoczesnej apara-
tury badawczej oraz kontrolno – pomiarowej 
pozwolił na uzyskanie znacznej poprawy sku-
teczności uszczelnienia przestrzeni pierście-
niowej. 

Na fotografiach (fot. 2 i 3) oraz rysunkach 
(rys. 11 i 12) zestawiono porównanie wyników 
zaczynu nieodpornego oraz odpornego na prze-
pływ kanałowy gazu.

Podsumowanie
Podsumowując działania mające na celu 

ograniczenie lub wyeliminowanie zjawiska mi-
gracji gazu, stwierdzono, że zabieg cementowa-
nia uważa się za najważniejszą operację w trak-
cie realizacji otworu. W trosce o skuteczne 
uszczelnienie kolumn rur okładzinowych zwraca 
się jednak uwagę na każdy etap wykonawstwa 
otworu – począwszy od projektowania, przez 
opróbowanie i skończywszy na przekazaniu 
otworu do eksploatacji.

Na etapie projektowania otworu:
• ustalany jest schemat zarurowania 

otworu w oparciu o analizę wcześniej 
wierconych otworów z przewidywaniem 
ewentualnej migracji gazu z odpowied-
niej przestrzeni,

• dobierany jest rodzaj i właściwości płucz-
ki w czasie wiercenia i cementowania 
otworu,

• precyzyjnie projektowane są zabiegi ce-
mentowania a zaczyny na bazie lateksu 
obecnie stosuje się niemal na każdym 
otworze,

• projektuje się nowe zaczyny uszczelnia-
jące z dodatkami innych środków ograni-
czających zjawisko migracji gazu,,

• wykorzystuje się w praktyce przemysło-
wej wyniki badań Instytutu Nafty i Gazu 
– Państwowego Instytutu Badawczego 
w zakresie ograniczenia migracji gazu 
przez zaczyn cementowy oraz pozosta-
łych parametrów decydujących o efek-
tywności uszczelnienia przestrzeni pier-
ścieniowej [3, 4, 8].

Fot. 1. Dwukomorowy Ultradźwiękowy Analizator Cementu z miernikiem statycznej odporności żelu na ścinanie

Rys. 11. Wynik badania narastania statycznej wytrzymałości strukturalnej
Zaczyn nieodporny na przepływ gazu

Fot. 2. Kamień cementowy (widoczne 
kanaliki w strukturze)

Rys. 12. Wynik badania narastania statycznej wytrzymałości strukturalnej
Zaczyn odporny na przepływ gazu

Fot. 3. Kamień cementowy (struktura 
jednolita)

Na etapie wiercenia otworu:
• weryfikuje się wstępne założenia do pro-

jektu cementowania w oparciu o dane 
otworowe z uwzględnieniem potencjal-
nych źródeł migracji gazu,

• wymaga się maksymalnej centralizacji rur 
okładzinowych (dochodzące do 100%),

• przygotowuje się otwór do cementowa-

nia przerabiając zestawem ze stabilizato-
rami łącznie z końcowym marszem przed 
zapuszczeniem rur, dostosowuje się pa-
rametry reologiczne płuczki (obniżenie 
parametrów reologicznych płuczki przed 
zabiegiem cementowania) do parame-
trów buforu i zaczynu cementowego 
w celu maksymalnego wyparcia płuczki,
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• w zabiegu cementowania stosuje się za-
czyny cementowe o niskiej filtracji oraz 
szybkim gęstnieniu (przejście od 30 Bc 
do 100 Bc),

• weryfikuje się skład zaczynu uszczelnia-
jącego ze względu na możliwość wystą-
pienia migracji gazowych (INiG-PIB),

• stosuje się zaczyny z użyciem lateksu, 
mikrocementu, środka pęczniejącego 
i innych dodatków optymalizujących 
właściwości zaczynu pod kątem danych 
warunków,

• stosuje się przemywki i bufory w celu 
oczyszczenia ścian otworu, rur i dobrego 
wyparcia płuczki,

• wykonuje się ruch rurami w trakcie przy-
gotowania (płukania) otworu i wytłacza-
nia zaczynu,

• chroni się zaczyn i kamień cementowy 
w początkowej fazie wiązania przez 
wrzucenie klinów natychmiast po zakoń-
czeniu zabiegu cementowania, ustala się 
okres 12 godzin, po którym można przy-
stąpić do zmiany zagłowiczenia otworu 
oraz 30–48 -godzinny okres, po którym 
można rozpocząć dalsze prace,

• podejmuje się próby ograniczenia migra-
cji gazu wykorzystując informacje zawar-
te w publikacjach zagranicznych, [3, 8].

Na etapie oceny skuteczności 
zacementowania otworu:

• prowadzi się pomiar CBL pod ciśnieniem 
w celu wykrycia istnienia mikroszczeliny 
na kontakcie rura–cement,

• wykonuje się porównawcze pomiary CBL 
po zakończeniu opróbowania otworu,

• analizuje się kompleksowo zabiegi ce-
mentowania,

• prowadzi się bazę danych z parametrami 
przeprowadzonych zabiegów cemento-
wań [3].
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Optimization of dosage 
technique of the gas sample 
to the portable analyzer of volatile 
organic compounds MicroFID

Abstract
‘The free gas method’, a widely applied 

method in surface geochemistry, is based on 
the analysis of hydrocarbons in a gas sample 
sucked from the soil. The optimal volume of 
the sample amounting for 100 ml is not always 
possible to collect due to the changeability of 
sub-soil creations. We very often receive much 
smaller volumes of the collected samples. Their 
varied volume might be the decisive parameter 
determining the credibility of the obtained re-
sults. It refers to the measurements of the total 
amount of hydrocarbons performed in the field 
by the means of MicroFID analyzer. Therefore, 
a study was conducted whose aim was to de-
termine the influence of the volume of the gas 
sample, dosed to MicroFID analyzer, on the final 
result of the measured methane concentration. 
The study consisted in the performance of se-
veral measurements of methane concentration 
in gas samples whose volumes amounted for: 
50, 20, 10 and 5 ml collected from tedlar bags 
and dosed to the analyzer with the syringe. The 
study has shown that the concentration values 
measured directly from the bag are higher than 
the ones measured in the samples dozed with 
the syringe. The main reasons for the errors is 
blending of the sample with the air sucked from 
the surroundings. By dosing small gas volumes 
(e.g. 5 ml, 10 ml) the error which is made is 
approximately of constant value.

Streszczenie
Szeroko wykorzystywana w geochemii po-

wierzchniowej „metoda gazu wolnego,” opiera 
się na analizie węglowodorów w próbce gazo-
wej zassanej z gleby. Optymalna objętość prób-

ki wynosząca 100 ml nie zawsze jest możliwa 
do pobrania z uwagi na zmienność utworów 
przypowierzchniowych. Bardzo często otrzy-
mujemy dużo mniejsze objętości pobranych 
próbek. Zróżnicowana ich objętość może być 
parametrem wpływającym na wielkości reje-
strowanych stężeń sumy węglowodorów. Tego 
typu pomiary wykonywane są w terenie z zasto-
sowaniem przenośnego analizatora MicroFID. 
W związku z tym wykonano badania, których 
celem było określenie wpływu objętości próbki 
gazu, dozowanej do analizatora MicroFID na 
końcowy wynik pomierzonego stężenia meta-
nu. Badania polegały na kilkukrotnym wykona-
niu pomiarów stężeń metanu w próbkach gazu 
o objętościach: 50, 20, 10 i 5 ml pobieranych 
z worków tedlarowych i dozowanych do anali-
zatora za pomocą strzykawki. Badania wykaza-
ły, że wartości stężeń pomierzone w próbkach 
dozowanych z worka tedlarowego są wyższe 
niż te pomierzone w próbkach dozowanych 
strzykawką. Główną przyczyną błędów jest 
mieszanie się próbki z powietrzem zasysanym 
z otoczenia. Dozując małe objętości gazu (np. 5 
ml, 10 ml) popełniany błąd ma w przybliżeniu 
wartość stałą.

1. Wstęp
Obecność podwyższonych stężeń węglo-

wodorów gazowych w strefie przypowierzch-
niowej może być efektem zanieczyszczeń zwią-
zanych z działalnością przemysłu naftowego 
(np. poszukiwanie i otworowe udostępnianie 
złóż węglowodorów, transport węglowodo-
rów rurociągami, podziemne magazynowanie 
gazu) lub też może być wynikiem ich natu-
ralnego przenikania z wgłębnych akumulacji 
węglowodorów (np. Klusman 1993, Tedesco, 
1995; Sechman et al., 2013, 2015). Wśród wie-
lu metod geochemicznych badających obec-
ność węglowodorów w glebie, największe za-
stosowanie znalazła‚ „metoda gazu wolnego” 
polegająca na rejestracji i analizie lekkich wę-
glowodorów w strefie przypowierzchniowej 
(np. Celary et al. 1961, Sokołow & Grigoriew 

1962; Dzieniewicz et al., 1978; Sechman et 
al. 2011, Sechman et al. 2012). W metodzie 
tej terenowe opróbowanie geochemiczne 
polega na zassaniu próbki gazu wypełniają-
cego wolne przestrzenie porowe występujące 
w utworach przypowierzchniowych. Objętości 
pobieranych próbek zwykle wynoszą 50 lub 
100 ml (Dzieniewicz & Sechman 2001, 2002, 
2008, Sechman 2006). Jednak nie zawsze jest 
możliwe pobranie stałej objętości gazu gle-
bowego w każdym zaplanowanym miejscu. 
Spowodowane jest to zmiennością warunków 
opróbowania, a przede wszystkim przepusz-
czalnością badanych utworów glebowych. 
W konsekwencji często uzyskuje się mniejsze 
od założonych objętości próbek gazu glebo-
wego. Ich skład cząsteczkowy jest zwykle 
określany w laboratorium z wykorzystaniem 
chromatografu gazowego. W przypadku gdy 
istnieje potrzeba szybkiego, szacunkowego 
określenia wielkości stężenia sumy lekkich wę-
glowodorów w terenie, możemy do tego celu 
wykorzystać przenośny analizator sumy lot-
nych związków organicznych. Jednym z takich 
urządzeń jest analizator MicroFID firmy Photo-
VAC pozwalający na uzyskanie wiarygodnych 
wyników zwłaszcza w zakresie od 0,5 ppm 
do 2000 ppm (Guzy et al. 2014). Analiza-
tor ten może mierzyć w sposób bezpośredni 
wielkość stężenia lotnych związków organicz-
nych występujących w atmosferze. Możliwy 
jest również pomiar stężenia tych związków 
w próbkach pobranych wcześniej do worków 
tedlarowych, których minimalna pojemność 
wynosi 1 litr. W tym przypadku pomiar polega 
na podłączeniu sondy analizatora do worka 
z próbką. Gaz jest zasysany przez pompkę 
analizatora i określane jest stężenie lotnych 
związków organicznych. Jednak w przypad-
ku relatywnie objętości próbek rzędu 20-100 
ml, uzyskiwanych zwykle w trakcie pomiarów 
geochemicznych, wykonanie analizy poprzez 
zassanie z worka może być technicznie utrud-
nione (wygaszanie płomienia) i grozić uszko-
dzeniem pompki ssącej analizatora. Dlatego 

Anna Twaróg Piotr Guzy Henryk Sechman

Optymalizacja techniki dozowania próbki gazu do przenośnego 
analizatora lotnych substancji organicznych MicroFID
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bezpieczniejsze jest dozowanie takich próbek 
bezpośrednio za pomocą strzykawki, do ana-
lizatora niż ich wtłaczanie do worków tedla-
rowych. Do tej pory nie określono minimalnej 
objętości wstrzykiwanej próbki koniecznej dla 
uzyskania powtarzalnych wielkości stężeń.

Celem publikacji jest określenie wpływu 
objętości próbki gazu dozowanej za pomocą 
strzykawki do analizatora MicroFID na koń-
cowy wynik pomierzonego stężenia metanu, 
a także ocena możliwości wykorzystania prze-
nośnego analizatora do prowadzenia wstęp-
nych,  szybkich analiz w terenie. Publikacja 
oparta jest na wynikach zawartych w pracy in-
żynierskiej jednego z autorów (Twaróg 2014).

2. Opis urządzenia oraz jego kalibracja
Analizator MicroFID wyposażony jest w de-

tektor płomieniowo-jonizacyjny. Jego działanie 
polega na spalaniu lotnych związków organicz-
nych w płomieniu wodorowym w atmosferze 
powietrza lub tlenu, dając wynik w postaci stę-
żenia sumy zbadanych związków organicznych. 
Czysty wodór dostarczany jest bezpośrednio ze 
zbiornika stanowiącego jego integralną część, 
natomiast powietrze, potrzebne do podtrzyma-
nia płomienia, zasysane jest w sposób ciągły 
w trakcie pomiaru z otoczenia lub bezpośrednio 
z badanej próbki. Podczas przechodzenia próbki 
przez płomień spalane związki organiczne ule-
gają jonizacji. Jony poruszane w polu elektrycz-
nym generują prąd, który jest proporcjonalny do 
stężenia zjonizowanych cząstek znajdujących 
się w komorze spalania. Następnie elektrometr 
przetwarza sygnał elektryczny na liczbową war-
tość stężenia, która wyświetlana jest na ciekło-
krystalicznym wyświetlaczu urządzenia. 

Przed przystąpieniem do badań analizator 
skalibrowano postępując zgodnie z procedu-
rą zawartą w instrukcji (Photovac Inc. 2000). 
Analizator posiada dwa zakresy pracy: niski 
(0,5–2000 ppm) oraz wysoki (10-50 000 ppm). 
Ze względu na niewielkie stężenia węglowodo-
rów, spodziewane do oznaczenia w badanych 
próbkach, wybrano niski zakres pracy urządze-
nia. Do kalibracji wykorzystano oryginalny gaz 

wzorcowy firmy Photovac, którym był metan 
o stężeniu 500 ppm w powietrzu. Natomiast 
sygnał zerowy urządzenia ustalono używając 
powietrza syntetycznego, w którym zawartość 
węglowodorów nie przekracza 0,1 ppm. 

3. Sposób przeprowadzenia badań 
eksperymentalnych

W celu wykonania analizy przygotowano 
20 próbek testowych. Do worków tedlarowych 
o pojemności 1litr, zatłoczono metan o stężeniu 
500 ppm (gaz wzorcowy firmy Photovac) zmie-
szany w różnych proporcjach z powietrzem syn-
tetycznym.  

Dla każdej przygotowanej próbki wyko-
nano pięć pomiarów stężenia metanu. Cztery 
z nich polegały na dozowaniu za pomocą strzy-
kawki próbki o objętościach: 50, 20, 10 i 5 ml. 
Ostatnie oznaczenie wykonano podłączając 
analizator bezpośrednio do worka. Próbki po-
bierano z worka tedlarowego, poprzez zawór 
trójdrożny, za pomocą strzykawki (Fig. 2). Przed 
każdym pobraniem właściwej próby, wszystkie 
przewody łączące worek ze strzykawką były 
przedmuchiwane 20 ml gazu, pobranego bez-
pośrednio z badanej próbki. Następnie, prób-
kę dozowano do wlotu analizatora, w sposób 
powtarzalny, starając się zachować stałe tem-
po dawkowania. Igłę strzykawki umieszczano 
w przewodzie sondy próbnikowej, zostawiając 
około 5 mm przestrzeni między początkiem son-
dy i strzykawki (Fig. 3A). 

4. Sposób statystycznego opracowa-
nia i przedstawienia wyników

Wyniki wszystkich pomiarów zestawiono 
tabelarycznie (Tab.1). W tabeli przedstawio-
no  wartości stężeń pomierzonych w próbkach 
o objętościach 50, 20, 10 i 5ml dozowanych 
strzykawką, a także  ich błąd względny wobec 
próbki wzorcowej. Jako wzorcowe podano stę-
żenia pomierzone w workach tedlarowych.

Zbiory stężeń metanu uzyskane w wyniku 
analizy próbek o różnych objętościach scharak-
teryzowano wyznaczając wartości minimalne, 
maksymalne, mediany oraz wartości średnie 
(Tab. 2). Dla lepszego zobrazowania zmienności 
parametrów statystycznych dla badanych zbio-
rów stężeń metanu, skonstruowano wykresy 
pudełkowe (Fig. 4). 

Zmiany pomierzonych stężeń metanu, 
w określonych zbiorach uporządkowanych 
rosnąco według próbek wzorcowych, przed-
stawiono na wykresach liniowych (Fig. 5). Wy-
konano również wykresy korelacyjne pomiędzy 
zbiorem wartości wzorcowych a zbiorami uzy-
skanymi w wyniku analizy próbek o różnych 
objętościach. Na wykresach tych wyznaczono 
proste regresji liniowej oraz obliczono współ-
czynniki determinacji R2 (Fig. 6). 

Na podstawie pomierzonych wartości 
stężeń metanu w próbkach wzorcowych do-
zowanych z worka (xo) oraz wartości stężeń 
metanu próbek dozowanych za pomocą strzy-
kawki (x), obliczono wartości błędu względ-

Figura.1. Budowa przenośnego analizatora lotnych substancji organicznych MicroFID (A), klawiatura i ciekłokrystaliczny ekran (B)
Figura.2. Pobór próbki gazu z worka tedlarowego, za pomocą 
strzykawki

Figura.3. Dozowanie próbki za pomocą strzykawki (A) oraz bezpośrednio z worka tedlarowego (B)
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nego według wzoru:

(1)

W ten sposób uzyskano zbiory wartości 
błędu względnego, które również scharakte-
ryzowano wyznaczając wartości minimalne, 
maksymalne, mediany oraz obliczono wartości 
średnie i odchylenia standardowe. Parametry te 
zestawiono tabelarycznie (Tab. 3). Zmienność 
obliczonych błędów względnych zobrazowano 
graficznie w postaci wykresu liniowego przed-
stawiającego rozkład obliczonych błędów 
względnych dla określonych zbiorów stężeń. 
Te ostatnie uporządkowano według rosnących 
stężeń metanu w próbkach wzorcowych (Fig. 7).

5. Wyniki badań i ich analiza
Analizując wyznaczone parametry staty-

styczne pomierzonych stężeń metanu (Tab. 2), 
przedstawionych również na wykresie pudełko-
wym (Fig. 4), uwagę zwraca znaczący spadek 
wartości stężenia metanu wraz ze zmniejszającą 
się objętością badanych próbek. Zależność ta 
jest szczególnie widoczna dla średnich war-
tości stężeń. Dla próbek wzorcowych średnia 
wartość stężenia metanu wynosi 217,6 ppm. 
W próbkach o objętości 50 ml wartość średnie-
go stężenia spada do 144,5 ppm, natomiast dla 
próbek o objętości 5 ml wynosi ona zaledwie 
49,7 ppm. Ta ostatnia wartość jest ponad czte-
rokrotnie mniejsza niż w próbkach wzorcowych.

Zmiany pomierzonych stężeń przedstawio-
ne na wykresie liniowym (Fig. 5) wskazują na 
niewielkie wahania dla małych stężeń. Nato-
miast dla większych wartości stężeń zwiększa 
się ich zakres zmienności. Jest to szczególnie wi-
doczne w zbiorach stężeń uzyskanych w wyniku 
analizy próbek o objętości 50 i 20 ml w stosun-
ku do próbek 10 i 5 ml.

 Najlepszą korelacją, względem wartości 
stężenia metanu w próbkach wzorcowych, ce-
chują się zbiory stężeń uzyskane w wyniku ana-
lizy próbek o objętości 5 i 10 ml, dla których  
współczynnik determinacji R2 wynosi odpowied-
nio: 0,99 i 0,98. Wraz ze wzrostem objętości 
dozowanej próbki zaznacza się spadek wartości 
współczynnika determinacji (Fig. 6). 

