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Szanowni Czytelnicy
Sytuacja w przemyśle naftowym w Polsce 

w odniesieniu do globalnej sytuacji w branży 
nie odbiega znacząco i można by rzec, znaj-
duje się w pewnym letargu. Coraz częściej się 
jednak mówi, że koniunktura stopniowo się 
poprawia, co chociażby jest widoczne w nie-
wielkim wzroście ceny za baryłkę ropy naf-
towej typu brent. Jednakże jej poprawa idzie 
bardzo wolno. W ciągu zaledwie dwóch mie-
sięcy cena baryłki wzrosła o ok. 10 USD (obec-
nie wynosi ok. 43 USD) a w świetle chociażby 
informacji z ostatniej chwili o braku porozu-
mienia pomiędzy Rosją i krajami zrzeszonymi 
w OPEC w sprawie wspólnej polityki pro-
dukcyjnej wydaje się, że może wrócić do tej, 
sprzed kilku miesięcy. Historia się zatem po-
wtarza, a na osi Rosja – OPEC jest wyjątkowo 
trudna. Dla przeciętnego konsumenta może to 
wskazywać, że ceny paliw nie ulegną zmianie 
w przeciągu kilku następnych miesięcy, a na-
wet mogą ulec obniżeniu. Wszystko zależy od 
wielu czynników i trudno jest je nawet na tę 
chwilę analizować, gdyż głównie mają one 
polityczny charakter. Również w naszym kraju 
dodatkowo na efektywność branży ma wpływ 
szereg zmian personalnych i pewna stabilność 
działań wynikająca z faktu, że każda zmiana 
potrzebuje chwili na rozpędzenie się. Oby jed-
nak ta chwila nie trwała zbyt długo.

Pewne zmiany zaszły i w naszej redakcji. 
Z funkcji redaktora tematycznego do spraw 
Gazownictwa ze względów osobistych zrezy-
gnował Krystian Liszka, któremu w tym miej-
scu chcę serdecznie podziękować. Dziękuję 
mu za wkład pracy, dyskusje nad kształtem 
i rozwojem „Wiadomości...” oraz zapał, jaki 
mu towarzyszył w tej działalności. W nowych 
wyzwaniach życzę mu w swoim i redakcyjnym 

imieniu pełnej satysfakcji w dążeniu do reali-
zacji celów – wszystkiego najlepszego.

Jego funkcję przejął Mariusz Łaciak, któ-
rego tym samym witam w gronie redakcyjnym 
i życzę zadowolenia i dużej efektywności 
w działalność w naszym zespole, co zresztą 
nie będzie, jak sądzę, dla niego trudne, pa-
trząc na jego dorobek naukowy, który krótko 
prezentuję poniżej.

Mariusz Łaciak posiada tytuł dra hab. 
inż.  Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie. Ma ukończo-
ne studia podyplomowe z zakresu zarządza-
nia i marketingu w przemyśle gazowniczym 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH 
oraz studia podyplomowe z transportu LNG 
i eksploatacji terminali na Akademii Morskiej 
w Szczecinie. Ukończył wiele kursów i szkoleń 
w kraju i za granicą. Jest adiunktem na Wy-
dziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Ka-
tedrze Inżynierii Gazowniczej. Jest autorem 
i współautorem wielu projektów i prac ana-
litycznych, wdrożeniowych, ekspertyz i opinii 
oraz ponad 75 publikacji naukowych, w tym 
książek i poradników z zakresu gazownic-
twa. Jest członkiem naszego stowarzyszenia 
i rzeczoznawcą NOT z zakresu: Gazownictwo 
i Ochrona Środowiska.

W działalności wydawniczej „Wiadomo-
ści...” zaszły również pewne zmiany. Wynikają 
one z decyzji ZG SITPNiG w zakresie podjęcia 
szeregu działań oszczędnościowych, które 
mają na celu poprawienie naszej sytuacji eko-
nomicznej. Między innymi przez kolejne mie-
siące będziemy wydawać numery łączone, jak 
w tym przypadku. Mam nadzieję, że będzie 
to krótki i przejściowy etap w naszej historii 
i wkrótce powrócimy do poprzedniego cyklu 
wydawniczego. Nie zmieniamy naszego pro-
filu wydawniczego oraz naszego podejścia do 
prezentowanych na naszych łamach informacji 
dotyczących działalności naukowo-technicz-
nej w obrębie branży naftowej i gazowniczej, 
a nasi Czytelnicy zrozumieją tę sytuację.
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Andrzej Barczyński

Zapotrzebowanie ciepła na cele 
technologiczne na stacjach redukcyjnych 
W/C zasilanych gazem ziemnym grupy E 
oraz podgrupy Lw i Ls

Heat demand for technological 
objectives of high pressure 
reduction stations powered by 
natural gas group E and 
sub-group Lw and Ls

Abstract:
In order to ensure proper operation of 

the high pressure reducing station and proper 
selection of the economically heating system 
is required to determine the exact amount of 
energy to heat the gas. The article sets out how 
the composition of natural gas, mostly nitrogen 
content, affects the heat demand for process 
purposes. As a result of the calculations, it is 
estimated that currently heating systems instal-
led in reducing station powered by natural gas 
with a high nitrogen content are significantly 
oversized.

Streszczenie: 
W celu zapewnienia prawidłowej pracy 

stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia i właści-
wego doboru pod względem ekonomicznym 
układu grzewczego wymagane jest określenie 
dokładnej ilości energii do podgrzewania gazu 
ziemnego. W artykule określono w jaki sposób 
skład gazu ziemnego, głównie zawartość azo-
tu, wpływa na zapotrzebowanie ciepła na cele 
technologiczne. W wyniku przeprowadzonych 
obliczeń szacuje się, że obecnie układy grzew-
cze zamontowane na stacjach redukcyjnych 
zasilanych gazami ziemnymi zaazotowanymi są 
znacznie przewymiarowane.

Uwagi wstępne
W §55 Rozporządzenia Ministra Gospodar-

ki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe i ich usytuowanie [1] zapisano:

„Przed zamontowanym urządzeniem re-
dukcyjnym o maksymalnym ciśnieniu roboczym 
(MOP) wejściowym powyżej 0,5 MPa należy 
zainstalować urządzenie do podgrzewania gazu 
ziemnego, o ile mogą wystąpić niekorzystne zja-
wiska mogące zakłócić proces redukcji ciśnienia 
tego gazu”.

Z treści tego zapisu wynika, że na stacjach 
redukcyjnych wysokiego ciśnienia należy insta-
lować układ podgrzewania gazu, który pozwoli 
na wyeliminowanie ujemnych skutków zjawisk 
zachodzących podczas redukcji ciśnienia gazu.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy 
stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia i właści-
wego doboru pod względem ekonomicznym 
układu grzewczego (kocioł, wymiennik ciepła) 
wymagane jest określenie dokładnej ilości ener-
gii do podgrzewania gazu ziemnego o określo-
nym składzie. 

Potrzebna jest do tego znajomość wła-
sności termodynamicznych gazów zasilających 
daną stację gazową.

Przy projektowaniu stacji gazowych wy-
mienniki ciepła dobiera się korzystając z pro-
gramów obliczeniowych dostarczonych przez 
producenta armatury. Programy opracowane 
są dla gazu wysokometanowego, który jest 
najpopularniejszym rodzajem gazu ziemnego 
zarówno w Polsce jak i całej Europie. Tymcza-
sem w Polsce oprócz gazu ziemnego wysoko-
metanowego grupy E dystrybuowany jest gaz 
ziemny zaazotowany podgrupy Lw i Ls o wła-
snościach zdefiniowanych w normach PN-C-
04752:2002 [2] i PN-C-04753:2002 [3] oraz 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej [4]. 

W artykule określono w jaki sposób skład 
gazu ziemnego (zawartość azotu i wyższych 
węglowodorów) wpływa na zapotrzebowanie 
ciepła na cele technologiczne na stacjach reduk-

cyjnych wysokiego ciśnienia (ilość ciepła nie-
zbędnego do podgrzania gazu przed redukcją 
ciśnienia).

Przemiany termodynamiczne 
zachodzące podczas redukcji 
ciśnienia gazu

Podczas redukcji gazu mamy do czynienia 
z przemianą termodynamiczną zwaną dławie-
niem izentalpowym. Jest to przemiana, podczas 
której czynnik ekspanduje (gaz zwiększa swoją 
objętość) nie wykonując pracy zewnętrznej [5].

W wyniku tej przemiany gaz obniża swoje 
ciśnienie i w zależności od współczynnika Joule’a-
-Thomsona zmienia się jego temperatura.

W przemyśle gazowniczym operujemy 
w obszarze ciśnień, w którym współczynnik 
Joule’a-Thomsona podczas dławienia gazu 
ziemnego ma wartość ujemną. Oznacza to, że 
w wyniku redukcji gazu (dławienia) temperatura 
gazu obniża się.

Dla zagadnień technicznych ważne jest o ile 
zmieni się temperatura gazu ziemnego po jego 
redukcji z ciśnienia p1 do p2.

Odpowiedź na to daje całkowity (średni) 
współczynnik Joule’a-Thomsona:

W przybliżeniu można powiedzieć, że w za-
leżności od składu gazu ziemnego (w obszarze 
ciśnień i temperatur jakie występują na stacjach 
redukcyjnych) współczynnik ten wynosi około:

0,40C do 0,50C/1 bar

Dokładne wyznaczenie tego współczynnika 
wymaga wykonania skomplikowanych obliczeń 
termodynamicznych i zależy od składu gazu 
ziemnego oraz obszaru ciśnień i temperatury 
gazu przed i po redukcji.

Przemiany termodynamiczne w reduktorze 
są jednak o wiele bardziej skomplikowane niż 
wynikałoby to z przemiany dławienia.

Przebieg przemian termodynamicznych 
podczas redukcji gazu przedstawiono na rys. 1. 
Składa się on z dwóch adiabat nieodwracalnych 
(rzeczywistych) i przemiany izobarycznej.

Proces ekspansji odbywa się w dwóch eta-
pach:

a) w gnieździe elementu dławiącego do 
ciśnienia pkr (prędkość gazu osiąga pręd-
kość bliską prędkości dźwięku),

b) poza elementem dławiącym do ciśnienia 
p2 (ekspansja wtórna)

Na wykresie znajdują się trzy punkty ważne dla 
pracy reduktora, są to:

a) gniazdo elementu dławiącego oznaczo-
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ne na wykresie punktem 2k. Gaz w tym 
punkcie uzyskuje temperaturę krytyczną 
Tkr, która może osiągać wartość poniżej 
temperatury punktu rosy. Jeśli w gazie 
znajduje się woda może następować jej 
wykraplanie, a przy temperaturze poniżej 
punktu krzepnięcia zamarzanie.

b) obszar poza elementem dławiącym 
oznaczony punktem 2k1. Następuje 
tam wtórna ekspansja gazu, tempera-
tura w tym miejscu może spaść poniżej 
punktu rosy węglowodorów, co może 
powodować ich wykraplanie i powstanie 
hydratów.

c) w odpowiedniej odległości za redukto-
rem przemiana dochodzi do punktu 2 
gdzie może występować temperatura 
poniżej 0°C, a temperatura punktu rosy 
gazu jest niższa niż przed redukcją.

Sprawność rzeczywistego procesu ekspan-
sji (pierwsza adiabata) określa się jako stosunek 
strat energii wyrażonych poprzez straty entalpii:

Podobnie można określić sprawność rzeczy-
wistego procesu ekspansji dla drugiej adiabaty.

Negatywne zjawiska wywołane 
efektem Joule’a-Thomsona

Przy dużych redukcjach ciśnienia jakie za-
chodzą w stacjach redukcyjnych wysokiego 
ciśnienia, efekt Joule’a-Thomsona może powo-
dować obniżenie się temperatury gazu poniżej 
wartości 0°C.

Tak niska temperatura może spowodować 
następujące problemy eksploatacyjne:

a) wykroplenie się pary wodnej, którą 
może zawierać gaz oraz jej skrystalizo-
wanie w gnieździe reduktora, skutkuje 
to jego oblodzeniem, niestabilną pracą 
lub całkowitym zablokowaniem prze-
pływu.

b) wykroplona para wodna może powo-
dować oblodzenie wewnątrz oraz na 
zewnątrz orurowania, ma to znaczący 
wpływ na przyspieszanie procesu korozji 
instalacji i urządzeń.

c) w reduktorach membranowych wraz 
ze spadkiem temperatury zwiększa 
się sztywność elementu dławiącego. 

Niska temperatura może spowodować 
odkształcenie się membrany, co może 
doprowadzić do braku szczelności pod-
czas domknięcia reduktora oraz wzrost 
wymaganej wartości ciśnienia sterują-
cego.

d) przy bardzo niskiej temperaturze gazu 
mogą powstawać hydraty, co może mieć 
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie 
urządzeń pomiarowych oraz powodo-
wać zmniejszenie przepustowości stacji. 
Hydraty mogą również powstać w od-
cinku za reduktorem, przypadek ten jest 
wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ 
grozi to ograniczeniem przepustowości 
lub całkowitym zatrzymaniem przepływu 
w gazociągu.

W celu wyeliminowania ujemnych skutków 
zjawisk zachodzących podczas dławienia izen-
talpowego gazu w reduktorze należy go wstęp-
nie podgrzewać.

Natomiast w przypadku awarii układu 
podgrzewania można doraźnie utrzymać stację 
w eksploatacji wkraplając do gazu czynniki an-
tyhydratowe np. metanol, denaturat.

Obliczanie zapotrzebowania ciepła 
na stacjach redukcyjnych

Obliczenie ilości ciepła niezbędnego do 
podgrzania gazu przed redukcją ciśnienia moż-
na wyznaczyć wg następującego wzoru:

Rys. 1. Przebieg przemian termodynamicznych w reduktorze [5]

gdzie:
Q  –  zapotrzebowanie ciepła [kJ/h]
V  –  objętościowy strumień gazu [m3/h]
Δtc – całkowita różnica temperatury [°C]
cp  –  ciepło właściwe gazu przy stałym 
         ciśnieniu [kJ/kgK]
ρn  –  gęstość gazu w warunkach 
         normalnych [kg/m3]

gdzie:
Δt1 – spadek temperatury gazy wywołany 
         efektem Joule’a-Thomsona [°C]
Δt2 – różnica pomiędzy wymaganą 
         temperaturą gazu na wyjściu 
         z reduktora, a temperaturą gazu 
         na wejściu do stacji [°C]

·
·

gdzie:
t1 – temperatura gazu na wlocie do 
       stacji [°C]
t2 – wymagana temperatura na wyjściu 
       z reduktora [°C]
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gdzie:
p1 – manometryczne ciśnienie gazu 
        na wejściu do stacji [bar]
p2 – manometryczne ciśnienie na wyjściu
        ze stacji [bar]
μ – współczynnik Joule’a-Thomsona 
       [°C/bar]
Wyznaczenie wartości współczynnika Jo-

ule’a-Thomsona (μ) oraz ciepła właściwego 
przy stałym ciśnieniu (cp)  dla gazów złożonych 
z wielu składników wymaga zastosowania od-
powiednich programów komputerowych opar-
tych o fenomenologiczne równania stanu. 

Do obliczeń zastosowano program GERG-
2004 stworzony w Ruhr Universität Bochum, 
który opiera się o równania stanu rozwiniętych 
na podstawie szerokiej bazy danych ekspery-
mentalnych dla czystych substancji oraz mie-
szanin.

Przykładowe wykresy współczynnika Joule-
’a-Thomsona (μ) oraz ciepła właściwego gazu 
przy stałym ciśnieniu (cp) dla gazu ziemnego 
wysokometanowego grupy E rozprowadzane-
go w polskim systemie gazowniczym o składzie 
podanym w tab.1 przedstawiono na rys. 2 i 3.

Obliczanie ilości ciepła niezbędnego do 
podgrzania gazu przed redukcją ciśnienia wyko-
nuje się w sposób iteracyjny [5, 10].

Obliczenia zapotrzebowania ciepła 
dla wybranych gazów ziemnych 
dla przykładowej stacji redukcyjnej

W celu określenia w jaki sposób skład 
gazu ziemnego, głównie zawartość azotu 
i wyższych węglowodorów, wpływa na za-
potrzebowanie ciepła na cele technologiczne 
przeprowadzono odpowiednie obliczenia dla 
stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia o nastę-
pujących parametrach:

• objętościowy strumień gazu 
 V = 10. 000 m3/h
• ciśnienie gazu przed stacją redukcyjną
 p1 = 64 bar
• ciśnienie gazu za stacją redukcyjną 
 p2 = 4 bar
• temperatura gazu na wlocie do stacji 
 redukcyjnej t1 = 4°C
• wymagana temperatura gazu 
 na wyjściu z reduktora t2 = 8°C
• warunki normalne Tn = 273,15 K, 
 pn = 101325 Pa

oraz dla gazów ziemnych (grupy E oraz pod-
grupy Ls i Lw) rozprowadzanych w  systemie 
gazowniczym w Polsce i dla gazu ziemnego 
z Kataru (w roku 2009 firma Qatargas, jeden 
z największych na świecie dostawców LNG, 

podpisała Umowę Ramową z PGNiG SA na do-
stawy skroplonego gazu ziemnego z Kataru do 
Polski [8]) – tab. 1. 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń uzy-
skano następujące wartości zapotrzebowania  
ciepła na cele technologiczne Q – [kW] oraz 
współczynnika zapotrzebowania ciepła na pod-
grzanie 1 m3 gazu – τ [kJ/m3], co przedstawiono 
w tab. 2.

W porównaniu do gazu ziemnego wysoko-
metanowego E rozprowadzanego w Polsce ilość 
ciepła technologicznego potrzebnego do pod-
grzania 1 m3 gazu ziemnego zaazotowanego 
podgrupy Ls przed redukcją jest mniejsza o ponad 
18 %, a dla gazu podgrupy Lw mniejsza o ponad 
13 %. Natomiast dla gazu ziemnego wysokome-
tanowego z Kataru wyższa o ponad 18 %. 

Rys. 2. Przykładowy wykres współczynnika Joule’a-Thomsona (μ) dla gazu ziemnego grupy E o składzie podanym w tab. 1 
w funkcji ciśnienia i temperatury

Rys.3. Przykładowy wykres ciepła właściwego gazu przy stałym ciśnieniu (cp) dla gazu ziemnego grupy E o składzie podanym 
w tab. 1 w funkcji ciśnienia i temperatury

.

.

Z powyższego wynika, że im większa za-
wartość azotu w gazie tym niższy współczynnik 
Joule’a-Thomsona, natomiast najwyższą wartość 
współczynnika posiada gaz z Kataru, który ma 
najwyższą zawartość wyższych węglowodorów.

W większości przypadków przy projekto-
waniu stacji gazowych zapotrzebowanie ciepła 
na cele technologiczne na stacjach redukcyjnych 
w/c  dobiera się korzystając z programów ob-
liczeniowych dostarczonych przez producenta 
armatury. Programy opracowane są dla gazu 
wysokometanowego, który jest najpopular-
niejszym rodzajem gazu ziemnego zarówno 
w Polsce jak i całej Europie. W równaniach za-
stosowanych do tego programu obliczeniowe-
go nie występuje żaden człon zależny od składu 
gazu, więc wyniki obliczeń przeprowadzone dla 
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Składnik
Rodzaj gazu ziemnego

Grupy E Podgrupy Lw Podgrupy Ls z Kataru

CH4 0,94671 0,7722 0,7036 0,909

C2H6 0,01294 0,00852 0,00975 0,0643

C3H8 0,00176 0,00056 0,00048 0,0166

C4H10 0,00067 0,00006 0,00012 0,0074

C5H12 0,0004 0,0001 0,00012 0
CO2 0,00001 0,00526 0,00233 0

N2 0,03751 0,2133 0,2836 0,0027

Tabela 1. Skład poszczególnych rodzajów gazów przyjętych do obliczeń

gazu innego niż E mogą być nierzetelne. Jedy-
nym wprowadzanym parametrem zależnym od 
składu gazu jest gęstość, Powoduje to, że zapo-
trzebowanie ciepła technologicznego dla gazów 
zaazotowanych jest jeszcze wyższe (gaz ziemny 
zaazotowany jest cięższy od gazu wysokometa-
nowego). Nieuwzględnienie wpływu azotu na 
ilość ciepła technologicznego powoduje znacz-
ne przewymiarowanie układu grzewczego.  
Podobnie wprowadzenie parametru gęstości 
gazu powoduje nieuzasadniony wzrost zapo-
trzebowania ciepła technologicznego dla gazów 
ziemnych zaazotowanych odpowiednio dla Lw 
o ponad 12 %, a dla Ls aż o ponad 17%.

