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Przykłady zastosowania metody rentgenowskiej tomografii 
komputerowej (CT) rdzeni wiertniczych w analizie skał węglanowych 

Examples of the application of 
the X-ray computed tomography 
(CT) in the analysis of the drill 
cores from carbonate rocks

Abstract
X-ray computed tomography (CT) is one 

of the most accurate methods used in in the 
analysis of drill cores, providing a non-invasive 
method of studying rocks and imaging their in-
ternal structure. Discussed technique gives the 
possibility to reproduce the CT image in various 
directions, without the necessity of mechanical 
interference in the rock material, resulting in the 
core destruction. 

Carbonate rocks are a specific group of 
rocks, very difficult to interpret due to a high 
variability of a number of parameters, such as: 
lithology, mineral composition, biogenic struc-
tures content, porosity, permeability, and others. 
The method of X-ray computed tomography (CT) 
can be very helpful in the analysis of various car-
bonate rocks features. 

Application of the X-ray computed tomogra-
phy before dividing the core into archive and so-
-called ‘working’ parts can be very useful for the 
core documentation and archiving. The tomogra-
phic examination, carried out in appropriate time, 
allows to preserve a complete image of the core. 
X-ray computed tomography data can be used for 
various analyses and interpretations, including 
geophysical logs and borehole imaging. Continu-
ous profiles of some parameters (such as density 
or porosity) along the studied core intervals also 
can be calculated from the tomographic image.

Wstęp
Rentgenowska tomografia komputerowa 

(CT) jest jednym z bardziej precyzyjnych narzę-
dzi, stosowanych do analizowania metrowych 
odcinków rdzeni wiertniczych, zapewniającym 

jednocześnie nieinwazyjny sposób badania skał 
i obrazowania ich struktury wewnętrznej.

Jak powszechnie wiadomo skały węglano-
we stanowią dosyć trudną do interpretacji grupę 
skał, co wynika w dużej mierze z ich ogromnej 
i niekiedy trudnej do przewidzenia zmienności 
litologicznej, składu mineralnego, historii pro-
cesów diagenetycznych, zawartości szczątków 
organicznych, porowatości, przepuszczalności, 
a także wielu innych cech i parametrów. Meto-
dyka tomografii komputerowej, ze względu na 
swoją specyfikę określania zróżnicowania gęsto-
ściowego ośrodka skalnego, posiada teoretycz-
nie duży potencjał uzyskania lepszej rozdziel-
czości w zakresie niektórych cech, które mogą 
być niewidoczne bezpośrednio na powierzchni 
rdzenia (np. ze względu na jednolitą barwę 
lub stopień przekrystalizowania skały). Wyniki 
analizy obrazu CT mogą być również niezwykle 
użyteczne w interpretacji obrazu skanera mikro-
opornościowego, dając tym samym możliwość 
interpolacji poszczególnych cech na nierdzenio-
wane odcinki profilu. 

Szczegóły stosowanej w ramach niniejszej 
pracy metodyki badań, opartej na  analizie od-
cinków rdzeni wiertniczych o długości 1 metra, 
z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografii 
komputerowej (CT), przedstawiono we wcze-
śniejszej publikacji Wolańskiego i in. (2016). 
Efektem pomiarów jest otrzymanie przestrzen-
nego obrazu rdzenia w skali odcieni szarości. 
Kolory jasne odpowiadają fragmentom rdzenia 
o wysokiej absorpcji promieniowania X, a ciem-
ne obszarom o niskiej absorpcji. Na wielkość 
absorpcji promieniowania rentgenowskiego 
wpływ ma przede wszystkim gęstość ośrodka 
skalnego, jak również liczba atomowa pier-
wiastków wchodzących w skład poszczególnych 
minerałów.

Materiał rdzeniowy, przebadany przez au-
torów niniejszej publikacji, cechował się bardzo 
dużą różnorodnością pod względem litofacjal-
nym. Prezentację wyników badań przedstawio-
no w większości na zunifikowanych szablonach, 

zawierających fotografię analizowanego odcin-
ka rdzenia, odtworzenie tomograficzne w skali 
szarości oraz w różnych skalach barwnych (wy-
branych spośród dostępnych skal kolorów apli-
kacji ImageJ), tak aby w możliwie najlepszym 
stopniu odzwierciedlić badane cechy.

W ramach prezentowanego artykułu zwró-
cono uwagę jedynie na kilka spośród wielu 
przeanalizowanych cech skał węglanowych. 
Przykłady zapisu w obrazie CT innych cech, 
takich jak: struktura szkieletowa koralowców 
i gąbek krzemionkowych, szwy stylolitowe czy 
też różnego typu wypełnienia szczelin, przed-
stawione zostały we wcześniejszej publikacji  
(Urbaniec i in. 2018).

Analiza wybranych cech skał 
węglanowych 
Efekty procesów rozpuszczania związanych 
ze strukturami biogenicznymi

Procesy selektywnego rozpuszczania 
wapiennych elementów szkieletowych orga-
nizmów są dosyć powszechnym zjawiskiem, 
zachodzącym na różnych etapach, zaczynając 
od etapu pogrzebania w osadzie, aż po proce-
sy epigenetyczne. Na rysunku 1 przedstawiono 
przykład rozpuszczania części szkieletów orga-
nizmów na przykładzie wapieni amfiporowych. 
Amfipory (rodzaj Amphipora i pokrewne) to 
morskie organizmy kolonijne, które powszech-
nie spotykane są w utworach dewonu, a któ-
rych przynależność systematyczna jest nadal 
dyskusyjna. Zdecydowana większość badaczy 
włącza je do stromatoporoidów (np. Fischbuch 
1970; Stearn 1997; Kershaw i Brunton 1999; 
Da Silva i in. 2011), które z kolei klasyfikowane 
są jako wymarła klasa bezspikulowych gąbek 
o szkielecie wapiennym (np. Hartman i Goreau 
1970; Stearn i in. 1999; Jain 2017). Amfipory, 
posiadające szkielet o pokroju gałązkowym, 
mogą występować bardzo licznie i tworzyć 
znaczne nagromadzenia o charakterze tzw. 
ławic amfiporowych, należą więc do ważnych 
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organizmów skałotwórczych (Gogolczyk 1956; 
Narkiewicz i in. 1990; Kershaw i Brunton 
1999). Średnica gałązek nie przekracza zwykle 
1 cm, a wewnątrz każdej gałązki znajduje się 
kanał osiowy, który ma postać długiej, wąskiej 
szczeliny.

Wapienie amfiporowe, stwierdzone w trak-
cie obserwacji makroskopowych rdzeni, są 
stosunkowo łatwo rozpoznawalne w zapisie 
tomograficznym. Elementy szkieletowe amfipor 
o pokroju gałązkowatym zapisują się dosyć 
wyraźnie w postaci jaśniejszych plam, dobrze 
odwzorowujących ich pierwotne kształty, bądź 
też, w miejscach gdzie uległy one znacznemu 
rozpuszczeniu, występują jako nagromadzenie 
czarnych plam, świadczących o istnieniu w tych 
miejscach pustek (rys. 1-2).

Rysunek 1. Interpretacja obrazu CT dla wapieni amfiporowych, które miejscami uległy procesom rozpuszczania

Rysunek 2. Przekroje poprzeczne (A, B) przez wapienie amfiporowe; 1 -  strefa o bardziej zwartej strukturze kolonii przy jedno-
czesnym dużym udziale pustek powstałych w wyniku procesów rozpuszczania; 2- strefy z bardziej rozproszonymi elementami 
szkieletowymi amfipor

Innym przykładem efektów działalności 
procesów rozpuszczania szczątków bioge-
nicznych może być seria silnie porowatych, 
a miejscami kawernistych dolomitów (rys. 3). 
Występująca tutaj porowatość ma charakter 

w dużej mierze wtórny, wykształcony na drodze 
selektywnego rozpuszczania bioklastów, w tym 
szczególnie skorupek licznie występującej w tym 
interwale malakofauny, ale także po części jest 
ona efektem procesów dolomityzacji. W efekcie 

Rysunek 3. Interpretacja obrazu CT dla serii silnie porowatych dolomitów wapnistych
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oddziaływania wspomnianych procesów doszło 
do całkowitego lub częściowego rozpuszcze-
nia wnętrz, a niekiedy również samych skorup 
mięczaków. Kształty rozpuszczonych elementów 
znalazły dosyć wierne odzwierciedlenie w obra-
zie tomograficznym (rys. 4). 