Na podstawie wyznaczonych parametrów 
statystycznych błędów względnych (obliczonych 
ze wzoru 1 dla pomierzonych stężeń meta-
nu), możemy zauważyć, że wraz ze spadkiem 
objętości badanych próbek, wzrasta wartość 
średniego błędu, a wartość odchylenia stan-
dardowego maleje (Tab. 3). Dla próbek o dużej 
objętości (50 i 20 ml) wartości średniego błędu 
są najmniejsze i wynoszą odpowiednio: 30,9% 
oraz 39,1%. Jednak biorąc pod uwagę ich 
wysokie odchylenia standardowe wynoszące 

L.p Nr 
próbki

Próba 
wzorcowa 

(dozowanie 
z worka)

Dozowanie próbki za pomocą 
strzykawki Błąd względny  

50 ml 20 ml 10 ml 5 ml 50 ml 20 ml 10 
ml 5 ml

[ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [%] [%] [%] [%]

1 PR-26 76,9 62,2 62,4 35,6 18,1 19,1 18,9 53,7 76,5

2 PR-24 80,8 58,9 53,2 39,3 18,8 27,1 34,2 51,4 76,7

3 PR-35 90,8 73,8 64,3 42,7 21,9 18,7 29,2 53,0 75,9

4 PR-22 91,8 76,5 73 42,7 20,7 16,7 20,5 53,5 77,5

5 PR-27 97,8 63,3 49,8 45,8 24 35,3 49,1 53,2 75,5

6 PR-32 106 68,8 56,2 46,1 24,5 35,1 47,0 56,5 76,9

7 PR-30 129,9 115,5 96,2 59,8 28,8 11,1 25,9 54,0 77,8

8 PR-25 157,3 111,6 94,3 74,4 38,3 29,1 40,1 52,7 75,7

9 PR-29 176,5 113,7 101,1 80,9 42,9 35,6 42,7 54,2 75,7

10 PR-34 193 81,8 87,3 71,6 43,8 57,6 54,8 62,9 77,3

11 PR-31 195,8 146,1 114,2 89,3 47,2 25,4 41,7 54,4 75,9

12 PR-23 225,6 192,3 164,2 105,4 52,1 14,8 27,2 53,3 76,9

13 PR-36 274 174,2 162,6 117,9 55,8 36,4 40,7 57,0 79,6

14 PR-37 274,3 167,4 150,8 123,2 65,8 39,0 45,0 55,1 76,0

15 PR-28 284,8 226,6 192,4 134,5 62,6 20,4 32,4 52,8 78,0

16 PR-40 337,6 182,8 171 128,9 80,2 45,9 49,3 61,8 76,2

17 PR-39 350,7 165,8 169,2 142,5 82,8 52,7 51,8 59,4 76,4

18 PR-33 367,8 246,2 219,7 170,3 86,9 33,1 40,3 53,7 76,4

19 PR-38 411,2 292,2 233,3 189,3 89,5 28,9 43,3 54,0 78,2

20 PR-41 428,5 270,9 222,1 196,1 90 36,8 48,2 54,2 79,0

Tabela 1. Wartości pomierzonych stężeń oraz obliczony błąd względny – uszeregowane wg 
rosnących stężeń próbki

Parametr 
statystyczny [ppm]

Próbka wzorcowa
(dozowana z worka)

Dozowanie próbki za pomocą strzykawki

50 ml 20 ml 10 ml 5 ml

Wartość minimalna 76,9 58,9 49,8 35,6 18,1

Wartość maksymalna 428,5 292,2 233,3 196,1 90

Średnia arytmetyczna 217,6 144,5 126,9 96,8 49,7

Mediana 194,4 130,8 107,65 85,1 45,5

Tabela 2. Podstawowe parametry statystyczne obliczone dla stężeń metanu oznaczonych 
w 20 próbkach, dozowanych bezpośrednio z worka tedlarowego oraz za pomocą strzykawki

Parametr  
statystyczny [%]

Dozowanie próbki za pomocą strzykawki

50 ml 20 ml 10 ml 5 ml

Wartość minimalna 11,1 18,9 51,4 75,5

Wartość maksymalna 57,6 54,8 62,9 79,6

Średnia arytmetyczna 30,9 39,1 55,0 76,9

Mediana 31,1 41,2 54,0 76,6

Odchylenie standardowe 12,38 10,44 3,06 1,16

Tabela 3. Podstawowe parametry statystyczne obliczone dla błędów względnych
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odpowiednio: 12,38% i 10,44%, nie możemy 
jednoznacznie przewidzieć jak bardzo wartości 
pomierzonych stężeń odbiegają od wartości stę-
żenia wzorcowego. Dla próbek o objętości 10 
i 5 ml, pomimo bardzo dużych wartości błędu 
względnego (odpowiednio: 51,4%, 76,9%), 
wartości odchyleń standardowych są niewiel-
kie i wynoszą (odpowiednio: 3,06% i 1,16%). 
Pozwala to przypuszczać, że niezależnie od ba-
danego stężenia popełniany błąd jest stały. Dla 
próbek o objętości 10 ml pomierzone wartości 
stężenia metanu są w przybliżeniu dwukrotnie 
mniejsze niż wartości w próbkach wzorcowych, 
natomiast w próbkach o objętości 5 ml – czte-
rokrotnie mniejsze. Podane zależności obrazuje 
również wykres liniowy zmian wartości błędów 
względnych (Fig. 7). Zmiany wartości błędów Figura 4. Wykres pudełkowy dla stężeń metanu oznaczonych w wydzielonych  zbiorach próbek

Figura. 5. Rozkład pomierzonych stężeń metanu wg rosnących wartości próbek wzorcowych; 1-50ml; 2-20ml; 3-10ml; 4-5ml; 5-worek tedlarowy

Figura. 6. Korelacja matematyczna XY pomiędzy stężeniem metanu w próbce wzorcowej a stę-
żeniami metanu w zatłaczanymi za pomocą strzykawki; 1-50ml; 2-20ml; 3-10ml; 4-5ml

Figura. 7. Rozkład obliczonych błędów względnych w próbkach o objętości 50, 20, 10 i 5 ml 
według rosnących stężeń próbek wzorcowych; 1-50ml; 2-20ml; 3-10ml; 4-5ml
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względnych w próbkach o objętości 5 ml są naj-
mniejsze i układają się na wykresie wzdłuż linii 
równoległej do osi OX.

5. Podsumowanie
Przenośny analizator lotnych związków 

organicznych MicroFID wykorzystywany jest 
w powierzchniowych badaniach geochemicz-
nych do szybkiego, wstępnego określania sumy 
węglowodorów. Jednak zróżnicowana objętość 
pobieranych próbek gazu glebowego może 
mieć wpływ na wielkości mierzonych stężeń 
węglowodorów. W związku z tym wykonano 
badania eksperymentalne, których celem było 
określenie wpływu objętości próbki gazu do-
zowanej do analizatora MicroFID na końcowy 
wynik pomierzonego stężenia metanu. Badania 
polegały na kilkukrotnym pomierzeniu stężeń 
metanu w próbkach gazu o objętości: 50, 20, 
10 i 5 ml pobieranych z worków tedlarowych 
i dozowanych do analizatora za pomocą strzy-
kawki. Oznaczenia referencyjne wykonano pod-
łączając analizator bezpośrednio do każdego 
z worków tedlarowych zawierających metan 
o stężeniu 500 ppm, który został rozcieńczony 
w różnych proporcjach z powietrzem atmosfe-
rycznym.

Wyniki wykonanych badań i analiz staty-
stycznych wykazały że:

• wartości stężeń metanu pomierzone 
poprzez bezpośrednie podłączenie anali-
zatora do worka tedlarowego są wyższe 
niż pomierzone w próbkach dozowanych 
za pomocą strzykawki, 

• główną przyczyną spadków stężeń 
podczas dozowana próbki za pomocą 
strzykawki jest mieszanie się dozowanej 
próbki z powietrzem zasysanym z oto-
czenia, co w konsekwencji powoduje jej 
rozcieńczenie i obniżenie wartości bada-
nego stężenia metanu, 

• im mniejsza jest objętość dozowanej 
strzykawką próbki tym mniejsze jest 
w niej stężenie metanu,

• wraz z dozowaniem coraz to mniejszych 
objętości próbek wzrasta średnia wartość 
błędu względnego oraz obniża się jego 
rozrzut, co jest spowodowane niedo-
kładnością techniki oraz prędkości dozo-
wania, 

• zauważono, że istotny wpływ na wiel-
kość rejestrowanych stężeń może mieć  
również tempo dozowania próbki – czym 
większa objętość próbki tym trudniej za-
chować powtarzalność w prędkości jej 
wstrzykiwania, natomiast zbyt wolne 
dozowanie powoduje obniżenie stężenia 
rejestrowanego przez analizator, 

• w przypadku dozowania próbek o rela-

tywnie małych objętościach (5, 10 ml) 
popełniany błąd ma w przybliżeniu war-
tość stałą – cechuje się niewielkimi od-
chyleniami od średniej. 

W świetle uzyskanych wyników badań 
należy stwierdzić, że przenośny analizator lot-
nych substancji organicznych MicroFID może 
być stosowany w badaniach geochemicznych 
tylko na etapie wstępnego rozpoznania. Uzy-
skane relacje i zależności potwierdziły, że 
w przypadku dozowania próbek strzykawką 
należy stosować stałą objętość analizowanej 
próbki. Optymalna jest 10 ml objętość próbki, 
która powinna zapewnić uzyskanie względnie 
stabilnych wyników. 
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Reservoir modeling and simulations – 
modern research methods used by Oil 
and Gas Institute - National Research 
Institute for the needs of oil and gas 
exploration and production industry
Abstract: 

The paper presents the needs, aims and 
advantages of using reservoir modeling and 
simulations to solve problems of oil and gas 
exploration and production. It includes hi-
storical description of the reservoir modeling 
development in the projects performed by 
OGI-NRI for Polish oil and gas industry. Main 
projects of this type are shortly presented. 
Directions of further development of the rese-
rvoir modeling and simulation are discussed 
and the next future plans of OGI-NRI in the 
field are revealed.

Streszczenie: 
W artykule przedstawiono potrzebę, cele 

i korzyści stosowania symulacyjnych modeli 
złożowych w pracach badawczych służących 
górnictwu naftowemu. Przedstawiono krótki 
rys historyczny rozwoju nowoczesnych metod 
modelowania i symulacji złożowych w pracach 
INiG-PIB wykonywanych na potrzeby polskich 
i zagranicznych firm z branży górnictwa nafto-
wego. Opisano najważniejsze projekty badaw-
cze i rozwojowe w tej dziedzinie zrealizowane 
w INiG-PIB. Zaprezentowano światowe kierunki 
rozwoju zagadnień modelowania i symulacji 
złożowych oraz plany poszerzenia możliwości 
INiG-PIB w tym zakresie.

Wstęp
Efektywne rozpoznawanie złóż węglowo-

dorów i zarządzanie ich eksploatacją to złożony 
proces oparty na wiedzy[1]. Wiedza ta groma-
dzona jest w wielorakich i różnorodnych czyn-

nościach badawczych obejmujących wszyst-
kie etapy pozyskiwania węglowodorów z ich 
naturalnych złóż od fazy poszukiwań, poprzez 
okonturowanie, rozwiercanie, zagospodarowa-
nie i eksploatację a skończywszy na likwidacji 
złóż. Badania te (zdjęcia sejsmiczne, geofizy-
ka otworowa, badania laboratoryjne płynów 
i skały złożowej i inne) dostarczają obszernych 
zbiorów danych, które podlegają weryfika-
cji i analizie i są podstawą do podejmowania 
istotnych decyzji w procesach rozpoznawania 
i zagospodarowywania złóż oraz zarządzania 
wydobyciem węglowodorów. Podstawowymi 
metodami badawczymi służącymi tym celom są 
matematyczne modele tych obiektów oraz wyni-
ki symulacji ich pracy.

Modele centralnym elementem 
opisu złoża

Złoża węglowodorów jako obiekty usytu-
owane poza zasięgiem bezpośrednich obserwa-
cji, a także w ograniczonym zakresie podległe 
bezpośrednim pomiarom, pomimo dużej liczby 
pomiarów pośrednich i/lub cząstkowych wyma-
gają stosowania różnorakich metod interpretacyj-
nych powodujących wysoki stopień niepewności 
w przyjętym opisie tych obiektów. Dodatkowo 
złożony charakter procesów depozycyjnych i dia-

Modelowanie i symulacje złożowe – nowoczesne metody badawcze 
stosowane w INIG-PIB dla potrzeb górnictwa naftowego

Rys. 1. Schemat podstawowych elementów i czynności niezbędnych do powstania zintegrowanego opisu złoża

Wiesław Szott Krzysztof Sowiżdżał
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genetycznych determinujących przestrzenny roz-
kład cech fizycznych charakteryzujących formację 
geologiczną w połączeniu z ograniczoną liczbą 
pomiarów zezwala jedynie na niejednoznaczny 
opis geostatystyczny tych cech[2] realizowany 
przy pomocy modeli cyfrowych. Dlatego złoża 
węglowodorów są typowym przykładem obiek-
tów, dla których modelowanie matematyczne 
ma szczególnie istotne i skuteczne zastosowanie. 
Modele takie, od momentu rozpoczęcia poszuki-
wań węglowodorów i analizy potencjału obszaru 
prospekcji naftowej (w skali basenu sedymenta-
cyjnego), poprzez etap odkrywania akumulacji 
węglowodorów oraz oceny ich zasobów, aż 
do zagospodarowania i eksploatacji złóż, wraz 
z dopływem nowych informacji, poddawane są 
modyfikacjom i posiadają zasadnicze znaczenie 
w wysiłkach na rzecz zrozumienia i prognozo-
wania fundamentalnych aspektów złożowych[3]. 
Modelowanie matematyczne pozwala w spójny 
sposób zweryfikować poprawność większości 
danych dotyczących badanego złoża, a także 
rozpatrywać wpływ niepewności pomiarów 
złożowych na prognozy jego funkcjonowania. 
Oznacza to szczególną funkcję matematycznych 
modeli złóż jako centralnego elementu schematu 
zintegrowanego opisu złoża. Rys. 1 przedstawia 
schemat podstawowych elementów i czynności 
niezbędnych do powstania takiego zintegrowa-
nego opisu złoża w tym położenie i wzajemne 
relacje 3 wyróżnionych etapów modelowania, 
tj.: modelu geologicznego, modelu statycznego 
i modelu dynamicznego.

Korzyści stosowania symulacyjnych 
modeli złożowych

Wysokorozdzielcze, geologiczne modele złóż 
węglowodorów oraz obszarów poszukiwaw-
czych umożliwiają wszechstronną interpretację 
analizowanych obiektów geologicznych, obej-
mującą m.in.:

– przestrzenną analizę potencjału zasobo-
wego złóż lub obiektów poszukiwaw-
czych,

– analizę niepewności w odniesieniu do 
geometrii obiektu, heterogeniczności po-
ziomu zbiornikowego, głębokości konturu 
wody złożowej, etc.

– interpretację granic litologicznych akumu-
lacji ropy naftowej lub gazu ziemnego

– pozwalają uwiarygodnić wyniki symulacji 
złożowych poprzez zapewnienie szcze-
gółowych przestrzennych modeli para-
metrów geologicznych determinujących 
charakter przepływu mediów złożowych.

Natomiast dynamiczne modele złóż naf-
towych i symulacje funkcjonowania tych złóż 
z użyciem tworzonych modeli stanowią podsta-
wowe narzędzie badawcze niezbędne nie tylko 

w procesie możliwie najpełniejszego opisu złóż, 
ale również w osiągnięciu szeregu innych celów. 
Ich lista obejmuje:

– systematyczną akwizycję i przechowywa-
nie danych w postaci nowoczesnych sys-
temów baz danych,

– integrację działań specjalistów w różnych 
dziedzinach (geologów, geofizyków, inży-
nierów złożowych i innych),

– możliwość weryfikacji: interpretacji, za-
łożeń i wniosków dotyczących głównych 
charakterystyk złoża (poprzez porównanie 
wyników symulacji z rzeczywistymi dany-
mi eksploatacyjnymi),

– unikalną wiedzę o złożu i jego funkcjono-
waniu w różnych warunkach eksploatacji 
(możliwość realizowania „wirtualnych 
scenariuszy” pracy złoża),

– analizę zależności wyników osiągnię-
tych przez złoże od zmienności i błędów 
podstawowych parametrów złożowych – 
probabilistyczne elementy oceny zasobów 
i ich sczerpania.

Zastosowanie symulacyjnych modeli zło-
żowych daje istotne korzyści przede wszystkim 
na etapie analizy i selekcji efektywnego planu 
zagospodarowania złoża. Bez możliwości zasto-
sowania tych modeli opracowanie wiarygodnego 
planu zagospodarowania złoża pozbawione jest 
możliwości przeprowadzenia ocen ilościowych, 

co w konsekwencji wyklucza analizę ekonomicz-
ną całego przedsięwzięcia. Symulacyjne modele 
złoża są niezbędne w realizacji planów krótko-
terminowych jako tzw. modele operacyjne do 
rozwiązywania takich zagadnień jak optymali-
zacja parametrów planowanych odwiertów (ich 
typ, interwał udostępnienia, kierunek i długość 
odcinka poziomego itd.), plany wydobycia pły-
nów złożowych z poszczególnych odwiertów 
(określenie optymalnej wydajności, składu wy-
dobywanego płynu, itd.) jak i wiele innych.

Modele te ujawniają swoją podstawową 
wartość w zagadnieniach strategicznych dla 
złoża przy wykorzystaniu tzw. pełnoskalowych 
modeli symulacyjnych. W tym zastosowaniu po-
zwalają one określić:

– prognozy eksploatacji pierwotnej,
– dobór metod oddziaływania na złoże,
– określenie zasobów wydobywalnych,
– zależność sczerpania od rodzaju i wiel-

kości inwestycji w zakresie odwiertów 
i instalacji napowierzchniowej,

– dane do dalszej analizy finansowej 
i określenia zasobów przemysłowych.

Rozwój metod i technik 
modelowania i symulacji złóż

Modelowanie i symulacje złożowe sięgają 
do samych początków górnictwa naftowego, 
kiedy to rozpoczęto pionierskie prace nad pro-

Komputer Superkomputer 
Cray 1S (1982 r.)

PC z Intel® Core™ i7 920 
@3.4 GHz (2013 r.)

Koszt (USD) 17 000 000 ~6 000
Wydajność (GFLOPS) 0.027 70
Pamięć (MB) 22 >32 000

Dekada Możliwości oprogramowania
1950 symulatory 2D; symulatory 2-fazowe (fazy nieściśliwe); prosta geometria

1960
symulatory 3D; symulatory 3-fazowe; symulatory typu black oil; uwzględnienie wielu 
odwiertów; realistyczna geometria; procesy powstawania stożków

1970
symulatory kompozycyjne; efekty wypierania mieszającego; symulatory chemiczne; 
symulatory termalne; deterministyczne metody 2-wymiarowego mapowania para-
metrów geologicznych; pierwsze pakiety komercyjne

1980
realistyczne zarządzanie odwiertami; złoża szczelinowe; realistyczne modelowanie 
uskoków; interfejs graficzny; stochastyczne algorytmy obliczeniowe; aplikacja danych 
sejsmicznych w prognozowaniu parametrów zbiornikowych

1990

symulatory przyjazne dla użytkownika; szczegółowe modele geologiczne i „up-sca-
ling”; lokalne zagęszczenie siatki; złożona geometria; powiązanie z instalacją napo-
wierzchniową; ilościowe określanie niepewności w odniesieniu do geometrii obiektu 
złożowego oraz heterogeniczności skały zbiornikowej

2000
symulatory geomechaniczne, biologiczne i fazy stałej; efekty probabilistyczne; opty-
malizacja metod integracji danych pochodzących z różnych źródeł

2010
modelowanie i symulace złóż niekonwencjonalnych typu tight gas i shale gas/oil - 
specjalistyczne moduły platform interpretacyjno-obliczeniowych

Tab. 2. Rozwój oprogramowania dla modelowania i symulacji złożowych

Tab. 1. Porównanie sprzętu komputerowego
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cesami złożowymi badanymi początkowo przy 
pomocy ograniczonych, fizycznych modeli złóż. 
Pierwsze modele numeryczne i ich symulacje 
pojawiły się wraz z komputerami cyfrowymi 
w latach 50-tych XX wieku. Największy postęp 
w zakresie modelowania i symulacji złożowych 
dokonał się w ciągu ostatnich 30 lat dzięki 
gwałtownemu rozwojowi przede wszystkim 
narzędzi (sprzętu komputerowego) – Tab. 1, jak 
i oprogramowania w tym symulatorów złożo-
wych – Tab. 2. 

W Polsce pierwsze prace dotyczące mode-
lowania i symulacji złożowych były prowadzone 
w latach 1970 w INiG-PIB przy pomocy symu-
latorów analogowych (tzw. analizatory pola). 
Pierwsze symulacje numeryczne wykonano 
w latach 1983-1986. Zastosowano metodę 
hybrydową: część liniowa symulacji na kom-
puterze (typu main frame), część nieliniowa 
na analizatorze pola. Pierwsze konwencjonal-
ne symulacje numeryczne przeprowadzono 
w 1995 r. (niekomercyjny symulator BOAST). 
Regularne prace komercyjne prowadzone są 
w INiG-PIB od 1996 r. (Eclipse, Omega+).

Od roku 2007 wysokorozdzielcze geolo-
giczne modele złóż realizowane są przy pomo-
cy specjalistycznych, komercyjnych pakietów 
oprogramowania (Petrel) umożliwiające pełną 
integrację wyników pomiarów laboratoryjnych 
(petrofizycznych i geochemicznych i innych) 
z danymi geofizyki otworowej, wynikami testów 
hydrodynamicznych oraz danymi sejsmicznymi.

Zakres wykonywanych prac obejmuje 
przestrzenne modele geologiczne (struktural-
ne i parametryczne) w skali pojedynczych złóż 
węglowodorów, koncesji poszukiwawczych 
i basenów sedymentacyjnych dla szacowania 
zasobów geologicznych oraz zapewnienia moż-
liwie precyzyjnej geometryczno-parametrycznej 
osnowy dla modeli symulacyjnych. W pracach 
tych główny nacisk położony jest na komplekso-
wą integrację całokształtu danych: otworowych 
(laboratoryjnych, geofizyki wiertniczej, sedy-
mentologicznych) oraz sejsmicznych, wykorzy-
stując w tym celu metody geostatystyczne.