Różnice w wartościach ciepła potrzebnego do 
podgrzania gazu są na tyle duże, że należało by je 
uwzględnić podczas projektowania stacji reduk-
cyjnej. W przypadku gazu zaazotowanego można 
by zastosować kocioł o mniejszej mocy oraz wy-
miennik ciepła o mniejszej powierzchni grzewczej, 
uzyskując wymierne efekty ekonomiczne.

Wnioski końcowe
1) Skład gazu ziemnego (zawartość azo-

tu i wyższych węglowodorów) ma duży 
wpływ na zapotrzebowanie ciepła na cele 
technologiczne na stacjach redukcyjnych 
wysokiego ciśnienia (ilość ciepła niezbęd-
nego do podgrzania gazu przed redukcją 
ciśnienia), przy czym:
a) wzrost zawartości azotu w gazie ziem-

nym powoduje obniżenie zapotrzebowa-
nia  ciepła, 

b) wzrost zawartości ciężkich węglowodo-
rów w gazie ziemnym wymaga zwięk-
szenia ilości ciepła niezbędnego do pod-
grzania gazu przed redukcją ciśnienia,

c) wpływ zawartości ciężkich węglowodo-
rów na zapotrzebowanie ciepła do pod-
grzewu technologicznego jest znacznie 
większy niż dla azotu. 

2) Różnice w wartościach strumienia ciepła 
potrzebnego do podgrzania gazu są na 
tyle duże, że należy je uwzględnić podczas 
projektowania stacji redukcyjnej (obecnie 
projektanci dobierają układ grzewczy dla 
gazów zaazotowanych o podobnej mocy 
jak dla gazu ziemnego grupy E). 

3) W porównaniu do gazu ziemnego wy-
sokometanowego E rozprowadzanego 
w Polsce wartość ciepła potrzebnego do 
podgrzania 1 m3 gazu ziemnego zaazoto-
wanego podgrupy Ls przed redukcją jest 
mniejsza o ponad 18 %, a dla gazu pod-
grupy Lw o ponad 13 %. 

4) Programy na obliczanie ilości ciepła techno-
logicznego oferowane przez firmy dostar-
czające urządzenia  do stacji redukcyjnych  
nie uwzględniają wpływu azotu i wpro-
wadzają poprawkę od gęstości gazu, która 
dodatkowo powoduje przewymiarowanie 
układu grzewczego (moc kotła i wymienni-
ka ciepła) dla stacji redukcyjnych zasilanych 
gazami ziemnymi zaazotowanymi.

Uwzględnienie powyższych wniosków pozwoli 
na nieprzewymiarowanie instalacji podgrze-

Rodzaj gazu ziemnego
Q – zapotrzebowanie 

ciepła na cele 
technologiczne [kW]

τ - współczynnik 
zapotrzebowania ciepła na 

podgrzanie 1 m3 gazu [kJ/m3]
wysokometanowy E 

(rozprowadzany w Polsce)
145,24 52,29

wysokometanowy z Kataru 177,50 63,90
zaazotowany podgrupy Lw 125,92 45,33
zaazotowany podgrupy Ls 118,81 42,77

Tabela 2. Zapotrzebowanie ciepła na cele technologiczne i współczynnika zapotrzebowania 
ciepła na podgrzanie 1 m3 gazu

.

wania gazu (ekonomiczniejszy dobór urządzeń 
grzewczych) na stacjach redukcyjnych wysokie-
go ciśnienia zasilanych gazami ziemnymi o du-
żej zawartości azotu. 

Biorąc pod uwagę programy oferowane 
przez firmy dostarczające urządzenia do stacji 
redukcyjnych szacuje się, że obecnie układy 
grzewcze zainstalowane na stacjach redukcyj-
nych w/c są przewymiarowane dla gazu ziem-
nego zaazotowanego podgrupy Lw o 23%, 
a dla Ls o około 30%.
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Maturity of Menilite Shales from 
selected wells – firs results

Summary
The purpose of the presented study was to 

determine the thermal maturity of organic ma-
terial present in Oligocene Menilite Shales from 
Polish Outer Carpathians (Silesian Unit) based 
on huminite reflectance measurements. Analysis 
has been performed on samples collected from 
Równe-2 and Krościenko-6K wells. Thermal ma-
turity of the studied organic matter characterize 
immature stage of hydrocarbon generation. 

Streszczenie
Celem badań było określenie stopnia doj-

rzałości materii organicznej, identyfikacja i kla-
syfikacja jej komponentów oraz wyznaczenie 
stref generacji węglowodorów na podstawie 

wskaźnika refleksyjności huminitu (Ro%). Ana-
liza została przeprowadzona na oligoceńskich 
łupkach menilitowych jednostki śląskiej fliszu 
karpackiego. Materiał badawczy pochodził 
z otworów Równe-2 i Krościenko-6K. 

Średnie wartości refleksyjności materii 
organicznej badanych menilitów zawierają 
się w przedziale od 0,32 do 0,48% dla prób 
z otworu Równe-2 i od 0,37 do 0,39% dla prób 
z otworu Krościenko-6K. Wyniki te są charak-
terystyczne dla utworów o niskiej dojrzałości 
termicznej.

Wstęp
Charakterystyka dojrzałości warstw menili-

towych była wielokrotnie poruszanym tematem 
m. in. w pracach Więcław i in. (2007, 2008), 
Kosakowski (2009,2013), Waliczek, Więcław 
(2013), Ziemianin i in. (2015). Bogate w ropo-
twórczą substancję organiczną łupki menilito-
we uważane są za główną skałę macierzystą 
karpackich rop naftowych (Kotarba & Koltun, 
2006).

W dotychczas przeprowadzonych bada-
niach łupków menilitowych substancja organicz-
na była charakteryzowana głównie na podsta-
wie wskaźników geochemicznych (na przykład 
Więcław i in., 2007, 2008; Kosakowski, 2009 

2013). W przedstawionej pracy wyróżnienie 
ropotwórczych oraz gazotwórczych składników 
wykonano w oparciu o analizę mikroskopową.

Jedną z powszechnie wykorzystywanych 
metod oceny dojrzałości skał jest zdolność od-
bicia światła materii rozproszonej w skałach 
osadowych (refleksyjność Ro ).

Na podstawie wskaźnika refleksyjności Ro 

można wyznaczyć stadium generowania wę-
glowodorów (Wassojewicz i in., 1970) oraz 
odtworzyć historię termiczną i ewolucję base-
nów sedymentacyjnych (Bostick, 1971, Durand, 
1980, Heroux i in., 1979, Hunt, 1979, , Tissot 
& Welte, 1984).

Celem niniejszej pracy było określenie stop-
nia przeobrażenia materii organicznej oligoceń-
skich łupków menilitowych fliszu karpackiego 
jednostki śląskiej, identyfikacja i klasyfikacja 
składników organicznych występujących w ana-
lizowanych osadach oraz wyznaczenie stref ge-
neracji węglowodorów na podstawie wskaźnika 
refleksyjności witrynitu/huminitu Ro. Przebada-
nych zostało jedenaście prób z otworu Równe-2 
z głębokości od 104,2 do 407,30m oraz pięć 
prób z otworu Krościenko-6K z głębokości od 
866,60 do 906,90m. 

Metodyka badań
Badania mikroskopowe materii organicz-

nej rozproszonej w skałach fliszu karpackie-
go przeprowadzono przy użyciu mikroskopu 
AxioImager A1m firmy Carl Zeiss, sprzężonego 
z zestawem fotometrycznym firmy J&M GmbH - 
MSP 200 umożliwiającym pomiar refleksyjności 
huminitu/witrynitu. Wyniki badań zostały przed-
stawione jako uśredniona wartość pomiarów 
refleksyjności huminitu/witrynitu i oznaczone 

Charakterystyka dojrzałości warstw 
menilitowych w wybranych otworach 
– wstępne wyniki

Marta Waliczek

Nazwa otworu Nr próby Głębokość [m] Pomiar refleksyjności 
witrynitu Ro [%]

Liczba pomiarów 
n

Odchylenie 
standardowe

Zakres pomiarów 
Ro [%]

Równe-2 1 104,20 0,32 73 0,06 0,20-0,42
Równe-2 2 104,80 0,32 100 0,05 0,22-0,44
Równe-2 3 105,15 0,33 80 0,05 0,23-0,48
Równe-2 4 105,80 0,34 21 0,06 0,24-0,48
Równe-2 5 220,35 0,36 101 0,06 0,26-0,55
Równe-2 6 220,70 0,37 100 0,04 0,24-0,45
Równe-2 7 221,40 0,36 112 0,06 0,29-0,61
Równe-2 8 221,90 0,38 66 0,06 0,30-0,53
Równe-2 9 222,65 0,39 52 0,05 0,23-0,49
Równe-2 14 407,30 0,41 56 0,09 0,26-0,69
Równe-2 15 407,85 0,48 29 0,10 0,33-0,64

Krościenko-6K 5 866,60 0,37 27 0,02 0,34-0,41
Krościenko-6K 7 904,90 0,39 12 0,09 0,30-0,57
Krościenko-6K 8 905,50 0,38 55 0,07 0,23-0,65
Krościenko-6K 9 906,40 0,38 22 0,02 0,34-0,43
Krościenko-6K 10 906,90 0,39 18 0,08 0,29-0,54

Tab.1.Zestawienie pomiarów refleksyjności witrynitu dla skał fliszu karpackiego z otworu Równe-2 i Krościenko-6K
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symbolem Ro. Analiza macerałów została prze-
prowadzona w świetle odbitym białym (identy-
fikacja macerałów z grupy witrynitu i inertynitu) 
oraz niebieskim ( identyfikacja macerałów z gru-
py liptynitu). Klasyfikacja macerałów została 
przyjęta zgodnie z ustaleniami ICCP (1994). Dla 
grupy macerałów huminitu/witrynitu granicę 
umowną rozdzielającą huminit od witrynitu wy-
znacza wartość refleksyjności Ro=0,5% (Kwie-
cińska, 2005). 

Mikrofotografie materii organicznej zostały 
wykonane przy użyciu kamery cyfrowej Axio-
CamMRc 5 obsługiwanej przez oprogramowa-
nie AxioVision firmy Carl Zeiss przy zastosowa-
niu obiektywu imersyjnego o 50x powiększeniu.

Dojrzałość termiczna 
materii organicznej

Dojrzałość termiczna materii organicznej 
została określona na podstawie wskaźnika re-
fleksyjności huminitu (Ro%) rozporoszonego 
w analizowanych utworach menilitowych.

Średnie wartości współczynnika Ro pomie-
rzone dla osadów z otworu Równe-2 wzrastają 
wraz z interwałem rdzeniowania od 0,32% na 
głębokości 104,20m do 0,48% na głębokości 
407,85m przy zakresie wartości refleksyjności 
od 0,20 do 0,69% (Tab.1, Fig.1).

Średnie wartości refleksyjności huminitu 
łupków menilitowych z otworu Krościenko-6K 
wzrastają wraz z głębokością pogrążania osa-
dów i wynoszą od 0,37% na głębokości 866,60 
m do 0,39% na głębokości 906,90 przy zakresie 
wartości refleksyjności od 0,23 do 0,65% (Tab.1, 
Fig.1). Ilość cząstkowych pomiarów refleksyjno-
ści jest większa dla prób z otworu Równe-2 co 
jest spowodowane większym udziałem procen-
towym huminitu w składzie materii organicznej. 

Stopień przeobrażenia materii organicznej 
oligoceńskich łupków charakterystyczny jest 
dla utworów o niskiej dojrzałości termicznej 
(<0,5%) i wskazuje na maksymalne paleotem-
peratury oddziaływujące na badane osady 
w przedziale od 44 do 76°C (Barker, Pawlewicz, 
1994). 

Ogólna charakterystyka 
materii organicznej

Materia organiczna rozproszona w oligo-
ceńskich osadach menilitów z otworów Rów-
ne-2 i Krościenko-6K nie wykazuje dużego 
zróżnicowania w składzie. Reprezentowana 
jest zarówno przez macerały z grupy liptynitu 
(średnio 40-60% materii organicznej) jak i ma-
cerały z grupy huminitu (średnio 35-50% materii 
organicznej). Macerały z grupy liptynitu (Fig.2, 
A,B) reprezentowane są przez komponenty pier-
wotne takie jak alginit, sporynit, kutynit oraz 
liptodetrynit oraz składniki wtórne głownie bitu-

minit. Materia humusowa występuje w postaci 
lamin, żyłek i okruchów huminitu, (Fig.2, C,D) 
fragmentów humodetrynitu oraz sporadycznie 
materiału redeponowanego. W analizowanych 
osadach stwierdzono także obecność huminitu 
wykazującego słabą fluorescencję w kolorze 
brązowym. Macerały z grupy inertynitu wystę-
pują w mniejszych ilościach (średnio10-15% 
materii organicznej).

Fot. A. Liptodetrynit (fluoryzujący na żółto). 
Otwór Krościenko-6K, głęb. 905,50, oligocen, 
warstwy menilitowe, jednostka śląska. Światło 
niebieskie, imersja olejowa

Fot. B. Alginit (fluoryzujący na żółto i poma-
rańczowo). Otwór Równe-2, głęb.221,90, oli-

gocen, warstwy menilitowe, jednostka śląska. 
Światło niebieskie, imersja olejowa

Fot. C. Lamina huminitu. Otwór Równe-2, 
głęb.221,90, oligocen, warstwy menilitowe, 
jednostka śląska. Światło białe, imersja olejowa

Fot. D. Lamina huminitu. Otwór Równe-2, 
głęb.221,40, oligocen, warstwy menilitowe, 
jednostka śląska. Światło białe, imersja olejowa

Podsumowanie
Pomierzone wartości wskaźnika refleksyjno-

ści huminitu dla menilitów z otworów Równe-2 
i Krościenko-6K są charakterystyczne dla materii 
organicznej niedojrzałej do generowania węglo-
wodorów.

Fig. 1. Przykładowe histogramy refleksyjności huminitu Ro [%] dla prób z otworów Równe-2 i Krościenko-6K

Fig. 2. Mikrofotografie materii organicznej rozproszonej w łupkach menilitowych
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Dojrzałość termiczna oligoceńskich łup-
ków wzrasta w profilach pionowych otworów 
Równe-2 i Krościenko-6K wykazując bardzo 
dobrą korelację pomiarów refleksyjności wraz 
z interwałem rdzeniowania. (Fig.3). 

Rozproszona materia organiczna w ana-
lizowanych osadach reprezentowana jest 
przede wszystkim przez macerały ropotwór-
cze z grupy liptynitu (alginit, bituminit) oraz 
składniki humusowe, główne huminit. Analo-
giczny skład materii organicznej łupków me-
nilitowych został wyróżniony w pracy Ziemia-
nin i in. (2015). Natomiast wyniki pomiarów 
refleksyjności huminitu łupków menilitowych 
z otworu Równe-2 wykazują bardzo dobrą 
korelację z wcześniej przeprowadzanymi ba-
daniami Semyrki (2009). 

Prezentowane w publikacji wyniki ba-
dań uzyskano w ramach realizacji projektu 
badawczego o akronimie ShaleCarp w pro-
gramie Blue Gas II, finansowanego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (BG2/
ShaleCarp/14).
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W dniach 24 - 25 marca 2016 roku 
w Centrum Nauki Kopernik w War-
szawie odbyła się 23 Krajowa Wy-
stawa – Giełda Wynalazków, nagro-
dzonych na Światowych Wystawach 
Wynalazczości w roku 2015.

Oficjalnego otwarcia Giełdy dokonali: Piotr 
Dardziński – Podsekretarz Stanu MNiSW, Mi-
chał Szota – Prezes SPWiR oraz Barbara Haller 
de Hallenburg-Illg – Prezes Fundacji Haller Pro 
Inventi.

Wśród 43 wystawców znalazły się m.in.: 
instytuty naukowe, uczelnie techniczne, przed-
siębiorstwa innowacyjne, MŚP, indywidualni 
i młodzi wynalazcy, Urząd Patentowy, Rada 

Główna Instytutów Badawczych. Tematyka wy-
stawy obejmowała wiele zagadnień, takich jak: 
ekologia, chemia, biologia, techniki medyczne, 
elektronika, informatyka, mechanika, ochrona 
i bezpieczeństwo, budownictwo.

Podczas Giełdy podsumowano dorobek 
polskiej wynalazczości roku 2015. Polskie wy-
nalazki otrzymały podczas 21 wystaw i giełd 
odbywających w kraju i zagranicą 600 nagród, 
w tym: 3 nagrody Grand Prix, 20 medali platy-
nowych, 63 medale złote z wyróżnieniem, 184 
medale złote, 173 medale srebrne i 80 brązo-
wych. Wśród grona najbardziej cenionych insty-
tucji w zakresie dorobku innowacyjnego, w tym 
patentów, wzorów użytkowych jest również 
nasz Instytut.

23 Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków

Laboratorium Tworzyw Sztucznych  Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego 
Instytutu Badawczego otrzymało od Urzędu Dozoru Technicznego Świadectwo 
Uznania Laboratorium nr LBU – 286/1216  do wykonywania badań laborato-
ryjnych w zakresie m.in. badań wytrzymałości na rozciąganie, wytrzymałości na 
zgniatanie, czy odporności na odrywanie tworzyw sztucznych przy połączeniach 
zgrzewanych.

Laboratorium posiada uznanie UDT dla metod badawczych, połączeń zgrze-
wanych rur i kształtek z PE, wymaganych podczas kwalifikacji personelu wg normy 
PN-EN 13067:2013-05.

Kontakt:
INSTYTUT NAFTY I GAZU – Państwowy Instytut Badawczy
Laboratorium Tworzyw Sztucznych
ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków
e-mail: piotr.szewczyk@inig.pl
tel.: +48 12 653 25 12 w. 2442

Świadectwo Uznania 
Laboratorium

Podczas Giełdy przedstawicielowi Instytutu 
wręczono kryształową statuetkę za międzyna-
rodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015, 
przyznaną przez Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosła-
wa Gowina oraz dyplom uznania za szczególną 
aktywność w promocji polskiej.

Z dziesięciu wystawianych przez INiG-PIB 
wynalazków, trzy otrzymały kryształowe statu-
etki Ambasadora Innowacji 2015 oraz dyplomy 
uznania MNiSW:

• Dodatek cetanowo-detergentowy do 
energooszczędnych olejów napędo-
wych- autorstwa W. Stanik, M. Janeczek, 
R. Konieczny, K. Sikora, K. Sikora

• Sposób wytwarzania aminowych po-
chodnych bezwodnika alkenobursztyno-
wego – autorstwa: W. Stanik, M. Jane-
czek, R. Konieczny, K. Sikora, K. Sikora

• Inwersyjna płuczka wiertnicza - autor-
stwa: S. Błaż, M. Uliasz, G.Zima, W. Leń-
ski, G. Szubra, B. Jasiński

Instytut Nafty i Gazu –
Państwowy Instytut BadawczyNagroda za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze w roku 2015Ambasador Innowacji 2015
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Symulacja procesów eksploatacji złóż

W Oddziale w Zielonej Górze 
wprowadzane jest nowe oprogramo-
wanie służące do symulacji przepły-
wów wielofazowych w odwiertach 
i sieciach rurociągów napowierzch-
niowych dla różnych warunków 
eksploatacyjnych. Jest to kolejna edy-
cja programu PIPESIM, narzędzia 
rozwijanego już od ponad 30 lat, 
z którego od lat korzystają światowi 
liderzy branży wydobywczej ropy 
naftowej i gazu ziemnego.