Efekty procesów dolomityzacji
Dolomityzacja jest procesem częściowe-

go lub całkowitego przekształcenia węglanu 
wapnia (kalcytu) w dolomit (węglan wapnia 
i magnezu), zachodzącym najczęściej w wyniku 
oddziaływania wód i roztworów wzbogaco-
nych w jony magnezu. Procesy te często mają 
charakter selektywny, polegający na dolomity-
zacji tylko niektórych partii profilu skał węgla-
nowych tak, jak w przedstawionym przykładzie 
(rys. 5). W tego typu przypadkach w ocenie 
stopnia dolomityzacji pomóc może analiza ob-
razu w odtworzeniu rentgenowskiej tomografii 
komputerowej, pozwalająca na rozróżnienie 
partii profilu o mniejszym i większym nasileniu 
dolomityzacji. Warto wspomnieć, że bardziej 
intensywna dolomityzacja prowadzi w zasa-
dzie do całkowitego zatarcia pierwotnych cech 
strukturalnych skały węglanowej, które stają 
się prawie nieczytelne w obrazie CT, podczas 
gdy sam charakter obrazu wskazuje właśnie na 
zaawansowaną dolomityzację.

Szczeliny i wypełnienia szczelin
Charakterystyka szczelinowatości ma dosyć 

istotne znaczenie w rozpoznaniu skał węgla-
nowych, gdyż zdecydowana większość kolek-
torów węglanowych ma charakter szczelinowy 
lub szczelinowo-porowy (m.in. Zieliński 1965; 
Gliniak i in. 2004, 2008; Laskowicz i in. 2008; 
Garland i in. 2012; Reijers 2012). Na rysunku 
6 przedstawiono silnie zmienione przez procesy 
wtórne skały węglanowe z rozbudowanym sys-
tem szczelin, w większości otwartych, a miejsca-
mi zabliźnionych kalcytem. Wewnątrz szczelin 
obecne są ślady migracji węglowodorów. Opi-

Rysunek 4. Przykłady odzwierciedlania w zapisie tomograficznym struktury muszli ślimaków i małżów, które uległy procesom 
rozpuszczania; strzałki w kolorze niebieskim wskazują przykłady przekrojów ślimaków (skorupy w większości uległy rozpusz-
czeniu); strzałka w kolorze zielonym wskazuje pustkę po rozpuszczonej muszli małża (przypuszczalnie z rodzaju Actinostreon).

Rysunek 5. Interpretacja obrazu CT dla serii utworów węglanowych o zróżnicowanym stopniu dolomityzacji

sywany system szczelin znalazł bardzo dobre 
odzwierciedlenie w zapisie tomograficznym, 
na podstawie którego ocenić można jaka część 
szczelin zabliźniona jest cementem kalcytowym, 
a jaka pozostaje otwarta (rys. 6). 

System różnokierunkowych, przecinających 
się szczelin, w zdecydowanej większości otwar-
tych, a lokalnie zabliźnionych kalcytem, przed-
stawiony został na rysunku 7.

Interesujący przykład stanowią przypad-
ki występowania cementów anhydrytowych 
w obrębie skał węglanowych, wypełniających 
puste przestrzenie (w tym m. in. szczeliny). 
W takich przypadkach skomplikowany prze-
strzenny układ żył i gniazdowych skupień an-
hydrytu w doskonałym stopniu zapisuje się Rysunek 6. Skomplikowany system szczelin (głównie otwartych, a miejscami zabliźnionych kalcytem) w wapieniach dolomitycznych
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w obrazie tomograficznym (rys. 8-9), co wyni-
ka w dużej mierze z różnic w gęstości pomię-
dzy kalcytem (lub dolomitem) a anhydrytem. 
W przykładzie przedstawionym na rysunku 8 
widoczne są również wąskie szczeliny otwarte, 
a także strefy o wyraźnie zwiększonej porowa-
tości, w obrębie których spotykane są często 
również niewielkie kawerny. W celu bardziej 
szczegółowego odtworzenia relacji przestrzen-
nych pomiędzy anhydrytem i węglanami, jak 
również strefami z rozwiniętą porowatością, 
konieczna jest analiza przekrojów poprzecznych 
do osi rdzenia (rys. 9). 

Korelacja obrazu tomograficznego 
rdzeni wiertniczych z wysokoroz-
dzielczym zapisem skanera 
mikroopornościowego

Skanery mikroopornościowe są przyrządami, 
które w ostatnich latach z powodzeniem 
zastępują upadomierze oraz skanery akustyczne, 
gdyż pozwalają one uzyskać wysokorozdzielczy 
obraz ściany otworu na podstawie zarejestrowa-
nych zmian oporności (Pöppelreiter i in. 2010). 
Niezwykle istotna jest możliwość porównania 
interpretacji obrazu skanera z istniejącym ma-
teriałem rdzeniowym z danego odwiertu w celu 
uszczegółowienia i ewentualnej weryfikacji wy-
konanej interpretacji. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, 
stwierdzono, że zestawienie obrazów tomo-
graficznych rdzenia z obrazem mikrooporno-
ściowym ściany otworu może być niezwykle 
pomocne w uszczegółowieniu jego interpretacji 
(rys.10.), a zwłaszcza w przypadku:

• niemal jednoznacznego określenia ro-
dzaju i sposobu wypełnienia szczelin,

• uzupełnienia informacji, które nie zostały 
zarejestrowane ze względu na niepełne 
pokrycie ściany otworu pomiarem wyko-
nanym skanerem, np. dla sondy XRMI™ 
przy średnicy otworu 216 mm wynosi 
ono 57% (www.halliburton.com),

• dostarczenia danych z interwałów, 
w których nastąpiło obniżenie jakości 
obrazu mikroopornościowego,

• „kalibrowania” pomiaru wykonanego 
skanerem elektrycznym na podstawie 
obrazu CT i wykorzystania takiej infor-
macji w interwałach, gdzie nie pobrano 
rdzenia, ale wykonano pomiar skanerem,

• uzupełnienia pomiaru upadomierza ob-
razem CT rdzenia wiertniczego,

• konieczności zorientowania rdzenia 
wiertniczego względem stron świata 
(pod warunkiem występowania w pro-
filu warstw i/lub szczelin pozwalających 
na taką orientację),

• dowiązywania miary geofizycznej do 
miary wiertniczej.

Rysunek 7. System diagonalnych spękań w wapieniach

Warto zwrócić uwagę, że skały węgla-
nowe podlegają silnym przemianom diage-
netycznym (rozpuszczanie, dolomityzacja, re-
krystalizacja itp.), jak również charakteryzują 
się dużą różnorodnością składników bioge-
nicznych i różnymi typami porowatości (np. 
Akbar i in. 1995). Brak charakterystycznych 
reperów w skałach węglanowych sprawia, że 
jednoznaczne dopasowanie głębokościowe 
obrazu mikroopornościowego ściany otworu 

z obrazem tomograficznym rdzenia często jest 
niezmiernie trudne, a niekiedy wręcz niemoż-
liwe do wykonania. W takim przypadku me-
todyka tomografii komputerowej, ze względu 
na swoją specyfikę określania zróżnicowania 
gęstościowego ośrodka skalnego, pomaga 
w uzyskaniu lepszej rozdzielczości niektórych 
cech, niewidocznych bezpośrednio w rdzeniu. 
Przykładem mogą być zmiany stopnia dolo-
mityzacji w profilu skał węglanowych. Obraz 

Rysunek 8. Interpretacja obrazu CT dla serii dolomitów z żyłami i gniazdami anhydrytów oraz otwartymi szczelinami

Rysunek 9. Dolomity z żyłami i gniazdami anhydrytu
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tomograficzny bardzo dobrze odzwierciedla 
zmiany gęstości związane z różnym stopniem 
dolomityzacji. Zmiany te zapisują się rów-
nież w obrazie mikroopornościowym ściany 
otworu. Rysunek 11 ilustruje korelację stref 
o zwiększonym stopniu dolomityzacji, a tym 
samym mniejszej absorpcji promieniowania 
X (CT), z interwałami o wyraźnie obniżonej 

oporności (XRMI™). 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż nie zawsze 
obraz tomograficzny rdzenia odpowiada ściśle 
obrazowi skanera mikroopornościowego, gdyż 
nie każda zmiana gęstości musi odpowiadać 
zmianie oporności skały. Dlatego też zasadne 
wydaje się stosowanie obydwu opisywanych 
metod, które będą się wzajemnie uzupełniały. 