Osobną gałąź modelowania geologiczne-
go stanowi przestrzenne modelowanie sys-
temów naftowych polegające na tworzeniu 
dynamicznych modeli basenów sedymentacyj-
nych, obrazujących przebieg i skutki procesów 
geologicznych, zachodzących w skali czasu 
geologicznego oraz obejmujących: konstruk-
cję przestrzennego, statycznego modelu dla 
obecnego stanu obszaru poszukiwawczego lub 
sedymentacyjnego, a następnie dynamiczną sy-
mulację przebiegu jego ewolucji, począwszy od 
depozycji najstarszych osadów poprzez okresy 
sedymentacji pełnej sekwencji osadowej aż do 
stanu obecnego. Modelowanie to realizowane 
jest przy pomocy oprogramowania PetroMod-

-PetroCharge 3D i PetroMod-PetroFlow 3D.
Rys. 2 pokazuje dynamikę projektów z za-

kresu modelowania i symulacji złożowych pro-
wadzonych w INiG-PIB.

Główne projekty symulacyjne wykonane 
w INiG-PIB obejmują:
1. BMB – największe lądowe złoże naftowe 

w Polsce – optymalizacja rozwiercania złoża; 
analiza porównawcza wybranych wtórnych 
metod eksploatacji złoża; optymalizacja wa-
runków wydobycia płynów złożowych,

2. LMG – ostatnio zagospodarowane duże 
złoże ropy naftowej i gazu ziemnego – mo-
del geologiczny: modele 3D parametrów 
petrofizycznych, analiza zasobowa obszaru 
złożowego, analiza granic akumulacji ropy 
naftowej i gazu ziemnego, analiza zmienno-
ści głębokości konturu wody złożowej, pro-
gnozy symulacyjne dla pierwotnej metody 
sczerpania złoża, analiza możliwości zasto-
sowania technologii powrotnego zatłaczania 
gazów kwaśnych ze złoża Lubiatów-Sowia 
Góra oraz Międzychód; analiza procesu na-
wadniania złoża Lubiatów-Sowia Góra,

3. B3 – pierwsze podmorskie złoże ropy nafto-
wej – analiza i dobór parametrów procesu 
nawadniania złoża,

4. B8 – ostatnio zagospodarowane podmor-
skie złoże ropy naftowej – model geologicz-
ny: oszacowanie zasobów złoża, analiza 
granic akumulacji HC, optymalizacja roz-
wiercania złoża oraz analiza i optymalizacja 
procesu nawadniania złoża,

5. PMG Wierzchowice – największy pod-
ziemny magazyn gazu w Polsce – symulacja 
pracy magazynu dla ustalenia optymalnych 
programów jego funkcjonowania; analiza 
procesów mieszania się gazów rodzimego 
i zatłaczanego oraz jakości gazu odbierane-
go z magazynu,

6. Borzęcin – pierwszy w Europie projekt se-
kwestracji gazów kwaśnych – analiza migra-
cji zatłaczanych gazów do strefy złożowej,

7. Budziszewice – struktura wodonośna do 

celów planowanej sekwestracji CO2 – anali-
za procesu zatłaczania, pojemności struktu-
ry i ryzyka jej nieszczelności,

8. Rehman, Pakistan – złoże „tight gas” – 
wielowariantowe prognozy pracy złoża.

9. Zhylankyr, South Rovnaya, Kazachstan – 
analiza perspektywiczności zasobowej roz-
poznawanych obiektów złożowych.

10. Modele systemów naftowych:
– wschodnia część mioceńskiego basenu 

sedymentacyjnego – odtwarzanie pro-
cesu generowania gazu biogenicznego, 
bilans zasobowy,

– paleozoiczny system naftowy w płd-
-wsch Polsce – ocena perspektywiczno-
ści utworów dewonu i karbonu w strefie 
przynasunięciowej Karpat fliszowych,

– Pomorze Zach. – potencjał zasobowy pa-
leozoicznego systemu naftowego.

Obecnie INiG-PIB dysponuje następującymi 
narzędziami do modelowania i symulacji: Petrel, 
Techlog, Interactive Petrophysics, ProGeo, Petro-
Mod - Petrocharge 3D, PetroMod - PetroFlow 
3D, PVT-SIM, Eclipse 100, Eclipse 300, Moduł 
CBM/Shale Gas.

Kierunki rozwoju metod modelowania 
i symulacji złożowych

Prace nad rozwojem metod i technik mode-
lowania i symulacji złożowych trwają nieustannie. 
Chociaż trudno określić je mianem prac przeło-
mowych to stanowią one konkretną reakcję na 
zapotrzebowanie zgłaszane przez górnictwo 
naftowe a w szczególności przez użytkowników 
tych metod i ich implementacji w narzędziach pro-
gramistycznych.

Główne kierunki rozwoju obejmują[4]:
1. uwzględnienie dotąd pominiętych lub trak-

towanych w sposób uproszczony zjawisk 
fizycznych i chemicznych obserwowanych 
w złożach naftowych i pokrewnych struktu-
rach geologicznych. Należą do nich: 
a) zjawiska geomechaniczne towarzyszące dy-

namice udostępnianych i eksploatowanych 

Rys. 2. Dynamika projektów z zakresu modelowania i symulacji złożowych prowadzonych w INiG-PIB
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złóż wymagające jednoczesnego rozwiąza-
nia problemu transportu płynów złożowych 
i zjawisk geomechanicznych w skałach zło-
żowych, w tym efektów szczelinowania,

b) udoskonalenia charakterystyki PVT płynów 
złożowych w nietypowych warunkach zło-
żowych np., w nanoporach, w procesach 
niepełnego mieszania przy wypieraniu 
typu miscible,

c) uwzględnienia chemicznych i termalnych 
reakcji prowadzących do modyfikacji wła-
sności skały zbiornikowej,

d) udoskonalenia charakterystyk oddziaływa-
nia płyny – skała złożowa, takich jak zmia-
na zwilżalności skał, adsorpcja środków 
powierzchniowo czynnych,

e) zjawiska transferu masy i ciepła w złożach 
naturalnie zeszczelinowanych,

2. poprawę efektywności obliczeniowej opro-
gramowania specjalistycznego dla uwzględ-
nienia modeli o dużej rozdzielczości prze-
strzennej. Celowi powyższemu służy postęp 
w efektywności sprzętu komputerowego 
oraz rozwój nowych technik programistycz-
nych w tym paralelizacji kodu symulatorów, 
ulepszonych metodach algebraicznych i inne 
osiągnięcia w zakresie metod cyfrowych. Do 
niniejszej kategorii można zaliczyć istotny 
postęp w dziedzinie wizualizacji tworzonych 
modeli oraz wyników przeprowadzonych 
z ich pomocą symulacji a także ulepszone na-

rzędzia pre-processingu do automatycznego 
wykrywania błędów i niespójności modeli,

3. dalszą integrację narzędzi programistycznych 
– dotyczy ona w szczególności pakietów sto-
sowanych do tworzenia modeli geologicznych 
i ich sprzężenia z symulatorami złożowymi,

4. automatyzację procesów tworzenia, wery-
fikacji i zastosowania modeli symulacyjnych 
obejmuje ona istotny element procesu mode-
lowania, jakim jest kalibracja modeli, dla któ-
rej opracowuje się zaawansowane metody 
optymalizacji globalnej. Kierunek ten zawiera 
również metody i narzędzia służące ocenie 
niepewności wyników symulacji złożowych.

Plany rozwoju na najbliższe 
lata w INiG-PIB

Również w INIG-PIB czynione są plany po-
szerzenia zakresu prac dotyczących modelowania 
i symulacji złożowych. Plany te obejmują:
1. optymalizację integracji danych otworowych 

i sejsmicznych poprzez tworzenie detalicz-
nych, fizycznych modeli ośrodka skalnego 
i płynów nasycających przestrzeń porową,

2. dostosowanie metodyki modelowania geolo-
gicznego do specyfiki formacji niekonwencjo-
nalnych,

3. optymalizację metodyki modelowania wła-
ściwości geochemicznych na potrzeby rozpo-
znawania formacji łupkowych oraz modelo-
wania systemów naftowych,

4. przestrzenną, ilościową charakterystykę para-
metrów geomechanicznych i ich implementa-
cję w modelowaniu dynamicznym,

5. modelowanie niekonwencjonalnych złóż wę-
glowodorów,

6. modelowanie pokładów węgla kamienne-
go jako elementu technologii pozyskiwania 
metanu,

7. zastosowanie wieloagentowych metod opty-
malizacji globalnej w procesie komputerowo 
wspomaganej kalibracji modeli symulacyjnych,

8. opracowanie metodyki oceny niepewności 
wyników symulacji złożowych.
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Krzysztof Sowiżdżał

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy 
Instytut Badawczy Kraków

Zakres tematyczny studiów podyplomowych:
• Gaz ziemny – surowiec i paliwo
• Podstawy poszukiwań i wydobycia gazu
• Projektowanie gazociągów
• Budowa i eksploatacja gazociągów
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 stacji redukcyjno-pomiarowej
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 stacji pomiarowych i tłoczni gazu
• Budowa i eksploatacja systemów 
 dystrybucji gazu

Kadra naukowa z:
• Politechniki Wrocławskiej

• Politechniki Śląskiej
• Uniwersytetu Wrocławskiego

• Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa

Wykładowcy z firm:
• Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa 

„GAZOPROJEKT” S.A., Wrocław
• System Gazociągów Tranzytowych 

EuRoPol GAZ S.A., Warszawa
• GAZ-SYSTEM S.A.

• Control Process S.A.

Politechnika Wrocławska zaprasza na studia podyplomowe 
„Współczesne zagadnienia projektowania, 
budowy i eksploatacji systemów gazociągowych”

Więcej informacji: 
WWW.CKU.PWR.EDU.PL  tel. 71 340 75 19  e-mail: cku@pwr.edu.pl 

• Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej
• Energetyka gazowa
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 magazynów gazu
• Terminale i instalacje skroplonego gazu ziemnego
• Zarządzanie transportem gazu
• Problematyka prawna, efektywność ekonomiczna  

i ochrona środowiska
• Rynek gazu ziemnego, zasady obrotu gazem
• Seminarium dyplomowe
• Wycieczki techniczne na obiekty technologiczne  

np.:  Kopalnia Gazu Kościan-Brońsko, Podziemny 
Magazyn Gazu w Bonikowie, Dyspozytornia w Pol-
skiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we 
Wrocławiu, stacja redukcyjno-pomiarowa Ołtaszyn 
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu, Pod-
ziemnych Magazynów Gazu Nowe Wierzchowice, 
obiekty krio Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo S.A. w Warszawie Oddział w Odolanowie.  

Cel studiów: Uzupełnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej dla kadry 
inżynieryjno-technicznej i ekonomicznej sektora gazowniczego

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe, dwusemestralne, roczne
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SyStem KZR INIG 
•	 Zasady	Systemu	KZR	INiG	
•	 Certyfikacja	 biokomponentów	 na	 zgodność	 z	 kryteriami	

zrównoważonego	rozwoju
•	 Doskonalenie	 audytowania	 w	 ramach	 Systemu		

KZR	INIG
•	 Warsztaty	z	obliczania	emisji	GHG

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ofe-
ruje	wysokospecjalistyczne	szkolenia	z	zakresu	branży	paliwowej	
i	gazowniczej.	Nasza	oferta	skierowana	jest	zarówno	do	firm	i	in-
stytucji	publicznych,	jak	i	do	osób	prywatnych	zainteresowanych	
rozwojem	i	stałym	podnoszeniem	kwalifikacji	oraz	zdobywaniem	
wiedzy	eksperckiej.

Zapewniamy:	
•	 wykwalifikowaną	i	doświadczoną	kadrę	trenerską,	
•	 programy	szkoleń	dopasowane	do	indywidualych	potrzeb,
•	 warsztaty	uwzględniające	aktualny	stan	prawny,	
•	 zaświadczenia	potwierdzające	zdobytą	wiedzę,	
•	 sale	szkoleniowe	wyposażone	w	nowoczesny	sprzęt	kompute-

rowy	i	multimedialny,	komfortowe	warunki	sprzyjające	zdoby-
waniu	wiedzy.

Udział w szkoleniach pozwoli Państwu na:	
•	 podniesienie	kwalifikacji	zawodowych,	
•	 zweryfikowanie	posiadanej	wiedzy,	
•	 zapoznanie	się	z	innowacyjnymi	metodami	i	technologiami,	
•	 wymianę	doświadczeń.	

Organizujemy	 szkolenia	 otwarte	 oraz	 zamknięte	 –	 stacjonar-
ne	i	wyjazdowe.	Każde	szkolenie	poprzedza	wnikliwa	analiza	po-
trzeb	 szkoleniowych	 uczestników,	 co	 pozwala	 na	 dopasowanie	
programu	i	formy	szkolenia	do	jego	odbiorców.

Nowoczesne,	w	pełni	wyposażone	sale	szkoleniowe	zlokalizowane	
są	w	centrum	zabytkowego	Krakowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 

stosowania tych zwolnień (§3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkole-
nia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

GAZOWNICtWO	

•	 Gospodarowanie	odpadami	wydobywczymi	z	branży	gór-
nictwa	nafty	i	gazu

•	 Jak	promować	gaz	ziemny	w	działach	obsługi	klienta	za-
kładów	gazowniczych

•	 Metodyka	 szacowania	niepewności	pomiaru	gazu	w	 sta-
cjach	gazowych

•	 Nielegalny	pobór	gazu	–	metody	wykrywania	oraz	prze-
ciwdziałania	w	obszarze	pomiarów	u	indywidualnych	od-
biorców

•	 Nierozliczone	ilości	gazu	związane	z	pomiarami
•	 Normy	zharmonizowane	z	dyrektywą	2009/142/WE	–	ba-

dania	kontrolne	urządzeń	gazowych
•	 Ocena	jakości	paliw	węglowodorowych
•	 Pobieranie	próbek	paliw	gazowych
•	 Podstawowe	problemy	analityczne	i	interpretacyjne	w	za-

kresie	oceny	jakości	gazu	ziemnego
•	 Pomiary	intensywności	zapachu	gazu	metodami	odoryme-

trycznymi
•	 Szkolenie	specjalistyczne	z	zakresu	budowy	i	użytkowania	

rurociągów	z	poliolefin	przy	zastosowaniu	technologii	łą-
czenia	 metodą	 zgrzewania	 doczołowego	 i	 elektrooporo-
wego

•	 Wybrane	problemy	 techniczne	 i	 interpretacyjne	w	 anali-
zach	on-line	stęzenia	THT	w	gazie

•	 Wymagania	techniczne	dotyczące	instalacji	na	paliwa	ga-
zowe	 –	 okresowe	 kontrole	 stanu	 technicznego	 instalacji	
gazowych	w	budynkach	mieszkalnych	 i	 użyteczności	 pu-
blicznej

•	 Zapewnienie	jakości	wyników	badań	laboratoryjnych,	wy-
korzystywanych	do	oceny	jakości	paliw	gazowych

•	 Zmiany	w	przepisach	metrologicznych	dotyczących	przy-
rządów	 pomiarowych	 –	 prawna	 kontrola	 metrologiczna	
a	system	oceny	zgodności	(Dyrektywa	MID).

teCHNOLOGIA NAFty
•	 Dystrybucja	paliw
•	 Kontrola	dostaw	i	monitorowanie	jakości	paliw	w	systemie	

dystrybucji
•	 Metody	 zabezpieczania	 śladów	 przy	 fałszowaniu	 paliw	

płynnych	i	nielegalnym	odbarwianiu	oleju	opałowego
•	 Monitoring	jakości	paliw	w	łańcuchu	logistycznym	dostaw
•	 Pobieranie	 próbek	 paliw	 płynnych	 zgodnie	 z	 wymogami	

norm	PN-EN	ISO	3170	oraz	PN-EN	14275
•	 Pobieranie	 próbek	 produktów	 i	 półproduktów	 spirytuso-

wych	ze	zbiorników	stacjonarnych	i	opakowań	jednostko-
wych,	 zgodnie	 z	 wytycznymi	 normy	 PN-A-79528-1	 oraz	
PN-A-79527	

•	 Praktyczne	wykorzystanie	 tablic	 alkoholometrycznych,	 za-
wartych	w	Rozporządzeniu	Ministra	Gospodarki.

INSTYTUT	NAFTY	I	GAZU	–	Państwowy	Instytut	Badawczy
Dział	Marketingu	i	Szkoleń
ul.	Łukasiewicza	1,	31-429	Kraków
tel.	12	61	77	523		fax:	12	61	77	518
e-mail:	marketing@inig.pl

  KONtAKt

OFERTA USŁUG SZKOLENIOWYCH

TEMATYKA SZKOLEŃ
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Ratownicy życia

Magdalena Wajda 

Akcje krwiodawcze przed sie-
dzibą Oddziału w Zielonej Górze 
organizujemy regularnie w czerwcu 
i grudniu od 2011 roku. Tegoroczna 
akcja „Dar krwi na Dzień Dziecka” 
zakończyła się świetnym wynikiem 
– 12 czerwca zebraliśmy ponad 13 
litrów życiodajnego płynu. 

Nasze akcje organizujemy wspólnie z Klu-
bem Honorowych Dawców Krwi HDK „Nafta” 
we współpracy z Regionalną Stacją Krwiodaw-

stwa i Krwiolecznictwa oraz Lubuskim Okręgiem 
PCK. W krwiobusie krew oddają nasi pracow-
nicy i mieszkańcy Zielonej Góry. W tym roku 
zaprosiliśmy również młodzież z Zespołu Szkół 
Technicznych. W akcję aktywnie włączyli się 
pracownicy, którzy są miłośnikami motoryzacji. 
Przyjechali swoimi pięknymi maszynami, żeby 
oddać krew i zaprezentować swoje  motory. 

Uczestnicy mogli skorzystać ze szkolenia 
z zakresu pierwszej pomocy i resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej. Bogumiła Burda ze Sto-
warzyszenia „Nerka” opowiadała o transplanta-

cjach i życiu po przeszczepie, a członkini Klubu 
Zdrowego Stylu Życia wykonywała pomiar tkan-
ki tłuszczowej. Podczas akcji odbyło się również 
uroczyste wręczenie odznaki Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi. Tradycyjnie odwiedziło nas kil-
ka grup przedszkolaków, które uważnie słuchały 
o krwiodawstwie, uczyły się, jak udzielać pierw-
szej pomocy, podziwiały motory i łapały nasze 
wielkie mydlane bańki.

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR 

Krew oddawali pracownicy, mieszkańcy Zielonej Góry i młodzież z Zespołu Szkół Technicznych. 
Fot. Magdalena Wajda

Nasza akcja rozpoczęła się z samego rana, Gazuś zachęcał pra-
cowników do oddawania krwi. Fot. Magdalena Wajda

Kilka grup przedszkolaków, które nas odwiedziły uważnie słuchały na temat krwiodawstwa, a także 
o tym, czym jest przeszczep i jak wygląda życie z przeszczepionym organem. Fot. Magdalena Wajda

Do akcji aktywnie włączyli się miłośnicy motocykli, którzy swoimi maszynami przyjechali także z terenu - z rejonu ośrodków kopalń: Góra, Ostrów Wlkp. i Grodzisk Wlkp. Fot. Magdalena Wajda

SyStem KZR INIG 
•	 Zasady	Systemu	KZR	INiG	
•	 Certyfikacja	 biokomponentów	 na	 zgodność	 z	 kryteriami	

zrównoważonego	rozwoju
•	 Doskonalenie	 audytowania	 w	 ramach	 Systemu		

KZR	INIG
•	 Warsztaty	z	obliczania	emisji	GHG

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ofe-
ruje	wysokospecjalistyczne	szkolenia	z	zakresu	branży	paliwowej	
i	gazowniczej.	Nasza	oferta	skierowana	jest	zarówno	do	firm	i	in-
stytucji	publicznych,	jak	i	do	osób	prywatnych	zainteresowanych	
rozwojem	i	stałym	podnoszeniem	kwalifikacji	oraz	zdobywaniem	
wiedzy	eksperckiej.

Zapewniamy:	
•	 wykwalifikowaną	i	doświadczoną	kadrę	trenerską,	
•	 programy	szkoleń	dopasowane	do	indywidualych	potrzeb,
•	 warsztaty	uwzględniające	aktualny	stan	prawny,	
•	 zaświadczenia	potwierdzające	zdobytą	wiedzę,	
•	 sale	szkoleniowe	wyposażone	w	nowoczesny	sprzęt	kompute-

rowy	i	multimedialny,	komfortowe	warunki	sprzyjające	zdoby-
waniu	wiedzy.

Udział w szkoleniach pozwoli Państwu na:	
•	 podniesienie	kwalifikacji	zawodowych,	
•	 zweryfikowanie	posiadanej	wiedzy,	
•	 zapoznanie	się	z	innowacyjnymi	metodami	i	technologiami,	
•	 wymianę	doświadczeń.	

Organizujemy	 szkolenia	 otwarte	 oraz	 zamknięte	 –	 stacjonar-
ne	i	wyjazdowe.	Każde	szkolenie	poprzedza	wnikliwa	analiza	po-
trzeb	 szkoleniowych	 uczestników,	 co	 pozwala	 na	 dopasowanie	
programu	i	formy	szkolenia	do	jego	odbiorców.