Oferując najbardziej zaawansowane możli-
wości modelowania przepływów program jest 
pomocny zarówno na etapie projektowania, jak 
i diagnozowania oraz rozwiązywania złożonych 
problemów występujących w istniejących od-
wiertach i rurociągach napowierzchniowych. 
Sprawdza się również bardzo dobrze jako na-
rzędzie do prowadzenia optymalizacji produkcji/
wydobycia dla całego okresu eksploatacji złoża.

W ramach wprowadzenia oprogramowa-
nia pracownicy Działu Eksploatacji, Technologii, 

Wsparcia Wydobycia, kopalni Radlin, Żuchlów, 
Kije, Dębno, Lubiatów i przedstawiciele OGiE 
szkolą się z jego obsługi. W marcu odbyło się 
drugie szkolenie wdrażające pracowników 
w obsługę programu, podczas którego wizu-
alizacji i symulacji poddane zostało złoże BMB.

Platforma IAM
Wdrożenie programu PIPESIM w naszym 

Oddziale jest pierwszym etapem wprowadzenia 
platformy zintegrowanego modelu zarządzania 
złożem IAM (Integrated Assets Modeler). Plat-
forma IAM integruje pracę kilku narzędzi symu-
lacyjnych (modelowanie złoża, modelowanie 
przepływu w odwiertach i rurociągach napo-

wierzchniowych, symulacje procesów techno-
logicznych, modele ekonomiczne), wspomaga 
wymianę danych oraz wizualizację wyników 
pracy w celu prowadzenia zintegrowanego za-
rządzania złożami. Jest to najbardziej wszech-
stronne i elastyczne oprogramowanie, które 
wspomaga procesy decyzyjne związane z zarzą-
dzaniem eksploatacją złóż węglowodorów dla 
całego okresu eksploatacji złoża.

IAM jest nowym narzędziem stworzonym 
w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się 
branży wydobycia węglowodorów, jednak już 
teraz cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
koncernów wydobywczych. Pierwsze doniesie-
nia od firm, które zakończyły projekty pilotażo-
we są bardzo obiecujące.

Krzysztof Pietrzyk 
Dział Technologii 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

W marcu odbyło się drugie szkolenie wdrażające pracowników Oddziału i OGiE w obsługę programu PIPESIM, podczas którego wizualizacji i symulacji poddane zostało złoże BMB. Fot. Joanna Krupnicka

W PGNiG SA wykorzystywane są m.in. programy: Petrel do symulacji złożowej, Pipesim do symulacji przepływów w odwiercie 
i rurociągach oraz Hysys do projektowania procesów technologicznych. Zintegrowany Model Zarządzania Złożem polega na 
połączeniu tych trzech pracujących już modeli w jeden.
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Forum Odpowiedzialnego Biz-
nesu i Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo zorganizowały 
w Zielonej Górze pierwsze w tym 
roku regionalne ogłoszenie Raportu 
„Odpowiedzialny biznes w Polsce 
2015. Dobre praktyki” – najwięk-
szego w Polsce przeglądu społecznie 
odpowiedzialnego biznesu. 

Wydarzenie miało miejsce 13 kwietnia. 
W jego programie znalazło się zarówno przed-
stawienie samego Raportu, jak i „Dobrych 
praktyk” Oddziału w Zielonej Górze. Podczas 
debaty z udziałem przedstawicieli lokalnych 
firm, organizacji zrzeszającej pracodawców, or-
ganizacji non-profit dyskutowano o współpracy 
międzysektorowej podczas realizacji różnego 
typu projektów prospołecznych.

W Raporcie „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2015. Dobre praktyki”, przygotowy-
wanym przez Forum Odpowiedzialnego Bizne-

Raport FOB 
w Zielonej Górze

lu”, akcje krwiodawcze oraz „Otwarte działa-
nia twórcze”.

su od 14 lat, opublikowana została rekordowa 
liczba dobrych praktyk CSR (ang. Corporate 
Social Responsibility) – 811 (suma praktyk 
zgłaszanych po raz pierwszy i długoletnich; 
w ubiegłym roku łącznie było 684). Wśród 
nich znalazły się realizowane w Zielonej Górze 
praktyki Oddziału: akcja „Górnik w przedszko-

Spotkanie prowadziła Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowującego od 14 lat Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce”. Fot. Sebastian Rzepiel

Podczas panelu pod hasłem „Warto łączyć siły, czyli o współpracy międzysektorowej” przedstawiciele różnych środowisk dys-
kutowali o doświadczeniach we współpracy i jej ograniczeniach. Fot. Sebastian Rzepiel

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli biznesu, nauki, organizacji pozarządowych. Fot. Sebastian Rzepiel

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to 
najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem ak-
tywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR 
oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowie-
dzialnym biznesem w danym roku w Polsce

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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W tym roku mija 55 lat od odkry-
cia pierwszego na Niżu Polskim złoża 
ropy naftowej Rybaki, co dało począ-
tek górnictwu naftowemu w północ-
no-zachodniej Polsce. To historyczne 
wydarzenie potwierdziło celowość 
poszukiwań na tym terenie. Było 
impulsem do prowadzenia dalszych 
prac, a w konsekwencji m.in. powo-
łania Przedsiębiorstwa Poszukiwań 
Naftowych w Zielonej Górze, którego 
kontynuatorem jest PGNiG Oddział 
w Zielonej Górze.

Z Karpat na zachód
Przypomnijmy przy tej okazji, jak zaczę-

ła się na zachodzie Polski historia przemy-
słu naftowego, obecna w Karpatach już od 
końca XIX w. Przedwojenne badania wska-
zywały na możliwość występowania złóż 
węglowodorów w rejonie Kujaw. Wkrótce po 
zakończeniu wojny rozpoczęto prace wiertni-
cze. Pierwszym otworem na Niżu Polskim był 
Kłodawa-1 odwiercony w 1946 r. Do końca 
lat 50. XX wieku trwało rozpoznanie budo-
wy geologicznej całego rejonu za pomocą 
powierzchniowych prac grawimetryczno – 
magnetometrycznych oraz prac sejsmicznych. 
Wskazywały one na fakt, że wiele struktur 
może okazać się złożami węglowodorów. 
W 1954 r. rozpoczęły się prace na całym Niżu 
Polskim, odwiercono m.in. otwory Czaplinek 
Geo-1, Złotów-1, Świdwin-2. Wierceniem 
zajmowało się krakowskie Przedsiębiorstwo 
Geologiczne Przemysłu Naftowego Północ, 
którego siedzibę przeniesiono w 1956 r. do 
Piły. 

Miedź zamiast ropy
Pilskie przedsiębiorstwo pierwszy sukces 

odnotowało w pierwszym roku działalności 
– w otworze Wschowa-1 natrafiono na łupki 
miedzionośne, wkrótce odwiercono otwór Sie-

roszowice IG-1, który dał początek zagłębiu 
miedziowemu w rejonie Lubina i Polkowic. 
W kolejnych latach pilscy geolodzy i wiertnicy 
odkryli m.in. złoża węgla brunatnego w rejonie 
Bełchatowa i wysady solne w rejonie Mogilna. 
W zakresie ropy naftowej przełomowym okaza-
ło się odkrycie złoża Rybaki otworem Rybaki-1 
w 1961 r. Z tego otworu uzyskano przypływ 
ropy na poziomie 80 ton na dobę, a do końca 
tego roku wydobyto 2000 ton. Dla porówna-
nia – w pierwszych latach XX wieku w rejonie 
Borysławia, gdzie działał m.in. Władysław Dłu-

Rybaki – wielka 
ropa 55 lat temu

Emocje, jakie towarzyszyły odwierceniu historycznego otworu Rybaki-1, możemy 
poznać dzięki wspomnieniom świadków tych wydarzeń:

Tadeusz Kasprzak, geolog nadzoru przy wierceniu otworu  
Rybaki-1: „Na wiertnię pojechałam na trzy dni, z jedną koszulą, 
zostałem trzy tygodnie. Przez cały ten czas stale czuwałem przy 
otworze, spałem w kancelarii kierownika Zdzisława Stepka. 
Po nawierceniu 8 m dolomitu głównego w rdzeniach z tego 
pokładu pojawiła się żywa, nagazowana ropa, która występo-
wała w mikroszczelinach w postaci charakterystycznych pier-
ścieni…”.

Władysław Wiśniak, dyrektor Przedsiębiorstwa Poszukiwań 
Naftowych w Zielonej Górze w latach 1977-1987: „Pamiętam, 
jak dotarła do dyrekcji w Pile informacja telefoniczna o pozy-
tywnym wywołaniu produkcji ropy…Naczelny Inżynier nadał 
z wiertni Rybaki-1 utajniony telegram o treści „Otwór Rybaki-1 
spełnił swoje zadanie…”.

Cysterny z pierwszą ropą naftową, od prawej stoją m.in. dy-
rektor P.P. Naftowych S. Maryan, Z. Zborowski, Karelius, H. 
Górka, Minister G.E.J. Mitręga, J. Borowski, W. Grabowski, A. 
Cwierz. Arch. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Widok z wieży na teren wierceń. Arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

Wieża wiertnicza na odwiercie Rybaki. Arch. PGNiG SA Od-
dział w Zielonej Górze

Po ciężkiej pracy pora na śniadanie... Arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

gosz, wiele otworów pracowało z wydajnością 
kilkuset ton dziennie, a najsłynniejszy szyb 
o nazwie Oil City produkował ponad 2000 ton 
ropy na dobę.

Kolejne lata to odkrycia złóż ropno-ga-
zowych: Nowa Sól, Otyń, Bogdaj-Uciechów, 
Tarchały. Niż Polski uznano w Zjednoczeniu 
Przemysłu Naftowego w Warszawie za teren 
perspektywiczny dla dalszych poszukiwań 
i w 1966 r. powołano w Zielonej Górze „Przed-
siębiorstwo Poszukiwań Naftowych w Zielonej 
Górze w budowie”. Dwa lata później oficjalnie 
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Kierownik wiertni Rybaki-1 Zdzisław Stepek dekorowany na uro-
czystości barbórkowej. Arch. PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Załoga wiertni Rybaki na tle wieży wiertniczej WSR-41. Arch. 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

rozpoczęło ono działalność wierceniem otwo-
ru Zatonie-5. 

Historia zatoczyła koło
Zielonogórskie poszukiwania, a w ko-

lejnych latach również eksploatacja złóż, to 
już zupełnie inna historia – odkrycia wielkich 
złóż gazu ziemnego na Dolnym Śląsku, liczne 
reorganizacje, skok technologiczny lat 90. XX 
wieku związany z kredytami Banku Świato-
wego, badania sejsmiczne 3D i wynikające 
z nich odkrycia, np. największego w Polsce 
złoża ropno-gazowego Barnówko – Mostno 
– Buszewo w 1993 r., złóż gazowych Kościan 
i Brońsko czy ropno-gazowych Lubiatów, Mię-
dzychód i Grotów. Na zachodzie Polski pracuje 
dziś 21 kopalń ropy i gazu, pozyskując rocznie 
ponad 3 mld m3 gazu ziemnego i ponad 700 
tys. ton ropy. 

Po latach eksploatacji złoża Rybaki, po-
bliskiego złoża Połęcko, po nowych bada-
niach sejsmicznych wróciliśmy w ten rejon 
– w ostatnich latach odkryto złoże Ołobok, 
które jest eksploatowane od 2014 r., trwa 
przygotowanie do eksploatacji złoża Połęcko 
S i złoża Radoszyn. W ten sposób krótka, ale 
ciekawa historia poszukiwań na Niżu Polskim 
wraca do Rybaków.

Jubileuszowo
Z okazji 55-lecia górnictwa naftowego na 

Niżu Polskim planujemy w Oddziale kilka dzia-
łań upowszechniających wiedzę o PGNiG, m.in.: Po latach eksploatacji złoża Rybaki wróciliśmy w ten rejon – w kwietniu dobiega końca zagospodarowanie złoża Połęcko 

Archiwalne wycinki prasowe

– wystawa branżowa pt. „Energia z Zie-
mi”, 

– wystawa fotografii i malarstwa pracow-
ników Oddziału w Salonie Wystaw, 

– „Naftowe pasje” – prezentacja hobby 
pracowników Oddziału skierowana do 
pracowników i mieszkańców Zielonej 
Góry połączona z wystawą branżową,

– lekcje edukacyjne „55 lat od odkrycia zło-
ża Rybaki – czy na ziemi lubuskiej mamy 
wielką ropę?”.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Po kilku latach nieobecności na 
afrykańskim rynku, Geofizyka Kra-
ków rozpoczyna prace w nowym dla 
siebie kraju – Maroku.

W styczniu 2016 Geofizyka Kraków za-
rejestrowała w Maroku oddział firmy, z sie-
dzibą w stolicy tego kraju, Rabacie. W marcu 
tego roku krakowska firma geofizyczna roz-
pocznie realizację pierwszego kontraktu na 
tym rynku. Jest to zlecenie na badania geo-
fizyczne dla narodowego operatora Office  
National des Hydrocarbures et des Mines 
(ONHYM). Projekt obejmuje 7 linii sejsmicz-
nych o łącznej długości 1006 km. Wykwali-
fikowany personel Geofizyki Kraków wraz ze 
specjalistycznym sprzętem został już zmo-
bilizowany na miejsce prac w marcu 2016. 
Spędzi tam około 120 dni, potrzebnych na 
realizację zlecenia. 

Geofizyka Kraków ponownie 
w Afryce Północnej

Teren planowanych prac obejmuje po-
łudniowe regiony Maroka. Jest to obszar 
równinny, poprzecinany szerokimi i płaskimi 
dolinami, z występującymi gdzieniegdzie po-
jedynczymi wzgórzami oraz wydmami

– Liczymy na to, że doświadczenie zdo-
byte przez Geofizykę Kraków na libijskich 
pustyniach w latach 2006-2010, będzie dla 
nas dużym ułatwieniem w realizacji badań, 
z uwagi na znaczące podobieństwa i trud-
ności terenu. Mamy nadzieję, że ten projekt 
będzie pierwszym z wielu wykonanych przez 
Geofizykę Kraków w Maroku – mówi Marcin 
Stefański, wiceprezes, dyrektor ds. Produkcji 
w Geofizyce Kraków.

Geofizyka Kraków jest polską firmą geo-
fizyczną, należącą do Grupy Kapitałowej 
PGNiG. Realizuje usługi z zakresu badań 
sejsmicznych oraz pomiarów geofizycznych 
w otworach wiertniczych, głównie na po-

trzeby poszukiwania złóż ropy naftowej 
i gazu. Posiada wieloletnie doświadczenie 
w Polsce, a także na wielu rynkach zagra-
nicznych, w Europie, Azji i Afryce Północnej. 
Oddział w Maroku to już siódma zagraniczna 
placówka firmy, po Słowacji, Czechach, Paki-
stanie, Libii, Gruzji i Omanie.

Zleceniodawca, firma ONHYM, to spół-
ka, która powstała w 2005 w ramach konso-
lidacji BRPM zajmującej się przemysłem gór-
niczym oraz ONAREP, działającej w sektorze 
węglowodorów. Jest to jedyna narodowa fir-
ma w Maroku zajmująca się poszukiwaniem 
węglowodorów oraz minerałów.

Dagmara Mateja
Specjalista ds. PR/ rzecznik prasowy

Geofizyka Kraków SA

Fot. arch. Geofizyka Kraków SA



17
3,4(215)/2016

marzec, kwiecień

8 kwietnia 2016 roku uroczyście 
otwarto zmodernizowany i rozbu-
dowany Magazyn SGT zlokalizo-
wany przy Tłoczni Gazu i SSRP 
Włocławek, jednej z pięciu tłoczni 
gazu na polskim odcinku gazociągu 
jamalskiego. Magazyn zapewnia od-
powiedni zapas części zamiennych 
i materiałów przeznaczonych do wy-
korzystania przy planowanych i nie-
planowych pracach eksploatacyj-
nych na polskim odcinku gazociągu 
Jamał-Europa.

Spółka EuRoPol GAZ, jako właściciel pol-
skiego odcinka gazociągu jamalskiego, odpo-
wiada za utrzymanie bezpieczeństwa i cią-
głości przesyłu gazu do Polski oraz Europy, 

EuRoPol GAZ s.a. otwiera Magazyn SGT 
przy Tłoczni Gazu i SSRP Włocławek

a tym samym za bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. Aby sprostać tym wymaganiom, spółka 
zadecydowała o rozbudowie i modernizacji 
Magazynu SGT. Obecnie magazyn dysponuje 
nie tylko większą powierzchnią magazynową, 
ale także zapewnia przechowywanie elemen-
tów zamiennych w odpowiednich warunkach 
termicznych i wilgotnościowych. Obiekt wy-
posażony jest w najnowszej generacji systemy 
powiadamiania, przeciwpożarowe i kontroli.

Łączna wartość zapasu magazynowego 
wynosi ok. 75 mln złotych. Na terenie maga-
zynu znajdują się m.in.: rury dużych średnic, 
części zamienne do turbin gazowych i kom-
presorów gazu, filtry, armatura. Często są to 
części zamienne i materiały eksploatacyjne 
produkowane na zamówienie. Nakłady inwe-
stycyjne na rozbudowę magazynu wyniosły 
2,5 mln złotych.

W uroczystości 8 kwietnia br. wzięli udział 
przedstawiciele władz lokalnych: Marek Wojt-
kowski, prezydent Włocławka i Larysa Krzyżań-
ska, wójt gminy Lubanie, jak również przedsta-
wiciele kościoła katolickiego i prawosławnego, 
przedstawiciele wykonawcy (konsorcjum firm 
Elektroinstal i Budoprym z Płocka), nadzoru 
inwestorskiego (Ewprom z Włocławka), pro-
jektanta (WAW Włodzimierz Kaniewski z Wło-
cławka) oraz EuRoPol GAZ s.a.

Tłocznia Gazu wraz z Systemową Stacją Re-
gulacyjno-Pomiarową (SSRP) we Włocławku zo-
stała oddana do eksploatacji we wrześniu 2000 
roku. Ma ona kluczowe znaczenie dla tranzytu 
gazu przez Polskę, jako jedna z pięciu tłoczni 
gazu zlokalizowanych na polskim odcinku ga-
zociągu jamalskiego, ale także dla dostaw gazu 
ziemnego do Polski. Dzięki zrealizowanej rozbu-
dowie SSRP Włocławek zakończonej w grudniu 
2014 roku uzyskano zwiększone możliwości 
techniczne odbioru gazu z gazociągu jamalskie-
go do polskiego systemu krajowego w ilości 
do 1 mln m3/godzinę (ok. 24 mln m3/dobę), co 
istotnie poprawiło warunki realizacji i bezpie-
czeństwo dostaw gazu do Polski. Realizacja 
rozbudowy SSRP Włocławek została wykonana 
zgodnie z wymaganiami III pakietu energetycz-
nego na wniosek OGP GAZ-SYSTEM S.A., opera-
tora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego.

EuRoPol GAZ s.a. 

Fot. arch. EuRoPol GAZ s.a. 
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG SA i Grupa Azoty 
podpisały nową kilkuletnią 
umowę na sprzedaż gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA oraz Grupa Azoty zawarły 13 kwiet-
nia 2016 r. nową umowę na sprzedaż paliwa 
gazowego. Na podstawie umowy ramowej 
i podpisanych kontraktów dwustronnych 
PGNiG będzie dostarczało gaz ziemny do 
5 spółek z Grupy Azoty – w tym do spółek 
w Tarnowie, w Puławach, w Policach, w Kę-
dzierzynie i „Siarkopolu”.