Profilowanie porowatości rdzenia 
wiertniczego na podstawie rentge-
nowskiej tomografii komputerowej

Na podstawie uzyskanego obrazu tomogra-
ficznego rdzenia wiertniczego możliwe jest prze-
śledzenie zmian porowatości w analizowanych 
utworach. W tym celu dla każdego z przebada-
nych odcinków rdzenia generowany jest profil 

Rysunek 10. Porównanie tomograficznego obrazu rdzenia wiertniczego z zapisem sondy XRMITM; wyraźnie zaznaczająca się na obrazie tomograficznym wysokokątowa szczelina, wypełniona 
materiałem o podwyższonej gęstości (kalcyt) jest niewidoczna na obrazie mikroopornościowym ściany otworu

Rysunek 11. Zmiany oporności (XRMI™) i gęstości (CT) związane ze zmianą stopnia dolomityzacji
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absorpcji promieniowania rentgenowskiego, 
wyrażony w jednostkach Hounsfield’a (HU). 
Wartości porowatości uzyskać można wykorzy-
stując poniższe równanie (Skalinski et al. 2012):

gdzie: 
CT – średnia wartość absorpcji zmierzona w dla 
analizowanego obszaru,
CTmin – minimalna wartość absorpcji – zazwy-
czaj wartość absorpcji powietrza,
CTmax – maksymalna wartość absorpcji, zmierzo-
na dla analizowanego interwału. 

Rys. 12. Profil zmian wartości porowatości w rdzeniu wiertni-
czym, uzyskany w oparciu o obraz tomograficzny

Rysunek 12 przedstawia profil zmian war-
tości porowatości otrzymanych na podstawie 
analizy odcinka rdzenia o sumarycznej długości 
30 m, reprezentującego utwory węglanowe 
dolomitu głównego (Ca2). Krzywa w kolorze 
niebieskim odpowiada wartościom porowatości 
wyliczonym w oparciu o obraz tomograficzny, 

podczas gdy punkty w kolorze pomarańczowym 
odpowiadają wartościom porowatości wyzna-
czonym laboratoryjną metodą piknometrii helo-
wej na próbkach pochodzących z analizowane-
go interwału rdzeniowego. 

Porównanie wyników wartości porowa-
tości uzyskanych przy zastosowaniu obydwu 
wspomnianych wyżej metod, przedstawione 
na rysunku 13, wskazuje iż metoda bazująca 
na obrazie tomograficznym pozwala na dosyć 
precyzyjne odwzorowanie trendów w zmianie 
porowatości w obrębie analizowanego rdzenia 
skalnego. Potwierdza to stosunkowo wysoki 
współczynnik korelacji, który w omawianym 
przypadku wynosi 0.81.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że metoda rentgenowskiej to-
mografii komputerowej (CT) stanowi bardzo 
pomocne narzędzie w analizie różnego typu 
cech skał węglanowych. 

Należy wyraźnie podkreślić, że w porów-
naniu z wieloma innymi stosowanymi obec-
nie metodami badania rdzeni wiertniczych, 
rentgenowska tomografia komputerowa jest 
metodą nieinwazyjną, dającą możliwość od-
twarzania obrazu tomograficznego w różnych 
kierunkach, bez konieczności mechanicznej 
ingerencji w materiał skalny, prowadzącej naj-
częściej do bezpowrotnego zniszczenia tego 
materiału. 

Wykonanie tomografii komputerowej 
rdzenia na etapie przed jego przecięciem i po-

działem na część archiwalną i tzw. „roboczą”, 
może być bardzo przydatne dla potrzeb jego 
dokumentacji i archiwizacji. Już sam proces 
przecięcia rdzenia, a następnie pobór mate-
riału do badań laboratoryjnych, niesie ze sobą 
możliwość utraty niektórych istotnych infor-
macji, co ma szczególne znaczenie w przy-
padku skał węglanowych, które ze względu 
na swoją naturę mogą cechować się bardzo 
dużą zmiennością, nawet na niewielkim od-
cinku rdzenia (rzędu kilku centymetrów). Wy-
konane, w odpowiednim czasie, badanie 
tomograficzne pozwala zachować kompletny 
obraz rdzenia, który może później zostać wy-
korzystany do różnego rodzaju analiz i inter-
pretacji. W przypadku utworów węglanowych 
o dużym stopniu zeszczelinowania może to 
mieć szczególnie istotne znaczenie, gdyż rdzeń 
wiertniczy, pobrany z tego typu skał, bardzo 
często w trakcie cięcia rozpada się na drobne 
kawałki, co w znacznym stopniu utrudnia jego 
opis i interpretację, prowadząc do bezpowrot-
nej utraty informacji o orientacji przestrzennej 
i stopniu zabliźnienia systemu szczelin. 

Metoda rentgenowskiej tomografii kom-
puterowej może być także bardzo pomocna, 
jako jedna z metod szybkiego pozyskania 
szczegółowych informacji, koniecznych do 
podejmowania decyzji odnośnie typowania 
interwałów do opróbowania, jak również 
wskazania miejsc pobrania próbek do badań 
laboratoryjnych. 

Obraz tomograficzny rdzeni może mieć 
duże znaczenie w różnego rodzaju analizach 

Rys. 13. Korelacja pomiędzy wartościami porowatości wyliczonymi na podstawie analizy obrazu tomograficznego (CT) a odpo-
wiadającymi im danymi laboratoryjnymi (LAB)
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i interpretacji, w tym interpretacji pomiarów 
geofizycznych (np. wykonanych skanerem 
elektrycznym). Przydatność metody CT jest 
szczególnie istotna dla odwiertów z zachowa-
nym materiałem rdzeniowym, w których nie wy-
konano kompletu badań geofizyki otworowej, 
gdyż umożliwia ona wyliczenie ciągłych pro-
filowań dla niektórych parametrów (takich jak 
gęstość czy porowatość) wzdłuż przebadanych 
interwałów rdzeniowych.
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Pogoń za magmą 

Magma pochodzi od starogreckiego słowa 
μάγμα oznaczającego gęstą maść. Jest to sto-
piona masa krzemianów i glinokrzemianów wraz 
z tlenkami i siarczkami oraz dużą ilością wody 
i gazów, która powstaje w głębokich partiach 
skorupy ziemskiej. Magma jest zjawiskiem jak 
dotąd mało rozpoznanym. W dużej mierze spo-
wodowane jest to brakiem możliwości bezpo-
średniego (i.e. in-situ) jej zbadania. Cała dotych-
czasowa wiedza o magmie i jej właściwościach 
była ograniczona do obserwacji jej krystalizacji, 
oddziaływania na otaczające skały oraz ekspery-
menty laboratoryjne, mające na celu odtworzenie 
warunków panujących w głębi ziemi. Niemniej 
jednak, aby w pełni zrozumieć funkcjonowanie 
systemów geotermalnych, erupcji wulkanicznych 
oraz ewolucji skorupy ziemskiej potrzeba bardziej 
bezpośrednich i doraźnych środków. 

Po odkryciu komory magmowej na dość 
płytkich głębokościach, podczas wiercenia otwo-
ru IDDP-1 (Rys.1) w północnej Islandii, międzyna-
rodowa grupa naukowców oraz inżynierów za-
początkowała projekt mający na celu utworzenie 
tzw. „naturalnego laboratorium” w celu lepszego 
zbadania tego jeszcze mało rozpoznanego zjawi-
ska. Krafla Magma Testbed (KMT) to inicjatywa, 
która zakłada odwiercenie otworu geotermalne-
go (jednego lub więcej) do pokładów płynnej 
magmy, jego zacementowanie i zarurowanie oraz 
bezpośrednie zbadanie parametrów fizycznych, 
chemicznych i mechanicznych na granicy krucho-
-ciągliwej skał (www.kmt.is).

Wiercenia geotermalne na terenie wulkanu 
Krafla (Islandia) potwierdziły występowanie ry-
olitowej, płynnej magmy o temperaturze ponad 
900°C na do płytkiej głębokości równej około 
2100 m. Wody geotermalne eksploatowane ze 
złoża, o bardzo wysokiej przepuszczalności na 
granicy krucho-ciągliwej skał, poprzez otwór 
wiertniczy miały temperatury na głowicy otworu 
o wartości powyżej 450°C (Rys.2) Fragmenty 
świeżo zgaszonej magmy, w formie zwiercin, 
zostały odzyskane z otworu. Projekt jednak nie 
przewidywał dokładnego zbadania oraz po-
brania próbek magmy, a jedynie poszukiwanie 
i ekspoloatowanie wód nadkrytycznych tuż nad 

komorą magmową. Niemniej jednak, historia 
otworu IDDP-1 pokazała, że obecna technologia 
pozwala na dowiercenie się do zasobów magmy 
w bezpieczny sposób, bez wystąpienia erupcji. 
Wyniki badań z otworu IDDP-1 nie zaspokoiły 
jednak pragnienia wulkanologów i badaczy 
magmowych systemów geotermalnych, co dało 
początek projektowi KMT. 