Nowoczesne,	w	pełni	wyposażone	sale	szkoleniowe	zlokalizowane	
są	w	centrum	zabytkowego	Krakowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. 
w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków 

stosowania tych zwolnień (§3 ust. 1 pkt. 13), usługi w zakresie szkole-
nia świadczone przez instytuty badawcze są zwolnione od podatku VAT.

GAZOWNICtWO	

•	 Gospodarowanie	odpadami	wydobywczymi	z	branży	gór-
nictwa	nafty	i	gazu

•	 Jak	promować	gaz	ziemny	w	działach	obsługi	klienta	za-
kładów	gazowniczych

•	 Metodyka	 szacowania	niepewności	pomiaru	gazu	w	 sta-
cjach	gazowych

•	 Nielegalny	pobór	gazu	–	metody	wykrywania	oraz	prze-
ciwdziałania	w	obszarze	pomiarów	u	indywidualnych	od-
biorców

•	 Nierozliczone	ilości	gazu	związane	z	pomiarami
•	 Normy	zharmonizowane	z	dyrektywą	2009/142/WE	–	ba-

dania	kontrolne	urządzeń	gazowych
•	 Ocena	jakości	paliw	węglowodorowych
•	 Pobieranie	próbek	paliw	gazowych
•	 Podstawowe	problemy	analityczne	i	interpretacyjne	w	za-

kresie	oceny	jakości	gazu	ziemnego
•	 Pomiary	intensywności	zapachu	gazu	metodami	odoryme-

trycznymi
•	 Szkolenie	specjalistyczne	z	zakresu	budowy	i	użytkowania	

rurociągów	z	poliolefin	przy	zastosowaniu	technologii	łą-
czenia	 metodą	 zgrzewania	 doczołowego	 i	 elektrooporo-
wego

•	 Wybrane	problemy	 techniczne	 i	 interpretacyjne	w	 anali-
zach	on-line	stęzenia	THT	w	gazie

•	 Wymagania	techniczne	dotyczące	instalacji	na	paliwa	ga-
zowe	 –	 okresowe	 kontrole	 stanu	 technicznego	 instalacji	
gazowych	w	budynkach	mieszkalnych	 i	 użyteczności	 pu-
blicznej

•	 Zapewnienie	jakości	wyników	badań	laboratoryjnych,	wy-
korzystywanych	do	oceny	jakości	paliw	gazowych

•	 Zmiany	w	przepisach	metrologicznych	dotyczących	przy-
rządów	 pomiarowych	 –	 prawna	 kontrola	 metrologiczna	
a	system	oceny	zgodności	(Dyrektywa	MID).

teCHNOLOGIA NAFty
•	 Dystrybucja	paliw
•	 Kontrola	dostaw	i	monitorowanie	jakości	paliw	w	systemie	

dystrybucji
•	 Metody	 zabezpieczania	 śladów	 przy	 fałszowaniu	 paliw	

płynnych	i	nielegalnym	odbarwianiu	oleju	opałowego
•	 Monitoring	jakości	paliw	w	łańcuchu	logistycznym	dostaw
•	 Pobieranie	 próbek	 paliw	 płynnych	 zgodnie	 z	 wymogami	

norm	PN-EN	ISO	3170	oraz	PN-EN	14275
•	 Pobieranie	 próbek	 produktów	 i	 półproduktów	 spirytuso-

wych	ze	zbiorników	stacjonarnych	i	opakowań	jednostko-
wych,	 zgodnie	 z	 wytycznymi	 normy	 PN-A-79528-1	 oraz	
PN-A-79527	

•	 Praktyczne	wykorzystanie	 tablic	 alkoholometrycznych,	 za-
wartych	w	Rozporządzeniu	Ministra	Gospodarki.

INSTYTUT	NAFTY	I	GAZU	–	Państwowy	Instytut	Badawczy
Dział	Marketingu	i	Szkoleń
ul.	Łukasiewicza	1,	31-429	Kraków
tel.	12	61	77	523		fax:	12	61	77	518
e-mail:	marketing@inig.pl
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PGNiG w plenerze

Imprezy plenerowe to świetna 
okazja do promocji i spotkań z od-
biorcami wydobywanego i sprzeda-
wanego przez nas gazu. 

Byliśmy obecni ze stoiskiem promocyjnym 
na dwóch dużych wydarzeniach. Pierwsze 
z nich miało miejsce 31 maja w Warszawie. 

W ogrodach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
odbył się Dzień Dziecka. Ekipa zielonogórska 
wraz z zespołem z Odolanowa i Centrali Spół-
ki przygotowała dla dzieciaków i ich rodziców 
mnóstwo atrakcji. 

Mogły one na własnej skórze doświad-
czyć eksperymentów z dwoma żywiołami - lo-
dem i ogniem. Oprócz tego prezentowaliśmy 
umundurowanie i sprzęt ratownika górniczego, 
różnego rodzaju świdry, rdzenie i ropę z eksplo-
atowanych przez nas złóż. Koledzy z Oddziału 
w Odolanowie prezentowali eksperymen-
ty z użyciem ciekłego azotu o temperaturze 
-196°C! Opowiadaliśmy o naszej działalności, 

instalacjach technologicznych i geologii. Mieli-
śmy też specjalnie wydzielone strefy dla dzieci, 
w których czekały kolorowanki, łamigłówki i ga-
dżety. Nad wszystkim czuwał nasz niezastąpiony 
kompan – Gazuś.

Nauka na sportowo
Drugą imprezą, w której biorą udział setki 

osób, jest Festiwal Nauki organizowany przez 
Uniwersytet Zielonogórski. Od lat Oddział jest 
sponsorem wydarzenia, pojawiamy się także 
na pikniku naukowym. Tegoroczna edycja za-
tytułowana była „Sport. Na zdrowie” i odbyła 
się 14 czerwca na stadionie uniwersyteckim 
w Zielonej Górze. W związku z tematem im-
prezy przygotowaliśmy zadanie sprawnościo-
we, które polegało na otworzeniu zasuwy 
ręcznej i hydraulicznej na czas. Ze sportem 
związana była również nasza krzyżówka, 
poświęcona piłce ręcznej, której PGNiG jest 
sponsorem strategicznym. Duża rzesza zielo-
nogórzan miała okazję z bliska zobaczyć ropę 
naftową i skały, z których ją wydobywamy 
i dowiedzieć się więcej o zasobach oraz pro-
dukcji gazu i ropy w Polsce. 

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR 

Nasze stoisko promocyjne w ogrodach premiera cieszyło się ogromną popularnością; odwiedziły nas tłumy dzieci, ich rodziców, 
dziadków, a nawet wicepremier i minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak z rodziną. Fot. Michał Burkowski

Jacek Słowakiewicz z KRNiGZ Żarnowiec udowodnił dzie-
ciom, że w specjalnych warunkach można poskromić 
ogień... Fot. Dorota Mundry

Dla wielu naszych gości podczas Festiwalu Nauki zaskocze-
niem było, jak wyglądają złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Fot. Magdalena Wajda

Piknik naukowy dawał naszym gościom okazję dotknięcia ropy prosto z ziemi. Fot. Mag-
dalena Wajda 

Nagrody za krzyżówkę dotyczącą piłki ręcznej wręczyliśmy z Gazusiem na scenie Festiwalu 
Nauki. Fot. Sławomir Mundry

W ćwiczeniu polegającym na otworzeniu zasuwy brali udział 
mali i duzi. Fot. Dorota Mundry 
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Jerzy 
Zagórski

Ropa PGNiG sprawdza się 
w rafinerii LOTOSU

W tym roku rafineria LOTOSU w Gdańsku 
wzbogaciła się o kolejne źródło dostaw ropy 
naftowej. Chodzi o surowiec wydobywany 
w kopalni gazu ziemnego i ropy naftowej Lu-
biatów zarządzanej przez PGNiG.

Wcześniej ropa do gdańskiej rafinerii trafia-
ła rurociągiem Przyjaźń oraz drogą morską przez 
Naftoport. Teraz surowiec dostarczany jest rów-
nież cysternami kolejowymi. Przewozy realizuje 
spółka LOTOS Kolej, jeden z największych prze-
woźników towarowych w Polsce. 

Pierwsze miesiące przerobu potwierdzają, 
że walory ropy z PGNiG to przede wszystkim 
niska zawartość siarki oraz duża ilość lekkich 
frakcji benzynowych.

– Ropa ta pochodzi z polskich kopalń 
i cieszę się, że nasz partner – PGNiG – rozwi-
ja krajowe wydobycie i zaopatruje nas w lek-
ką, wysokiej jakości niskosiarkową ropę, którą 
przerabiamy wraz z innymi gatunkami surowca, 
maksymalizując i optymalizując naszą produkcję 
– mówi Marek Sokołowski, wiceprezes oraz dy-
rektor ds. produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

– Wydobycie ropy naftowej w PGNiG od 
wielu lat pozostaje ważnym obszarem działal-
ności spółki. Cieszymy się, że w obszarze handlu 
ropą pozyskaliśmy tak znaczącego klienta, jakim 
jest Grupa Lotos oraz że surowiec przez nas pro-
dukowany jest przerabiany na instalacji Rafinerii 
w Gdańsku – mówi Bartłomiej Korzeniewski, 
dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG SA.

W 2013 r. LOTOS i PGNiG podpisały 5-let-
nią umowę na dostawy ropy z krajowych ko-
palń PGNiG. Większość surowca dostarczanego 
z PGNiG do rafinerii w Gdańsku pochodzi z naj-
większej w kraju kopalni Lubiatów. Dostawy 
surowca dla Grupy LOTOS będą realizowane 
w latach 2015 – 2019 z możliwością przedłuże-

nia umowy na czas nieoznaczony. Jednorazowo 
PGNiG dostarcza ok. 1,5 tys. ton, a zakontrakto-
wana ilość ropy pozwala na organizację nadań 
kolejowych co drugi dzień. Jej odbiór i przerób 
w Gdańsku umożliwia specjalny terminal do 
rozładunku o wydajności 0,5 mln t/r. Zgodnie 
z umową rocznie do Grupy LOTOS ma trafiać ok. 
275 tys. ton ropy naftowej.

Surowiec z bocznic oddziału PGNiG w Zie-
lonej Górze transportuje do Gdańska LOTOS 
Kolej. To nie jedyna forma współpracy tego 
przewoźnika z PGNiG. Kolejowa spółka LOTO-
SU przejęła kompleksową obsługę manewrową 
bocznic PGNiG w Barnówku (woj. zachodniopo-
morskie) i Wierzbnie (woj. lubuskie). Przewozi 
też siarkę wydobywaną w kopalni Lubiatów do 
zakładu Grupy Azoty w Policach.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A.
Zespół Prasowy PGNiG SA

 

Więcej gazu z OPEC, mniej z Europy
Statystyka wydobycia gazu ziemnego na 

świecie w 2014 r. pokazuje znaczny wzrost 
u producentów zrzeszonych w OPEC, przy czym 
największy udział mają producenci z Bliskiego 
Wschodu, natomiast w Afryce wydobycie utrzy-
mało się na niezmienionym poziomie (tab. 1). 
Na Dalekim Wschodzie wyróżniają się Chiny 
z przyrostem wydobycia 117,6% i Malezja 
z wynikiem 108,2%. Wzrosła produkcja gazu 
w Ameryce Północnej, gdzie w 2013 r. wskaźnik 
wynosił 99,7%, teraz jest to 105,3%, co więcej 
zwiększenie nastąpiło we wszystkich trzech kra-
jach regionu - w USA było to 106,1%. Wydoby-
cie na całym świecie w ub. roku wzrosło o 3,6% 
i w ostatnich latach podlega stosunkowo nie-
wielkim wahaniom; w 2012 r. wzrost wynosił 
3%, w 2013 r. 1,1%. Sytuacja w poszczególnych 
regionach świata jest bardziej zróżnicowana, 
ubiegłoroczne przyrosty produkcji zamieniły się 
niekiedy w spadki i odwrotnie. Nadal zmniejsza 
się wydobycie gazu w Europie, chociaż w ub. 
roku ubytek produkcji jest mniejszy. Przyczyniła 
się do tego poprawa sytuacji w W. Brytanii i pra-
wie niezmieniony poziom wydobycia na morzu, 

Kazachstan 41,9 42,7 102,0
Rosja 668,1 635,3 95,1
Inne kraje b. ZSRR 163,7 171,3 104,7
Afryka 155,6 155,2 99,7
Algieria 78,1 78,1 100,0
Egipt 35,7 35,7 100,0
Libia 8,5 8,5 100,0
Nigeria 23,8 23,8 100,0
Pozostałe 9,6 9,2 95,9
Bliski Wschód 494,4 579,4 117,2
Arabia Saudyjska 84,9 84,9 100,0
Bahrajn 10,3 10,9 105,7
Irak 9,5 9,5 100,0
Iran 157,9 157,9 100,0
Katar 118,9 204,2 171,8
Kuwejt 13,6 14,5 106,5
Oman 31,9 28,1 87,9
Zjedn. Emiraty Arab. 56,0 56,0 100,0
Pozostałe 11,4 13,4 117,5
Daleki Wschód 439,7 448,1 101,9
Brunei 12,1 11,6 96,5
Chiny 108,9 128,1 117,6
Indie 43,0 34,0 79,0
Indonezja 82,9 72,8 87,9
Malezja 60,4 65,3 108,2
Pakistan 44,7 42,0 94,0
Tajlandia 41,6 41,8 100,7
Wietnam 10,9 11,0 101,2
Pozostałe 35,3 41,2 116,8
Australia + Oceania 55,4 58,8 106,1
Australia 50,5 53,4 105,7
Pozostałe 4,9 5,4 110,9
Razem świat 3400,2 3521,7 103,6
W tym OPEC 573,2 660,2 115,2
W tym Europa-morze 168,2 166,6 99,1

Tabela 1
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jednak w większości krajów, łącznie z Norwegią 
i Holandią, produkcja spada. W Norwegii przy-
czyną były przestoje eksploatacyjne, a w Holan-
dii ograniczenie wydobycia ze złoża Groningen. 
W statystyce „Oil & Gas Journal” widnieje też 
skokowy, bo aż o 65% wzrost produkcji gazu 
w Rumunii, ale nie ma wyjaśnienia jego źródeł. 
Niespójne są również dane dotyczące Rosji, po-
nieważ z zestawienia „OGJ” wynika, że nastąpił 
5-procentowy spadek, natomiast informacja 
rosyjskiego ministerstwa zasobów naturalnych 
z 2 lutego br. mówi o 4-procentowym wzroście 
wydobycia gazu. Generalnie w regionie obej-
mującym Rosję i kraje b. Związku Radzieckiego 
nastąpił niewielki spadek produkcji, jedynie 
w Kazachstanie odnotowano wzrost. Drugim 
przykładem wzrostu wydobycia znacznie odbie-
gającego od przeciętnych wskaźników jest Katar 
i tu również brak komentarza tłumaczącego tak 
dużą zmianę. Pogłębiają się kłopoty innego po-
ważnego konsumenta gazu, jakim są Indie, bo 
po niekorzystnych wynikach w 2013 r. (spadek 
ponad 15%) w 2014 r. produkcja spadła o 21%. 
Statystyka nie zawiera podziału na gaz ze złóż 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, ale 
tylko w USA gaz z łupków i gaz zamknięty mają 
znaczący udział, inni producenci do tej pory nie 
powtórzyli amerykańskich osiągnięć.

 

Nowy rekord wiercenia 
kierunkowego

Przez wiele lat najgłębszym wierceniem był 
otwór badawczy SG-3 na półwyspie Kola wier-
cony od 1970 r. do 1989 r., który zakończono 
na głębokości 12262 m. Dopiero w 2008 r. tę 
głębokość przekroczył otwór Al Shaheen w Ka-
tarze osiągając 12289 m, a następnie w 2011 r. 
wiercenie OP-11 na Sachalinie o głębokości 
12345 m. Kolejne rekordy padły również na Sa-
chalinie: W 2013 r. otwór Z-43 do głębokości 
12450 m, a dwa miesiące później odwiercono 
otwór Z-42 o głębokości pomiarowej 12700 m 
z przesunięciem poziomym 11739 m. Następny 
rekord ustanowiono kwietniu 2014 r. w otwo-
rze Z40: głębokość pomiarowa wynosiła 13000 
m, a zasięg poziomy 12130 m. W kwietniu br. 
u wybrzeży Sachalinu na złożu Czajwo zakoń-
czono wiercenie otworu eksploatacyjnego O-14 
ustanawiając nowy światowy rekord głębokości 
wiercenia. Wiercenie wykonane z platformy 
Orłan osiągnęło głębokość pomiarową 13500 
m z przesunięciem poziomym 12033 m. W su-
mie dziewięć z dziesięciu aktualnych rekordów 
wiertniczych dotyczących głębokości, jak rów-

nież poziomego zasięgu wiercenia ustanowiono 
w czasie realizacji projektu Sachalin-1 obejmu-
jącego złoża Czajwo, Odoptu i Arkutun-Dagi 
i realizowanego przez konsorcjum ExxonMobil, 
SODECO i Rosnieft. Osiągnięciem było również 
bardzo szybkie tempo wiercenia dzięki wdrożo-
nej przez ExxonMobil technologii Fast Drill.

 

Rozmowy o Turkish Stream
Inicjatywa budowy gazociągu Turkish Stre-

am pojawiła się 1 grudnia ub. roku, jako in-
westycja zastępująca anulowany projekt South 
Stream. Nowy rurociąg o długości 1100 km 
i zdolności przesyłowej 63 mld m3 ma przebie-
gać przez Morze Czarne od tłoczni Ruskaja k. 
miejscowości Anapa w Kraju Krasnodarskim do 
Kiyikoy w europejskiej części Turcji i dalej do 
Ipsala nad Maricą na granicy grecko-tureckiej. 
Dostawy gazu mają się rozpocząć już w 2016 r. 
i według informacji Gazpromu Turcja otrzyma 
16 mld m3, a pozostałe 47 mld m3 będzie prze-
znaczone dla odbiorców w południowej Euro-
pie. Właśnie temu projektowi poświęcone było 
spotkanie prezesa Gazpromu Aleksieja Millera 
i ministra energii i zasobów naturalnych Turcji 
Tanera Yildiza w Ankarze 7 maja br. Budowa So-
uth Stream miała być prowadzona przez wielo-
narodowe konsorcjum, teraz Gazprom zapowia-
da, że będzie samodzielnie realizował Turkish 
Stream. Możliwość uczestnictwa w projekcie 
Turkish Stream omawiana była 7 kwietnia w Bu-
dapeszcie. Przedstawiciele Grecji, Macedonii, 
Serbii, Turcji i Węgier dyskutowali nad komercyj-
ną stroną projektu, który określili jako korzystną 
dywersyfikację tras i źródeł dostaw surowca 
i wezwali Unię Europejską do współfinansowa-
nia związanej z nim infrastruktury. Jak można 
było się spodziewać, największymi zwolenni-
kami nowej inicjatywy Gazpromu były Węgry 
i Grecja. Sceptyczny był turecki minister ds. Unii 
Europejskiej Volkan Bozkir, który był zdania, że 
właściwej oceny projektu można będzie doko-
nać po przedstawieniu studium wykonalności. 
Do narady w Budapeszcie krytycznie odniósł się 
„The Economist” stwierdzając, że jest to odwrót 
od europejskiej unii energetycznej i zbliżenie do 
Moskwy.

Projektem Turkish Stream zainteresowa-
ła się Komisja Europejska, analizując go pod 
kątem dostępu krajów członkowskich UE do 
sieci i zgodności z przepisami Unii. Gazprom 
ostrzega, że w 2019 r. całkowicie zaprzestanie 
tranzytu gazu przez Ukrainę, co oznacza arbi-
tralną jednostronną zmianę punktów odbioru 
do Europy. 

 

Ograniczenie wydobycia gazu 
ze złoża Groningen

Całkowite wydobycie gazu ziemnego w Ho-
landii w 2014 r. wynosiło 70 mld m3 (według 
„Oil & Gas Journal” 67,9 mld m3), z tego 61% 
pochodzi ze złoża Groningen. Tymczasem w są-
dzie administracyjnym w Hadze toczy się postę-
powanie w sprawie wstrzymania eksploatacji 
złoża z powództwa grupy 40 osób wskazują-
cych, że wieloletnia eksploatacja spowodowała 
osiadanie terenu, a w ciągu ostatnich dwóch 
lat zarejestrowano też 196 wstrząsów. Niektóre 
z nich mogły być przyczyną uszkodzeń budyn-
ków. Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia wy-
dano decyzję o zawieszeniu produkcji w strefie 
Loppersum, z której pochodzi 10% wydobycia 
ze złoża Groningen. Sąd stwierdził, że Lopper-
sum może produkować niewielkie ilości gazu 
jedynie, gdy wydobycie z innych lokalizacji nie 
jest możliwe i jest to niezbędne dla zapew-
nienia krajowego zaopatrzenia w gaz ziemny. 
Podkreśla się, że sąd nie rozważał możliwości 
całkowitego zamknięcia złoża. Przeciwnicy eks-
ploatacji są zadowoleni z werdyktu sądu, ale 
krytykują działania ministerstwa gospodarki, 
które obniżyło limit wydobycia ze złoża Gronin-
gen w 2015 r. z 42,5 mld m3 do 39,4 mld m3, 
co ich zdaniem jest niedostateczne. Eksploatacja 
złoża gazu Groningen trwa od 1963 r. i przy 
okazji obchodów kolejnej rocznicy jego odkrycia 
dyrektor generalny NAM (Nederlandse Åardolie 
Maatschappij BV) zapowiadał, że wydobycie 
będzie prowadzone jeszcze przez 50 lat. Teraz 
jednak te plany mogą ulec zmianie.