– Wynegocjowana umowa stanowi nowy 
etap współpracy pomiędzy naszymi Spółkami. 
Dzięki podpisaniu kontraktów, otrzymujemy nie 
tylko gwarancję stabilnych dostaw, ale także 
rynkowe mechanizmy zapewniające pozyski-
wanie gazu w cenach powiązanych z indeksami 
giełdowymi. Umowa wprowadza innowacyjne 
rozwiązania dla realizowanych dostaw, które 
wynikają z konkurencyjnej oferty naszego stra-
tegicznego dostawcy surowca – PGNiG. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że nasza współpra-
ca oparta o rynkowe rozwiązania to zacieśnie-
nie współpracy dwóch kluczowych dla polskiej 
gospodarki grup kapitałowych  – komentuje Ma-
riusz Bober, prezes Grupy Azoty.

PGNiG SA i Grupa Azoty podpisały umowę 
ramową określającą ogólne zasady współpracy 
pomiędzy stronami oraz kontrakty indywidualne 
dotyczące zakupu gazu ziemnego przez każdą 
ze spółek z Grupy Azoty. Zawarta umowa ramo-
wa ma charakter otwarty i umożliwia zawieranie 
dodatkowych kontraktów na kolejne wolumeny 
w przyszłości.

– Podpisana dzisiaj umowa z naszym naj-
większym, a zarazem strategicznym odbiorcą 
gazu, to „nowe otwarcie” w historii naszych 
relacji. Cieszę się, że wypracowaliśmy z Grupą 
Azoty nowe satysfakcjonujące zasady kilkulet-
niej współpracy. Stale wsłuchujemy się w po-
trzeby naszych klientów i dzięki temu PGNiG 
ma na zliberalizowanym rynku bardzo korzyst-
ną ofertę sprzedaży gazu, a nasi klienci cieszą 
się bezpiecznymi i przewidywalnymi warunka-
mi dostaw. Jestem przekonany, że pozwoli to 
PGNiG nie tylko utrzymywać pozycję lidera na 
rynku gazu ziemnego w Polsce, ale również 
przyczyni się do szybkiego wzrostu sprzedaży 
- podsumował Maciej Woźniak, wiceprezes Za-
rządu PGNiG ds. Handlowych.

Aktualizacja strategii 
Grupy Kapitałowej PGNiG 
na lata 2014-2022

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa SA dokonał przeglądu i aktu-
alizacji dotychczas realizowanej Strategii Gru-
py Kapitałowej na lata 2014-2022. Główną 
przyczyną aktualizacji są istotne zmiany, jakie 
zaszły na światowych rynkach – szczególnie 
spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Grupa Kapitałowa działając w warunkach 

Umowa obowiązuje do września 2019 
roku. Wielkość dostaw w całym okresie obowią-
zywania umowy może wynieść łącznie nawet 
4,5 mld m3 gazu. Wartość kontraktu szacuje się 
na ok. 3,3 mld zł.

– Dzisiejsze spotkanie i podpisanie umowy 
między dwiema ważnymi spółkami, dwoma 
ważnymi podmiotami Skarbu Państwa dowo-
dzi, że patriotyzm gospodarczy to konkretne 
idee, cele i przede wszystkim realizacje, któ-
rych następstwem jest silna i niezależna Polska, 
atrakcyjna dla inwestorów, przyjazna dla przed-
siębiorców – powiedział Dawid Jackiewicz, 
minister Skarbu Państwa. – To współpracujące 
i sprawnie zarządzane przedsiębiorstwa branż 
strategicznych z punktu widzenia państwa, two-
rzą fundamenty Polski zamożnej i poważanej na 
arenie międzynarodowej – podkreślił.

Zgodnie z umową, PGNiG dostarczy gaz 
ziemny do pięciu spółek z Grupy Azoty: Grupy 
Azoty SA z siedzibą w Tarnowie, Grupy Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy SA, Grupy Azoty Za-
kłady Chemiczne Police SA, Grupy Azoty Zakłady 
Azotowe Kędzierzyn SA, Grupy Azoty Kopalnie 
i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA.

w pełni konkurencyjnego rynku, dąży do 
utrzymania pozycji lidera w branży  poszuki-
wawczo-wydobywczej oraz głównego sprze-
dawcy gazu ziemnego, oferującego również 
ciepło i energię elektryczną.

Aktualizacja Strategii GK PGNiG na lata 
2014-2022 została zatwierdzona przez Radę 
Nadzorczą PGNiG SA 4 kwietnia 2016 roku.

– Strategia wymagała aktualizacji, głów-
nie ze względu na znaczące zmiany otoczenia 
makroekonomicznego. Zachowujemy oczywi-
ście główne cele grupy, dążąc do pozostania 
głównym dystrybutorem gazu ziemnego w na-
szym kraju. Dodatkowy akcent kładziemy na 
dywersyfikację portfela importowego. Chcemy 
zagwarantować polskim odbiorcom dostęp 
do bezpiecznych i atrakcyjnych cenowo źródeł 
gazu po roku 2022 porównywalnych do tych 
oferowanych konsumentom w Europie Zachod-
niej – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu 
PGNiG SA.

Zwiększenie inicjatyw strategicznych
W wyniku aktualizacji strategii zwiększyła się 

liczba inicjatyw strategicznych. Ich wdrożenie po-
zwoli osiągnąć następujące cele i założenia:

• Wypracowanie w 2022 roku wyniku 
EBITDA na poziomie ok. 7,4 mld zł. 
Wzrost docelowej wartości EBITDA wy-
nika głównie ze zwiększonych aspiracji 
w obszarach: infrastruktury sieciowej 
(dystrybucja gazu i ciepła), akwizycji za-
granicznych w segmencie Poszukiwanie 
i Wydobycie oraz Programu Poprawy 
Efektywności.

• Utrzymanie nakładów inwestycyjnych na 
rozwój organiczny i przejęcia na pozio-
mie 40-50 mld zł.

• Wzrost aspiracji odnośnie do poziomu 
wydobycia węglowodorów w kraju i za 
granicą do ok. 55-60 mln boe w 2022 
roku (przy wykorzystaniu warunków 
rynkowych umożliwiających przeprowa-
dzenie efektywnych kosztowo akwizycji) 
oraz utrzymanie celu wydobycia w Pol-
sce na poziomie ok. 33 mln boe rocznie.

• Utrzymanie relacji zadłużenia netto do 
wyniku EBITDA w 2022 roku na po-
ziomie poniżej 2,0; przy zachowaniu 
dotychczasowej polityki dywidendowej 
w perspektywie 2022 roku.

Główne elementy zaktualizowanej strategii
Aktualizacja strategii objęła aspekty zwią-

zane ze zmianą założeń makroekonomicznych, 
rynkowych i operacyjnych. W efekcie nastąpiła 
modyfikacja istniejących inicjatyw strategicznych 
lub wprowadzenie nowych.

Strategia po aktualizacji konsekwentnie 
obejmuje cztery kluczowe dla Grupy Kapitało-
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wej obszary biznesowe:
• utrzymanie wartości w obrocie (detalicz-

nym i hurtowym),
• długoterminowa maksymalizacja prze-

pływów z obszaru infrastruktury i wy-
twarzania,

• wzmocnienie i transformacja obszaru po-
szukiwania i wydobycia,

• utrwalanie fundamentów wzrostu w ca-
łym łańcuchu wartości.

Zaktualizowana strategia zawiera istotne nowe 
inicjatywy dotyczące:

• analizy nowych inwestycji dywersyfika-
cyjnych,

• oceny zasadności rozwoju działalności 
tradingu LNG na rynku międzynarodo-
wym,

• rozwoju działalności sprzedażowej spółki 
PGNiG Supply & Trading na rynkach mię-
dzynarodowych.

Modyfikacji uległy inicjatywy dotyczące m.in.:
• nowego modelu sprzedaży detalicznej, 

w którym podkreślono aktywną obronę 
pozycji rynkowej,

• rozwoju działalności upstream poza 
Polską – nacisk położono tutaj na zwięk-
szenie poziomu wydobycia, przy wyższej 
efektywności kosztowej planowanych 
akwizycji,

• intensywniejszej działalności badawczo-
-rozwojowej, polegającej między innymi 
na zastosowaniu technologii do pozyski-
wania metanu z pokładów węgla.

Zmiany w PGNiG Upstream 
International AS

Dyrektorem generalnym spółki PGNiG 
Upstream International AS został Marek 
Woszczyk.

Spółka PGNiG Upstream International AS 
z siedzibą w Sandnes w Norwegii (spółka zależ-
na PGNiG SA) posiada udziały w koncesjach po-
szukiwawczo-wydobywczych zlokalizowanych 
na Morzach Norweskim, Północnym i Barentsa. 
Spółka wspólnie z partnerami zajmuje się wy-
dobyciem węglowodorów ze złóż Skarv (projekt 
Skarv), Morvin, Vilje i Vale oraz zagospodarowa-
niem złoża Snadd.

Marek Woszczyk ukończył Wydział Nawiga-
cyjny Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, studia 
podyplomowe w Krajowej Szkole Administra-
cji Publicznej w Warszawie oraz studia MBA 
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
W latach 1998 - 2013 pracował w Urzędzie 

Regulacji Energetyki. W URE pełnił funkcje: na-
czelnika wydziału w Departamencie Koncesji, 
zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego, wice-
prezesa, p.o. prezesa, a w okresie 2011 – 2013 
prezesa. Od grudnia 2013 r. do marca 2016 r. 
był prezesem Zarządu PGE Polska Grupa Ener-
getyczna SA. Był członkiem szeregu krajowych 
i międzynarodowych organizacji z obszaru ryn-
ków paliw i energii oraz laureatem wielu nagród 
i wyróżnień, w tym Krzyża Kawalerskiego Orde-
ru Odrodzenia Polski.

Departament Komunikacji 
PGNiG SA

Mało optymizmu 
w prognozach na 2016 r.

W grudniowym wydaniu „World Oil” redak-
tor Kurt Abraham stwierdził, że branża naftowa 
na całym świecie od 1986 r. nie doświadczyła 
takiego załamania cen ropy jak obecnie. Jed-
nocześnie następują zmiany aktywności ope-
ratorów, kontraktorów i producentów, o czym 
świadczy liczba czynnych urządzeń wiertniczych 
w USA, która spadła w 2015 r. o 62% w po-
równaniu z rokiem 2014, w Kanadzie o 58%, 
na świecie był to spadek o 65,3%. Wypowiedzi 
13 członków rady programowej miesięcznika 
są raczej komentarzami i ocenami obecnej sy-
tuacji niż prognozami i po prostu opisują, jak 
przemysł radzi sobie w zmienionych warun-
kach. Najczęściej powtarzają się terminy „in-
nowacja” i „współdziałanie”, jako remedium 
na spadek opłacalności produkcji, jednak opisy 
zastosowanych lub proponowanych rozwiązań 
są mało konkretne. Co więcej, jak wyjaśnia 
Alexander Kemp z uniwersytetu w Aberdeen, 
wiele projektów na szelfie brytyjskim nie będzie 
opłacalnych nawet w przypadku zaniechania 
pobierania podatków. Podobnie postulowana 
redukcja kosztów o 20-30% będzie skuteczna 
przy cenie ropy 55-70 dolarów za baryłkę i do-
piero wtedy wspomniane projekty będą mogły 
być zrealizowane. Ponieważ opinie odnoszą 
się głównie do problemów amerykańskich, po-
wrócił też temat odblokowania dla poszukiwań 
wód przybrzeżnych USA, co mogłoby wydatnie 
przyczynić się do zwiększenia bazy zasobowej 
węglowodorów. Przypomniano, że 87% tych 
akwenów jest aktualnie wyłączonych z koncesji. 
Jednocześnie podnosi się sprawę organizowa-
nia wyprzedzającej akcji informacyjnej, która 
wyjaśni, jak obecnie prowadzone są morskie 

badania geofizyczne i wiercenia i jak ulepszo-
no stosowane technologie usuwając zagroże-
nia występujące we wcześniejszych etapach 
prac. Jest to nawiązanie do doświadczeń przy 
wprowadzaniu szczelinowania hydraulicznego 
– wiele obaw było nieuzasadnionych, ale brak 
wyprzedzających informacji wywołał sprzeci-
wy i protesty. Niektórzy dyskutanci rezygnują 
z diagnozy przyczyn kryzysu i szukania środków 
zaradczych ograniczając się do stwierdzenia, 
że cykle koniunktury i dekoniunktury są stałym 
elementem sektora naftowego i trzeba prze-
trzymać ten niekorzystny okres. W sytuacji, gdy 
spadek cen ropy utrzymywał się przez połowę 
2015 r., analitycy raczej unikają przedstawiania 
prognoz cenowych, a jeśli już się odważą, to 
z reguły dotyczą one dość odległych terminów 
– roku 2020 lub 2025. Najodważniejsza jest 
prognoza Davida Pursella z banku inwestycyj-
nego Tudor, Pickering & Holt. Zakłada on, że 
wkrótce na świecie nastąpi ożywienie gospo-
darcze, a wraz z nim wzrost globalnego popytu 
na ropę i w związku z tym realna perspektywa 
wzrostu ceny w II połowie br. do 80 dolarów za 
baryłkę. Obok innowacyjności powtarzające się 
słowa-klucze to kreatywność, przedsiębiorczość 
i konkurencyjność, ale znamienna jest uwaga 
Douglasa Valleau z koncernu Hess Corp. ostrze-
gająca o skutkach dużych redukcji zatrudnienia 
stosowanych w celu obniżki kosztów, bo trudno 
będzie odtworzyć kadrę doświadczonych spe-
cjalistów, którzy mają prowadzić prace badaw-
czo-rozwojowe warunkujące konkurencyjność. 
W sumie trudno się zgodzić z optymistyczną 
oceną K. Abrahama, że opisane środki i metody 
zapewnią opłacalność przemysłu naftowego.

Początek eksploatacji złoża 
Laggan-Tormore na Atlantyku

Złoża gazowo-kondensatowe Laggan i Tor-
more znajdują się na zachód od Szetlandów.  
Pierwsze z nich zostało odkryte 30 lat temu, ale 
dopiero teraz, 8 lutego br. koncern Total rozpo-
czął eksploatację gazu. Wszystkie instalacje pro-
dukcyjne są umieszczone na dnie morskim, głę-
bokość wody w tym rejonie wynosi 600 m. Gaz 
będzie przesyłany 140-kilometrowym rurocią-
giem do lądowego ośrodka przeróbki na wyspie 
Mainland, a stamtąd do terminalu Sullom Voe. 
Docelowo wydobycie gazu i kondensatu osią-
gnie 12240 t/d równoważnika ropy naftowej. 
Złoże Laggan zostało odkryte w 1986 r., nato-
miast w 2007 r. odkryto złoże Tormore, gdzie 
horyzont gazonośny znajduje się na głębokości 
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3936 m. Łączne ich zasoby wynoszą 31 mld m3 

gazu i 3,4 mln t kondensatu. Operatorem jest 
Total E&P UK posiadający 60% udziałów, 20% 
posiada duński DONG E&P i 20% należy do bry-
tyjskiej SSE E&P UK.

Ropa w 2015 r. tańsza o połowę
Ubiegły rok był kolejnym okresem dużych 

wahań cen ropy, chociaż Na początku roku 
za baryłkę ropy Brent płacono 56,57 USD, 21 
maja 2015 r. cena osiągnęła roczne maksimum 
– 67,91 USD, a później utrzymywały się spadki 
i 21 grudnia notowano na giełdzie w Londynie 
tylko 36,22 USD. Średnia cena wyniosła 47,75 
dolara za baryłkę, czyli 48% średniej ceny 
z roku 2014. Rozpiętość cen była mniejsza niż 
w 2014 r., kiedy różnica w ciągu roku wynio-
sła 58,53 dolara za baryłkę, teraz było to 31,69 
dolara (fig. 1). W br. spadek cen pogłębiał się, 
aby 20 stycznia br. osiągnąć najniższy poziom 
27,33 USD, po czym na przełomie stycznia i lu-
tego cena ropy Brent oscylowała w granicach 
33-35 USD, aby na początku marca wzrosnąć 
do 37 dolarów

Pierwszy transport ropy 
irańskiej do Europy

Załadunek pierwszego tankowca z ropą 
dla Europy był dla Iranu tak ważnym wydarze-
niem, że Ministerstwo Ropy Naftowej wydało 
specjalny komunikat. Wyczarterowany przez 
francuski Total tankowiec „Atlantas” z ła-
dunkiem 272 tys. t ropy przeznaczonym dla 
europejskich rafinerii wyruszył 16 lutego br. 
z terminalu Kharg. Kolejni kontrahenci to hisz-
pańska CEPSA i rosyjski Łukoil, którzy wkrótce 
odbiorą również 272 tys. t ropy. Oznacza to 
rzeczywiste zakończenie sankcji i wznowienie 
eksportu ropy wstrzymanego w 2008 r., co 
było bardzo dotkliwe dla gospodarki irańskiej. 
Iran zapowiada intensyfikację wydobycia ropy 
i zwiększenie eksportu do 136 tys. t dziennie. 
W sytuacji niskich cen ropy dodatkowe 
dostawy z Iranu mogą destabilizować rynek. 
Nie tylko Wenezuela i Rosja, najbardziej 
odczuwające spadek dochodów z ropy, lecz 
także Katar i Arabia Saudyjska próbowały 
apelować do członków OPEC i innych wielkich 
producentów ropy o zamrożenie poziomu 
produkcji, ale Iran odrzucił tę propozycję, 

a minister Bijan Namdar Zanganeh określił ją 
jako „bardzo śmieszną”.

Gazociąg „Posejdon”
List intencyjny podpisany 24 lutego br. 

w Rzymie przez prezesa Gazpromu Aleksieja 
Millera, szefa Edison SPA (grupa EDF ) Marca 
Benayoun i szefa DEPA SA Theodorosa Kitsa-
kosa jest trzecią próbą Gazpromu utworzenia 
połączenia dostarczającego gaz do południowej 
Europy po rezygnacji z budowy gazociągu South 
Stream i zawieszeniu projektu Turkish Stream. 
Jest to odnowienie projektu ITGI (Interconnector 
Turkey-Greece-Italy) z 2005 r., który przewidy-
wał dostawy gazu ziemnego z rejonu Morza 
Kaspijskiego do Grecji i Włoch począwszy od 
2015 r. Zgodnie ze wstępnym porozumieniem 
z 2007 r. miało to być 12 mld m3 rocznie, póź-
niej 8 mld m3 i gaz miał pochodzić z Azerbej-
dżanu. Jednak udziałowcami tamtego projektu 
była Turcja, Grecja i Włochy, co znalazło swoje 
potwierdzenie w ostatnim liście intencyjnym 
z 2010 r. Obecne napięcia polityczne między 
Rosją i Turcją sprawiły, że Turcja przestała być 
potencjalnym partnerem przedsięwzięcia. Po-
nieważ Grecja i Włochy są nadal zainteresowa-
ne zapewnieniem sobie nowych dostaw gazu, 
Gazprom zaproponował modyfikację projektu 
ITGI w postaci zmiany źródła dostaw – teraz bę-
dzie to gaz rosyjski. Brak bliższych szczegółów 
dotyczących przepustowości gazociągu, termi-
nów realizacji i warunków finansowych, wiado-
mo tylko, że częścią składową połączenia będzie 
podmorski odcinek z Grecji do Włoch przez Mo-
rze Jońskie nazwany „Posejdon” o długości ok. 
200 km. M. Benayoun zapewnił, że inwestycja 

Fig. 1

będzie prowadzona w pełnej zgodności z prze-
pisami i regulacjami Unii Europejskiej. Projekt 
ITGI w 2005 r. znalazł się na liście projektów 
o szczególnym znaczeniu, współfinansowanych 
przez Unię.