Główne cele tego ambitnego przedsięwzięcia 
zakładają między innymi:
• Monitoring procesów wulkanicznych
 Dowiercenie się do granicy pomiędzy skałą, 

a płynną magmą pozwoli na zbadanie m.in. 
gdzie i w jakich warunkach magma jest ma-
gazynowana pod powierzchnią ziemi. Wpro-
wadzone do otworu systemy monitoringowe 
pozwolą na stały pomiar temperatur, zakresu 
krystalizacji, zmian w zawartości gazów oraz 
wzrost ciśnień, który może prowadzić do nie-
spodziewanej erupcji. 

• Zwiększenie potencjału energii geoter-
malnej

 Energia geotermalna to przyjazne dla śro-
dowiska oraz odnawialne źródło ciepła 
i prądu, niezależne od warunków pogo-
dowych. KMT w wysokim stopniu pomoże 
w rozwoju energetyki geotermalnej poprzez 
produkcję energii elektrycznej bezpośrednio 
z zasobów magmy, zwiększając przy tym 
produktywność oraz efektywność konwersji 
elektryczności dwu lub nawet trzykrotnie, 
w porównaniu z konwencjonalnymi syste-
mami geotermalnymi działającymi np. w sys-
temach dubletu.

• Rozwój wiertnictwa geotermalnego oraz 
transfer wiedzy

 KMT da możliwość testowania limitów 
technologicznych materiałów i urzą-
dzeń używanych obecnie w przemyśle 
geotermalnym do odwiercenia i opróbowa-

nia otworów oraz systemów monitoringo-
wych. Projekt ma również na celu skomer-
cjalizowanie technologii produkcji energii 
elektrycznej z wód nadkrytycznych. Jednym 
z dodatkowych zalet projektu KMT jest pro-
mowanie energii geotermalnej na arenie 
międzynarodowej oraz stworzenie platfor-
my, która pozwoli turystom, studentom oraz 
naukowcom na poznanie w szczegółach 
w jaki sposób funkcjonują systemy geoter-
malne. KMT będzie również doskonałym 
miejscem szkoleniowym dla ekspertów z ca-
łego świata, a przede wszystkim dla krajów 
gdzie energetyka geotermalna nie osiągneła 
jeszcze swojego całego potencjału (np. Azja 
Wschodnia czy Ameryka Centralna).

mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International 

Geothermal Centre w Bochum (Niemcy)
michal.kruszewski@hs-bochum.de

Michał Kruszewski 

Rys.1. Uproszczony schemat złoża na terenie wulkanu Krafla (północna Islandia) oraz otwór IDDP-1, który dowiercił się do 
komory magmowej na głębokości 2100 m (Friðleifsson G.O., 2007)

Rys.2. Otwór IDDP-1 podczas testów produkcyjnych pomiędzy 
2010, a 2012; szary dym sygnalizuje korozję rur okładzino-
wych spowodowaną agresywnym wpływem gorących wód 
geotermalnych (Friðleifsson G.O., 2015)
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Konkurs i konferencja w Bukowym Dworku

IV edycja Konkursu „Bezpieczny 
Oddział” oraz II Konferencja „Bez-
pieczni na starcie, zdrowi na mecie” 
odbyły się w dniach 9-11 maja w ho-
telu „Bukowy Dworek”. Organizato-
rem wydarzenia był Dział Systemów 
Zarządzania ISO i QHSE w zielono-
górskim Oddziale PGNiG. 

W konkursie wzięło udział 8 drużyn, w tym: 
6 reprezentujących Ośrodki Kopalń oraz 2 druży-
ny z komórek merytorycznych pionu Dyrektora 
Eksploatacji. Rywalizację podzielono na trzy eta-
py. Etap I obejmował 4 konkurencje dla wszyst-
kich 8 drużyn (pierwsza pomoc, strefa ochrony 
przeciwpożarowej, analiza wypadku, stacja środ-
ków ochrony indywidualnej. Etap II obejmował 
2 konkurencje dla drużyn, które zajęły miejsca 
od I do V (Strefa Bezpieczeństwa Drogowego, 
Ochrona Środowiska – chemia w pracy, chemia 
w domu). Etap III obejmował 1 konkurencję dla 
drużyn, które zajęły miejsca od I do IV (Gra te-
renowa „escape room”). Najlepiej z zadaniami 
poradziła sobie drużyna z Zielonej Góry zajmu-
jąc I miejsce na podium. II i III miejsce przypadło 
pracownikom z OK Gorzów Wlkp. – Drezdenko.

Drużyny, które zajęły trzy pierwsze miej-
sca wezmą udział w konkursie BHP o Puchar 

projekt pt. „cyfrowe złoże”. W konferencji wzięli 
udział m.in.: Dyrektor OUG w Poznaniu, Dyrek-
tor Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego, 
Dyrekcja Oddziału, goście z Oddziału Geologii 
i Eksploatacji, Oddziału z Sanoka, kadra kierow-
nicza Oddziału oraz uczestnicy konkursu.

Edyta Dudkowiak 
Marta Młyńczak

Dział Systemów Zarządzania ISO i QHSE, 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Podczas konferencji słuchacze dowiedzieli się o wielu aspektach diety oraz profilaktyki kręgosłupa. Fot. Archiwum Oddziału

Zakończenie konkursu i konferencji. Fot. Archiwum Oddziału

Ćwiczenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy wymagały sprawnej współpracy. Fot. Archiwum Oddziału

Prezesa Zarządu PGNiG SA, który odbędzie się 
w Centrali Spółki we wrześniu br. 

II Konferencja „Bezpieczni na starcie, zdrowi 
na mecie” była poświęcona tematom z zakresu 
kreowania i zarządzania wizerunkiem personal-
nym, profilaktyki bólu kręgosłupa, konstruktyw-
nej komunikacji w zespole oraz RODO. W gronie 
prelegentów wystąpili pracownicy Oddziału: Jan 
Żądło – Kierownik PMG Wierzchowice, który 
podzielił się ze słuchaczami swoją wiedzą na te-
mat zdrowego stylu życia oraz Eliza Zbyszewska 
– pracownik Działu Eksploatacji, która omówiła 
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LOTOS Oil z nagrodami

LOTOS ze Srebrnym Listkiem Polityki wśród krajowych liderów CSR

Pod koniec kwietnia firmę wyróż-
niono w konkursie Orłów „Wprost” 
województwa pomorskiego. Co wię-
cej, kolejny rok z rzędu marka olejo-
wa LOTOS zdobyła I miejsce w kate-
gorii oleje silnikowe w ogólnopolskim 
plebiscycie Laur Konsumenta.

Tytuł Orła „Wprost” otrzymują przedsię-
biorcy, którzy znaleźli się w zestawieniu opra-
cowanym przez wywiadownię gospodarczą 
Bisnode we współpracy z redakcją magazynu 
„Wprost”. To już trzecia statuetka na koncie 
spółki LOTOS Oil uzyskana dzięki dobrym wyni-
kom finansowym, a przede wszystkim notowa-
nemu zyskowi netto.

W imieniu spółki nagrodę odebrał Marcin 
Bartosiak, dyrektor ds. finansowych LOTOS Oil. 
Wyróżnienie to świadczy o odpowiedzialności 
biznesowej i społecznej spółki, a taka odpo-
wiedzialność powinna być celem nadrzędnym 
funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Warto dodać, że tytuł otrzymują firmy z wy-
różniającymi wynikami finansowymi. Pod uwagę 
brane są między innymi przychody ze sprzedaży 
oraz zysk netto za ostatnie lata. Dodatkowym 
wymogiem jest brak notowań na listach nierze-
telnych płatników. Zestawienie laureatów ma 
charakter ogólnopolski, a nagrody wręczane są 
podczas gal w poszczególnych rejonach.

Marka LOTOS Oil zdobyła Złoty Laur Konsu-
menta w kategorii oleje silnikowe w XIV edycji 
ogólnopolskiego plebiscytu popularności. O przy-
znaniu tego wyróżnienia decydują głosy konsu-
mentów zebrane w sondażu telefonicznym oraz 
przez ankieterów działających w najważniejszych 
punktach miast na terenie całego kraju. Wskazują 
oni najbardziej wyróżniające się na rynku produk-
ty i marki, które są godne polecenia.

Tegoroczne wyniki głosowania ponownie 
potwierdziły mocną pozycje rynkową oraz dużą 
rozpoznawalność marki LOTOS wśród polskich 
klientów. Budują to sukcesy LOTOS Oil zarówno 
w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Wszyst-
ko to w połączeniu z bardzo dobrym postrze-
ganiem przez kierowców świadczy o tym, że 
spółka z powodzeniem konkuruje z globalnymi 
koncernami.