 

Gazociąg Polarled
Nowy gazociąg Polarled przeznaczony do 

transportu gazu ziemnego ze złoża Aasta Han-
steen do zakładów przeróbki gazu Nyhamna 
w zachodniej Norwegii ma odegrać kluczową 
rolę w udostępnieniu złóż gazu zlokalizowanych 
poza kręgiem polarnym. Jego zdolność przesy-
łowa wynosi 70 mln m3/d. Rurociąg o długości 
480 km jest układany ze statku „Solitaire” na 
głębokości morza dochodzącej do 1265 m, co 
jest rekordem głębokości przy średnicy 914 mm. 
Ukończenie gazociągu rozpoczętego w mar-
cu br. na Morzu Norweskim jest planowane 
w sierpniu br. W projekcie zagospodarowania 
złoża Aasta Hansteen przewidziano po raz 
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pierwszy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 
zastosowanie platform typu SPAR. Operatorem 
Polarled i zakładów w Nyhamna będzie pań-
stwowa firma Gassco. 

 

Naruszenie sankcji 
przez Schlumberger

Sankcje nałożone na Rosję nie są przestrze-
gane przez niektóre międzynarodowe koncerny 
naftowe. Podobnie jest w przypadku wcześniej-
szych sankcji przeciwko Iranowi i Sudanowi. Od 
2009 r. Departament Sprawiedliwości, Depar-
tament Handlu i prokurator Dystryktu Kolumbia 
prowadziły dochodzenie przeciw Schlumberger 
Oilfield Holdings Ltd., spółce zależnej Schlum-
berger Ltd., w sprawie naruszania sankcji ekono-
micznych nałożonych na Iran i Sudan przez USA. 
Spółka m. in. fałszowała dokumenty dotyczące 
wykonywanych usług serwisowych w Iranie 
i Sudanie używając fikcyjnych nazw geograficz-
nych. Firma uniknęła procesu karnego przyjmując 
odpowiedzialność za złamanie obowiązujących 
przepisów, współpracując z prokuraturą i udzie-
lając żądanych informacji. Zawarto porozumienie 
sądowe przewidujące zapłatę kary w wysokości 
232 708 356 dolarów, w tym ok. 155 mln do-
larów stanowi grzywna i ok. 77 mln dolarów 
zwrot nielegalnie uzyskanych dochodów i 3-letni 
okres nadzoru sądowego. Schlumberger Oilfield 
Holdings i jego spółka macierzysta Schlumberger 
Ltd. zobowiązały się do zaprzestania wszelkich 
operacji w Iranie i Sudanie, informowania o usta-
nowieniu wewnętrznych procedur zapewniają-
cych przestrzeganie sankcji i zatrudnieniu nieza-
leżnego konsultanta badającego działania spółki 
macierzystej w tym zakresie. Jest to najwyższa 
kara za złamanie embarga – poprzedni „rekord” 
wynosił 140 mln dolarów.

 

Ograniczenie spalania gazu 
w pochodniach

Według danych Banku Światowego na świe-
cie w pochodniach na wierceniach spalane jest ok. 
140 mld m3 gazu rocznie, co odpowiada emisji 
spalin z 77 mln samochodów. Przedstawiciele 8 
koncernów naftowych na spotkaniu w Waszyng-
tonie w kwietniu br. zobowiązali się do współ-
pracy w zakresie eliminacji bezproduktywnego 
spalania w pochodniach gazu ziemnego wydoby-
wanego razem z ropą naftową nie później niż do 

roku 2030. Byłby to poważny wkład w staraniach 
o zahamowanie zmian klimatycznych. Największe 
osiągnięcia w tej dziedzinie ma norweski Statoil. 
Dyrektor generalny Statoilu Eldar Sætre stwierdził, 
że we wszystkich instalacjach koncernu w Norwe-
gii nie ma już bezproduktywnego spalania gazu.

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

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

Powołanie prezesa Zarządu 
IX kadencji Grupy LOTOS S.A.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zakoń-
czyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowi-
sko prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. IX wspól-
nej kadencji.

Rada podjęła uchwałę o powołaniu Paw-
ła Olechnowicza do składu Zarządu Grupy  
LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji na funkcję pre-
zesa Zarządu.

W stosunku do pozostałych stanowisk Rada 
Nadzorcza postanowiła kontynuować postępowa-
nie konkursowe. Kadencja obecnego Zarządu za-
kończy się 28 czerwca 2015 r. Pozostali członkowie 
Zarządu zostaną powołani przed końcem kadencji 
obecnego Zarządu.

Paweł Olechnowicz funkcję prezesa Zarządu 
Grupy LOTOS S.A. pełni od 12.03.2002 roku. Za-
rządza, kieruje oraz ponosi odpowiedzialność za 
całokształt działalności Grupy Kapitałowej LOTOS. 
Pełni również obowiązki przewodniczącego Rady 
Dyrektorów LOTOS Exploration and Production 
Norge AS oraz Rady Dyrektorów LOTOS Geonafta.

Ukończył Wydział Technologii i Mechani-
zacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, Podyplomowe Studia na Politechnice 
Gdańskiej – Organizacja, Ekonomika i Zarządzanie 
Przemysłem oraz MBA INSEAD, Fontainebleau, 
a także wiele specjalistycznych szkoleń krajowych 
i zagranicznych z zakresu zarządzania.

W 1977 roku rozpoczął karierę zawodową 
w Zakładach Mechanicznych „Zamech” w Elblą-
gu (od 1990 r. ABB Zamech Sp. z o.o.). W latach 
1990-1996 był prezesem Zarządu i dyrektorem 
generalnym ABB Zamech Ltd. i jednocześnie w la-
tach 1994 – 1996 pełnił funkcję wiceprezesa ABB 
Polska. Kolejne dwa lata pracował w centrali ABB 
Ltd. w Zurichu na stanowisku wiceprezesa na Eu-
ropę Centralną i Wschodnią. W latach 1999-2000 
pełnił funkcję wiceprezesa i zastępcy dyrektora 
Generalnego w ZML Kęty S.A. Od 2001 r. kierował 

założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł 
Olechnowicz - Consulting.

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A.

Pomyślne testy turbiny 
dla płockiej elektrociepłowni

W ramach projektu budowy elektrocie-
płowni PKN ORLEN w Płocku przeprowadzono 
pierwszy test wirnika turbiny gazowej. Wyważa-
nie wirnika zostało przygotowane oraz zrealizo-
wane przez głównego producenta i wykonawcę 
bloku parowo-gazowego - firmę Siemens AG 
- w fabryce turbin w Berlinie. Wyniki testów wy-
kazały, iż z nawiązką spełnione zostały wszystkie 
standardy oraz wymagania techniczne.

Najnowsza turbina typu „H”, która zostanie 
zamontowana w bloku parowo-gazowym PKN 
ORLEN w Płocku, obecnie cechuje się najwyższą 
efektywnością na świecie. Elektrociepłownia Kon-
cernu, na potrzeby której przygotowywana jest 
turbina o sprawności wytwarzania powyżej 60%, 
będzie w jednym procesie technologicznym wy-
twarzała ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną. 
Technologia kogeneracji opartej o gaz ziemny jest 
optymalna z punktu widzenia wymagań środowi-
skowych, w tym emisji CO2.

Ważąca blisko 400 ton turbina zostanie prze-
transportowana w całości do płockiego zakładu 
produkcyjnego drogą morska i rzeczną. Jej zdolno-
ści produkcyjne pozwoliłyby na pokrycie zapotrze-
bowania na prąd dwóch miast wielkości Warszawy. 
Turbina będzie spalała gaz w temperaturze ponad 
1500 stopni, przy bardzo niskich emisjach do oto-
czenia. Płocki blok gazowo-parowy PKN ORLEN 
oparty o technologię H będzie pierwszym tego typu 
obiektem w Europie Centralnej, z wyłączeniem ryn-
ku niemieckiego.

Same testy wyważania wirnika trwały około 
dwóch godzin i polegały na zmierzeniu poziomu 
wibracji wirnika turbiny gazowej w przedziale pręd-
kości obrotowej 800-3000 obr/min.

Elektrociepłownia o mocy blisko 600 MWe bę-
dzie dostarczała parę oraz energię elektryczną dla 
Zakładu w Płocku, a nadwyżka energii elektrycznej 
trafi do Krajowego Systemu Energetycznego. Pro-
dukcja energii z nowej jednostki ruszy na przełomie 
2017/2018 r. Budżet inwestycji zaplanowano na 
1,65 mld zł. Po Włocławku, gdzie realizowany jest 
blok o mocy 463 MWe, będzie to druga tego typu 
inwestycja PKN ORLEN w Polsce.

Biuro prasowe PKN ORLEN
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Kalendarium

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.

Uroczyste odebranie nagrody 
za „VADEMECUM GAZOWNIKA” 
na Warszawskich Targach Książki

70 urodziny Koczela Zenon z Oddziału w Krośnie w dniu 3.06.2015 r.

70 urodziny Cebula Marian z Oddziału we Wrocławiu w dniu 5.06.2015 r.

70 urodziny Przybylski Jacenty z Oddziału w Pile w dniu 9.06.2015 r.

70 urodziny Ściga Jan z Oddziału w Czechowicach w dniu 18.06.2015 r.

70 urodziny Mojak Marek z Oddziału w Krośnie w dniu 20.06.2015 r.

70 urodziny Buziewicz Maria z Oddziału w Sanoku w dniu 26.06.2015 r.

70 urodziny Radecka Krystyna z Oddziału w Sanoku w dniu 26.06.2015 r.

70 urodziny Fedak Jan z Oddziału w Krośnie w dniu 29.06.2015 r.

75 urodziny Cetera Andrzej z Oddziału w Krakowie w dniu 25.06.2015 r.

80 urodziny Ziajka Bogumił z Oddziału w Krakowie w dniu 4.06.2015 r.

80 urodziny Bręczewska Anna z Oddziału w Poznaniu w dniu 7.06.2015 r.

80 urodziny Sieradzki Piotr z Oddziału w Sanoku w dniu 26.06.2015 r.

80 urodziny Fornal Maria z Oddziału w Sanoku w dniu 29.06.2015 r.

80 urodziny Szczepański Jan z Oddziału w Warszawie II w dniu 10.06.2015 r.

80 urodziny Niewiadomski Zygmunt z Oddziału w Warszawie II w dniu 15.06.2015 r.

85 urodziny  Włodarczyk Józef z Oddziału w Krakowie w dniu 3.06.2015 r.

90 urodziny Ciupka Kazimiera z Oddziału w Sanoku w dniu 11.06.2015 r.

90 urodziny Śliwińska Genowefa z Oddziału w Czechowicach w dniu 17.06.2015 r.

10-12.06.2015 r. XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
DRILLING-OIL-GAS AGH 2015
19-20.06.2015 r. XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Budownictwa
29.06.2015 r. Rada Krajowa NOT

15 maja 2015 r. podczas Warszawskich 
Targów Książki oraz IX Targów Książki Akade-
mickiej i Naukowej ACADEMIA odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu 
TECHNICUS 2015, w którym Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego zdoby-
ło puchar za NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ SZERZĄCĄ 
WIEDZĘ TECHNICZNĄ. Organizatorem Kon-
kursu TECHNICUS jest Federacja Stowarzyszeń 
Technicznych NOT. W tym roku na konkurs 11 
wydawców zgłosiło 27 pozycji wydawniczych.

Puchar za NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ SZERZĄCĄ WIEDZĘ TECH-
NICZNĄ. Fot. S. Szafran

Warszawskie Targi Książki powstały z ini-
cjatywy grupy polskich wydawców i stołecznej 
spółki targowej Murator EXPO. Od 2010 roku 
organizuje je powołana w tym celu spółka Targi 
Książki, w skład której wchodzą wydawnictwa: 
BELLONA, BOSZ, Agencja Edytorska EZOP, Je-
den Świat, Firma Księgarska Olesiejuk, Poligraf, 
Oficyna Wydawnicza RYTM, Wydawnictwo 
Salezjańskie, Sonia Draga, Towarzystwo Auto-
rów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 
ZYSK i S-ka oraz Murator EXPO.
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Warszawskie Targi Książki stale się rozwi-
jają dzięki profesjonalnej i efektywnej współ-
pracy rynku wydawniczego z branżą targową 
w służbie książce i czytelnikom. Organizowane 
są w maju. Pierwsze trzy edycje odbyły się w Pa-
łacu Kultury i Nauki. W 2013 roku, z wielkim 
sukcesem, Targi zadebiutowały na Stadionie 
Narodowym. W tegorocznej edycji brało udział 
ponad 850 wystawców, w tym około 600 pol-
skich oraz około 250 zagranicznych z 29 krajów 
i obszarów kulturowych.

Po raz dziewiąty, a wraz z Warszawskimi 
Targami Książki już po raz trzeci, odbyły się Targi 
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. 

Organizatorami przedsięwzięcia są Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Orga-
nizatorem wykonawczym jest spółka targowa 
Murator EXPO.

Organizacja ACADEMII równolegle z WTK 
wzbogaca obie imprezy. Celem organizatorów 
jest, by należne miejsce w tej przestrzeni znala-
zła książka akademicka i naukowa. 

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym każ-
dej edycji targów jest konkurs organizatorów na 
najlepszą książkę akademicką i naukową ACADE-
MIA oraz konkursy na wydawnictwa profesjonal-
ne rozpisywane przez innych organizatorów.

15 maja br. na uroczystym spotkaniu śro-
dowiska wydawców naukowych i akademic-
kich ogłoszono wyniki konkursów i wręczono 
nagrody:

• ACADEMIA 2015,
• ECONOMICUS na najlepszą książkę eko-

nomiczną (Konkurs Dziennika Gazety 
Prawnej),

• TECHNICUS (Konkurs Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych NOT),

• Nagroda prof. Jerzego Skowronka przy-
znawana autorom i wydawcom w dzie-
dzinie historii i archiwistyki,

• oraz Nagrody Magazynu Literackiego 
KSIĄŻKI im. Filipa Kallimacha za wybitne 
osiągnięcia w sferze edukacji.

Podczas w/w spotkania Jacek Kubielski 
– sekretarz generalny FSNT NOT oraz Janusz 
Kowalski – sekretarz Jury Konkursu ogłosili ofi-
cjalnie wyniki Konkursu TECHNICUS 2015. Jury 
Konkursu TECHNICUS 2015 przyznało puchar 
i dyplom za

NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ SZERZĄCĄ WIEDZĘ 
TECHNICZNĄ

Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznemu
Inżynierów i Techników Przemysłu 

Naftowego i Gazowniczego
za „VADEMECUM GAZOWNIKA”.

Puchar i dyplom odebrali Kazimierz Nowak 
– wiceprezes SITPNiG ds. Gazownictwa, prze-
wodniczący Komitetu Redakcyjnego „Vademecum 
Gazownika” oraz Stanisław Szafran – sekretarz 
generalny SITPNiG, redaktor wydawniczy.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Jacek Kubielski – sekretarz generalny FSNT NOT otwiera uroczystość, a Janusz Kowalski – sekretarz Jury Konkursu ogłasza 
wyniki Konkursu TECHNICUS 2015. Fot. S. Szafran

Kazimierz Nowak – wiceprezes SITPNiG, przewodniczący 
Komitetu Redakcyjnego Vademecum Gazownika w chwile po 
odebraniu trofeów. Fot. S. Szafran

Uczestnicy uroczystości. Fot. S. Szafran
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Medale im. Ignacego Łukasiewicza dla wybitnych naukowców
Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska 

ukończyła studia na Wydziale Geologiczno-
-Poszukiwawczym AGH, gdzie także uzyskała 
kolejne stopnie naukowe, doktora nauk tech-
nicznych w roku 1976 i doktora  habilitowane-
go w roku 1992.

rządami profesor Marii Ciechanowskiej rozpo-
czął międzynarodową współpracę z jednostka-
mi badawczymi i ośrodkami przemysłowymi. 
Ilość patentów, wzorów przemysłowych, publi-
kacji i opracowań dla przemysłu zaowocowała 
otrzymaniem kategorii A  oraz otrzymaniem 
przez instytut statusu Państwowego Instytutu 
Badawczego (październik 2013). Swego ro-
dzaju „wisienkami na torcie” były nagrody dla 
Instytutu w Konkursie Great Place to Work (lata 
2009, 2010) oraz otrzymanie przez INiG tytułu 
Filantropa roku 2011. Z różnych inicjatyw moż-
na wymienić między innymi stałą współpracę 
z Hospicjum św. Łazarza.

W latach 2010-1014 instytut osiągnął ko-
rzystne wyniki finansowe, pomimo ponoszo-
nych nakładów finansowych na zakup apara-
tury badawczej, co stawia instytut na wysokiej 
pozycji wśród partnerów przemysłu naftowego, 
gazowniczego i technologicznego. Posiadanie 
nowoczesnego sprzętu badawczego pozwala 
na utrzymanie przez instytut wysokiej pozycji 
konkurencyjnej na rynku. W celu utrzymania 
odpowiedniego potencjału, Prof. Ciechanow-
ska dba o nieustanne inwestowanie zarówno 
w kształcenie kadry, jak i w zakup profesjonal-
nego sprzętu. Pozwala to przewidywać, że po-
zycja Instytutu w najbliższych latach nie powin-
na ulec pogorszeniu.

Ogromne zaangażowanie Pani Prof. Ciecha-
nowskiej przyczyniło się w znacznym stopniu do 
wypracowania wysokiej pozycji Instytutu Nafty 
i Gazu wśród krajowych jednostek naukowo-ba-
dawczych. Świadczą o tym konkretne osiągnię-
cia znajdujące potwierdzenie w otrzymanych 
nagrodach i wyróżnieniach wynikających za-
równo z działalności statutowej jak i pozastatu-
towej. Instytut aktywnie uczestniczył w pracach 
związanych z poszukiwaniem i udostępnianiem 
węglowodorów w złożach gazu z formacji łup-
kowych. Instytut Nafty i Gazu był organizatorem 
szeregu konferencji o zasięgu międzynarodo-
wym i krajowym.

Profesor Maria Ciechanowska jest aktyw-
nym członkiem Stowarzyszenia Naukowo-
-Technicznego Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego od 1971 r. Na 
XXXVII Walnym Zjeździe Delegatów SITPNiG zo-
stała wybrana do Zarządu Głównego, który po-
wierzył Jej funkcję członkini Prezydium ZG. Przez 
wiele lat była członkinią Rady Programowej 
Czasopism SITPNiG, a w latach 2008 – 2012 jej 
przewodniczyła, natomiast w bieżącej kadencji 
pełni funkcje wiceprzewodniczącej Rady. W ka-
dencji lat 2004 – 2008 pełniła funkcję członkini 
Kapituły Medalu im. Ignacego Łukasiewicza.

Profesor Ciechanowska ściśle współpracuje 
ze Stowarzyszeniem na różnych płaszczyznach 
i w różnych formach. Szczególnymi akcentami 
tej współpracy jest współdziałanie przy orga-
nizacji i programowaniu konferencji, zjazdów 
i kongresów oraz przygotowaniu publikacji sto-
warzyszeniowych.

Prof. zw. dr hab. inż. Jakub Siemek uro-
dził się w roku 1937 w Brzozowicach-Kamieniu 
(Śląsk). Maturę zdał w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Tarnowskich Górach (1953). Studia 
ukończył: w 1958 r. na Wydziale Górniczym 

W Instytucie Nafty i Gazu pracuje od 1971 
roku, gdzie jej główna specjalizacja to geofizycz-
ne modele interpretacyjne dla oceny nasycenia 
skał węglowodorami oraz doskonalenie metod 
badawczych i interpretacyjnych profilowań aku-
stycznych oraz wykorzystanie magnetycznego 
rezonansu jądrowego dla oceny zbiornikowych 
właściwości skał. Prof. Maria Ciechanowska 
od początku pracy w Instytucie pełniła ważne 
funkcje kierownicze począwszy od kierowania 
Zakładem Petrofizyki, Geofizyki Wiertniczej oraz 
angażowała się w działalność społeczną. W la-
tach 1994-2002 była przewodniczącą Rady Na-
ukowej INiG. W październiku 2001 roku, Prof. 
Maria Ciechanowska została powołana na sta-
nowisko dyrektora instytutu, które piastuje do 
dzisiaj. W tym czasie dokonało się wiele rzeczy 
ważnych dla instytutu, jak i dla nauki polskiej, 
a także dla przemysłu naftowego. W roku 2008 
doszło do fuzji INiG z Instytutem Technologii 
Nafty.