Oferta sprzedaży udziałów 
Saudi Aramco

Proces nacjonalizacji koncernu Aramco 
zakończył się definitywnie dopiero w 1980 r. 
i obecnie Aramco kontrolujące całość eksploata-
cji i wydobycia ropy i gazu jest własnością sau-
dyjskiej rodziny królewskiej. Arabia Saudyjska 
prowadziła politykę pełnej samodzielności i nie-
zależności od zagranicznego kapitału. Wywiad 
dla „The Economist” następcy tronu, księcia Mo-
hammeda bin Salmana ze stycznia br., w któ-
rym była mowa o możliwości sprzedaży części 
udziałów był zaskoczeniem dla obserwatorów 
z branży. Decyzja może być podjęta w najbliż-
szych miesiącach, ale już została określona przez 
niektórych komentatorów jako „epokowa zmia-
na”. Według M. Salmana mimo załamania na 
rynku ropy gospodarka Arabii Saudyjskiej jest 
daleka od kryzysu, jednak pożądany jest dopływ 
dodatkowych funduszy i to mogą zapewnić ze-
wnętrzni inwestorzy. Przypuszczalnie w pierw-
szym etapie w ofercie znajdzie się 5% udziałów 
jednostek koncernu Aramco zajmujących się 
petrochemią i marketingiem. Nie wyklucza się 
w przyszłości rozszerzenia sprzedaży, jednak 
przy zachowaniu kontroli rządu nad koncernem.
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Rok 2016 na morzu 
nie zapowiada się dobrze

Ocena sytuacji w morskim sektorze nafto-
wym zawarta w prognozach opracowanych dla 
miesięcznika „Offshore” nie odbiega od ogólnej 
tendencji w przemyśle naftowym. Dominujące 
czynniki to zmniejszanie nakładów kapitało-
wych, zawieszenie decyzji o rozpoczęciu dużych 
projektów morskich, szczególnie głębokowod-
nych, presja cenowa w rywalizacji o kontrakty, 
których liczba spada. Ważnym elementem jest 
duży udział kosztownych projektów głęboko-
wodnych – według danych portalu Rigzone sta-
nowią one 60%, przy czym w Brazylii, Zatoce 
Meksykańskiej i północno-wschodniej Australii 
są to projekty ultragłębokowodne, czyli zlokali-
zowane na wodach o głębokości przekraczają-
cej 1500 m. Zwraca się uwagę na konieczność 
uwzględniania oprócz oczywistych elementów 
jak ryzyko geologiczne, również komercyjnego 
dostępu do infrastruktury i jeszcze bardziej nie-
przewidywalnego ryzyka politycznego mogą-
cego powodować regulacje fiskalne całkowicie 
zmieniające założenia projektu. W okresie, gdy 
cena ropy kształtowała się w przedziale 80-110 
dolarów rozpoczęto bardzo wiele projektów, 
które dzisiaj są nieuzasadnione. Wszystkie wy-
powiedzi koncentrują się na problemach prze-
mysłu naftowego w USA, nawiązują więc także 
do konkurencji ze strony inwestycji eksploatacji 
ropy z łupków. Przytoczono porównanie okresu 
zwrotu kosztów dla wiercenia z ropą z łupków, 
który wynosi 2-4 lata przy stopie zwrotu 25-
35%, podczas gdy koszt typowego wiercenia 
na morzu (zarówno w akwenie płytkim jak 
i głębokim) zwraca się po 11-14 latach, a stopa 
zwrotu jest jednocyfrowa. Obliczenia zostały 
wykonane przy założeniu powrotu ceny ropy 
do 65 dolarów dla ropy WTI i 70 dolarów dla 
ropy Brent. Jednocześnie wydłużył się okres od 
odkrycia do udostępnienia złoża od roku 2010 
z 5 do 10 lat. 

Wypowiedzi dla „Offshore” w przeważa-
jącej części zawierają oceny obecnego stanu 
sektora poszukiwań i eksploatacji na morzu, 
znacznie mniej jest zaleceń, jak wpłynąć na 
poprawę sytuacji i rzeczywistych prognoz. 
Podkreślane są różnice w reakcjach na niskie 
ceny ropy na lądzie i na morzu. Na lądzie spa-
dek ilości urządzeń wiertniczych przekracza 
50%, na morzu jest to 25%, bo cykl realizacji 
takich projektów jest dłuższy i redukcja ilości 
urządzeń trwa dłużej. Z drugiej strony tak po-
ważna część wydobycia ropy i gazu pochodzi 
ze złóż podmorskich, że niemożliwe jest bardzo 
radykalne ograniczenie projektów morskich. 
Działania wielkich koncernów z Zatoki Mek-

sykańskiej pokazują, że podążają one drogą 
firm na lądzie tworząc rankingi potencjalnych 
projektów inwestycyjnych według stopnia ry-
zyka i opłacalności. J. West widzi możliwości 
przyspieszenia prac i uzyskania oszczędności 
dzięki zastosowaniu takich nowych metod jak 
OneSubsea i Forsys Subsea. OneSubsea jest 
zintegrowanym systemem optymalizacji całego 
cyklu technologicznego od badań petrofizycz-
nych przez wiercenie, dowiercanie i eksploata-
cję z wykorzystaniem podwodnych urządzeń 
produkcyjnych i rozbudowanych systemów 
kontrolnych. System został opracowany przez 
Schlumberger i Cameron. Podobnym rozwiąza-
niem jest Forsys Subsea zaprojektowany przez 
FMC Technologies i Technip. Nie są one dotych-
czas zbyt szeroko rozpowszechnione, a mogły-
by przynieść wiele korzyści.

Agencja Deloitte uważa, że nie należy się 
spodziewać rychłego powrotu do wysokich cen 
ropy wnioskując z cen futures z terminem maj 
2020: obecnie prognozuje się 68 dolarów dla 
WTI, podczas gdy w listopadzie 2015 progno-
zowano 57 dolarów.

Kolejne protesty przeciwko 
Nord Stream 2

Mimo skarg kierowanych do Komisji Euro-
pejskiej przygotowania do budowy Nord Stream 
2 są kontynuowane i wobec tego przedstawi-
ciele 16 państw Unii zebrani w Wilnie 7 marca 
br. opublikowali ostrzeżenie, że Nord Stream 
2 może wywołać destabilizujące konsekwen-
cje geopolityczne. „Projekt, który jest obecnie 
w przygotowaniu, może stworzyć określone 
ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego 
w środkowej i wschodniej Europie. Byłoby to 
silne oddziaływanie na rozwój rynku gazowe-
go i schemat tranzytowej sieci gazowej w re-
gionie, szczególnie dla trasy przesyłowej przez 
Ukrainę.” Według agencji Reuters list został 
podpisany przez prezydenta Litwy i premierów 
Czech, Estonii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji 
i Węgier, miała się dołączyć również Chorwacja. 
List został wystosowany do przewodniczące-
go Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera. 
Sprawa Nord Stream 2 była przedmiotem żywej 
dyskusji na szczycie Unii w grudniu ub. roku, 
ale wtedy nie wprowadzono projektowanego 
zapisu, że nowe gazociągi w UE muszą spełniać 
zasady unii energetycznej i strategii bezpieczeń-
stwa energetycznego. Rozmowy o zagroże-
niach wynikających z budowy Nord Stream 2 
i możliwym zamknięciu trasy dostaw gazu przez 

Ukrainę były jednym z tematów wizyty niemiec-
kiego wicekanclerza Sigmara Gabriela w Polsce 
w styczniu br.

Niewiele odkryć w Europie
Aktywność poszukiwawcza w Europie, 

szczególnie na lądzie, nie jest zbyt intensyw-
na. W Wielkiej Brytanii wyniki próbnej eksplo-
atacji w otworze Horse Hill-1 położonym na 
północ od Londynu potwierdzają znaczenie 
tego odkrycia. W czasie 9,5-godzinnej próby 
uzyskano samoczynny, stabilny przypływ lekkiej 
ropy o ciężarze 0,8051 g/cm3 (40º API) w ilości 
ponad 62 t dziennie. Jest to ropa bezsiarkowa, 
bez zawartości wody i pochodzi z horyzontu 
o miąższości 24 m w wapieniach dolnego 
kimerydu na głębokości 900 m. Po zakończeniu 
prób złożowych w tym horyzoncie badane będą 
płytsze utwory portlandu na głębokości 614 m 
i górnego kimerydu na głębokości 839 m.

Wiercenie poszukiwawcze Laughton-1 
na wschodnim skłonie niecki Gainsborough 
(hrabstwo Lincolnshire) rozpoczęte w lutym 
br., zostało zakończone na głębokości 1700 m. 
Stwierdzono występowanie czterech horyzontów 
złożowych, ale zawartość węglowodorów była 
niewielka i zrezygnowano z rozszerzonego 
opróbowania. Otwór został zlikwidowany.

We Włoszech w wierceniu Miglianico-1 
uzyskano przypływ ok. 136 t/d ropy i 32 tys. 
m3/d gazu. Jest to ropa średnia o gęstości 
0,8550 g/cm3 (34º API). Horyzonty złożowe 
o miąższości ok. 100 m zalegają na głębokości 
4800 m. Inne odkrycia lądowe znajdują się 
w dolinie Padu. Więcej sukcesów odnotowano 
na morzu. Na południowym Adriatyku są 
to złoża Rovesti, Giove i Cygnus, na Morzu 
Jońskim znajdują się cztery już eksploatowane 
złoża, a w ich pobliżu odkryto trzy nowe. Nowe 
akumulacje węglowodorów stwierdzono też 
w Cieśninie Sycylijskiej.

W Grecji jedyny producent ropy naftowej 
Energean Oil & Gas zwiększył w 2015 r. produk-
cję o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim, 
głównie dzięki wydobyciu z dwóch złóż na wy-
spie Tasos w północnej Grecji. Obecnie rozpo-
częto nowy program 15 wierceń lądowych.

Zupełnie inaczej przedstawia się przyszłość 
poszukiwań naftowych we Francji. Koncern To-
tal w 2015 r. wydobywał 319 tys. t/d równo-
ważnika ropy naftowej, ale tylko niewielka część 
pochodziła z Francji. Rząd Francois Hollanda 
najpierw wstrzymał stosowanie szczelinowania 
hydraulicznego, a obecnie wprowadza dalsze 
ograniczenia wierceń. Na podstawie Energy 
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Transition Act, regulacji uchwalonych w sierpniu 
2015 r. i mających dokonać zmian w strukturze 
zużycia energii i promujących „zieloną energię”, 
w przyszłości wszystkie wnioski o wydanie 
koncesji na poszukiwania konwencjonalnych 
węglowodorów będą odrzucane. Według stanu 
z 1.07.2015 r. we Francji były 54 aktywne kon-
cesje i 130 wniosków koncesyjnych. Minister 
ekologii, zrównoważonego rozwoju i energii 
Segolene Royal uważa, że jest to logiczna od-
powiedź na długofalowe zadania w dziedzinie 
zużycia energii. Energy Transition Act przewidu-
je redukcję zużycia energii o 50% do roku 2050, 
w tym energii z paliw kopalnych o 30% do roku 
2030.

Bezpośrednie wskaźniki 
w wykrywaniu akumulacji 
węglowodorów 

W ostatnich latach dokonano znacznego 
postępu w analizie atrybutów sygnału sejsmicz-
nego i wykorzystaniu specyficznych cech zapi-
su do wykrywania akumulacji węglowodorów. 
Najlepsze wyniki uzyskano w badaniach sej-
smicznych na morzu, m. in. w Zatoce Meksy-
kańskiej. Są to głównie utwory trzeciorzędowe, 
słabiej skonsolidowane, w których wpływ nasy-
cenia gazem na własności sprężyste ośrodka jest 
większy i określanie bezpośrednich wskaźników 
węglowodorów (DHI-Direct Hydrocarbon Indica-
tor) przynosi dobre rezultaty. Rozpowszechniony 
jest pogląd, że na lądzie, w kompleksach pale-
ozoicznych, silniej skonsolidowanych, pomimo 
obecności gazu lub ropy zmiany impedancji są 
mniejsze i nie sprzyjają wykryciu bezpośrednich 
wskaźników. Geofizycy z Uniwersytetu Wright 
w Ohio postanowili sprawdzić sylurską formację 
Clinton i przeprowadzili badania w rejonie pod-
ziemnego magazynu gazu Gabor zbudowanego 
w wyeksploatowanym złożu gazu.  Ponieważ 
obserwacje wykonywano nad magazynem gazu 
w fazie napełnienia, otrzymany zapis sejsmiczny 
jest niewątpliwie wywołany obecnością gazu 
w skałach. Formacja Clinton to rzeczne osady 
deltowe, piaskowce z przeławiceniami łupków. 
Ten kompleks złożowy jest przykryty pakietem 
wapieni wenloku Packer Shell stanowiącym bar-
dzo dobre uszczelnienie i będącym jednocześnie 
przewodnim horyzontem refleksyjnym.

Wykonano dwa krzyżujące się profile sej-
smiczne o długości 4,6 km i 4,2 km z wzbu-
dzaniem wibratorowym i rejestracją przy użyciu 
geofonów 10Hz. Kompleks Clinton nie stanowi 
wyraźnej granicy refleksyjnej, co przypuszczal-

nie wywołane jest tłumieniem przez wyższą 
granicę Packer Shell, lepiej rejestrowany jest 
strop starszej formacji Cincinnati, ale widocz-
ne jest zmniejszenie amplitudy poniżej stropu 
Clinton, w miejscu, gdzie profil przechodzi nad 
podziemnym magazynem gazu Gabor. Tłumie-
nie związane z obecnością gazu jest widoczne 
w zapisie refleksów powyżej i poniżej stropu 
Cincinnati. Nie tylko amplitudy, również zmiany 
częstotliwości są wskaźnikiem węglowodorów, 
bo zawartość gazu tłumi energię wysokoczęsto-
tliwościową i obniża częstotliwość dominującą. 
Obserwowano także wyraźne odwrócenie bie-
gunowości refleksów. Amplituda, uśredniona 
częstotliwość i częstotliwość chwilowa badane 
oddzielnie nie wystarczają jako bezpośrednie 
wskaźniki węglowodorów, powinny być roz-
patrywane łącznie z informacjami o tektonice 
i stratygrafii, innych parametrach sejsmicznych 
i warunkach pracy poziemnego magazynu 
gazu. Trzeba pamiętać, że badania sejsmiczne 
były wykonywane w fazie pełnego napełnienia 
zbiornika i ciśnienie gazu było większe od ci-
śnienia w złożu gazu w warunkach naturalnych. 
Autorzy opracowania stawiają tezę, że ano-
malie sejsmiczne nazwane przez nich „cieniem 
gazowym” są wywołane obecnością horyzontu 
gazonośnego w formacji Clinton. Wykorzystanie 
rejestracji „cieni gazowych”, czyli bezpośrednich 
wskaźników węglowodorów może zwiększyć 
zainteresowanie przemysłu paleozoicznym ba-
senem w Ohio. Jeśli wykorzystane zostaną rów-
nież archiwalne badania sejsmiczne 3-D z wy-
starczającą krotnością pokrycia, wyniki mogą 
być przydatne w odniesieniu do innych formacji 
geologicznych np. Trenton oraz akumulacji nie-
konwencjonalnych jak Utica lub Marcellus.

Liczba czynnych urządzeń 
wiertniczych w USA nadal spada

Statystyka „Oil & Gas Journal” podaje, że 
najniższą liczbę urządzeń w ruchu, czyli 488 
odnotowano w USA 23 kwietnia 1999 r. Teraz 
ten niekorzystny rekord został pobity i liczba urzą-
dzeń 18.03 br. spadła do 476. Spadek aktyw-
ności wiertniczej w USA trwa od wielu miesięcy. 
Pewnym sygnałem poprawy mogła być informa-
cja o tym, że liczba czynnych urządzeń wiertni-
czych w południowym Teksasie wzrosła o 2 sztuki 
i wynosi 217. Została ona powtórzona przez inne 
portale naftowe jako zapowiedź poprawy. Jednak 
wiadomość z Teksasu okazała się przedwczesna 
i tydzień później 12 urządzeń wyłączono z eks-
ploatacji i łączna liczba zmniejszyła się do 464.

Dotkliwe cięcia w wierceniach występują na 
całym świecie i w lutym br. czynnych było 1761 
urządzeń (1507-ląd i 254-morze), podczas gdy 
rok wcześniej pracowało 2986 urządzeń (2607-
ląd i 379-morze).

Wstrzymanie ustawy 
Clean Power Act

Wnioskodawcy z 27 stanów sprzeciwiają 
się planowanemu ograniczeniu produkcji ener-
gii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach 
opalanych węglem, co przewiduje ustawa 
Clean Power Act przygotowana przez Agencję 
Ochrony Środowiska. Zdaniem wnioskodawców 
spowoduje to utratę wielu miejsc pracy i osła-
bienie krajowego systemu energetycznego i dla-
tego złożyli pozew w Sądzie Najwyższym USA. 
Sąd postanowieniem z 9 lutego br. wstrzymał 
wprowadzenie ustawy Clean Power Act. Zwłoka 
ma obowiązywać do czasu rozpatrzenia pozwu, 
co może nastąpić pod koniec br. Stanowisko 
Sądu Najwyższego popierane jest przez sektor 
energetyczny i górniczy oraz Izbę Handlową. 
Pojawiły się też zarzuty, że Agencja Ochrony 
Środowiska przekroczyła swoje kompetencje, 
a straty przewyższą spodziewane korzyści. Z ko-
lei organizacje naftowe i gazownicze wyrażają 
obawy, czy wysokie wymagania w zakresie 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla przewi-
dywane w Clean Power Act nie przeszkodzą 
w przestawieniu elektrowni węglowych na za-
silanie gazem ziemnym.

Jerzy Zagórski
Źródła: Baker Hughes, euractiv.com, Hart’s E&P, 
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 

Journal, Reuters, Rigzone, World Oil.

Zmiany w składzie Zarządu 
Grupy LOTOS S.A.

13 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Gru-
py LOTOS S.A. zdecydowała o odwołaniu ze 
składu Zarządu Spółki Pawła Olechnowicza, 
prezesa Zarządu oraz Zbigniewa Paszkowicza 
i Marka Sokołowskiego, wiceprezesów Zarzą-
du. W Zarządzie pozostali Maciej Szozda oraz 
Mariusz Machajewski.
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Rada Nadzorcza zdecydowała o czasowym 
delegowaniu do pełnienia obowiązków prezesa 
Zarządu Roberta Pietryszyna. Będzie on pełnił 
obowiązki prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. 
bez wynagrodzenia.

W celu uzupełnienia składu Zarządu Rada 
Nadzorcza podjęła decyzję o wszczęciu konkur-
su na stanowiska prezesa Zarządu, wiceprezesa 
ds. Operacyjnych, wiceprezesa ds. Korporacyj-
nych oraz wiceprezesa ds. Strategii i Rozwoju.

LOTOS pierwszy w konkursie 
technologicznym

14 kwietnia br. Grupa LOTOS została 
uhonorowana pierwszym miejscem i tytułem 
„Lider 2015” w konkursie technologicznym or-
ganizowanym przez Gazetę Bankową. Spółka 
została doceniona w kategorii: energetyka, pa-
liwa, chemia za opracowanie i wdrożenie in-
nowacyjnego systemu identyfikacji wizualnej.

– To przykład modelowego rozwiązania 
łączącego potrzeby biznesu z możliwościami IT. 
System został stworzony w oparciu o SharePoint 
– mówi Mirosław Białoś, opiekun projektu, st. 
specjalista w Biurze Zarządzania Marką Grupy 
LOTOS S.A. – Elektroniczny system identyfikacji 
wizualnej (e-SIW) jest centralną bazą danych 
elementów, zasad i wytycznych dla pracow-
ników marketingu, sponsoringu, komunikacji, 
handlu czy produkcji. Umożliwia efektywną ko-
munikację oraz monitorowanie realizacji zadań, 
wynikających z zakresu obowiązków i roli po-
szczególnych użytkowników w systemie.

W Grupie Kapitałowej LOTOS powstają 
znaczne ilości materiałów związanych z działal-
nością handlową oraz promocyjno-reklamową. 
Wspierane są wszystkie obszary działalności, 
niezależnie od tego, czy jest to np. komunikacja 
strategicznego Projektu EFRA, promocje na sta-
cjach paliw sieci LOTOS czy sponsoring Repre-
zentacji Polski w piłce nożnej. Zasoby systemu 
identyfikacji wizualnej to 40 ksiąg identyfikacji 
wizualnej, ponad 50 tys. plików w 2,5 tys. ka-
talogach używanych przez ponad dwustu użyt-
kowników wewnętrznych w Grupie Kapitałowej 
LOTOS oraz partnerów zewnętrznych.