To kolejne wyróżnienie LOTOS Oil w tym ple-
biscycie. Złoty Laur Konsumenta został uzyskany 
przez spółkę również w latach 2015, 2016 i 2017 
w kategorii oleje silnikowe. Firma otrzymała także 
nagrody Laur Konsumenta – Lider Dekady (2004-
2014) oraz Laur Konsumenta – Top Marka 2013.

Celem konkursu jest coroczne wyłanianie 
najpopularniejszych produktów i marek w swo-
ich kategoriach. Ta prestiżowa i szczególnie 
cenna nagroda daje producentom, dystrybuto-
rom towarów oraz usługodawcom odpowiedź 
na pytanie, które produkty i usługi są obecnie 
najpopularniejsze w swojej grupie. Z kolei dla 
konsumentów jest doskonałym wyznacznikiem 
podejmowanych decyzji zakupowych.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS została 21 maja 
po raz kolejny nagrodzona Listkiem 
CSR tygodnika Polityka. Wyróżnie-
nie jest wyrazem uznania dla stra-
tegii i działań realizowanych przez 
LOTOS w obszarze społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Potwierdza 
ono mocną pozycję LOTOSU w eli-
tarnym gronie liderów zrównoważo-
nego rozwoju w naszym kraju.  

Srebrny Listek CSR jest odzwierciedleniem 
wysokiej pozycji naszej firmy w dorocznym 
rankingu tygodnika POLITYKA, firmy do-
radczej Deloitte i Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu. Złotymi i srebrnymi Listkami CSR 

nagrodzono łącznie 30 firm spośród 115 
uczestniczących w rankingu, który został 
przeprowadzony przez partnerów już po raz 
siódmy.Srebrne i złote Listki CSR otrzymały 
przesiębiorstwa, które w swojej codziennej 
działalności respektują wszystkie kluczowe 
standardy normy ISO 26000, wdrażają naj-
lepsze lokalne i globalne praktyki CSR, w tym 
najlepsze praktyki zarządzania personelem 
i standardy etyczne.

Zestawienie Polityki przygotowywane 
jest na podstawie analizy informacji na temat 
działań  realizowanych przez firmy w obsza-
rze społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Badanie zostało przygotowane w oparciu 
o wytyczne międzynarodowej normy ISO 

26000, która stanowi praktyczny przewodnik 
po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, defi-
niuje jego ramy oraz przybliża wartości i idee 
CSR. Siódma edycja rankingu uwzględniała 
aktywność przedsiębiorstw w siedmiu ob-
szarach: ładu korporacyjnego, praw człowie-
ka, zachowań wobec pracowników, ochrony 
środowiska, dbałości o klienta, uczciwości 
biznesowej i zaangażowania społecznego. 
Dodatkowo ankieta obejmowała zagadnienia 
dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(ang. Sustanaible Development Goals, SDGs).

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.
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Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie 
prac projektowych dla Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM i Energinet podpi-
sali z unijną Agencją Wykonawczą ds. 
Innowacji i Sieci (INEA) trójstronną 
umowę na dofinansowanie prac pro-
jektowych dla projektu Baltic Pipe w  
ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
(Connecting Europe Facility – CEF). 
Uroczystość podpisania umowy odby-
ła się 24 maja 2018 r. podczas „Energy 
Infrastructure Forum” w  Kopenhadze.

Podpisanie umowy na dofinansowanie stano-
wi wypełnienie podjętej 25 stycznia 2018 r. decyzji 
państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy 
finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego 
instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe 
Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przy-
znane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. 
konkurs grantowy CEF Energy na zadanie pn. 
„Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż 
do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę 
w Polsce oraz w Danii”, które realizowane będzie 
przez polskiego i duńskiego operatora systemu 
przesyłowego, tj.: GAZ-SYSTEM i Energinet.

Zdaniem prezesa Tomasza Stępnia uzyskane 
wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwier-
dza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla 
wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegro-
wanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie 
Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschod-
niej. – Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam 

zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła 
dostaw błękitnego paliwa – powiedział prezes 
zarządu GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

Zwrócił także uwagę, że otrzymane dofinan-
sowanie w ramach instrumentu „Łącząc Europę” 
świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywa ten pro-
jekt w UE. – Baltic Pipe wraz z rozbudową Termi-
nalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi 
realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym 
w szczególności z budową połączeń międzysyste-
mowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz 
do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy 
Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Re-
alizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, 
konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty 
dla krajów naszego regionu – dodał prezes Stępień.

W ceremonii podpisania umowy o dofinanso-
wanie udział wzięli również:
• Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. Strate-

gicznej Infrastruktury Energetycznej,
• Michał Kurtyka, sekretarz Stanu w Minister-

stwie Energii, pełnomocnik Rządu ds. Prezy-
dencji COP 24,

• Kristoffer Böttzauw, Ministerstwo Energii, 
Usług Komunalnych i Klimatu Danii,

• Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań 
w dziedzinie klimatu i energii,

• Dominique Ristori, dyrektor generalny DG 
Energy,

• Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor wewnętrzne-
go rynku energii w DG Energy,

• Tomasz Stępień, prezes zarządu GAZ-SYSTEM,

• Torben Brabo, pierwszy wiceprezes, Energinet,
• Dirk Beckers, dyrektor Agencji Wykonawczej 

ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).
25 stycznia 2018 r. propozycja Komisji Europejskiej 
o przyznaniu dofinansowania w ramach instru-
mentu „Łącząc Europę” (CEF) na przeprowadzenie 
prac projektowych dla projektu Baltic Pipe została 
zaakceptowana przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej. Dofinansowanie zostało przyznane 
w ramach przeprowadzonego jeszcze w 2017 r. 
konkursu grantowego CEF Energy.

CEF jest kluczowym unijnym instrumentem 
finansowania na rzecz wspierania wzrostu gospo-
darczego, zatrudnienia i konkurencyjności poprzez 
ukierunkowane inwestycje infrastrukturalne na po-
ziomie europejskim. Wspiera rozwój wydajnych, 
zrównoważonych i dobrze połączonych transeuro-
pejskich sieci w zakresie transportu, energii oraz  
telekomunikacji.

Maksymalna wysokość wsparcia finanso-
wego UE dla projektu Baltic Pipe przyznanego 
w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie 
wynosi 33,1 mln EUR.

Wcześniej, w 2015 r. projekt Baltic Pipe otrzy-
mał wsparcie finansowe w ramach programu CEF 
na prace analityczne oraz opracowanie studium 
wykonalności.

Projektowi Baltic Pipe 24 listopada 2017 r. 
przyznany został status projektu o znaczeniu 
wspólnotowym (PCI – Project of Common Interest) 
w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku 
energii państw bałtyckich dla gazu (BEMIP). Status 
PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej 
projekt został uwzględniony na listach PCI przyję-
tych kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastruktu-
ralny mający na celu utworzenie nowego koryta-
rza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwesty-
cja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki 
duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich 
krajach.

Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnie-
nie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, 
ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dal-
szej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-
-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.

Więcej informacji dotyczących projektu Bal-
tic Pipe można znaleźć na stronie https://www.
baltic-pipe.eu/pl/ oraz na stronach GAZ-SYSTEM 
i Energinet.

Mariusz Kozłowski, 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM 

Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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PERN liderem bezpieczeństwa technicznego

Gazociąg Rawa Mazowiecka - Wronów wkracza w fazę projektową

23 maja 2018 r. Spółka PERN 
została uhonorowana tytułem „Lider 
Bezpieczeństwa Technicznego 2017” 
w kategorii „Przedsiębiorstwo”.

Gala wręczenia nagród była częścią V Kon-
ferencji Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) pn. 
„Nauka, technika, przemysł – Technologie dla 
bezpieczeństwa publicznego”, która odbyła się 
w Warszawie. W imieniu spółki statuetkę ode-
brał Igor Wasilewski, prezes Zarządu PERN S.A.

– W imieniu pracowników Grupy Kapitałowej 
PERN chciałbym serdecznie podziękować za to wy-
różnienie. Bo to im się należy ta nagroda. Poziom 
świadczonych usług zależy od pracowników i ta 
nagroda jest uwieńczeniem ich pracy – powiedział 
Igor Wasilewski, prezes Zarządu podczas odbie-
rania nagrody. – PERN jako strategiczna Spółka 
Skarbu Państwa, która magazynuje i dostarcza ropę 
naftową i paliwa w tym roku miała bardzo ważne 
wydarzenie. Połączyliśmy dwie spółki, OLPP i PERN, 
w jeden organizm. To część segmentu surowcowe-
go i paliwowego, która pozwoli nam zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne kraju – dodał.