W opinii specjalistów była to najbardziej 
udana fuzja przeprowadzona w ramach akcji 
łączenia instytutów naukowo-badawczych. 
O jakości „rządów” profesor Ciechanowskiej 
świadczy syntetycznie fakt, że w czasach kryzy-
su światowego, instytut nie tylko nie zwalniał 
pracowników lecz mógł zwiększać zatrudnienie. 
Instytut stał się w tym czasie jedną z kluczowych 
jednostek zajmujących się problematyką udo-
stępniania gazu z formacji łupkowych. INiG pod 

Akademii Górniczo-Hutniczej oraz w 1963 r. 
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Che-
micznym, specjalność Fizyka, w Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz Uniwersytecie im. A. Mic-
kiewicza w Poznaniu. Uzyskał stopień dr nauk 
technicznych w roku 1968 (AGH), stopień dr 
hab. w roku 1973 (AGH), tytuł profesora nad-
zwyczajnego w roku 1979, tytuł profesora 
zwyczajnego w roku 1990. Działalność nauko-
wo-organizacyjną rozpoczął w roku 1959 w Za-
kładzie Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie 
oraz w AGH, a następnie w Instytucie Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie do 1981 
roku, po czym podjął pracę na Wydziale Wiert-
niczo-Naftowym AGH. Prowadził badania w za-
kresie: hydrodynamiki i gazodynamiki ośrodków 
porowatych i szczelinowatych, inżynierii złóż 
węglowodorów oraz podziemnego magazyno-
wania gazu ziemnego, metod matematycznych 
i komputeryzacji w górnictwie naftowym i ga-
zownictwie, eksploatacji metanu z pokładów 
węgla, prognoz i polityki energetycznej – ze 
szczególnym uwzględnieniem węglowodorów, 
i perspektyw dla Polski. Wiele jego prac było 
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zorientowanych na rozliczne analizy i prognozy 
energetyczne oraz problemy energii w świe-
cie i w Polsce. Stworzył podstawy modelu 
„węglowo-gazowego” dla Polski, uznając, że 
jest on optymalny na okres najbliższych 20-
30 lat. Uzyskane wyniki przedstawił w ponad 
400 publikacjach i referatach publikowanych. 
W czasopismach i wydawnictwach zagranicz-
nych ukazało się 50 prac. Prof. Jakub Siemek 
za swoją działalność naukowo – dydaktyczno 
– organizacyjną otrzymał tytuły honorowe jako 
profesor honorowy Narodowego Uniwersytetu 
Górniczego w Dniepropietrowsku, profesor ho-
norowy Narodowego Uniwersytetu Nafty i Gazu 
w Iwano-Frankowsku, profesor honorowy Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, profesor 
honorowy Politechniki Lubelskiej oraz doktoraty 
honoris causa Uniwersytetu im. Luciana Blagi 
w Sibiu,a także Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach. Niezależnie od bardzo bogatej działal-
ności naukowo-dydaktycznej aktywna była 
również jego działalność organizacyjna. Waż-
niejsze stanowiska i pełnione funkcje to: z-ca 
dyrektora d.s. gazownictwa w Instytucie Gór-

nictwa Naftowego i Gazownictwa; kierownik 
Zakładu, prodziekan i dziekan Wydziału Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu AGH oraz członek senatu 
AGH; delegat Polski do Międzynarodowej Unii 
Gazowniczej; członek Centralnej Komisji d.s.  
Stopni i Tytułu Naukowego (5 kadencji), w ka-
dencji 2007-2010 przewodniczący Sekcji Nauk 
Technicznych Centralnej Komisji ds. stopni i tytu-
łów naukowych; członek i wiceprzewodniczący 
Komitetu Górnictwa PAN; przewodniczący Rady 
Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN; 
członek Society of Petroleum Engineers (USA) 
oraz American Mathematical Society (USA) i re-
cenzent Mathematical Reviews (USA); członek 
Komitetów i Rad Redakcyjnych „Archiwum 
Górnictwa”, „Górnictwo”, „Polityka Energe-
tyczna”, „Technika Poszukiwań Geologicznych, 
Geosynoptyka i Geotermia”, redaktor naczelny 
„Geoinformatica Polonica”, redaktor naczelny 
Kwartalnika PAN „Archives of Mining Sciences”. 
Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Na-
ukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Pełnił 
szereg funkcji w SITPNiG i NOT takich jak: czło-

nek Zarządu Oddziału Krakowskiego SITPNiG 
(1975-1981), członek Prezydium ZG SITPNiG 
(1975-1981), wiceprezes ZG SITPNiG (1981-
1988). Był członkiem, a także przewodniczącym 
szeregu komisji głównych SITPNaft i SITPNiG, 
takich jak: Główna Komisja Postępu Technicz-
nego, Główna Komisja Organizacyjna, Komisja 
Statutowa, Komisja SITPNiG d.s Specjalizacji Za-
wodowej Inżynierów i Techników, Komisja d.s. 
Nauki. Za swoją działalność został uhonorowa-
ny: Złotą Honorową Odznaką SITPNiG, Srebrną 
Honorową Odznaką NOT, Złotą Honorową Od-
znaką NOT, Diamentową Odznaką Honorową 
SITPNiG. Jest Członkiem Honorowym SITPNiG. 
Za swoją działalność naukowo-organizacyjną 
został odznaczony: Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej, Odznaką honorową Politechniki 
Krakowskiej, Medalem im. K. Pułaskiego Poli-
techniki Radomskiej.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

X Polski Kongres Naftowców i Gazowników, Bóbrka 2015
W dniach 20 – 22 maja 2015 r. odbył się 

w sali kongresowej Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce 
X Polski Kongres Naftowców i Gazowników.
Patronat honorowy nad kongresem przyjął:

• Janusz Piechociński – wicepremier, mini-
ster Gospodarki,

• Włodzimierz Karpiński – minister Skarbu 
Państwa – oraz

• Sławomir Brodziński – podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Środowiska, główny 
geolog kraju.

Organizatorem kongresu był Zarząd Główny 
SITPNiG, który tematykę tegorocznej edycji Pol-
skich Kongresów Naftowców i Gazowników ujął 

przewodnim haśle: „Technologie innowacyjne 
i kapitał ludzki  podstawą rozwoju polskiego 
przemysłu naftowego i gazowniczego”.

Szczególnym akcentem obrad kongreso-
wych były przypomniane na wstępie rocznice 
obchodzone przez środowisko naftowców i ga-
zowników polskich w 2015 roku:

• 200 rocznica wydania dzieła Stanisława 
Staszica „O ziemiorodztwie Karpatów 
i innych gór i równin Polski”;

• 180 rocznica utworzenia przez generała 
Józefa Bema Towarzystwa Politechnicz-
nego Polskiego w Paryżu;

• 150 rocznica założenia przez Ignacego Łu-
kasiewicza „Fabryki Nafty” w Chorkówce;

• 130 rocznica założenia przez Władysła-
wa Fibicha „Praktycznej Szkoły Wiercenia 
Kanadyjskiego” w Ropiance k. Dukli;

• 130 rocznica wydania pierwszych pol-
skich podręczników z zakresu kopalnic-
twa naftowego:
- Adolf Jabłoński – „Kopalnictwo Naf-

towe”;
- Marcin Maślanka – „Zarys Kopalnictwa 

Naftowego”;
• 120 rocznica założenia Rafinerii Nafty 

w Trzebini;
• 120 rocznica zarejestrowania w Sądzie 

Okręgowym w Jaśle Galicyjskiego Kar-
packiego Naftowego Towarzystwa Ak-

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG otwiera obrady kongresu. Fot. B. Bajorski Na sali licznie zgromadzeni uczestnicy kongresu. Fot. B. Bajorski
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cyjnego Henry Mac Garvey & John Ber-
gheim:

• 110 rocznica założenia Rafinerii Nafty 
w Czechowicach;

• 70 rocznica powołania Centralnego Za-
rządu Przemysłu Paliw Płynnych w Kra-
kowie;

• 70 rocznica powołania Polskiego Mo-
nopolu Naftowego (od 16.01.1945 r. – 
Centrali Produktów Naftowych);

• 70 rocznica utworzenia Instytutu Nafto-
wego w Krośnie;

• 60 rocznica powołania Centralnego 
Urzędu Naftowego.

W obradach kongresu uczestniczył Zdzisław 
Gawlik – sekretarz Stanu w Ministerstwie Skar-
bu Państwa, Zbigniew Skrzypkiewicz i Walde-
mar Wójcik – wiceprezesi Zarządu PGNiG S.A., 
członkowie Rady Nadzorczej PGNiG S.A., preze-
si spółek Grupy PKN ORLEN S.A., Gaz-System 
SA, EuRoPo Gaz S.A. przedstawiciele instytucji 
naukowych, przedstawiciele spółek i zakładów 
naftowych i gazowniczych oraz firm działają-
cych w sferze polskiego przemysłu naftowego 
i gazowniczego oraz osoby, których bieżąca 
działalność wiąże się z przemysłem naftowym 
i gazowniczym.

Udział w Honorowym Komitecie Nauko-
wym Kongresu przyjęli:

• prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – rek-

tor Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie,

• prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska – 
dyrektor Instytutu Nafty i Gazu,

• prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – dzie-
kan Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu 
AGH,

• prof. dr hab. Józef Chowaniec – prze-
wodniczący Rady Naukowej Państwo-
wego Instytutu Geologicznego,

• prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – 
dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska AGH.

Tematykę X Polskiego Kongresu Naftowców 
i Gazowników przygotowała Rada Programowa 
w składzie: Stanisław Rychlicki – przewodniczą-
cy, Czesław Bugaj, Andrzej Dębogórski, Andrzej 
Grasela, Mieczysław Jakiel, Krzysztof Janas, Ta-
deusz Kozimor, Sławomir Kudela, Jan Lubaś, An-
drzej Maksym, Kazimierz Nowak, Ryszard Ryba, 
Andrzej Schoeneich, Jacek Stepek. 

Zgodnie z tradycyjnym zwyczajem przed 
rozpoczęciem obrad delegacja uczestników kon-
gresu złożyła kwiaty pod pomnikiem Ignacego 
Łukasiewicza Krośnie, na Jego grobie na cmen-
tarzu w Zręcinie oraz pod pomnikiem założyciela 
Kopalni Ropy Naftowej w Bóbrce.

Sesja inauguracyjna odbyła się 20 maja br., 
podczas której uczestników kongresu powitali 
przedstawiciele Zarządu Głównego SITPNiG: 

prof. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG i Sta-
nisław Szafran – sekretarz generalny, przewod-
niczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. 
Wśród gości honorowych był obecny Zdzisław 
Gawlik – sekretarz Stanu w Ministerstwie Skar-
bu Państwa.

We wstępnej części obrad kongresu zostały 
wręczone najwyższe odznaczenia stowarzysze-
niowe zasłużonym członkom SITPNiG.

Kapituła Medalu im. Ignacego Łukasie-
wicza nadała najwyższe odznaczenia SITPNiG 
wybitnym naukowcom: prof. dr hab. inż. Marii 
Ciechanowskiej oraz prof. zw. dr hab. inż. Jaku-
bowi Siemkowi. Medale wręczył prof. Stanisław 
Rychlicki – prezes SITPNiG, kanclerz Kapituły.

XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SITPNiG 
nadał tytuł Członka Honorowego SITPNiG Mie-
czysławowi Jakielowi. Dyplom i odznakę człon-
ka honorowego SITPNiG wręczył laureatowi 
prof. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG.

Zarząd Główny FSNT NOT nadał tytuł Zasłu-
żonego Seniora NOT dr inż. Ludwikowi Kosso-
wiczowi – przewodniczącemu Rady Seniorów 
SITPNiG. Dyplom wręczył laureatowi prof. Sta-
nisław Rychlicki oraz dr inż. Stanisław Szafran 
członek Rady Krajowej FSNT NOT.

Kapituła Medalu Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza nadała Medal za zasługi dla Muzeum Zdzi-
sławowi Gawlikowi  oraz firmie ORLEN Centrum 

Życzenia uczestnikom kongresu składa Zdzisław Gawlik – sekretarz Stanu w Ministerstwie  
Skarbu Państwa. Fot. B. Bajorski

Życzenia udanych obrad składa uczestnikom kongresu Zbigniew Skrzypkiewicz – wiceprezes 
PGNiG SA.. Fot. B. Bajorski

Pozdrowienia dla uczestników kongresu przekazuje Andrzej Schoeneich – dyrektor Izby Gospo-
darczej Gazownictwa. Fot. B. Bajorski

Prof. dr hab inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG wręcza dyplom i odznakę Członka Ho-
norowego SITPNiG Mieczysławowi Jakielowi. Fot. B. Bajorski
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Serwisowe Sp. z o.o. medal wręczył laureatom 
Stanisław Szafran – kanclerz Kapituły.

Uczestnikom kongresu najlepsze życze-
nia owocnych obrad złożyli: minister Zdzisław 
Gawlik, Zbigniew Skrzypkiewicz – wiceprezes 
Zarządu PGNiG SA. oraz Andrzej Schoeneich – 
dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Obrady roboczej części kongresu rozpoczął 
referat wprowadzający prof. dr hab. inż. Stani-
sława Rychlickiego – prezesa SITPNiG nt. „Quo 
Vadis Polskie Górnictwo Nafty i Gazu?”. 

Obrady odbywały się w 3 sesjach, w czasie 
których zaprezentowano następujące referaty:

W sesji I (inauguracyjnej) prowadzonej 
przez: Stanisława Rychlickiego i Stanisława Sza-
frana wygłoszono następujące referaty:

1. Perspektywy i prawdopodobne kierunki 
zmian na światowym i europejskim rynku 
naftowo-gazowym w roku 2015 i latach 
następnych – Janusz Wiśniewski (KIG);

2. Rola krajowego systemu przesyłowego 
w budowie regionalnego rynku gazu –  
Rafał Wittman (Gaz-System SA);

3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem 
przesyłu gazu EuRoPol GAZ – Piotr Dwo-
rak (EuRoPol Gaz S.A.);

4. Wykorzystanie pomiarów mikrosejsmicz-
nych dla określenia parametrów szczelin 
powstałych podczas zabiegu szczelino-
wania hydraulicznego – Krzysztof Krzy-
sik, Wiesław Prugar, Jarosław Zacharski 
(ORLEN Upstream Sp. z o.o.).

W sesji II prowadzonej przez: Marię Ciecha-
nowską i Wiesława Prugara zaprezentowano 
następujące referaty:

1. Zmiana organizacji systemu zarządzania 
pracą rafinerii w PKN Orlen – Krzysztof 
Zdziarski (PKN ORLEN S.A.);

2. Zagospodarowanie złoża B8 z uwzględ-
nieniem instalacji przesyłowych – Artur 
Wójcikowski (LOTOS Petrobaltic S.A.);

3. Biopaliwa. Szansa czy zagrożenie dla 
przemysłu – Delfina Rogowska (INiG 
PIB); 

4. Nowe możliwości zwiększenia wydoby-
cia ropy naftowej w Polsce – Jerzy Stopa, 
Stanisław Rychlicki (AGH).

W sesji III prowadzonej przez Andrzeja Go-
neta i Kazimierza Nowaka przedstawiono nastę-
pujące referaty:

1. Nowoczesne Technologie ograniczające 
koszty eksploatacji na stacjach gazowych 
– Kazimierz Łabęcki (PSG Sp. z o.o.); 

2. Reorganizacja rafinerii południowych 
w PKN Orlen – Paweł Stawarz (ORLEN 
Południe SA);

3. Płyny energetyzowane – nowe możliwo-
ści stymulacji złóż węglowodorów – Piotr 
Kasza (INiG PIB).

Uczestnicy kongresu stwierdzali, że wiele 
wątków poruszanych podczas obrad poprzed-
nich edycji kongresu pozostaje nadal w sferze 
ważnych zagadnień współczesnego przemysłu 
naftowego i gazowniczego.

W podsumowaniu kongresu uczestnicy 
przyjęli uchwałę, przedłożoną przez Komisję 
Uchwał i Wniosków,  której treść skierowali 
przede wszystkim do czynników decyzyjnych, 
a także do całego społeczeństwa.

Kongresowi towarzyszyły dwie wystawy 
przygotowana przez Dział Historyczny Muzeum: 

• „Polska myśl techniczna w poszukiwa-
niach i eksploatacji ropy naftowej i gazu 
ziemnego”;

• „Pamiątki po byłych spółkach wchodzą-
cych obecnie w skład Exalo Drilling S.A.”.

Organizację kongresu wspierali:
Partnerzy strategiczni kongresu:

• Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA,

• ORLEN Upstream Sp. z oo.,
• EuRoPol Gaz sa,

Partnerzy kongresu:
• Grupa LOTOS SA,
• OGP GAZ-SYSTEM SA,

Partnerzy wspierający kongres:
• ORLEN Południe SA,
• ORLEN OIL Sp. z o.o.
Organizatorzy kongresu uprzejmie dzięku-

ją wszystkim partnerom kongresu za wsparcie 
organizacyjne i finansowe, umożliwiające reali-
zację przyjętego programu, a w tym wydanie 
materiałów kongresowych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Dyplom Zasłuzonego Seniora NOT odebrał dr inż. Ludwik Kossowicz. Fot. T. Zawiliński

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG oraz dr inz. Stanisław Szafran – se-
kretarz generalny SITPNiG, kanclerz medalu wręczają Medal Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Zdzisławowi Gawlikowi. Fot. B. Bajorski

Dr inz. Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG, kanclerz medalu wręczają Medal Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza Piotrowi Kwiatkowskie-
mu – prezesowi ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Fot. B. Bajorski

Fragment wystawy „Pamiątki po byłych spółkach wchodzących w skład Exalo Drilling SA”. 
Fot. S. Szafran
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Uczestnicy X Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników, 
którego tematem wiodącym były „Technologie innowacyjne i ka-
pitał ludzki podstawą rozwoju polskiego przemysłu naftowego 
i gazowniczego” po zapoznaniu się z referatami i opiniami zgło-
szonymi podczas kongresu wyrażają następujące stanowisko:

• Przemysł naftowy i gazowniczy i jego dalszy rozwój stano-
wi jeden z kluczowych elementów polityki energetycznej 
Polski

• Potencjał rozwojowy jakim mogą dysponować inne sek-
tory gospodarki narodowej zależy w wielkim stopniu od 
efektywności infrastruktury naftowej i gazowniczej

Stąd też:
• Rozwój przemysłu naftowego i gazowniczego uznać na-

leży za fundamentalny warunek gwarancji długofalowego 
rozwoju i poprawy konkurencyjności całej krajowej gospo-
darki.

Przemysł naftowy i gazowniczy dotychczas głównie skon-
centrowany na infrastrukturalnym zapewnieniu bezpieczeństwa 
funkcjonowania kraju musi przeorientować swoją działalność 
także na rozwój innowacyjności oraz konkurencyjność na arenie 
międzynarodowej.

Aby umożliwić te plany konieczne jest wdrożenie komplekso-
wych rządowych i sektorowych programów i narzędzi stymulują-
cych działalność badawczą i innowacyjną.

Zdiagnozowane podczas kongresu szczegółowe problemy 
powinny zintensyfikować współpracę pomiędzy kluczowymi fir-
mami przemysłu naftowego i gazowniczego, jednostkami nauko-
wo-badawczymi tego sektora jak i również wyspecjalizowanymi 
agendami rządowymi np. Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 
i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., które mogą współfinansować 
projekty badawczo – rozwojowe.

Do współpracy tej trzeba realnie zaangażować tzw. Małe 
i Średnie Przedsiębiorstwa kooperujące w obszarze przemysłu 
naftowego i gazowniczego.

Z referatów omówionych na X Kongresie wynika, że cele 
badawcze do osiągnięcia i konkretne tematy badań i prac roz-
wojowych można pogrupować w kilka strategicznych makroob-
szarów tj.:

1. poszukiwanie węglowodorów ciekłych i gazowych,
2. wydobycie węglowodorów,
3. produkcja paliw (ciekłych i gazowych)
4. magazynowanie paliw,
5. użytkowanie i nowe zastosowanie paliw,
6. ochrona środowiska.
Firmy naszego przemysłu realizują cząstkowe cele tych mi-

kroobszarów zgodnie z własnymi (wewnętrznymi) strategiami 
krótko – bądź średnioterminowymi przeznaczając poważne środ-
ki finansowe na niezbędną modernizację i dotrzymywanie pozio-
mu technicznego dla sprostania rosnącej konkurencji. Dokonują 

zmian systemu zarządzania i prowadzą taką politykę kadrową, 
która ma wzmacniać i nie osłabiać kapitału kadrowego kluczowe-
go dla utrzymania i rozwoju poziomu innowacyjnego.

Procesy te muszą być wsparte dużo aktywniejszą niż dotych-
czas polityką i działalnością organów państwowych, bez których 
nie da się (dłużej) prawidłowo zaplanować dalszego rozwoju 
przemysłu naftowego i gazowniczego.