Pomysł oraz przykład dobrej współpracy 
biznesu z informatyką w realizacji tego inno-
wacyjnego projektu przez Grupę LOTOS, i przy 
współpracy z firmą ISCG, został zauważony i 
doceniony przez Nintex Co. (USA) – partnera 
Microsoftu i jednego ze światowych liderów 
we wdrażaniu oprogramowania, wspierającego 
procesy biznesowe i automatyzację przepły-

wów pracy. Grupa LOTOS z projektem realizacji 
i wdrożenia platformy e-SIW dołączyła do listy 
Success Stories Highlighting Saved Time and 
Money.

To 14. edycja konkursu, w którym nagro-
dzono najbardziej innowacyjne produkty i roz-
wiązania IT wdrożone w 2015 r. w firmach i 
instytucjach najdynamiczniej rozwijających się 
sektorów polskiej gospodarki. Laureatami tego-
rocznego konkursu technologicznego „Gazety 
Bankowej” – Lider 2015 w kategorii energetyka, 
paliwa, chemia zostały kolejno Grupa LOTOS, 
TAURON Obsługa Klienta oraz PKN ORLEN.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

Najlepsze pomysły z całego świata 
zasilą innowacje w PKN ORLEN

PKN ORLEN rozstrzygnął pierwszy – tej 
skali – globalny konkurs crowdsourcingowy, 
zainicjowany przez polską firmę. Spośród 
projektów zgłoszonych przez firmy, uczelnie 
i ośrodki badawcze z całego świata wytypo-
wano trzy najlepsze rozwiązania. Ich autorzy 
pochodzą z Polski, Indii i Niemiec.  Zwycięzcy 
otrzymali po 10 tys. euro, a także zostali za-
proszeni do rozmów nad kontynuowaniem 
współpracy z PKN ORLEN. Wybrane koncepcje, 
zgodnie z założeniami konkursu, mają za za-
danie zwiększenie efektywności energetycznej 
procesów produkcyjnych w rafinerii.

Podmioty, które zaproponowały najciekawsze 
i najbardziej innowacyjne rozwiązania techno-
logiczne pozwalające na efektywny odzysk i za-
gospodarowanie niskotemperaturowego ciepła 
z kolumn destylacji to polska firma PWPO-T PRO-
MONT będąca liderem polsko-szwedzkiego kon-
sorcjum, specjalizujące się w inżynierii chemicznej, 
indyjskie biuro projektowe Guha Industries Cana-
da oraz niemiecki ośrodek badawczy ILK Dresden.

– Zarówno zainteresowanie konkursem ze 
strony innowatorów z całego świata, jak i poziom 
merytoryczny proponowanych rozwiązań przeszły 
nasze oczekiwania i potwierdziły skuteczność 
crowdsourcingu jako narzędzia do szybkiego 
pozyskiwania innowacji. Szczególnie cieszy, że 
wśród najlepszych propozycji z całego świata zna-
lazła się również ta przedstawiona przez rodzimy 
podmiot. Doskonale wpisuje się to w nasze po-
dejście do innowacji. Jako największa polska firma 

czujemy się bowiem zobligowani nie tylko do po-
szukiwania nowych rozwiązań technologicznych 
na potrzeby naszej działalności, ale też do sty-
mulowania wzrostu innowacyjności całej polskiej 
gospodarki – powiedział Wojciech Jasiński, prezes 
Zarządu PKN ORLEN.

Podczas wieloetapowej analizy eksperckiej 
zrealizowanej przez pracowników PKN ORLEN, 
ocenie poddawano między innymi innowacyj-
ność technologiczną poszczególnych rozwiązań, 
kompletność projektu, ich efektywność ekono-
miczną,  potencjał implementacyjny oraz wymiar 
rozwojowy, ale też doświadczenie podmiotów we 
wdrożeniu projektów o podobnej skali. Wyróżnio-
ne zostały zarówno rozwiązania komercyjne, jak 
i technologie prototypowe, wymagające dalszych 
badań i rozwoju. Wytypowane projekty charakte-
ryzuje również wysokie zróżnicowanie technolo-
giczne, a przy wdrożeniu pozwolą one na dużą 
elastyczność w odzysku ciepła i produkcji m.in. 
energii elektrycznej, pary i chłodu – mediów szero-
ko wykorzystywanych w procesach rafineryjnych.

– Obecnie ponad 70% kosztów w Downstre-
am to koszty energii. Koszty zużyć energetycznych 
są i będą miarą konkurencyjności firm naftowych 
w Europie. Poprzez zaadresowanie problemu za-
gospodarowania ciepła niskotemperaturowego 
otwieramy obszar, który obecnie na świecie nie 
jest wykorzystywany, a który w kolejnych latach 
będzie poważnym wyzwaniem dla dużych pro-
ducentów przemysłowych. Warto podkreślić iż 
w samej GK ORLEN istnieje potencjał  do aplikacji 
konkursowych rozwiązań na aż 7 instalacjach. Po-
przez tę i szereg innych realizowanych inicjatyw 
PKN ORLEN może stać się liderem innowacji w tej 
dziedzinie  – powiedział Krystian Pater, członek 
Zarządu PKN ORLEN ds. Produkcji.

Innowacyjna formuła otwartego konkursu, 
pozwalającego na pozyskiwanie najlepszych 
pomysłów z całego świata, została wsparta no-
woczesnymi narzędziami komunikacji. Oprócz 
wykorzystania wiodącej platformy crowdsour-
cingowej NineSigma, posiadającej ponad 2,5 
mln aktywnych użytkowników i organizującej 
konkursy dla takich podmiotów jak np. NASA, GE 
czy BASF, Koncern komunikował szeroko konkurs 
również w mediach międzynarodowych oraz na 
platformach społecznościowych. W efekcie infor-
macja o projekcie dotarła poprzez media do grupy 
ok. 250 tys. sprofilowanych odbiorców na całym 
świecie, a poprzez kampanię na Twitterze do bli-
sko 2,5 mln użytkowników

Cieszymy się, że mogliśmy połączyć PKN 
ORLEN z dostawcami najlepszych rozwiązań na 
całym świecie i we własnym kraju w obszarze tak 
wymagających rozwiązań technologicznych. Kon-
kurs ten  jest doskonałym przykładem tego, jak 
otwarte innowacje mogą pomóc firmom  takim 
jak PKN ORLEN znaleźć rozwiązania najtrudniej-
szych problemów technologicznych, z których 
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ostatecznie będzie mogło skorzystać całe spo-
łeczeństwo – powiedział Rick Wielens, prezes 
europejskiego oddziału NineSigma.

W przypadku zadawalających efektów ko-
lejnych etapów negocjacji, PKN ORLEN zamierza 
wykorzystać doświadczenia zebrane podczas re-
alizacji projektu w kolejnych inicjatywach z za-
kresu open innovation, zmierzających zarówno 
do poszukiwania nowych rozwiązań technolo-
gicznych, jak i wzmocnienia kultury innowacyj-
ności koncernu.

Centrum Prasowe
PKN Orlen

CEEP w Waszyngtonie: Europa 
Centralna gotowa na partnerstwo 
gazowe z USA

Stany Zjednoczone mogą odegrać istotną 
rolę we wzmacnianiu i dywersyfikacji euro-
pejskich rynków energii. Przekonywał o tym 
Marcin Bodio, dyrektor zarządzający Cen-
tral Europe Energy Partners (CEEP), podczas 
Transatlantyckiej Konferencji nt. Energii, jaka 
miała miejsce w Waszyngtonie.

CEEP reprezentuje w Brukseli i na forum mię-
dzynarodowym sektor energii i przemysł energo-
chłonny z Europy Centralnej. Występując przed 
czołowymi przedstawicielami amerykańskiego 
sektora energii, Marcin Bodio podkreślał rolę 
amerykańskiego gazu i ropy naftowej dla Europy.

– Nie możemy pozwolić na powtórkę z roku 
2009, kiedy to w wyniku sporu między Ro-
sją a Ukrainą dostawy gazu do Europy zostały 
wstrzymane na prawie dwa tygodnie. Nasz re-
gion jest dziś w lepszej sytuacji niż przed siedmio-
ma laty, m.in. dzięki potencjałom terminali LNG 
w Świnoujściu, litewskiej Kłajpedzie, a w niedale-
kiej perspektywie – także na chorwackiej wyspie 
Krk. Mimo to w dalszym ciągu Europa Centralna 
jest w niemal dwóch trzecich zależna od rosyj-
skiego dostawcy, podczas gdy w zachodniej czę-
ści kontynentu ma on zaledwie 20-proc. udział 
w rynku – podkreślał Marcin Bodio.

Wprawdzie poziom zależności od ze-
wnętrznych dostaw gazu w Europie Zachodniej 
(UE-15) wynosi średnio 90 proc. i jest wyższy 
niż w Europie Centralnej (UE-11), która sprowa-
dza średnio 72 proc. tego surowca, to jednak 
atutem zachodniej części kontynentu jest sze-

roka baza dostawców i dobrze rozwinięta sieć 
połączeń infrastrukturalnych.

– Chcemy osiągnąć podobny stan w Euro-
pie Centralnej – stąd aktywność CEEP w Wa-
szyngtonie. Jeśli chodzi o infrastrukturę, ak-
tywnie działamy na rzecz budowy Korytarza 
Północ–Południe, w wyniku którego powstanie 
spójna sieć gazociągów i interkonektorów, roz-
ciągającą się od Morza Bałtyckiego po wybrze-
że Adriatyku. To ważne nie tylko w kontekście 
perspektyw na dostawę amerykańskiego gazu 
do Europy, ale też rozważanej na nowo budowy 
gazociągu Baltic Pipe z Norwegii do Polski. Nie 
możemy pozwolić, by istniejący już gazociąg 
Nord Stream – a potencjalnie także Nord Stream 
2 – stały się narzędziem szantażu wobec UE.

W opinii dyrektora zarządzającego CEEP, 
amerykańscy producenci gazu mają obecnie 
wyjątkową szansę na zdobycie nowych rynków 
w Europie. Jego zdaniem, w przyszłości może to 
być dla nich dużo trudniejsze.

– Na stale globalizujący się rynek gazu wej-
dą prawdopodobnie nowi producenci – przede 
wszystkim z Australii i Iranu. Dla Europy to do-
bra wiadomość, bo przyczyni się do zwiększenia 
podaży i obniżenia cen. Być może już w połowie 
roku koszt pozyskania gazu na Starym Kontynen-
cie nie przekroczy 150 dol. za 1000 m3. Dodat-
kowo Unia Europejska pracuje nad strategią do-
staw i magazynowania LNG, o stworzenie której 
CEEP aktywnie zabiegał w Brukseli. To wiązać 
się będzie z dalszym wzmacnianiem infrastruk-
tury przesyłowej, głównie w Europie Centralnej. 
Wspólnym celem instytucji unijnych i organizacji 
branżowych, takich jak CEEP, jest obecnie zapew-
nienie wszystkim krajom członkowskim UE rów-
nych szans na dostawy LNG. Jesteśmy gotowi na 
partnerstwo gazowe z USA, ale strategiczny ruch 
leży po stronie naszych amerykańskich partnerów 
– dodał Marcin Bodio.

Jan Jujeczka
CEEP

GAZ-SYSTEM S.A. rozpoczyna 
raportowanie zgodnie z REMIT

GAZ-SYSTEM S.A. uzyskał status RRM (Re-
gistered Reporting Mechanism) pozwalający 
na samodzielne raportowanie danych zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzenia REMIT.

Rozporządzenie REMIT (1227/2011) doty-
czące przejrzystości funkcjonowania rynku energii 
elektrycznej i gazu  ziemnego oraz uzupełniające 
go Rozporządzenie Wykonawcze (1348/2014), 
wprowadzają szereg wymagań sprawozdawczych, 

w tym m.in. wymóg przekazywania przez opera-
torów systemów przesyłowych danych podstawo-
wych oraz handlowych dotyczących kontraktów  
na przesył gazu ziemnego zawieranych w wyniku 
pierwotnej alokacji zdolności przesyłowych.

GAZ-SYSTEM S.A. podjął decyzję o samo-
dzielnym przekazywaniu danych wymaganych 
Rozporządzeniem REMIT ze względu na dbałość 
o bezpieczeństwo i kontrolę nad danymi naszych 
klientów. Przygotowany przez nas mechanizm ra-
portujący z sukcesem przeszedł wieloetapową re-
jestrację w ACER, dzięki czemu jesteśmy gotowi do 
raportowania dla grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM 
S.A. i wypełniania od 7 kwietnia 2016 r. wszystkich 
obowiązków sprawozdawczych, które nakłada na  
operatorów systemów przesyłowych Rozporzą-
dzenie REMIT – podkreśla Piotr Bagiński, zastępca 
dyrektora Pionu Rynku Gazu i kierownik Zespołu 
odpowiedzialnego za przygotowanie GAZ-SYSTEM 
S.A. do raportowania zgodnie z REMIT.

W celu wypełnienia obowiązków sprawoz-
dawczych GAZ-SYSTEM S.A. przygotował system 
informatyczny, który po pozytywnym zaliczeniu sze-
regu testów technicznych i weryfikacji wymaganej 
dokumentacji, w marcu br. został zarejestrowany 
przez Agencję ds. Współpracy Regulatorów Rynku 
Energii (Agency for the Cooperation of Energy Re-
gulators, ACER) i jako drugi podmiot w Polsce, uzy-
skał status RRM (Registered Reporting Mechanism). 
Oznacza to, że od 7 kwietnia br. GAZ-SYSTEM S.A. 
będzie samodzielnie raportował do ACER poprzez 
RRM GAZ-SYSTEM:

– dane podstawowe (związane z przesyłem 
gazu ziemnego, tj. dane dotyczące nominacji oraz 
ostatecznych renominacji zakontraktowanej zdol-
ności, określające tożsamość użytkowników syste-
mu i zaalokowane ilości) oraz 

– dane handlowe (umowy przesyłowe oraz 
przydziały zdolności / przepustowości uzyskane 
przez klientów GAZ-SYSTEM S.A. oraz zakupy gazu 
ziemnego na potrzeby własne operatora realizowa-
ne na rynku pozagiełdowym). 

Przekazywanie danych do ACER będzie odby-
wać się w zakresie  określonym w Rozporządzeniu 
Wykonawczym (1348/2014) i na podstawie stan-
dardów wyznaczonych przez ACER dla podmiotów 
połączonych z systemem ARIS (ACER’s REMIT Infor-
mation System). ARIS  to  zarządzany przez ACER 
centralny system informatyczny odpowiadający za 
przetwarzanie i analizę raportowanych danych.

RRM GAZ-SYSTEM będzie raportował dane 
GAZ-SYSTEM S.A. jako operatora systemu przesy-
łowego i spółki zależnej Polskie LNG S.A w zakresie  
danych wymaganych na podstawie Rozporządze-
nia REMIT w związku z funkcjonowaniem Termina-
lu LNG  w Świnoujściu.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
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Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

stanisław szafran Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium
30.03.2016 r. w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Rady Fundacji Muzeum im. Igna-
cego Łukasiewicza w Bóbrce. 
7.04.2016 r. odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Delegatów Oddziału SITPNiG w Kato-
wicach. 
14.04.2015 r., w siedzibie Zarządu 
Głównego SITPNiG w Krakowie, ul. Lubicz 
25, odbyło się posiedzenie Prezydium Zarzą-
du Głównego SITPNiG. 
14.04 2015 r. w siedzibie Zarządu 
Głównego SITPNiG w Krakowie, ul. Lubicz 
25, odbyło się posiedzenie Rady Programo-
wej i Komitetu Organizacyjnego XI Polskiego 
Kongresu Naftowców i Gazowników.
22.04.2016 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Delegatów Oddziału SITPNiG 
w Sanoku oraz obchody Jubileuszu 70-lecia 
Oddziału. 
22.04.2016 r. odbyło się Walne Zgro-
madzenie Delegatów Oddziału SITPNiG 
w Zielonej Górze

70 lat
Anna Michalska z Oddziału w Gdańsku w dniu 4.03.2016

Irena Grabowa z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 6.03.2016
Andrzej Kozera z Oddziału w Warszawie II w dniu 03.09.2016
Henryk Kurowski z Oddziału w Poznaniu w dniu 10.03.2016

Danuta Grabowiecka z Oddziału we Wrocławiu w dniu 10.03.2016
Ryszard Badach z Oddziału w Tarnowie w dniu 10.03.2016

Roman Słowik z Oddziału w Sanoku w dniu 10.03.2016
Józef Pawłowski z Oddziału w Warszawie II w dniu 11.03.2016

Elżbieta Nowak z Oddziału w Poznaniu w dniu 16.03.2016
Zygmunt Pażucha z Oddziału w Pile w dniu 21.03.2016

Krystyna Winiarska z Oddziału w Poznaniu w dniu 28.03.2016
Stanisław Bachta z Oddziału w Sanoku w dniu 30.03.2016

Jan Marcinkowski z Oddziału w Pile w dniu 30.03.2016
Ryszard Pieniążek z Oddziału w Gdańsku w dniu 4.04.2016.

Wacław Wybudowski z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 7.04.2016
Krystyna Maciurzyńska z Oddziału w Krakowie w dniu 8.04.2016.

Teresa Ryguła-Młynarska z Oddziału w Warszawie II w dniu 10.04.2016
Wiesław Zelba z Oddziału w Warszawie II w dniu 12.04.2016

Zofia Wałęcka z Oddziału w Sanoku w dniu 15.04.2016
Urszula Koch z Oddziału we Wrocławiu w dniu 16.04.2016

Elżbieta Dąbrowska-Żurawik z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 22.04.2016
Elwira Jackowiak z Oddziału w Poznaniu w dniu 24.04.2016

Grzegorz Romanowski z Oddziału w Poznaniu w dniu 24.04.2016
Elżbieta Szafranek z Oddziału w Poznaniu w dniu 26.04.2016
Anna Lisiak z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 28.04.2016.

75 lat
Maria Płocic z Oddziału w Sanoku w dniu 7.3.2016

Ryszard Sałaciński z Oddziału w Warszawie II w dniu 23.03.2016
Ryszard Wrzosek z Oddziału w Gdańsku w dniu 25.03.2016
Stanisław Szafran z Oddziału w Krakowie w dniu 05.04.2016

Andrzej Stępniowski z Oddziału w Krakowie w dniu 10.04.2016
80 lat

Marian Banasik z Oddziału w Krakowie w dniu 23.03.2016 
85 lat

Franciszek Januś z Oddziału w Krośnie w dniu 7.04.2016
Marian Bulwan z Oddziału w Sanoku w dniu 14.04.2016

Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów Oddziału SITPNiG 
w Katowicach

7 kwietnia 2016 r. o godz. 11.30 
w Sali Klubowej Restauracji „Pod 
Kasztanami” w Zabrzu, odbyło się 
Walne Zgromadzenia Sprawozdaw-
czo-Wyborcze Delegatów Oddziału 
SITPNiG w Katowicach. 

26 delegatów wybranych podczas zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych 6 kół zakładowych 
podsumowało działalność Oddziału w kończą-
cej się kadencji lat 2012 – 2016. Sprawozdanie 
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z działalności Oddziału za upływającą kadencję 
złożył prezes ustępującego Zarządu Oddziału  Hen-
ryk Kurek, eksponując dorobek Oddziału w minio-
nej kadencji oraz zasugerował kierunki działalności 
w nowej kadencji. W sprawozdaniu Henryk Kurek 
zwrócił uwagę na problemy działalności Stowarzy-
szenia wynikające głównie z toczącej się restruk-
turyzacji przemysłu naftowego i gazowniczego. 
Skutkiem tego spada liczba członków i kół Stowa-
rzyszenia, ale równocześnie występujące trudności 
umacniają działające ogniwa SITPNiG.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału  
oraz ocenę działalności Oddziału w dobiegają-
cej końca kadencji przedstawiła przewodniczą-
ca Komisji Rewizyjnej Oddziału Barbara Kranz. 
Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie oceniła 
działalność Zarządu Oddziału oraz wszystkich 
jego jednostek strukturalnych we wszystkich 
latach ubiegłej kadencji i wniosła o udzielenie 
absolutorium dla Zarządu Oddziału. W dyskusji 
uczestnicy WZDO zwracali uwagę na zmieniające 
się warunki działania Stowarzyszenia oraz na ko-
nieczność dostosowania form pracy kół i Zarządu 
Oddziału do obowiązujących państwowych prze-
pisów prawnych oraz norm regulujących funkcjo-
nowanie zakładów i instytucji, w których istnieją 
struktury SITPNiG. Podczas dyskusji wskazywa-
no kierunki działalności Stowarzyszenia, które 
w obecnym otoczeniu możliwe są do wdrożenia 
oraz osiągnięcia sukcesu. Walne Zgromadzenie 
udzieliło jednomyślnie absolutorium ustępują-
cemu Zarządowi Oddziału, a następnie wybrało 
władze i organy Oddziału na nową kadencję.