Uhonorowanie PERN S.A. tytułem Lidera Bez-
pieczeństwa Technicznego jest nie tylko podkre-
śleniem wysokiego poziomu usług świadczonych 

przez PERN, naszej innowacyjności i harmonii 
w działaniu, ale także wkładu w rozwój gospodar-
czy Rzeczypospolitej.

Ogólnopolski ranking Lider Bezpieczeństwa 
Technicznego to inicjatywa Urzędu Dozoru Tech-
nicznego honorująca przedsiębiorstwa wyróżnia-
jące się w skali kraju wysokim standardem bez-
pieczeństwa technicznego, innowacyjnością oraz 
wkładem w rozwój gospodarczy Polski. Kapituła 
rankingu Lider Bezpieczeństwa Technicznego oce-
nia firmy zajmujące się projektowaniem, wytwa-

Fot. arch. PERN S.A.

rzaniem, instalacją, eksploatacją, naprawą i mo-
dernizacją urządzeń technicznych. Przedsiębiorstwa 
nominowane są w trzech kategoriach „wytwórca”, 
„użytkownik” i „modernizujący”. Do finału prze-
chodzą firmy, które uzyskały najwyższe oceny we 
wszystkich kryteriach rankingu. Uroczyste ogło-
szenie laureatów rankingu i przekazanie statuetki 
Lidera Bezpieczeństwa Technicznego odbywa się 
podczas corocznej konferencji UDT.

PERN S.A.

GAZ-SYSTEM podpisał umo-
wę na opracowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy gazociągu 
Gustorzyn - Wronów na odcinku od 
Rawy Mazowieckiej do Wronowa. 
Wykonawcą projektu będzie wybra-
ne w wyniku publicznego przetargu 
konsorcjum firm ILF Consulting En-
gineers Polska Sp. z o.o. oraz PGNiG 
GAZOPROJEKT S.A.

Do zadań konsorcjum należeć będzie uzyska-
nie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia, o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opraco-
wanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyska-
niem pozwolenia na realizację  inwestycji, plano-
wane jest na koniec 2020 r.

GAZ-SYSTEM konsekwentnie rozbudowu-
je sieć przesyłową na terenie całego kraju. Plan 

Inwestycyjny spółki na lata 
2018-2020 obejmuje po-
nad 160 zadań o łącznej 
wartości 7,7 mld zł. Jednym 
z kluczowych projektów 
jest gazociąg łączący węzeł 
przesyłu gazu w Gustorzy-
nie (woj. kujawsko-pomor-
skie) z Tłocznią Gazu we 
Wronowie (woj. lubelskie).

Trasa najdłuższego 
odcinka, którego długość 
wynosi około 156 km, prze-
biega od Rawy Mazowieckiej do Wronowa. Dla 
pozostałych dwóch odcinków, tj. Gustorzyn – Le-
śniewice (ok. 60 km) oraz Leśniewice – Rawa Ma-
zowiecka (ok. 100 km), spółka zamierza uruchomić 
postępowanie przetargowe na przełomie II i III 
kwartału br. 

Realizacja inwestycji wpisuje się w strategię 
rozwoju spółki, której celem jest zapewnienie 
elastyczności pracy całego systemu przesyłowego 
oraz podłączanie nowych odbiorców – zarówno 
indywidualnych, jak i przemysłowych. Po ukoń-

czeniu projektu zwiększy się bezpieczeństwo do-
staw gazu, w szczególności do obszaru aglome-
racji warszawskiej, łódzkiej, radomskiej oraz do 
południowo-wschodnich regionów kraju.

Inwestycja będzie realizowana w oparciu 
o ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. 
zm.) tzw. „specustawę gazową”. 

Mariusz Kozłowski, 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM
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Islandia wdraża ambitny plan, 
który ma zwiększyć wykorzystywanie 
odnawialnych źródeł energii. W ra-
mach inicjatywy zachęca do korzysta-
nia z pojazdów elektrycznych.

Przez lata Islandia w zbyt dużym stopniu po-
legała na dostawach ropy z zagranicy. Stało się to 
impulsem do wytężonych działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju kraju. Obecnie 80 procent 
energii wykorzystywanej na wyspie pochodzi 
z zasobów niekopalnych, wśród których przodują 
energia wodna i geotermalna. 

– Zdolność do samodzielnego zaspokojenia 
własnych potrzeb energetycznych ma ogromne 
znaczenie dla naszej niezależności – podkre-
śla Jón Björn Skúlason, dyrektor Icelandic New 
Energy, spółki, która koordynuje ogólnokrajowe 
inicjatywy prowadzone przez instytucje rządowe, 
przemysłowe i badawcze.

Paliwa kopalne nadal odpowiadają za 20 
procent całkowitego zużycia energii w Islandii, 
ale tamtejszy rząd wprowadził finansowany przez 
państwo program mający na celu rozpowszech-
nienie korzystania z pojazdów elektrycznych. 
Efekty są już widoczne: po islandzkich drogach 
jeździ obecnie ponad 6000 e-samochodów. 
W 2014 roku było ich zaledwie 90.

Wzdłuż słynnej, okrążającej wyspę Drogi 1, 
której długość wynosi 1332 km, zainstalowano 
już ponad 20 stacji szybkiego ładowania samo-
chodów elektrycznych firmy ABB. Urządzenia 
działają w ekstremalnych warunkach klimatycz-
nych. – Klimat na Islandii jest jednym z najbar-
dziej wymagających na świecie. Zdarza się, że 

temperatura spada poniżej -30 stopni. Do tego 
dochodzi duże stężenie soli, mgły morskie, wil-
gotność powietrza i nawałnice – mówi Bjarni Már 
Júlíusson, dyrektor generalny ON Power, zakładu 
energetycznego należącego do Reykjavik Energy.

Stabilna infrastruktura stacji ładowania po-
jazdów elektrycznych ma kluczowe znaczenie, je-
żeli Islandia chce zrealizować swoje plany i mieć 
w stu procentach zrównoważoną gospodarkę 
energetyczną. – Na początku w mieszkańcach 
przeważał sceptycyzm, ale teraz e-samochody są 
na drogach i wiemy, że już na nich zostaną – do-
daje Skúlason.

Na stacjach ABB samochód elektryczny 
zostaje w pełni naładowany w czasie 15-30 
minut. Wszystkie stacje korzystają z zaawanso-

Islandia inwestuje 
w sieć stacji szybkiego 
ładowania

wanych usług autoryzacji użytkowników i płat-
ności online. Dzięki rozwiązaniom ABB Ability™ 
urządzenia działają 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. Zdalna łączność cyfrowa umożliwia 
stałe monitorowanie urządzenia z dowolnego 
miejsca na wyspie. Dzięki tej usłudze ON Power 
ma dostęp do danych w czasie rzeczywistym, co 
pozwala na proaktywną kontrolę stanu technicz-
nego stacji. ABB zapewnia w pełni elastyczny 
podgląd całej sieci. Operator może w ten sposób 
upewniać się, że system pracuje sprawnie nawet 
w temperaturze -35°C.

Stacje ładowania są podłączone do Microsoft 
Azure, czyli platformy obliczeniowej w chmurze, 
aby zapewniać większą wydajność sieci. Technicy 
mogą zdiagnozować ponad 90 procent wszystkich 
błędów i rozwiązać 60 procent z nich zdalnie, bez 
konieczności pojawienia się na miejscu. A jedno-
cześnie ON Power może informować swoich klien-
tów o wszelkich zdarzeniach na bieżąco. 

– W przypadku wystąpienia błędu, ABB 
zazwyczaj może zdalnie zrestartować stację ła-
dowania, co jest niezwykle pomocne na Islandii 
ze względu na duże odległości i trudne warunki 
pogodowe, które utrudniają wysyłanie personelu 
serwisowego w teren – podkreśla Óskar Gústa-
vsson, kierownik sprzedaży w Johan Rönning, 
dystrybutora ABB na terenie Islandii.

ON Power wykorzystuje swoje firmowe 
barwy, aby pomóc kierowcom zlokalizować sta-
cje ładowania. – Wszystkie stacje ładowania są 
pomalowane na pomarańczowo, dzięki czemu są 
lepiej widoczne, gdy pogoda ogranicza widocz-
ność – tłumaczy Lasse Altmann, dyrektor ds. roz-
woju biznesu ABB E-Mobility Charging.

W 60 krajach zamontowano już ponad 6500 
szybkich ładowarek prądu stałego ABB. Tym sa-
mym firma stała się globalnym liderem w tech-
nologii szybkiego ładowania DC wykorzystującej 
łączność sieciową.