Kongres postuluje przede wszystkim:
• Wypracowanie nowych zasad Polityki Gospodarczej Pol-

ski w związku z dynamicznymi zmianami na europejskim 
i światowym rynku nośników energetycznych;

• Zakończenia prac (i  ogłoszenia) Polityki Energetycznej 
Polski do 2050 r. z uwzględnieniem wniosków przedkła-
danych przez Zespoły ekspertów przemysłu naftowego 
i gazowniczego;

• Przełamania barier biurokratycznych, które zahamowały 
prace nad Prawem geologicznym i górniczym wraz z akta-
mi wykonawczymi, ustawą o specjalnym podatku węglo-
wodorowym, prawem gazowym, ustawą o kluczowych 
inwestycjach celu publicznego, czy ustawą o biokompo-
tentach i biopaliwach ciekłych (uszlachetnianie biomasy);

• Jak najszybsze podjęcie prac nad ustawą o innowacyj-
ności, która realnie zapewni synergię przemysłu z nauką 
i z deklarowanymi przez przedstawicieli władzy państwo-
wej znacznymi środkami finansowymi, jakie mają być wy-
korzystane co najmniej do 2022 roku;

• Uporządkowanie i dostosowanie do dyrektyw Unii Euro-
pejskiej przepisów technicznych z zakresu miar, normaliza-
cji, dozoru technicznego i budownictwa.

Niezależnie od spełnienia powyższych postulatów uczestnicy 
X Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników apelują do (firm) 
przedsiębiorców przemysłu naftowego i gazowniczego o dalszą 
kontynuację prac wg własnych możliwości i strategii z uwzględ-
nieniem zrównoważonego rozwoju i wykorzystania kapitału ludz-
kiego, likwidowania luki pokoleniowej i utrzymania miejsc pracy 
w podstawowym dla gospodarki narodowej przemyśle naftowym 
i gazowniczym.

Komisja Uchwał i Wniosków
X Polskiego Kongresu Naftowców 

i Gazowników
Andrzej Schoeneich – przewodniczący,

Andrzej Dębogórski,
Krzysztof Janas,

Jan Lubaś,
Kazimierz Nowak,

Ryszard Ryba,
Krzysztof Zdziarski

Uchwała X Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników
Bóbrka, 21 maja 2015 r.
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Gdańscy Gazownicy w Tłoczni Gazu Zambrów, 
Białowieży i Hajnówce ODDZIAŁ GDAŃSK

14 członków kół NOT SITPNiG 
i PZITS działających przy Oddziale 
w Gdańsku Rejon Dystrybucji Gazu 
w Grudziądzu 14 maja 2015 udało 
się do Tłoczni Gazu Zambrów na 
sympozjum naukowo-techniczne po-
święcone zadaniom i znaczeniu tłocz-
ni gazu na gazociągu Jamal – Europa 
na przykładzie wybranego obiektu 
TG Zambrów.

23 września 1993 w celu budowy i eks-
ploatacji systemu gazociągów tranzytowych 
powstaje firma pod nazwą System Gazociągów 
Tranzytowych „EuRoPol GAZ” spółka akcyjna. Ak-
cjonariuszami spółki są: Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo S.A. - 48% akcji, OAO GAZ-
PROM - 48% akcji, Gas-Trading S.A. - 4% akcji.

EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie 
jest właścicielem i użytkownikiem polskiego od-
cinka Systemu Gazociągów Tranzytowych.

Prowadzący sympozjum, kierownik ds. 
technicznych TG Zambrów, przypomniał histo-
rię budowy gazociągu tranzytowego, którym 
dostarczany jest gaz ziemny z Rosji do Polski  
i Krajów Europy Zachodniej.

W swojej wypowiedzi zaznaczył, że wzdłuż 
polskiego odcinka gazociągu tranzytowego zloka-

nadmiernym wzrostem ciśnienia (automatyka, za-
wory bezpieczeństwa). Tłocznia wyposażona jest 
w obiekty i urządzenia pomocnicze, niezbędne do 
zapewnienia właściwej pracy i eksploatacji urzą-
dzeń technologicznych. Dla zabezpieczenia terenu 
tłoczni i zlokalizowanych obiektów przewidziano 
nadzór elektroniczny z kamerami telewizji prze-

Piotr Schreiber Krzysztof Witkowski

Zambrów. Uczestniczymy w sympozjum. Fot. P. Schreiber

Michałowo. Cerkiew św. Mikołaja. Fot. P. Schreiber Michałowo. W cerkwi św. Mikołaja. Fot. P. Schreiber

lizowano pięć tłoczni gazu: Tłocznia i Pomiarownia 
Gazu Kondratki, Tłocznia Gazu Zambrów, Tłocznia 
Gazu Ciechanów, Systemowa Stacja Regulacyjno–
Pomiarowa i Tłocznia Gazu Włocławek, Tłocznia 
Gazu Szamotuły. Ich zadaniem jest zapewnienie 
wymaganego kontraktami przepływu gazu.

TG Zambrów, podobnie jak pozostałe tłocz-
nie, realizuje swoje zadanie poprzez sprężanie 
gazu turbokompresorami dla skompensowania 
strat ciśnienia powstających w trakcie przepływu 
gazu w gazociągu. Maksymalne ciśnienie spręża-
nia nie może być wyższe od ciśnienia nominalnego 
gazociągu 8,4 MPa, stąd na wyposażeniu tłoczni 
przewidziano odpowiednie zabezpieczenia przed 

mysłowej oraz system łączności do przenoszenia 
informacji dotyczących dozoru tłoczni do dyspozy-
torni lokalnej i centralnej SGT.

Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę, 
że lokalizacja tłoczni oraz wydzielona i odpo-
wiednio zagospodarowana strefa ochronna 
ograniczają wpływ pracy urządzeń technolo-
gicznych na środowisko i okolicznych miesz-
kańców. Podkreślił wyraźnie, że urządzenia, 
w które wyposażone są poszczególne obiekty 
tłoczni spełniają wymogi ochrony środowiska  
w zakresie emisji szkodliwych zanieczyszczeń 
do powietrza i gleby oraz w zakresie hałasu  
i uciążliwości dla otoczenia.
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W drugiej części sympozjum, po przeszko-
leniu w zakresie bhp i ppoż., zwiedzaliśmy 
poszczególne obiekty technologiczne, w które 
wyposażona jest TG Zambrów. Utkwiły nam  
w pamięci m.in. agregaty sprężające o mocy 25 
MW każdy, składające się ze sprężarki odśrod-
kowej i napędzającej ją turbiny gazowej, przy-
stosowanej do odzysku ciepła ze spalin.

Kolejny dzień wyjazdu rozpoczęliśmy spotka-
niem z przewodnikiem Białowieskiego Parku Na-
rodowego. Puszcza Białowieska to kompleks leśny 
położony na terenie Polski i Białorusi, odznacza-
jący się dużymi walorami przyrodniczymi i histo-
rycznymi. Zajmuje około 1500 km², z czego część 
polska stanowi nieco ponad 42% powierzchni. 
W królewskiej Puszczy Białowieskiej polowali 
królowie polscy, carowie Rosji, osobistości świa-
towej i lokalnej polityki. Świadczą o tym istniejące 
budowle: Dworek Gubernatora Grodzieńskiego, 
Dom Marszałkowski, Pałacyk Myśliwski w okresie 
carskim oraz zburzony Pałac Carski, na miejscu 
którego powstał budynek dyrekcji i Muzeum Bia-
łowieskiego Parku Narodowego.

Hajnówka. Żubr w rezerwacie. Fot. P. Schreiber

W Puszczy Białowieskiej zachowały się 
ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwot-
nym. Tutaj mieszka największa populacja wol-
nego żubra na świecie.

28 grudnia 1921 w wybranej części puszczy 
powstaje Białowieski Park Narodowy. Ogromna 
w tym zasługa wybitnych przyrodników pol-
skich, m. in. prof. Władysława Szafera i prof. 
Bolesława Hryniewieckiego.

Bogata flora Puszczy Białowieskiej obfitu-
je w gatunki rzadkie, zagrożone i chronione. 
Około 40% gatunków roślin występujących 
w Puszczy Białowieskiej pojawiło się tu na sku-
tek działalności człowieka – część spontanicz-
nie, część natomiast została tu wprowadzona 
celowo. Fauna Puszczy Białowieskiej należy 
do najliczniejszej i najbardziej zróżnicowanej  
w kraju w stosunku do zajmowanej powierzch-
ni. Szacuje się, że całość fauny puszczy przekra-
cza 21 tys. gatunków. Wiedzę na ten temat zdo-
byliśmy przy pomocy nowoczesnych środków 
multimedialnych w Muzeum Przyrodniczo-Le-
śnym Białowieskiego Parku Narodowego.

Tego dnia odwiedziliśmy Muzeum Kowal-
stwa i Ślusarstwa w Hajnówce, nad którym 
opiekę merytoryczną sprawuje Państwowe Mu-
zeum Archeologiczne w Warszawie. Oprócz licz-
nych pamiątek rodzinnych Stanisława Mierzwiń-
skiego, znajduje się piec dymarski tzw. dymarka, 
służący do wytopu żelaza z rudy darniowej. 

Dużą atrakcją jest kuźnia, w której próbowali-
śmy wykuć podkowy końskie.

Na koniec dnia zostawiliśmy objazdowe 
zwiedzanie z przewodnikiem Hajnówki oraz kil-
ku okolicznych miejscowości. Trześcianka, Soce 
to „Kraina otwartych okiennic” z barwną zabu-
dową regionalnych chat wiejskich. W miejsco-
wości Puchły oglądaliśmy cerkiew, której patro-
nuje MB Opiekuńcza. W m. Michałowo byliśmy 
gośćmi Batiuszki O. Jana Jaroszuka, gospodarza 
Cerkwi św. Mikołaja. Opowiedział nam historię 
miasta, parafii oraz zaprosił do wysłuchania pie-
śni wykonywanych przez chór z Mińska, który 
był uczestnikiem Międzynarodowego Festiwalu 
„Hajnowskie dni muzyki cerkiewnej”.

16 maja był ostatnim dniem naszego po-
bytu na malowniczym Podlasiu. Zwiedziliśmy 
atrakcyjnie zorganizowane wystawy we wspo-
mnianym Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Biało-
wieskiego Parku Narodowego oraz oglądaliśmy 
zwierzęta przebywające w Rezerwacie Pokazo-
wym Żubrów.

Bogata fauna i flora Puszczy Białowieskiej 
otworzyła nam szeroko oczy na przyrodę. Napo-
tkani ludzie dodali energii do dalszego działa-
nia. A barwne Podlasie zaprasza wszystkich do 
odwiedzenia tego regionu Polski.

Piotr Schreiber
Krzysztof Witkowski

Pracujemy w kuźni. Fot. P. Schreiber

Chaty w „krainie otwartych okiennic”. Fot. P.Schreiber

Puchły. Cerkiew jak z bajki. Fot. P. Schreiber

Przed wejściem do BPB. Fot. T. Witkowski
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17.10.2014 r. mieszkańcy Hum-
nisk, zaproszeni goście, młodzież, na-
uczyciele uczestniczyli w uroczystości 
50- lecia Szkoły Podstawowej nr 2,  
im. I. Łukasiewicza wraz z otwar-
ciem wielofunkcyjnego boiska spor-
towego.

Uroczystość poprzedziła msza święta, którą 
odprawiał ks.bp.Stanisław Jamrozek. Następnie 

Jubileusz 50- lecia powstania 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. I. Łukasiewicza w Humniskach

Wiesław Turzański

ODDZIAŁ SANOK

uczestnicy przemaszerowali pod sztandarem  
z kościoła do szkoły. Tutaj nastąpiło uroczyste 
poświęcenie i otwarcie boiska. W uroczystym 
przecięciu wstęgi wzięli udział: wojewoda 
podkarpacki, Małgorzata Chomycz-Śmigielska, 
ks.bp. Stanisław Jamrozek, burmistrz Brzozowa 
Józef Rzepka oraz przedstawiciel Podkarpackie-
go Kuratora Oświaty. Wśród gości byli przedsta-
wiciele SITPNiG Oddział w Sanoku. Zaproszeni 

goście w swoich wystąpieniach dziękowali za 
zaproszenie i gratulowali tak pięknego jubile-
uszu, a na ręce dyrektor Małgorzaty Woźniak 
wręczyli okolicznościowe upominki, zaś zacni 
goście otrzymali jubileuszowe statuetki.

Po oficjalnych wystąpieniach uczestnicy ju-
bileuszu obejrzeli program artystyczny przygo-
towany przez uczniów pt. „W obiektywie wspo-
mnień, W kalejdoskopie Zdarzeń 1964-2014”. 

Przy wspólnym obiedzie, uczestnicy spo-
tkania wspominali historię szkoły od początku 
jej powstania do dzisiaj. Przy niektórych wspo-
mnieniach łza zakręciła się w oku najstarszych 
uczestników jubileuszu. 

Wiesław Turzański

Fot. archiwum szkoły w Humniskach

Fot. archiwum szkoły w Humniskach Fot. archiwum szkoły w Humniskach

Wyróżnieni statuetką. Fot. archiwum szkoły w Humniskach



35
6(206)/2015

czerwiec

ODDZIAŁ SANOK

Co roku początkiem czerwca od-
bywa się spartakiada szkół podsta-
wowych noszących imię Ignacego 
Łukasiewicza. Organizacja XXVIII 
edycji tych zawodów przypadła 
Szkole Podstawowej nr 2 w Humni-
skach. Oprócz gospodarzy dwudzie-
stoosobowe reprezentacje wystawi-
ło siedem szkół: Cieszacin Wielki, 
Czarna, Drwinia, Jodłówka, Pako-
szówka, Ropienka i Strachocina. 

2 czerwca 2015 r. pogoda dopisała, więc 
zawody zostały rozegrane na boisku wielo-
funkcyjnym, na boisku trawiastym oraz w hali 
sportowej. Rywalizowały zarówno dzieci młod-
sze z kl. I-III, jak i uczniowie kl. IV-VI. W każdej 
grupie wiekowej rozegrano po 4 konkurencje. 
Dziewczynki i chłopcy z klas I – III brali udział 
w biegu z szarfami, w slalomie z piłką,  w prze-
ciąganiu liny i w wojnie na kule papierowe. 
Ich starsi koledzy zmagali się w pchnięciu kulą, 
wyścigu rzędów z piłkami do kosza, wyścigu 
na piłkach do skakania z rogami oraz stoczy-
li turniej piłki nożnej. Rywalizacja była bardzo 

XXVIII spartakiada szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza

zacięta i emocjonująca. O kolejności zadecydo-
wała suma punktów zdobytych we wszystkich 8 
konkurencjach. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa 
w Jodłówce, która otrzymała Puchar Prezesa 
SITPNiG, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Humniskach, a  trzecie – Szkoła Pod-
stawowa w Cieszacinie Wielkim. Nagrody dla 
wszystkich szkół – sprzęt sportowy – ufundo-

wał PGNiG SA Oddział w Sanoku oraz SITPNiG  
O/w Sanoku. 

Zmagania sportowe obserwowali goście: 
prezes Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego Oddział w Sanoku – Paweł Fic, 
przewodniczący koła zakładowego tego stowa-
rzyszenia i Przyjaciel Szkoły – Wiesław Turzań-
ski oraz dyrektorzy szkół  Łukasiewiczowskich 
z Czarnej, Cieszacina Wielkiego, Drwini, Pako-
szówki, Strachociny i Ropienki.

SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku
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Odazotowanie gazu ziemnego było wio-
dącym tematem wyjazdu naukowo-technicz-
nego Koła Poznań, który odbył się dniach 15-
17 maja.

Spotkanie na Ośrodku Kopalń Grodzisk 
Wlkp. zielonogórskiego Oddziału PGNiG SA 
rozpoczęło się od zapoznania nas z długolet-
nią historią eksploatacji złóż gazu ziemnego 
w tym rejonie. Geolog Dorota Łapa zaprezen-
towała informacje dotyczące eksploatowa-
nych złóż tj. zasoby geologiczne i przemysło-
we, stopień ich sczerpania, moce produkcyjne, 
analizy chromatograficzne wydobywanych 
gazów ze szczególnym uwzględnieniem za-
wartości azotu. Właśnie ten czynnik był głów-
nym powodem powstania tuż obok ośrodka 
nowoczesnej instalacji do odazotowania gazu 
ziemnego. Wyeliminowanie balastu z gazu, 
jakim jest azot, pozwoliło na  uzyskanie gazu 
wysokometanowego.

Gaz bez azotu 
Po Odazotowni Grodzisk oprowadził nas 

zastępca kierownika Maciej Rozwadowski. 
Proces technologiczny przeprowadzany na tej 

jednostce polega na oczyszczeniu gazu wsa-
dowego, który pochodzi ze złóż: Paproć, Cicha 
Góra, LMG, Wielichowo, Ruchocice, Jabłonna. 
W przyszłości gaz ma być dostarczany także 
ze złóż Babimost, Zbąszyń, Kargowa. Zawar-
tość azotu w gazie wsadowym może być od 
26 do 52 % objętościowych, a przepływ gazu 
od 35 tys. do 80 tys. m3/h. Obsługa instalacji 
technologicznej jest skomplikowana i wymaga 
dużego doświadczenia załogi. 

Dalszą cześć wyjazdu stanowiła wizyta 
we Wrocławiu, gdzie zwiedzaliśmy zabyt-
ki stolicy Dolnego Śląska tj. Stare Miasto 
wraz z Rynkiem i Ratuszem, zabytki sakralne 
Ostrowa Tumskiego. Wszystkie te miejsca po-
dziwialiśmy także z 49 piętra wieżowca Sky 
Tower (tj. ok. 200 m nad ziemią), co było dla 
nas wielką atrakcją, podobnie jak rejs paro-
statkiem po Odrze.

Andrzej Gęsicki 
Przewodniczący Koła Poznań 

Koło Poznań 
w Odazotowni

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Przewodniczący Koła Grodzisk Artur Bielec przedstawił nam historię powstania i budowy ośrodka kopalń oraz mieszalni gazu 
znajdującej się na jej terenie. Fot. archiwum Koła Poznań

Członkowie Koła Poznań zapoznali się z instalacją Odazotowni 
Grodzisk, w której gaz po oczyszczeniu i usunięciu wilgoci 
poddawany jest w 50-metrowym ColdBox-ie procesom krio-
genicznym. Fot.  archiwum Koła Poznań 

Sympatycy dwóch kółek z Kół Grodzisk 
Wlkp. i Zielona Góra wybrali się na rajd ro-
werowy połączony ze szkoleniami pt. „PMG 
Kosakowo – technologia podziemnego maga-
zynowania gazu w kawernach solnych” oraz 
„Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żarnowiec 
– znaczenie w systemie energetycznym kraju”.

Rajd odbył się w dniach 20-24 maja 
w czterech etapach na trasie: Kołobrzeg-Dar-
łowo; Darłowo-Łeba; Łeba-Jastrzębia Góra; 
Jastrzębia Góra-Hel. Łącznie uczestnicy prze-

Kosakowo i Żarnowiec 
na rowerach

Uczestnicy rajdu odwiedzili elektrownię w Żarnowcu, której górny zbiornik wodny stanowi sztuczne jezioro o powierzchni 122 
ha i pojemności 13 mln m3 wybudowane w miejscu dawnej wsi Kolkowo, a zbiornik dolny Jezioro Żarnowieckie. Fot. archiwum 
Koła Grodzisk Wlkp. 
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byli dystans ok. 360 km. Podczas wyjazdu od-
wiedziliśmy największą w Polsce Elektrownię 
Szczytowo-Pompową w Żarnowcu, instalacje 
najnowszego kawernowego magazynu gazu 

Grupa rowerowa Kół Grodzisk i Zielona Góra trafiła także na Kopalnię Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Żarnowiec, która eksploatację prowadzi od ponad 40 lat. Fot. archiwum Koła Grodzisk Wlkp. 

Oddziałowa Komisja ds. Młodzieży i Stu-
dentów zorganizowała wyjazd szkoleniowy 
dla młodej kadry inżynieryjno-technicznej 
z rejonu Ośrodka Kopalń Góra zielonogór-
skiego oddziału PGNiG. Członkowie SITPNiG 
na co dzień pracujący na kopalniach eksplo-
atujących gaz ziemny mieli okazję zapoznać 
się z procesem eksploatacji ropy naftowej na 
najstarszej w rejonie Gorzowa Wlkp. kopalni 
Jeniniec, a także na nowoczesnym Dębnie. 

Wizyta rozpoczęła się od ośrodka wiodą-
cego KRN Jeniniec, gdzie od 1986 r. eksplo-
atowany jest odwiert Jenieniec-1. Wydobycie 
odbywa się samoczynnie lub za pomocą żu-
rawia pompowego. Następnie udaliśmy się na 
znacznie młodszą instalację tej kopalni – Ośro-
dek Produkcyjny Dzieduszyce, którego budowa 
zakończyła się w 2004 r. Obecnie jednostka ta 
jest w trakcie rozbudowy i podłączania dwóch 
odwiertów. Tu do czynienia mieliśmy już z bar-
dziej zautomatyzowaną instalacją, na której 
odbywa się kilkustopniowa redukcja ciśnienia, 
podgrzanie ropy oraz oddzielenie z niej fazy ga-
zowej, która zawiera toksyczny siarkowodór. Po 
przejściu przez cały proces technologiczny ropa 
jest ochładzana i trafia do zbiorników maga-
zynowych. W taki sposób przygotowuje się ją 
do dalszego transportu. Natomiast oddzielony 
gaz jest częściowo wykorzystywany do celów 
technologicznych, pozostały zostaje spalany na 
pochodni.