W wyniku procedury wyborczej wybrane zo-
stały nowe władze Oddziału SITPNiG w Katowi-
cach na kadencję 2016 - 2020 oraz delegatów na 
XXXIX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Delegatów SITPNiG. Prezesem Oddziału na nową 
kadencję został wybrany Wojciech Janocha.

Na pierwszych posiedzeniach władze Od-
działu ukonstytuowały się następująco:

Zarząd Oddziału:
1. Wojciech Janocha - prezes,
2. Henryk Kurek - członek,
3. Alicja Lipa - członek,

4. Danuta Ostrowska - członek,
5. Andrzej Rudzki - członek.
Przewodniczący kół zakładowych:
6. Janina Lukasek-Bularz,
7. Grzegorz Marczyk,
8. Stanisław Kaciak,
9. Franciszek Pigula,
10. Stanisław Skalny,
11. Mirosław Szczygieł.
Komisja Rewizyjna Oddziału:
1. Barbara Kranz - przewodniczaca,
2. Dariusz Dudziak - zastępca 
 przewodniczącej,
3. Małgorzata Krzywoń - sekretarz.
Sąd Koleżeński Oddziału:
1. Rudolf Heczko - przewodniczący,

2. Robert Banasik - zastępca 
 przewodniczącego,
3. Mirosław Stec - zastępca 
 przewodniczącego,
4. Grzegorz Stokłosa - sekretarz.
Delegaci na XXXIX Walny Zjazd 
Delegatów SITPNiG:
1. Wojciech Janocha,
2. Henryk Kurek,
3. Alicja Lipa,
4. Franciszek Pigula,
5. Mirosław Szczygieł.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Wojciech Janocha – nowy prezes Oddziału SITPNiG w Kato-
wicach. Fot. S. Szafran

Zarząd Oddziału SITPNiG w Katowicach wybrany na kadencję 2016 - 2020. Fot. S. Szafran

Komisja Rewizyjna Oddziału SITPNiG w Katowicach wybrana na kadencję 2016 - 2020. Fot. S. Szafran

Sąd Koleżeński Oddziału SITPNiG w Katowicach wybrany na kadencję 2016 - 2020.  Fot. S. Szafran
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46. posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

30 marca 2016 r. w sali konfe-
rencyjnej  Polskiego Koncernu Naf-
towego ORLEN S.A. w Warszawie 
odbyło się XLVI  posiedzenie Rady 
Fundacji Bóbrka. Posiedzeniu prze-
wodniczył Czesław Bugaj – prezes 
Rady Fundacji. 

Obok spraw proceduralnych głównymi te-
matami posiedzenia były:
• Informacja z działalności Zarządu Fundacji 

Bóbrka od ostatniego posiedzenia Rady.
• Ukonstytuowanie się Rady Fundacji Bóbrka 

– wybór wiceprezesa Rady;
• Informacja Zarządu o bieżącej działalności 

Fundacji Bóbrka;
• Przedstawienie sprawozdania merytorycz-

nego z działalności Zarządu Fundacji Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza za rok 2015;

• Przedstawienie sprawozdania finansowe-
go z działalności Zarządu Fundacji Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego im. Ignacego Łukasiewicza za okres 
01.01.2015 – 31.12.2015 roku;

• Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podję-
cie uchwały o przyjęciu sprawozdania me-
rytorycznego z działalności Fundacji Bóbrka 
oraz sprawozdania finansowego Fundacji 
Bóbrka za rok 2015;

• Przedstawienie sprawozdania z działalności 
Rady Fundacji Bóbrka za rok 2015;

• Dyskusja nad sprawozdaniem oraz podjęcie 
uchwały o przyjęciu sprawozdania z działal-
ności Rady Fundacji Bóbrka za 2015 r.;

• Ocena pracy i premia dla Zarządu Fundacji 
za IV kw. 2015 r.

Informację o działalności Muzeum w IV kwartale 
2015 r. i I kwartale 2016 r. przedstawił Bohdan 
Gocz – prezes Zarządu Fundacji Bóbrka. Spośród 
ważniejszych działań Zarządu ostatnich tygodni 
na uwagę zasługuje:
1. Gruntowne czyszczenie i przeglądy ekspo-

zycji w Domu Łukasiewicza (lampy naftowe) 
oraz w multimedialnej sali ekspozycji badań 
wydobycia i rozsyłu gazu ziemnego w pa-
wilonie wystawowym.

2. Przeprowadzenie konkursu fotograficznego 
pt. „Przemysł naftowy w obiektywie”.

3. Zakończenie prac przy zadaniu: „Remont 
i przebudowa Domu Ignacego Łukasiewi-
cza w Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego w Bóbrce – etap I część 2”.

4. Wykonanie nowych przyłączy sieci gazowej 

do 6 obiektów Muzeum.
5. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonaw-

cą i rozpoczęcie prac przy wykonaniu mul-
timedialnych ekspozycji w budynkach kuźni 
i warsztatu.

6. Wydanie kolejnego numeru kwartalnika 
„Wiek Nafty” (4/2015) i przygotowanie do 
druku następnego numeru pisma (1/2016).

7. Ogłoszenie IX edycji konkursu plastycznego 
pt. „Co wiemy o ropie naftowej?”

8. Opracowanie i wydanie nowego przewodni-
ka po muzeum w wersji polskiej i angielskiej.

9. Przygotowanie i wydrukowanie materiałów 
promocyjnych i reklamowych muzeum.

10. Pozyskanie od EXALO DRILLING S.A. windy 
pomiarowej na podwoziu GAZ 66.

Ponadto w obiektach muzeum organizowane 
były okolicznościowe spotkania i imprezy zwią-
zane z tradycjami górniczymi:
• Górnicza „Karczma Piwna Oddziału SITPNiG 

w Krośnie;
• Prezentacja programu „Dolina Wisłoki” 

(Gmina Chorkówka);

• Barbórka Instytut Nafty i Gazu;
• Walne zebranie LGD „Kraina Nafty”.
Pracownicy muzeum uczestniczyli w konferen-
cjach na temat:
• „Architektura Krainy Nafty – zmarnowane 

dziedzictwo” organizowanej przez Pań-
stwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kro-
śnie z referatem „W cieniu wiertniczych 
wież”;

• „Strategia zrównoważonego rozwoju tury-
styki magicznej krainy Łemków i Pogórzan 
na lata 2015 – 2020” w ramach projektu 
współfinansowanego przez Szwajcarię 
SWISS CONTRUBTION – „Karpaty Łączą”.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce  przyjęła do akceptującej wiadomości 
informację Zarządu Fundacji o działalności Fun-
dacji i funkcjonowaniu muzeum w minionym 
czasie.

W dyskusji zwrócono uwagę na utrzymu-
jącą się względnie wysoką ilość turystów zwie-
dzających muzeum oraz dobre opinie na temat 
prezentowanych ekspozycji i poszczególnych 
eksponatów.

Zarząd PGNiG S.A. odwołał ze składu Rady 
Fundacji Adama Chwieduka i Mieczysława Ja-
kiela, a do składu Rady powołał panów Michała 
Pełkę i Krzysztofa Pęcherskiego. W związku ze 
zmianami w składzie członków Rady, w wybo-
rach przeprowadzonych zgodnie ze Statutem 
Fundacji na wiceprezesa Rady Fundacji został 
wybrany Michał Pełka. 

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt. 3 Statutu 
Fundacji, przeanalizowała i oceniła przedsta-
wione przez Zarząd Fundacji: „Sprawozdanie 
merytoryczne z działalności Zarządu Fundacji 

Prezes Rady Fundacji Czesław Bugaj prowadzi obrady, obok członkowie Rady prof. Stanisław Rychlicki i Barbara Tęcza.  
Fot. S. Szafran

Podziękowanie Czesławowi Bugajowi za wieloletnie wspiera-
nie działalności Fundacji składa Bohdan Gocz - prezes Zarzą-
du. Fot. S. Szafran
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Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce” oraz 
„Sprawozdanie finansowe Fundacji Bóbrka” za 
okres 01.01.2015 – 31.12.2015. Rada Fundacji 
pozytywnie oceniła działalność Zarządu Fundacji 
w roku 2015, stwierdzając postęp w organiza-
cji pracy muzeum oraz pracach inwestycyjnych, 
konserwatorskich i remontowych na obiektach 

Spotkanie przedstawicieli ZG SITPNiG 
z Piotrem Woźniakiem – prezesem Zarządu
PGNiG SA

4 marca 2016 r. w sali konferen-
cyjnej PGNiG S.A. w Warszawie 
odbyło się spotkanie Piotra Woźnia-
ka – prezesa Zarządu PGNiG SA, 
z przedstawicielami Zarządu Głów-
nego Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go prof. dr hab. inż. Stanisławem Ry-
chlickim – prezesem SITPNiG i dr 
inż. Stanisławem Szafranem – sekre-
tarzem generalnym SITPNiG.

Inicjatywa spotkania wyszła ze strony 
przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG 
i została przyjaźnie przyjęta przez prezesa Piotra 
Woźniaka.

Podczas spotkania przedstawiciele Zarzą-
du Głównego SITPNiG przekazali prezesowi 
informacje o jubileuszu 70-lecia i działalności 
Stowarzyszenia w minionym okresie, wynikach 
i problemach działalności w ostatnim roku oraz 
zamierzeniach na najbliższy czas. Rozmowa 
odbywała się w atmosferze przyjaźni i pełnego 
zrozumienia współczesnych problemów pol-

muzealnych, przy równoczesnej oszczędnej 
i racjonalnej gospodarce funduszami Fundacji. 
Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce podjęła uchwałę o przyjęciu przedło-
żonych sprawozdań i wyraziła uznanie Zarządo-
wi oraz całemu zespołowi pracowników Funda-
cji za działalność w roku 2015.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt 3 Statutu 
Fundacji, postanowiła przyjąć przedłożone przez 
sekretarza Rady „Sprawozdanie z działalności 
merytorycznej Rady Fundacji w roku 2015”. 
Przyjęte sprawozdanie zostanie przedstawione 
Fundatorom.

W zakończeniu posiedzenia Czesław Bugaj 
– prezes Rady złożył oświadczenie, że zgodnie 
z przepisami prawa w kwietniu br. kończy swoją 
pracę zawodową w PKN ORLEN S.A. i przecho-
dzi na emeryturę, a w związku z tym nie będzie 
mógł reprezentować koncernu w Radzie Funda-
cji. Członkowie Rady Fundacji i Zarząd Fundacji 
złożyli Czesławowi Bugajowi serdeczne podzię-
kowania za udział w tworzeniu fundacji oraz ak-
tywne uczestniczenie w pracach Rady Fundacji 
od początku jej istnienia.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Rada Fundacji Bóbrka w chwilę po zakończeniu obrad. Fot. B. Gocz

skiego przemysłu naftowego i gazowniczego. 
W czasie spotkania przedstawiciele Zarządu 
Głównego SITPNiG wręczyli prezesowi ostatnio 
wydane „Vademecum Gazownika”, stanowią-
ce ważny element współpracy Stowarzyszenia 

z przemysłem, a ponadto poinformowali o or-
ganizowanym XI Polskim Kongresie Naftowców 
i Gazowników w Bóbrce. Ponadto przekazali 
prośbę o dalsze wspieranie działalności Stowa-
rzyszenia oraz Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce. Prezes z uznaniem odniósł się do 
działalności SITPNiG i jego dorobku i zadeklaro-
wał pełną współpracę PGNiG S.A. ze Stowarzy-
szeniem w ramach obowiązujących reguł praw-
nych i możliwości finansowych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Fot. arch. SITPNiG
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Jubileusz 25-lecia „Wieku Nafty”
25 lat temu przedstawiciele 

Głównej Komisji Historii i Muzeal-
nictwa Zarządu Głównego Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego wpisali 
do historii wydanie pierwszego nu-
meru czasopisma „WIEK NAFTY”, 
opatrzonego podtytułem: Zeszyty na-
ukowo-historyczne Muzeum Przemy-
słu Naftowego im. Ignacego Łukasie-
wicza w Bóbrce.

Pismo, którego pierwszy numer ukazał się 
w styczniu 1991 r. było redagowane i wyda-
wane przez zespół członków Stowarzyszenia 
pod przewodnictwem Józefa Sozańskiego. Cele 
i profil pisma zostały określone w słowie wstęp-
nym pierwszego numeru: „…Podstawowym 
celem naszego pisma jest szeroko pojęta popu-
laryzacja wszystkiego, co składa się na historię 
polskiego przemysłu naftowego. Zatem będzie-
my pisać o twórcach tego przemysłu, kopalniach 
ropy i gazu ziemnego, stosowanych technolo-
giach udostępniania złóż i wydobywania bitu-
minów, ich przeróbce, transporcie, o pierwszych 
spółkach naftowych, a wszystko to w kontekście 
historycznym. Szczególne miejsce poświęcimy 
Ignacemu Łukasiewiczowi oraz muzeum Jego 

imienia w Bóbrce ...”. Potwierdzeniem deklaracji  
przedstawionej we „wstępniaku” były zamiesz-
czone w tym numerze artykuły:

• Kazimierz Nycz – „Początki górnictwa 
naftowego w Polsce”;

• Józef Sozański – „Ignacy Łukasiewicz”;
• Stanisław Kondera – „Dzieje Kopalni Bó-

brka”;
• Józef Sozański – „Muzeum Przemysłu 

Naftowego w Bóbrce”.
Przez ćwierć wieku „WIEK NAFTY” przebi-

jało się do świadomości środowiska naftowego 
i gazowniczego oraz całego społeczeństwa nio-
sąc wiedzę o historii polskiego przemysłu nafto-
wego i gazowniczego, dając rzetelne świadec-
two historyczne o dokonaniach i osiągnięciach 
polskich naftowców i gazowników. W  tym cza-
sie wydano 91 numerów kwartalnika, w których 
zamieszczono artykuły o zróżnicowanej tematy-
ce historycznej: „Z kart historii”, „Ludzie polskiej 
nafty”, „Ze starych szpalt”, „Pamiętniki naftow-
ców”, „Ludzie nafty w karykaturze S. Kochan-
ka”, „Ludzie szczególnej pasji”, „Wychowanko-
wie o swych uczelniach”, „Biografie”, „Sławni 
naftowcy”, „Wspomnienia”, „Jubileusze”, „Tra-
dycje górnicze”, „Informacje wydawnicze”, „Ka-
lendarz historyczny”, „Z życia Muzeum” i in.

Pierwszy numer WIEKU NAFTY rozpoczął, 
praktycznie nieprzerwaną działalność czaso-

pisma. Z czasem nieco zmieniała się tytulatura 
i składy redakcyjne, uzupełniony został tytuł pi-
sma oraz unowocześniona szata edytorska, ale 
stały pozostał główny nurt programowy.

Z okazji tego doniosłego jubileuszu prezes 
SITPNiG – prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki 
i sekretarz generalny SITPNiG – dr inż. Stanisław 
Szafran złożyli w imieniu Zarządu Głównego 
SITPNiG na ręce redaktora naczelnego – prof. dr 
hab. inż. Jana Lubasia list gratulacyjny.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG



3,4(215)/2016
marzec, kwiecień

30

Oddział Zielona Góra po raz 
czwarty zorganizował Międzyszkol-
ny Konkurs Wiedzy o Patronie Igna-
cym Łukasiewiczu zorganizowany 
dla szkół zlokalizowanych na terenie 
działania zielonogórskich oddziałów 
PGNiG SA i SITPNiG. 

Gospodarzem tegorocznej edycji, która od-
była się w dniach 7-8 kwietnia, był Zespół Szkół 
Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie. Wzię-
ło w niej udział pięć szkół z: Krosna Odrzańskie-
go, Wrzosowa, Dębna, Garek i po raz pierwszy 
z Gniewina.

Co wiedzą o patronie?

W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Patronie Ignacym Łukasiewiczu wzięły udział szkoły z Krosna Odrzańskiego, Garek, 
Dębna, Wrzosowa i Gniewina. Fot. archiwum Oddziału

Pytania testowe dotyczyły życia prywatnego, zawodowego i działalności społecznej 
Igancego Łukasiewicza, uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat patrona ich szkół.  
Fot. Magdalena Wajda

Drużyny podczas uroczystego apelu otrzymały dyplomy, puchary i nagrody ufundowane 
przez Oddziały SITPNiG i PGNiG SA, wręczyli je przedstawiciele SITPNiG Ida Wujda i Joanna 
Krupnicka w asyście burmistrza Dębna Piotra Downara. Fot. Magdalena Wajda  

Podczas wizyty na KRNiGZ Dębno uczestnicy konkursu dowiedzieli się od kierownika zmiany 
Daniela Michniowskiego, jak przebiega wydobycie ze złoża BMB. Fot. Magdalena Wajda 

Informacje udzielone przez chemika Idę Wujdę i urządzenia, którymi dysponuje Laboratorium 
OK Gorzów Wlkp. zrobiło na uczniach i opiekunach duże wrażenie. Fot. Magdalena Wajda  

Uczestników konkursu wyłoniły etapy szkol-
ne. Młodzież w trzyosobowych zespołach rozwią-
zywała test dotyczący ich patrona, a także zada-
nia związane z górnictwem naftowym polegające 
m.in. na rozpoznaniu próbek ropy naftowej, siarki 
i wody złożowej, dopasowaniu nazw zasuw gło-
wicy eksploatacyjnej czy nazwaniu wskazanych 
elementów konika pompowego. 

W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła 
drużyna Szkoły Podstawowej w Garkach w skła-
dzie: Urszula Kusz, Natalia Czysta, Agata Lontzek, 
w kategorii gimnazjum – Zespół Szkół Stowarzysze-
nia Oświatowego w Dębnie w składzie: Iga Macio-
cha, Natalia Rybacka, Aleksandra Radziukiewicz. 

Podczas spotkania grupa odwiedziła Kopalnię 
Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno. Uczniowie 
mieli także okazję zapoznać się z Laboratorium 
Ośrodka Kopalń Gorzów Wlkp. i pracowniami ropy 
naftowej, gazu ziemnego i wód złożowych. 

Sympatyczne spotkanie było dla uczniów 
okazją do tego, by jeszcze lepiej poznać postać 
Ignacego Łukasiewicza i nawiązać nowe przy-
jaźnie, szkołom i nauczycielom dało możliwość 
wymiany doświadczeń. 

Magdalena Wajda
Zastępca Przewodniczącego 

Koła Zielona Góra
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2015 rokiem rocznic w Zespole Szkół 
im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie 
40-lecie nadania imienia szkole podstawowej, 20-lecie przekazania 
szkole podstawowej sztandaru, 5-lecie nadania imienia I sztandaru 
gimnazjum, 5-lecie zakończenia budowy szkoły i jej poświęcenia 

„Dar lat to prezent, na który nie 
można sobie zasłużyć i którego nie 
można sobie kupić. Nie można go 
też ukryć. Nie jest on dany wszyst-
kim w równej mierze. Zawiera ra-
dość, ale nie jest pozbawiony bólu, 
zawiera śmiech i łzy, przemijanie 
i wzrastanie. Dar ten trzeba przyj-
mować z wdzięcznością, dlatego że 
jest darem naszego życia” – te oto 
słowa były motywem przewodnim 
tegorocznych uroczystości jubileuszo-
wych w Zespole Szkół Im. Ignacego 
Łukasiewicza w Strachocinie 18 
grudnia 2015 roku. 