ABB Sp. z o.o.

Fot. arch. ABB

Fot. arch. ABB

23–25 października 2018, Zakopane

www.energia-geotermalna.org.pl/kongres

VI OGÓLNOPOLSKI
KONGRES GEOTERMALNY



17
5(235)/2018

maj

23–25 października 2018, Zakopane

www.energia-geotermalna.org.pl/kongres

VI OGÓLNOPOLSKI
KONGRES GEOTERMALNY



5(235)/2018
maj

18

Jerzy 
Zagórski

Stabilne wyniki GK PGNiG w I kw. 
2018, przychody ze sprzedaży 
o 14% wyższe niż przed rokiem

Obroty Grupy Kapitałowej PGNiG wynio-
sły w I kwartale br. 13,25 mld zł, a zysk netto 
osiągnął wartość 1,57 mld zł. Systematycznie 
maleje udział gazu z kierunku wschodniego 
w imporcie, który zmniejszył się w ciągu roku 
z 84 do 78 proc. Dostawy LNG do Polski były 
wyższe o 31 proc. w porównaniu z I kwarta-
łem 2017 roku.

zwiększyły się rok do roku o 7 proc. do poziomu 
1,98 mld zł, co jest odzwierciedleniem globalne-
go wzrostu cen węglowodorów.

W porównaniu z analogicznym okresem 
2017 r. EBITDA segmentu pozostała praktycznie 
niezmieniona z wynikiem 1,38 mld zł.

Obrót i Magazynowanie
Przychody segmentu wyniosły 10,21 mld 

zł, co oznacza 17 proc. wzrost w stosunku do 
I kwartału ubiegłego roku. Jest to efekt zwięk-
szenia wolumenu sprzedaży gazu ziemnego 
o 1,13 mld m³ (+13 proc.). 27 lutego 2018 r. 
Grupa odnotowała rekordowy wolumen do-
bowych dostaw gazu – 80,4 mln m3. Dla po-
równania – średni wolumen dobowych dostaw 
gazu w I kwartale 2018 r. wyniósł 62,5 mln m3.

Wysokiej sprzedaży towarzyszył wzrost 
importu, którego poziom wyniósł 3,84 mld 
m³, a więc o 19 proc. więcej niż przed rokiem. 
Grupa konsekwentnie zwiększa dywersyfikację 
kierunków dostaw. O ile rok wcześniej dosta-
wy z kierunku wschodniego stanowiły 84 proc. 
importowanego gazu, to w I kwartale 2018 r. 
udział ten spadł do 78 proc. O 31 proc. wzrósł 
natomiast wolumen importu LNG (do 0,51 mld 
m³ surowca po regazyfikacji). W trzech pierw-
szych miesiącach 2018 r. PGNiG sprowadziło do 
Terminalu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
w Świnoujściu 4 ładunki LNG. W życie weszła 
umowa dodatkowa na dostawy gazu skroplo-
nego podpisana ze spółką Qatargas w 2017 r. 
W konsekwencji od 2018 r. Grupa będzie otrzy-
mywać dwukrotnie wyższy wolumen surowca 
z tego kierunku.

Na skutek wyższych kosztów pozyskania 
gazu wynik EBITDA segmentu wyniósł 179 mln 
zł i był o 50 proc. niższy niż w analogicznym 
okresie 2017 r.

Dystrybucja
Segment odnotował 7 proc. wzrost wolu-

menu dystrybuowanego gazu na poziomie 4,22 
mld m³. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,55 
mld zł i były wyższe niż w tym samym okresie 
ubiegłego roku o około 6 proc. Dobre wyniki 
były przede wszystkim konsekwencją zwiększo-
nego zapotrzebowania na gaz w skutek niskich 
temperatur utrzymujących się w lutym i marcu.

EBITDA segmentu sięgnęła 0,76 mld zł, co 
oznacza 10 proc. wzrostu rok do roku.

Wytwarzanie
Grupa Kapitałowa PGNiG utrzymała wy-

raźny trend wzrostowy również w segmencie 
wytwarzania. Przychody ze sprzedaży ciepła 
i energii elektrycznej zwiększyły się odpowied-

nio o 4 proc. (0,57 mld zł) i o 14 proc. (0,26 mld 
zł). Całkowite przychody ze sprzedaży wyniosły 
0,92 mld zł i były wyższe o 7 proc. niż przed 
rokiem.

Wynik EBITDA wypracowany przez seg-
ment był o 2 proc. niższy niż w I kwartale 
2017 r. i osiągnął 0,4 mld zł.

Nowe złoże gazu pod Rzeszowem
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-

two SA uzyskało przemysłowe przypływy 
gazu z odwiertu Królewska Góra-1K zlokali-
zowanego w miejscowości Budy Głogowskie 
(powiat rzeszowski). Spółka szacuje, że wy-
dobycie z nowego złoża może wynieść ok. 20 
mln m3 wysokometanowego gazu rocznie.

– Pozytywny wynik kolejnego odwiertu na 
Podkarpaciu potwierdza potencjał tego rejonu 
– powiedział prezes zarządu PGNiG SA Piotr 
Woźniak. – Poszukiwania i eksploatacja złóż 
na terenie kraju są bardzo ważną częścią naszej 
działalności, również w kontekście  bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski – dodał.

Wykonany w Budach Głogowskich odwiert 
poszukiwawczy ma głębokość 1350 metrów. 
Wydobyty surowiec cechuje się dużą zawarto-
ścią metanu. PGNiG planuje włączyć odwiert 
Królewska Góra-1K do eksploatacji poprzez 
podłączenie do infrastruktury Ośrodka Zbioru 
Gazu Kupno. Nastąpi to pod koniec 2019 r.

Nowo odkryte złoże znajduje się na konce-
sji Ropczyce-Bratkowice-Strzyżów, której PGNiG 
SA jest jedynym udziałowcem. Analiza wyników 
z testów w otworze wskazuje, że wydobycie ze 
złoża wyniesie ok. 20 mln m3 gazu rocznie.

O lokalizacji odwiertu poszukiwawczego 
Królewska Góra-1K zadecydowały dane uzy-
skane w trakcie badań prowadzonych metodą 
zdjęcia sejsmicznego 3D. PGNiG  korzysta z niej 
na coraz większą skalę. To dzięki badaniom 3D 
spółka odkryła nowe horyzonty gazowe w zło-
żu Przemyśl. Ze wstępnych szacunków wynika, 
że mogą one zawierać ok. 20 mld m3 zasobów 
wydobywalnych. Dla porównania – wykonane 
przed laty szacunki wskazywały, że zasobność 
złoża to 72 mld m3 gazu, z czego 65 mld m3 

zostało już wydobyte. Surowiec zawarty w no-
wych horyzontach pozwoli więc przedłużyć eks-
ploatację złoża o kilkadziesiąt lat.

PGNiG zrealizowało w województwie pod-
karpackim trzy zdjęcia sejsmiczne 3D na ob-
szarze o łącznej powierzchni ponad 2000 km3. 
Zebrane dane pozwalają lokalizować odwierty 
poszukiwawcze tam, gdzie szansa na uzyskanie 
pozytywnego wyniku jest największa. W tym 

– Jesteśmy zadowoleni z wyników I kwar-
tału, zwłaszcza dynamicznie rosnącej sprzedaży 
gazu, która jest efektem konsekwentnie realizo-
wanej strategii zarządzania portfelem klientów, 
wysokiego tempa rozwoju polskiej gospodarki 
oraz niskich temperatur sprzyjających sprzeda-
ży paliwa. Istotny wpływ na wynik Grupy miał 
wzrost cen węglowodorów. Był on pozytywny 
w przypadku segmentu Poszukiwanie i Wydo-
bycie, ale obniżył rentowność segmentu Obrót 
i Magazynowanie – powiedział Piotr Woźniak, 
Prezes Zarządu PGNiG SA. – Powodem do satys-
fakcji jest coraz większa dywersyfikacja kierun-
ków dostaw gazu. Jest to jeden z najważniej-
szych elementów strategii Grupy – dodał.

W I kwartale 2018 r. Grupa Kapitałowa 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
osiągnęła 13,25 mld zł przychodów ze sprzedaży, 
co oznacza 14-proc. wzrost rok do roku. Pozwoli-
ło to wypracować 1,57 mld zł zysku netto, o nie-
całe 2 proc. mniej niż przed rokiem. Wpływ na 
wyniki miały rosnące notowania surowców ener-
getycznych –na przykład średnia trzymiesięczna 
cena ropy wyrażona w złotych była w I kwartale 
2018 r. o 4 proc. wyższa niż rok wcześniej.