Punktem głównym szkolenia była wizyta 
na KRNiGZ Dębno, która eksploatuje największe 

w PMG Kosakowo oraz ośrodki produkcyjne 
KRNiGZ Żarnowiec w Żarnowcu i Dębkach. 
Dodatkową atrakcją była wizyta na rucho-
mych piaskach w okolicach Łeby i zwiedzanie 

pomnika obrońców Westerplatte. 

Artur Bielec 
Przewodniczący Koła Grodzisk Wlkp.

Od Jenińca do Dębna

Młoda kadra z rejonu Ośrodka Kopalń Góra wizytę na kopalniach ropnych rozpoczęła od Kopalni Ropy Naftowej Jeniniec. 
Fot. Magdalena Wajda
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w Polsce złoże ropy naftowej Barnówko-Most-
no-Buszewo. Zapoznaliśmy się z procesem tech-
nologicznym zachodzącym na instalacji ośrodka 
centralnego, a także udaliśmy się na pobliską 
strefę przyodwiertową Mostno-5K. Ostatnim 
punktem programu była wizyta w terenowej 

Ośrodek Produkcyjny Dzieduszyce stanowił przykład w części zautomatyzowanej instalacji słu-
żącej do produkcji ropy naftowej. Fot. Magdalena Wajda

Członkowie Koła Góra na co dzień pracujący na kopalniach gazowych zapoznali się z instalacją 
największej w Polsce kopalni ropy naftowej KRNiGZ Dębno. Fot. Magdalena Wajda

Z okazji Dnia Dziecka Koło Zielona Góra 
zorganizowało dla swoich członków i ich 
dzieci wyjazd do Wrocławia. W dniach 7-8 
czerwca grupa odwiedziła Humanitarium – 
ogród doświadczeń, w którym w przystępny 
i ciekawy dla dzieci sposób przedstawione 

stacji Oddziału Ratownicza Stacja Górnictwa 
Otworowego, w której zdobyliśmy wiedzę na 
temat zadań wykonywanych przez ratowników 
górniczych oraz stosowanego przez nich sprzę-
tu. Dla młodej kadry z kopalń gazowych wyjazd 
szkoleniowy był ciekawą możliwością wymiany 

doświadczeń i porównania procesu wydobycia 
węglowodorów. 

Magdalena Wajda 
Przewodnicząca Głównej Komisji 

ds. Młodzieży i Studentów 

są doświadczenia z dziedziny fizyki. Wy-
stawa czasowa przybliżyła im zagadnienia 
związane z optyką. Dodatkowo dzieci wzięły 
udział w warsztatach laboratoryjnych. Po po-
łudniu grupa oglądała Panoramę Racławicką, 
a w wolnym czasie spacerowała po wrocław-
skim rynku. Drugiego dnia rodzice z dziećmi 
odwiedzili wrocławskie ZOO. 

Iwona Bruczyńska 
Przewodnicząca Koła Zielona Góra 

Dzień Dziecka 
we Wrocławiu

Podczas wizyty w Humanitarium starsze dzieci zapoznały się 
z tajemnicami kuchni molekularnej, a młodsze wraz z rodzica-
mi z rzeczy dostępnych w kuchni stworzyły kostki kąpielowe. 
Fot. Monika Tarasiewicz

Jedną z atrakcji wyjazdu Koła Zielona Góra z okazji Dnia Dziecka była wizyta we wrocławskim ZOO. Fot. archiwum Koła Zielona Góra
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W dniach 27-29 maja 2015 r. 
w Krynicy-Zdroju odbyła się VI 
edycja Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowo-Technicznej ŚRODKI 
SMAROWE, organizowanej przez 
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 
Instytut Badawczy w Krakowie oraz 
Stowarzyszenie Współpracy Prze-
mysłu Naftowego i Samochodowego 
CEC POLSKA.

Tematem przewodnim tegorocznej kon-
ferencji były nowoczesne środki smarowe do 
specjalistycznych zastosowań w przemyśle 
i motoryzacji. Wśród szeroko dyskutowanej te-
matyki znalazły się oleje stosowane w motocy-
klach i silnikach gazowych oraz energooszczęd-
ne oleje silnikowe do samochodów osobowych.

Podczas konferencji, obejmującej cztery 
sesje, wygłoszono 25 referatów. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się wystąpienia pre-
zentujące wyniki prowadzonych projektów ba-
dawczych. Ożywioną dyskusję, kontynuowaną 
również w kuluarach, wywołały zagadnienia 
dotyczące monitorowania jakości środków sma-
rowych w trakcie eksploatacji. 

Wśród referatów, które według uczestników 
zasłużyły na miano najciekawszych znalazły się te 
prezentujące zagadnienia z zakresu badania, oce-
ny i kontroli jakości najnowszej generacji środków 
smarowych do specjalistycznych zastosowań:

• Oleje silnikowe – wyzwania techniczne 
czy etyczne? Henryka Szmyda z Grupy 
LOTOS S.A., 

• Wpływ biogazu rolniczego na właści-
wości eksploatacyjne oleju silnikowego, 

Moniki Ziółkowskiej z Państwowego In-
stytutu Motoryzacji (PIMOT), 

• Zmiany właściwości użytkowych olejów 
silnikowych w warunkach eksploatacji – 
analizy FTIR, Artura Wolaka z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie i Piotra 
Janochy z Orlen Laboratorium w Jedliczu, 

• Energooszczędne oleje silnikowe do 
samochodów osobowych, Stanisława 
Oleksiaka z INiG-PIB. 

W konferencji uczestniczyło 118 osób, 
reprezentujących 42 firmy z kraju i zagranicy 
– wśród nich znaleźli się przedstawiciele prze-
mysłu środków smarowych, producentów ole-

Konferencja 
ŚRODKI SMAROWE 2015

jów bazowych, dodatków uszlachetniających, 
producentów aparatury badawczej oraz jej 
użytkowników, a także jednostek naukowych 
prowadzących prace naukowe i badawczo-roz-
wojowe. W porównaniu do ubiegłorocznego 
spotkania frekwencja wzrosła o 30%.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom me-
rytoryczny konferencji, dziękowali za wspaniałą 
organizację oraz deklarowali udział w przyszło-
rocznej edycji.

Głównym partnerem konferencji była Grupa 
LOTOS S.A., partnerem – Orlen Oil Sp. z o.o., 
Sponsorem – Clariant Polska Sp. z o.o., part-
nerami branżowymi – BASF, Polskie Centrum 
Badań i Certyfikacji S.A., ERGON Europe, An-
ton-Paar Poland Sp. z o.o., Brenntag Polska Sp. 
z o.o. 

Patronat medialny nad konferencją objęły 
wydawnictwa: Nafta-Gaz, Przemysł Chemiczny 
oraz Służby Utrzymania Ruchu (SUR).

Instytut Nafty i Gazu – 
Państwowy Instytut Badawczy

Fot. arch. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy Fot. arch. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Fot. arch. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
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Każdy z nas przygotowywał się do osiem-
nastki. Czasem trochę z biegu, czasem w po-
śpiechu, ale raczej staramy się takie okazje 
fetować. GAZTERM w maju 2015 osiągnął peł-
noletność, normalnie – bez fety. Studio 4u kolej-
ny, osiemnasty już raz zorganizowało wspaniałą 
imprezę! Ale dojrzałość zobowiązuje, a licznie 
zgromadzona publiczność dała wyraz swojemu 
zadowoleniu. Starając się podsumować tego-
roczną konferencję myślę, że będziemy razem 
z Krzysztofem Mastylakiem, organizatorem Gaz-
termu, wyrazicielami opinii wielu Państwa, że to 
była konferencja przełomowa.

Przede wszystkim dlatego, że Polska Spółka 
Gazownictwa jako partner merytoryczny sta-
nęła na wysokości zadania, można powiedzieć 
„okrzepła”. Pokazała się z jak najlepszej strony, 
jako znaczący na rynku partner dla  sprzedaw-
ców gazu ziemnego. Można zauważyć rynkowe 
i bardzo proklienckie podejście głównego ope-
ratora systemy dystrybucyjnego. Warto również 
podkreślić merytoryczne zaangażowanie PSG Sp 
z o.o., polskich firm energetycznych z PGE S.A., 
PGNiG Termika na czele i zagranicznych (Vat-
tenfall), także krajowych (DUON) sprzedawców 
energii i gazu ziemnego.

Tematyka konferencji była logicznie powią-
zana i spełniła oczekiwania uczestników, a pro-
wadzenie, za które serdecznie dziękujemy prof. 
Kamratowi i dr Sienkiewiczowi, było nad wyraz 
sprawne.

Wydarzeniem stał się panel dyskusyjny 
pierwszego popołudnia - w opinii gości i uczest-
ników był on przyczynkiem do kilku wniosków, 
którzy sprowokowani referatem wstępnym prof. 
Kamrata, a także tytułem konferencji „Otwarty 
rynek gazu ziemnego – wyzwania i bariery” (bo 
przecież panel odbywał się dzień po pierwszej 
turze wyborów prezydenckich i trudno było 
uciec od kontekstów politycznych), zwracali 

uwagę na: 
• konieczność brania w swoje ręce odpo-

wiedzialności za działania ekonomiczne 
w kontekście politycznym/gospodarczym

• konieczności zintensyfikowania prac nad 
nowoczesnym prawem energetycznym 
(gazowym) i zdefiniowaną długotermi-
nowo funkcją wsparcia na przykład dla 
kogeneracji

• dostosowanie prawa do potrzeb inwe-
stycji liniowych

• determinanty związane z otwarciem ryn-
ku gazu i możliwością stworzenia hubu 
gazowego w Polsce 

• możliwość zrewidowania polityki fiskal-
nej państwa wobec sektora poszukiwań 
i wydobycia węglowodorów

• konieczność wsparcia wysokosprawnej 
kogeneracji 

• rozwój infrastruktury, który eliminuje 
„polityczne” ryzyko przerw dostaw gazu.

Przede wszystkim wskazano pierwszeństwo 
rozwoju/planowania gospodarki nad polityką 
energetyczną. Podkreślono konieczność stworze-
nia doktryny gospodarczej, której elementem by-
łaby doktryna czy polityka energetyczna. W czasie 

ożywionej dyskusji panelowej podkreśliliśmy, że 
w Polsce brakuje wizji gospodarczej  na najbliż-
sze dziesięciolecia. Brakuje wizji na ekonomiczne, 
a w tym energetyczne jutro. Pan Prof. Kamrat 
pokazywał jak tę wizję budować, a uczestnicy 
panelu mówili o konieczności budowy hubu ener-
getycznego w Europie Centralnej z Polską w roli 
głównej, że to nasze pięć minut, że mamy szansę 
na taki rozwój Polski, gdzie to nasz kraj będzie 
gwarantem bezpieczeństwa energetycznego 
opartego o przejrzyste, nieskomplikowane przepi-
sy, o giełdę energii, która rośnie w oczach…

Spotkanie w Międzyzdrojach jest już za 
nami, ale wnioski nie tylko zapadły w umysły, 
wnioski zostały spisane i przekazane do obu Izb 
Gospodarczych (Izby Gospodarczej Gazownic-
twa i Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie). 
Wzorem lat ubiegłych poszły z Międzyzdrojów 
w energetyczną/gazowniczą Polskę. 

Po raz drugi z rzędu byłem odpowiedzialny 
za tematykę, dobór prowadzących, prelegentów 
i referatów konferencyjnych. Był to dla mnie 
zaszczyt, ale także przyjemność, że miałem 
możliwość  współpracy z wybitnymi przedstawi-
cielami sektora gazowniczego, ciepłowniczego, 
i energetyki zawodowej.

XVIII GAZTERM 2015 
11-13 maja 2015, Międzyzdroje

Fot. arch. Studio 4u

Fot. arch. Studio 4u Fot. arch. Studio 4u
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Podsumowując wystąpienia i obrady 
z dużym zadowoleniem stwierdzam (a jestem 
tu także wyrazicielem przekazywanych nam 
w kuluarach opinii), że zarówno dobór speake-
rów, tematyka referatów i sposób przedstawie-
nia zagadnień sprostał oczekiwaniom uczest-
ników. Nie wiem, czy to tylko kurtuazja, ale 
opinie, które do nas dotarły od uczestników, 
także kilka dni po sympozjum były nad wyraz 
pochlebne. Prosimy w tym miejscu o życzli-
wą, konstruktywną krytykę tych,  którym  nie 
wszystko się podobało. Prosimy  napiszcie 
jeszcze, odezwijcie się tak, abyśmy w przy-
szłym roku kolejny GAZTERM poprowadzili 
jeszcze lepiej! 

Nasze spotkanie GAZTERM– czas refleksji, 
analiz obowiązujących dokumentów prawnych 
i konfrontacji ich z życiem. Staraliśmy się ukazać 
zmiany w tych przepisach, znaczenie RYNKU 
ENERGII w Polsce, który stanął przed wyzwa-
niem otwarcia rynku i jego liberalizacji. 

Polski fenomen matematyczny Stefan Ba-
nach opisał swoimi przestrzeniami między 
innymi zasady mechaniki kwantowej. Michio 
Kaku w „Fizyce przyszłości” napisał: ”[…]
Biorąc pod uwagę niezwykłe prorocze zdol-
ności Verne’a czy Leonarda da Vinci, zadaje-
my sobie pytanie, czy można przewidzieć, jak 
będzie wyglądał świat w 2100 roku. Zgodnie 
z tradycją obu tych wizjonerów będziemy […] 
przyglądać się dokładnie pracom czołowych 

naukowców budujących prototypy technologii, 
które zmienią naszą przyszłość. Treść […] nie 
jest fikcją ani ubocznym produktem przegrzanej 
wyobraźni hollywoodzkiego scenarzysty, opiera 
się natomiast na solidnych podstawach wiedzy 
uprawianej w najważniejszych laboratoriach 
na całym świecie. Prototypy wszystkich tych 
technologii już istnieją. William Gibson, autor 
powieści „Neuromancer”, który stworzył słowo 
„cyberprzestrzeń”, powiedział pewnego razu: 
„Przyszłość już tu jest, tyle że nierównomiernie 
rozdzielona”. 

Prognozowanie przyszłości może budzić 
zniechęcenie, ponieważ żyjemy w erze prze-
wrotów, w której rytm odkryć stale przyspie-
sza. Przez ostatnich kilka dekad nagromadzo-
no więcej wiedzy aniżeli w ciągu całej historii 
ludzkości. A do 2100 roku wiedza ta znów 
ulegnie wielokrotnemu podwojeniu. Być może 
najlepszą drogą do zrozumienia ogromu trud-
ności stojących przed próbą przewidywania 
sto lat naprzód jest przywołanie świata z 1900 
roku i przypomnienie, jak wyglądało życie na-
szych dziadków. […]. W jaki sposób zatem 
zabierzemy się do zdobycia solidniejszych na-
ukowych podstaw dla naszych przewidywań, 
biorąc pod uwagę rażące błędy tych, którzy 
tak dalece nie docenili przyszłości? […]. Mamy 
więc kilka powodów, aby wierzyć, że jesteśmy 
w stanie pokazać zarys świata roku 2100[…]. 
Przez niezliczone eony lat byliśmy biernymi ob-

serwatorami tańca natury. Wpatrywaliśmy się 
tylko ze zdumieniem i przerażeniem w komety, 
błyskawice, erupcje wulkaniczne i skutki zara-
zy, zakładając,że wykraczają one poza naszą 
zdolność pojmowania. Dla starożytnych siły 
natury stanowiły wieczną tajemnicę, której 
należało się bać i którą trzeba było czcić, 
zatem stworzyli mitycznych bogów, aby nadać 
rozciągającemu się wokół nich światu jakiś 
sens. Starożytni mieli nadzieję, że modląc się 
do bogów, zasłużą na zmiłowanie i spełnienie 
najważniejszych życzeń. Dzisiaj staliśmy się 
choreografami tańca natury, potrafimy bo-
wiem tu i ówdzie uszczknąć co nieco z jej 
praw, ale do roku 2100 staniemy się panami 
natury.[…]”

Zostawiając Państwa w takim duchu ży-
czymy głośno: Sto lat dla GAZTERMU! A my 
wszyscy stańmy się panami natury. Miałem 
zaszczyt uczestniczyć w symbolicznym krojeniu 
tortu urodzinowego, chociaż nie dane mi było 
być przy narodzinach konferencji. Chcemy, aby 
za rok kolejny GAZTERM był okazją do nowego 
wyzwania, do pokazania, że Polska to obszar 
dobrych energii.

Razem z Krzysztofem Mastylakiem dzięku-
jemy Wam za Waszą obecność, za uwagi, za 
zaangażowanie. Zapraszamy wspólnie w maju 
za rok! 

Andrzej Sikora

Fot. arch. Studio 4u Fot. arch. Studio 4u
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Tym razem koło naukowe KIWON wraz 
z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu miało przyjemność być współorganizato-
rem międzynarodowej wycieczki naukowo-kra-
joznawczej po Karpatach. Wyprawa odbyła się 
6-10 maja 2015 r., a uczestniczyło w niej prawie 
40 osób z pięciu uczelni wyższych: Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersyte-
tu z Aberdeen, Uniwersytetu z Manchester, Uni-
wersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie 
oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Przygoda zaczęła się w Dolinie Kościeliska. 
Naszym przewodnikiem był poznański dydaktyk 
dr Wojciech Stawikowski (UAM), który nakreślił 
geologiczną historię Karpat stanowiącą punkt 
odniesienia podczas dalszej podróży. 

Nie można ukryć, że ten dzień miał rozko-
chać w Tatrach naszych gości z zagranicy, jednak 
pogoda nie do końca współpracowała z nami. 
Przedzierając się przez jaskinię Mylną mogliśmy jedynie wyobrazić sobie zza mgły szczyty Czer-

wonych Wierchów. 
Następny dzień rozpoczął się w oddalonym 

o 200 km Iwoniczu. Dzień zakończyliśmy zmę-
czeni, ale bardzo zadowoleni z siebie – udało 
nam się znaleźć w odsłonięciu Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego liczne struktury sedymenta-
cyjne oraz zdobyć Tarnicę, a pogoda tym razem 
była cudowna, mimo że z powodu porywistego 
wiatru kilka razy zmienialiśmy plany.

Trzeciego dnia odwiedziliśmy Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce. To stamtąd pobraliśmy 
próbki ropy z bulgoczącej kopanki i poznaliśmy 
wizjonerskie zapędy farmaceuty pragnącego 
zbudować imperium naftowe.  Po obiedzie czas 
spędziliśmy na konferencji naukowej. Dr inż. Ja-
romir Probulski reprezentujący PGNiG i badający 
od lat geologię Karpat zewnętrznych przybliżył 
nam wyniki swoich badań oraz wyjaśnił niuanse 
tektoniczne tego obszaru. Najbardziej egzotycz-
ne okazały się prace doktoranckie studentek 
z Aberdeen, które prowadzą badania w Kalifor-

Geologia polskich Karpat – międzynarodowa 
wycieczka do korzeni przemysłu naftowego

nii, a spędzając tygodnie na pustyni muszą wy-
strzegać się kojotów. Nie mniej interesujące było 
przybliżenie nam rozmieszczenia złóż naftowych 
na terenie Węgier oraz opisanie skromnych 
zasobów fliszowych Alp. Podczas konferencji 
byli również obecni przedstawiciele Technikum 
Geologicznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. 
Wieczór zakończyliśmy ogniskiem, dzieliliśmy 
się wrażeniami, pasją do podróżowania oraz 
porównywaliśmy tok kształcenia na uniwersyte-
tach biorących udział w wyprawie.

W sobotę cały dzień należał do KIWONU. 
Zabraliśmy naszych gości do dwóch odsłonięć 
fliszowych, w kamieniołomie w Huczwicach 
oraz w Rudawce Rymanowskiej, ich onieśmie-
lająca tektonika wywołały niemały entuzjazm.  

Większość uczestników zaciekle rysowała 
w swoich notatnikach terenowych skrupulatne 
szkice. Poza tym, mieliśmy okazję znaleźć kilka 
diamentów marmaroskich, spróbować wody 
arsenowej oraz podziwiać ostańce piaskowco-
we obok Krosna, które aż prosiły aby się na nie 
wspiąć. Naszym przewodnikiem był mgr inż. 
Marek Solecki (AGH).

Niedzielę przeznaczyliśmy na powrót do 
Krakowa i wycieczkę po mieście królów. 

Wierzymy, że wymiana informacji między 
uczestnikami oraz przyjaźnie, które udało nam 
się zawiązać będą służyć nam przez lata. Pra-
gniemy bardzo serdecznie podziękować głów-
nemu sponsorowi, American Association of Pe-
troleum Geologists, Uniwersytetowi im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, wszystkim uczestni-
kom, naszym przewodnikom oraz koordyna-
torowi przedsięwzięcia Szymonowi Belzytowi 
(Chapter AAPG UAM).

Sara Wacławiec
KN KIWON

Uczestnicy wraz z dr Stawikowskin (UAM) oraz dr inż. Probulskim (PGNiG) na tle fliszu z oligoceńskimi łupkami menilitowymi 
w Rogach. Fot. Paweł Ryder

Jamki wirowe w fliszu Karpat zewnętrznych. Fot. Paweł Ryder

Szczyt Tarnicy 1346 m n.p.m. Fot. Paweł Ryder