Ten szczególny dzień rozpoczął się mszą 
świętą pod przewodnictwem ks. prałata Józefa 
Niżnika odprawionej w intencji gości, społecz-
ności szkolnej i tych, którzy tworzyli jej historię. 
Następnie wszyscy udali się do budynku szkoły. 
Przed prezentacją programu artystycznego dy-
rektor Andrzej Cecuła w imieniu swoim, Rady 
Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu 
Uczniowskiego oraz pracowników szkoły przywi-

tał wszystkich gości. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Anna Hałas – wójt Gminy Sanok, dziekan 
dekanatu jaćmierskiego, proboszcz parafii w Stra-
chocinie – ks. prałat Józef Niżnik, przewodniczący 
Rady Gminy Sanok – Tadeusz Burka, radni z gmi-
ny Sanok, rektor PWSZ w Sanoku – Elżbieta Cipo-
ra, radny Rady Powiatu w Sanoku Janusz Cecuła, 
nadkomisarz Jerzy Górecki pierwszy zastępca Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Sanoku, starszy 
brygadier Lesław Penar zastępca Komendanta 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sano-
ku, Jadwiga Skiba – sołtys wsi Strachocina, Marta 
Piotrowska – przewodniczaca Rady Rodziców 
w roku 1995, w którym otrzymaliśmy sztandar 
dla szkoły podstawowej, mieszkańcy Strachociny 
w różnorodny sposób związani z historią szkoły, 
dyrektorzy szkół gminy Sanok, absolwenci szkoły.

Nie mogło również zabraknąć gości zwią-
zanych z działalnością naszego patrona – Igna-
cego Łukasiewicza. Na uroczystości byli obecni 

przedstawiciele SITPNiG w Sanoku – Jolanta 
Hipner, Mieczysław Kawecki i Wiesław Turzański, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół noszących imię 
wielkiego Polaka Ignacego Łukasiewicza: Joanna 
Kubit, Romana Drozdowska, Anna Łysyganicz, 
Małgorzata Woźniak, Jerzy Wróbel. 

Uroczysty charakter rocznicom nadała obec-
ność pocztów sztandarowych szkół noszących 
imię Ignacego Łukasiewicza oraz okolicznych 
placówek.

W czasie uroczystości sztandary szkół 
w Czarnej, Humniskach, Ropience, Pakoszówce 
i Strachocinie zostały uhonorowane odznaką ho-
norową Stowarzyszenia Inżynierów, Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krako-
wie. Po powitaniu głos zabrali zaproszeni goście.

Tak ważna uroczystość nie mogła się obejść 
bez części artystycznej. Uczniowie Zespołu Szkół 
w Strachocinie „zabrali” zgromadzonych w nie-
zwykłą podróż w czasie, wspominając szczegól-

ODDZIAŁ SANOK

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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19 lutego 2016 roku po czterolet-
niej kadencji odbyło się zebranie spra-
wozdawczo-wyborcze w Kole Zakła-
dowym nr 2 SITPNiG w Ustrzykach 
Dolnych.
Zarząd Koła działał w składzie:

1. Wiesław Turzański – przewodniczący
2. Mieczysław Kawecki – z-ca przewodni-

czącego
3. Antoni Stanisz – sekretarz
4. Stanisław Dubiel – skarbnik
5. Sylwester Pasławski – członek Zarządu

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Eleonora Fedec – przewodniczący
2. Andrzej Pytlak – członek
3. Tadeusz Zdziebko – członek 

Na początku 2012 r. koło liczyło 147 członków. 
Po przejściu na emeryturę w ramach PDO zrezy-
gnowało z uczestnictwa w kole 15 członków – 
przyjęto 8 nowych członków i w dniu 19 lutego 
2016 r. koło liczyło 140 koleżanek i kolegów. Są 
to pracownicy kopalń po zlikwidowanym Ośrod-
ku Kopalń Ustrzyki Dolne, pracownicy Dyrekcji 
w Sanoku jak i nauczyciele ze Szkół  im. Ignace-
go Łukasiewicza w Czarnej, Ropience Stracho-

ciny, Pakoszówki i Humnisk nr 2. Członkowie 
koła mieli możliwość uczestniczenia w różnego 
rodzaju wycieczkach, imprezach, sympozjach, 
kursach i szkoleniach organizowanych przez Za-
kład Pracy i Zarząd Oddział SITPNiG w Sanoku 
podnosząc swoje kwalifikacje. Koło było orga-
nizatorem Spartakiad Szkół noszących imię I. Łu-
kasiewicza. Braliśmy udział w pasowaniach na 
ucznia klas pierwszych. Koło było organizatorem 
nadania imienia i sztandaru szkołom im. I. Łu-
kasiewicza zrzeszonych w Kole Braliśmy czynny 
udział w rocznicach nadania imienia i sztandaru 
oraz Świętach Szkół. W roku ubiegłym nadano 
Odznaki Honorowe SITPNIG:

1 Diamentową odznakę, 8 złotych odznak 
i 6 srebrnych odznak dla członków Koła oraz 
odznaki dla Szkół Podstawowych: 5 złotych i 1 
srebrna. Po 26 latach z funkcji przewodniczące-
go zrezygnował Wiesław Turzański – dziękując 
koleżankom i kolegom za dobrą współpracę. 
Wiesław Turzański jest członkiem SITPNiG w Sa-
noku od 49 lat. Po wystąpieniach gości i zebra-
nych koleżanek i kolegów odbyły się wybory do 
nowych władz w kole na lata 2016-2020.

W wyniku wyborów nowy Zarząd Koła Za-
kładowego przedstawia się następująco:

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Kole Zakładowym nr 2 
SITPNiG w Ustrzykach Dolnych za lata 2012-2016

1. Sylwester Pasławski – przewodniczący
2. Wiesław Turzański – z-ca przewodniczą-

cego
3. Eleonora Fedec – skarbnik
4. Mariusz Suchar – sekretarz
5. Mieczysław Kawecki – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Artur Frydrych – przewodniczący 
2. Maciej Dębiński – członek
3. Radosław Nowak – członek

Wybrano 13 delegatów na Walne Zgromadze-
nia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Od-
działu w Sanoku oraz na uroczystość związaną 
z 70-leciem Oddziału SITPNiG w Sanoku.

Wiesław Turzański 

ne wydarzenia z życia placówki. Przypomnieli 
o ludziach, którzy tworzyli historię naszej szkoły, 
uroczystościach na stałe zapisanych w kalen-
darzu uroczystości szkolnych. W krótkiej dramie 
przedstawili wydarzenia związane z wydesty-
lowaniem ropy naftowej i skonstruowaniem 
pierwszej lampy naftowej. Następnie podczas 
prezentacji sztandarów przedstawili sylwetki pa-
tronów naszej szkoły – Ignacego Łukasiewicza 
i Andrzeja Boboli, zwracając szczególną uwagę 
na symbolikę i wartości jakie ze sobą niosą. Nie 
sposób pominąć faktu, iż marzenia o posiadaniu 
sztandarów mogły się spełnić dzięki hojności na-

szych przyjaciół z Sanockiego Oddziału Polskiego 
Górnictwa Nafty i Gazu, zwłaszcza działających 
w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego.

Podczas uroczystości wychowankowie szkoły 
mogli pochwalić się swoimi talentami i umiejęt-
nościami. Mogliśmy posłuchać pięknej recytacji, 
śpiewu oraz obejrzeć scenkę związaną z obrzę-
dowością Świąt Bożego Narodzenia, układy ta-
neczne uczniów ze szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Na koniec uczniowie gimnazjum zatańczyli 
poloneza. Taniec ten niewątpliwie podkreślił do-
niosły charakter uroczystości, przypominając nam 

– Polakom o dumie i godności narodowej. Dy-
rektor szkoły podsumowując uroczystość zwrócił 
się zarówno do gości, nauczycieli, pracowników 
szkoły i uczniów słowami „czerpiąc z życia Igna-
cego Łukasiewicza możemy pięknie przeżyć swo-
je życie, przyczyniając się do pomyślności własnej 
oraz naszej małej i dużej ojczyzny”. 

Do zobaczenia na kolejnym jubileuszu.

Sylwia Staruchowicz
Andrzej Cecuła

Wiesław Turzański

ODDZIAŁ SANOK

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Sanoku.
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Dzień Pracodawcy w Krośnie

9 marca 2016 roku Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie 
zorganizował targi, w trakcie któ-
rych młodzież mogła zapoznać się 
z branżą naftową i gazowniczą oraz 
z wymaganiami jakie stawiają pra-
codawcy swoim potencjalnym pra-
cownikom. 

Popularna „Naftówka” od blisko 70 lat 
kształci młodzież, jest to największa placówka 
w Polsce prowadząca edukację ponadgimna-
zjalną na kierunkach naftowo-gazowniczych tj. 
technik wiertnik, technik górnictwa otworowe-
go czy technik geolog.  Współpraca z firmami 
naszej branży umożliwia uczniom zdobycie 
wiedzy praktycznej, a dzięki temu podjęcie 
decyzji o kolejnych etapach edukacji i specja-
lizacji. W 2015 w sanockim Oddziale PGNiG  
51 uczniów Naftówki zdobyło wiedzę poprzez 
udział w praktykach realizowanych w kopal-

niach i w innych obiektach firmy. 
W targach uczestniczyli przedstawiciele firm: 

PGNiG SA – Oddział w Sanoku, Exalo Driling, 
PGNiG Technologie, Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń, KGHM, ZPRE „JEDLICZE”, METALNAFT 
oraz przedstawiciele Wyższego Urzędu Górnicze-
go, Instytutu Nafty i Gazu, Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i in. 

Targi pod nazwą Dzień Pracodawcy zor-
ganizowane były po raz pierwszy przez szkołę. 
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowa-
niem i uznaniem wśród młodzieży i wystawców, 
dlatego też należy się spodziewać, że wejdzie 
w kanon corocznych projektów realizowanych 
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
w Krośnie. 

Joanna Kubit
Dyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie 

Anna Folcik
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Sanoku

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

Stoisko EXALO. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku
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W dniach 30.03-1.04.2016 r. 
w Krynicy, odbyło się Seminarium 
Techniczne „Propelanty 2016”, pt.: 
Zastosowanie materiałów wysoko-
energetycznych do udostępniania 
złóż i stymulacji wydobycia węglo-
wodorów. 

Seminarium, które zostało zorganizowane 
przez Zakład Techniki Strzelniczej Instytutu Nafty 
i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, 
przy współpracy z Instytutem Przemysłu Orga-
nicznego w Warszawie i Oddziałem w Krupskim 
Młynie, w całości poświęcone było zagadnie-
niom dotyczącym wykorzystania materiałów 
wysokoenergetycznych – stałych materiałów wy-
buchowych napędowych (zwanych popularnie 
z angielska propelantami) do prac związanych 
z udostępnianiem złóż i intensyfikacją – stymula-
cją wydobycia węglowodorów. Celem głównym 

Seminarium Techniczne „Propelanty 2016” 

tego spotkania specjalistów z obszaru nauki 
i przemysłu, było zaprezentowanie materiałów 
wysokoenergetycznych zarówno od strony ich 
genezy, sposobów wytwarzania i form użytko-
wych, jak też od strony użytkowej – jako mate-
riałów znakomicie uzupełniających „przybornik” 
narzędziowy inżyniera  złożowca, zarówno jako 
samodzielnej technologii intensyfikacji wydo-
bycia – stymulacji chłonności, jak i technologii 
poprzedzającej planowane do wykonania na 
formacji złożowej szczelinowanie hydrauliczne. 

W trakcie seminarium przedstawiono rów-
nież dotychczasowe wyniki uzyskane w toku 
realizacji projektu „Perfogenerator”, realizowa-
nego przez konsorcjum Instytutu Nafty i Gazu – 
Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu 
Przemysłu Organicznego i Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A. Warszawa, 
w ramach Programu Badań Stosowanych III, 
finansowanego przez Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju (projekt nr 244040). Pomimo 
że tematyka seminarium obejmowała dosyć 
specjalistyczne zagadnienia, to wzbudziła zna-
czące zainteresowanie zarówno przedstawicieli 
świata przemysłu, jak i nauki. Ze strony poten-
cjalnych użytkowników przemysłowych obec-
ni byli między innymi przedstawiciele PGNiG 
S.A. – Oddział Geologii i Eksploatacji, Oddział 
Inżynierii Złożowej, Oddział w Zielonej Górze, 
Oddział w Sanoku, firmy Universal Energy, 
Geofizyka Kraków S.A., Geofizyka Toruń S.A. Ze 
strony naukowej reprezentowane były: Instytut 
Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, 
Instytut Przemysłu Organicznego, Główny Insty-
tut Górnictwa (wraz z przedstawicielami Kopalni 
Doświadczalnej „Barbara”) oraz Politechnika 
Gdańska. 

Instytut Nafty i Gazu –
Państwowy Instytut Badawczy

Fot. arch. Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
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W dniach 13-14 kwietnia 2016 
roku, w Hotelu Westin w Warszawie 
odbyła się XXIII edycja Konferencji 
Energetycznej EuroPOWER, organi-
zowanej przez firmę MMC Polska.

Podczas wydarzenia obecni byli preze-
si i członkowie zarządów kluczowych firm 
energetycznych, przedstawiciele administracji 
rządowej, w tym także regulatora, przedstawi-
ciele świata nauki oraz członkowie izb gospo-
darczych. Gośćmi honorowymi wydarzenia byli 

w Polsce, w obliczu budowy jednolitego euro-
pejskiego rynku energii elektrycznej oraz gazu. 
Ostatni blok tematyczny poświęcono zagadnie-
niu polskiej energii tu i teraz.

Wysoki poziom merytoryczny konferencji 
zapewnił udział prelegentów, będących wy-
bitnymi przedstawicielami branży. Wśród nich 
znaleźli się m.in.: Maciej Bando – prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, Dariusz Kaśków – prezes 
Zarządu, Energa  Jarosław Broda – wiceprezes 
Zarządu ds. Strategii i Rozwoju, TAURON Pol-
ska Energia, Krzysztof Skóra – prezes Zarządu, 

XXIII Konferencja Energetyczna EuroPOWER rzecz Fundacji Dziecięca Fantazja, którą prowa-
dziła Katarzyna Cichopek. Wśród fantów, które 
można było wylicytować znalazły się: piłka do 
koszykówki i koszulka Marcina Gortata z auto-
grafem sportowca, pióro z faksymile prezydenta 
RP Andrzeja Dudy oraz unikatowe zdjęcie z pry-
watnej kolekcji: Al Pacino z filmu Godfather II 
i jego autograf.

Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 
23. edycji stawia sobie za cel mówienia o naj-
bardziej aktualnych wyzwaniach i problemach 
dotyczących sektora energetycznego. Co pół 
roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży 
gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować 
najważniejsze aspekty branży energetycznej. 
Organizowana przez MM Conferences SA kon-
ferencja to niezmiernie efektywna i neutralna 
platforma dialogu, która na stałe wpisała się 
w kalendarz najważniejszych imprez gospodar-
czych w naszym kraju.

Partnerzy XXIII Konferencji Energetycznej 
EuroPOWER:
Partnerzy Strategiczni: Microsoft, BGK, Emitel, 
Atos, Energia dla firm
Partnerzy: Starter24, Qumak, Orange, WPiP, T-
-Mobile Polska, RAFAKO S.A., Profescapital, 
Abak, CEZ Polska, Kochański Zięba i Partnerzy, 
Antal, Customeritum
Partner Merytoryczny: Allen & Overy
Partner Technologiczny: iQ5

Private Tailoring Partner: Balthazar Private Tailors
Partner Tłumaczeń: Bireta Professional Transla-
tions
Partnerzy Wielkiej Gali Liderów Świata Energii:
Microsoft, Emitel, BGK, Atos, Energia dla firm, 
Starter24, Qumak, WPiP, Orange Polska, Allen & 
Overy, Customeritum.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fo-
torelacją z XXIII edycji Konferencji Energetycznej 
EuroPOWER oraz Wielkiej Gali Liderów Świata 
Energii: http://konferencjaeuropower.pl/europo-
wer/fotorelacje/

MMC Polska

wiceminister Andrzej Piotrowski i wiceminister 
Michał Kurtyka z Ministerstwa Energii. Kon-
ferencja zgromadziła ponad 500 uczestników 
w ciągu dwóch dni.

Konferencję rozpoczęła dyskusja na te-
mat energii polskiej gospodarki oraz nowych 
kierunków jej rozwoju. Podniesiono również 
zagadnienia innowacji i nowych technolo-
gii w sektorze energii oraz nowych wyzwań 
biznesowych, które przed nim stoją. Znaczna 
część spotkania dotyczyła unii energetycznej UE  
i bezpieczeństwa energetycznego. Prelegenci 
podjęli również dyskusję o problematyce bu-
dowy konkurencyjnego rynku sektora energii 

KGHM Polska Miedź, Eryk Kłossowski – prezes 
Zarządu, PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
Beata Stelmach – prezes Zarządu i Dyrektor Ge-
neralna GE na Polskę i kraje bałtyckie, Wojciech 
Dąbrowski – prezes Zarządu, PGNiG Termika.

Zwieńczeniem pierwszego dnia XXIII edy-
cji Konferencji Energetycznej EuroPOWER była 
Wielka Gala Liderów Świata Energii, podczas 
której wręczone zostały najważniejsze nagro-
dy w branży za osiągnięcia dokonane w 2015 
roku. Czas pomiędzy poszczególnymi katego-
riami konkursowymi umilił gościom występ 
artystyczny Stanisława Sojki. Podczas wydarze-
nia odbyła się również aukcja charytatywna na 
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Sekcja plastyczna działa w Ze-
spole Szkół Specjalnych nr 1 w Zie-
lonej Górze już od ponad 10 lat. 
Została powołana we współpracy 
z Zielonogórskim Ośrodkiem Kul-
tury w ramach realizacji Programu 
Edukacji Kulturalnej Dzieci i Mło-
dzieży w Zielonej Górze.

Młody Artysta 
kocha kolor

Podczas wernisażu w Salonie Wystaw 
PGNiG Oddział w Zielonej Górze, który odbył 
się 9 marca, zaprezentowaliśmy wybrane pra-
ce wykonane przez uczniów w ramach dużych 
projektów plastycznych: „Takie maleńkie”, 
„Młody artysta”, „Lalki, maski”, „Z teczki”, „Gru-
pa plastyczna prezentuje”, „Tak maluję…".

W trakcie zajęć uczniowie mają możli-
wość doświadczania na różnorodnym mate-

Podczas wystawy zaprezentowane zostały wybrane prace wykonane przez uczniów w ramach dużych projektów plastycznych. 
Fot. Piotr Firlej

riale plastycznym. Inspiracją działań jest czę-
sto przygoda z dziełami wielkich mistrzów. 
Młodzi twórcy poznają wspaniałe obrazy 
i dzięki nim tworzą własne, niepowtarzalne 
dzieła. Ważna jest barwa, kształt, ciekawe 
i tajemnicze kompozycje. Z wypiekami na 
twarzy dzieci podejmują nowe wyzwania. 
Praca daje im wiele radości, spędzają ze 
sobą wspaniałe chwile. 

Plastyczne projekty prezentowane były na 
ponad czterdziestu wystawach szkolnych oraz 
w galeriach Zielonej Góry. Członkowie sekcji 
plastycznej są również laureatami wielu nagród 
w konkursach miejskich, wojewódzkich i ogól-
nopolskich.

Małgorzata Gattner
Opiekun sekcji plastycznej 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 
w Zielonej Górze 

Jolanta Pietras
Specjalista ds. PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze9 marca w Salonie Wystaw Oddziału w Zielonej Górze odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych uczniów z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze. Fot. Piotr Firlej

Członkowie sekcji plastycznej ZSS pracują na różnorodnym materiale plastycznym. Fot. Piotr Firlej