EBITDA Grupy wyniosła 2,67 mld zł i była 
niższa o 3 proc. niż przed rokiem.

Poszukiwanie i Wydobycie
Przychody segmentu – głównie ze sprze-

daży ropy naftowej, kondensatu oraz gazu – 
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Co zrobi OPEC
Jeszcze w styczniu br. przewodniczący OPEC 

Suhail Al Mazrouei, minister energii i przemysłu 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapowia-
dał stabilizację i przedłużenie limitu wydobycia 
uzgodnionego w listopadzie 2016 r., powtó-
rzył to dwa miesiące później minister ds. ropy 
Iraku, ale rozwój sytuacji na świecie raczej nie 
zapowiada spokoju na rynku. Dotyczy to przede 
wszystkim wydarzeń politycznych, bo zmiany 
podaży i popytu na ropę oddziałują o wiele 
słabiej. Już po zapowiedzi prezydenta Trumpa 
o wprowadzeniu ceł na import stali i aluminium 
pojawiły się ostrzeżenia ze strony przemysłu 
naftowego o spodziewanym wzroście kosztu ru-
rociągów. Problem niedostatecznych zdolności 
przesyłowych ropy, gazu i produktów stanowi 
ograniczenie dla gospodarki amerykańskiej, 
a przy rozbudowie sieci konieczny będzie import 
rur, bo USA nie produkują ich w dostatecznej 
ilości. W marcu i kwietniu napięcie na Półwy-
spie Koreańskim osłabło, ale w maju ponow-
nie wzrosło, co w połączeniu z oświadczeniem 
prezydenta USA o wypowiedzeniu umowy nu-
klearnej z Iranem i przywróceniu sankcji przy-
czyniło się do podniesienia cen ropy WTI do 71 
dolarów i Brent do 78 dolarów, jednocześnie 
raport OPEC z maja br. pokazuje, że zapasy ropy 
w państwach OECD spadły do poziomu 1,2 mln 
t poniżej średniej 5-letniej. Arabia Saudyjska po-
dała, że w kwietniu br. jej wydobycie było naj-
niższe od czasu porozumienia z 2016 r. ustala-
jącego limit produkcji 4,42 tys. t/d. Również inni 
członkowie OPEC potwierdzili zmniejszenie pro-
dukcji. Dlatego też pojawiają się głosy o potrze-
bie złagodzenia ograniczeń wydobycia. Jednym 
z argumentów jest potencjalne zmniejszenie na 
rynku ilości ropy z Iranu, bo wznowienie sankcji 
USA zredukuje eksport. Z kolei w dłuższej per-
spektywie w ocenie ekspertów OPEC obecne 
tempo wzrostu produkcji ropy z łupków i ropy 
zamkniętej w USA nie utrzyma się z powodu 
rosnących kosztów eksploatacji i nie zagrozi do-
minacji OPEC.

Temat ograniczeń wydobycia był dyskuto-
wany w czasie forum ekonomicznego w St. Pe-
tersburgu w maju br., gdzie obecni byli również 

ministrowie energii państw OPEC. Największe 
zainteresowanie wzbudziło stanowisko Arabii 
Saudyjskiej i Rosji. Czołowi producenci są zda-
nia, że należy zwiększyć wydobycie o 136 tys. 
t/d. Przypuszczalnie decyzja zapadnie na czerw-
cowej sesji OPEC. Okres obniżonego wydobycia 
i wysokie ceny ropy przynoszą korzyści sygnata-
riuszom porozumienia z 2016 r, ale jednocześnie 
zachęciło innych producentów do intensyfikacji 
eksploatacji, przez co zwiększają swój udział 
w rynku. Dodatkowymi argumentami dla OPEC 
jest też załamanie produkcji ropy w Wenezueli 
i spodziewane wycofania się USA z porozumie-
nia nuklearnego z Iranem. Z kolei 17-miesięczny 
okres obniżonego wydobycia spowodował, że 
nie wszystkie państwa członkowskie będą mo-
gły szybko uruchomić dodatkową produkcję, 
więc realizacja nowych ustaleń może potrwać.

Ciągle zbyt mało odkryć na świecie
Redukcja nakładów na poszukiwania i spa-

dek ilości wierceń od roku 2015 przynoszą teraz 
skutki w postaci zmniejszenia liczby nowych 
odkryć złożowych. Zasoby odkryte w 2017 r. 
to 911 mln t równoważnika ropy naftowej, 
najniższy wynik od 1940 r. W 2012 r. było to 
4,08 mld t równoważnika, w 2013 r. 2,17 mld 
t, w 2014 r. i 2015 r. 2,04 mld t i w 2016 r. 
1,08 mld t równoważnika ropy naftowej. Co 
więcej, zmniejszyła się nie tylko łączna wielkość 
odkrywanych zasobów, ale również spadły za-
soby w przeliczeniu na złoże. Według bieżących 
danych jest to 13,6 mln t równoważnika ropy 
naftowej, w porównaniu z 20 mln t równoważ-
nika ropy naftowej w 2012 r. Spadek średnich 
zasobów wpływa na jego znaczenie przemysło-
we i opłacalność i z tego powodu według aktu-
alnego scenariusza cenowego ponad 136 mln t 
zasobów nigdy nie zostanie zagospodarowane. 
Niepokojąca jest również wielkość wskaźnika 
zastępowania zasobów wynosząca tylko 11%. 
Rok 2006 był ostatnim rokiem, kiedy wskaźnik 
wynosił 100%, głównie dzięki odkryciu ogrom-
nego złoża Galkynysz w Turkmenistanie.

Senegal, Meksyk i Gujana należą do rejo-
nów z największą ilością nowo odkrytych złóż. 
W Senegalu jest to złoże Yakaar oraz odkryte 
w 2016 r. złoże Taranga, w Meksyku są to złoża 
Zama i Ixachi, które wraz z mniejszymi akumula-
cjami dodały 136 mln t równoważnika ropy naf-
towej do krajowych zasobów wydobywalnych. 
W Gujanie zasoby również zwiększyły się o 136 
mln t równoważnika ropy naftowej dzięki sukce-
som ExxonMobil (Payara, Turbot i Snoek). Mimo 
tych osiągnięć istnieje poważne zagrożenie dla 

roku PGNiG SA wykonało na Podkarpaciu już 
sześć otworów, z których uzyskało przemysłowe 
przypływy gazu.

Departament Public Relations
PGNiG SA

podaży ropy i gazu w skali globalnej w ciągu 
najbliższych 10 lat. Tego stanu nie zmienią rów-
nież obiecujące wyniki na złożu podmorskim 
Lamantin w Mauretanii i Oyo NW w Nigerii 
(również na morzu) i inne rozwiercane na prze-
łomie 2016/2017 perspektywiczne obiekty. Ra-
port agencji Rystad Energy, z którego pochodzą 
powyższe informacje powstał w grudniu 2017 r.

Ułatwienia dla poszukiwań gazu 
z łupków w W. Brytanii

Rząd brytyjski zapowiedział zmiany pro-
cedur administracyjnych, które mają pomóc 
w udostępnieniu zasobów gazu z łupków. Se-
kretarz stanu ds. biznesu, przemysłu i strategii 
przemysłowej Greg Clerk oświadczył w parla-
mencie, że tryb zatwierdzania projektów poszu-
kiwań gazu z łupków zniechęca operatorów, bo 
ustawowy okres wydania oceny środowiskowej 
wynosi 16 tygodni. Organy zajmujące się zarzą-
dzaniem zasobami surowcowymi powinny przy-
wiązywać większą wagę do wykorzystania tych 
bogactw z korzyścią dla kraju. Dotyczy to rów-
nież poszukiwań i eksploatacji węglowodorów 
niekonwencjonalnych łącznie z gazem z łupków. 
Ponieważ operatorzy napotykają duże trudności 
ze strony środowisk lokalnych w uzyskiwaniu 
zgody na wiercenia i stosowanie szczelino-
wania hydraulicznego, G. Clark zapowiedział 
uproszczenie przepisów dotyczących poszu-
kiwań w łupkach i utworzenie organu regulu-
jącego sprawy środowiskowe dotyczące tych 
prac. Przewidziano środki dla władz lokalnych 
w wysokości 1,6 mln funtów (1,82 mln euro) 
przeznaczone na pomoc i przygotowanie do 
opiniowania wniosków w sprawie poszukiwań.

Nowe inicjatywy dotyczą tylko Anglii, po-
nieważ Szkocja, Walia i Północna Irlandia nie 
zezwalają na szczelinowanie hydrauliczne. 

Zakończenie głębokowodnej 
części gazociągu TurkStream

Budowa gazociągu Turkstream postępuje i na 
początku maja br. statek do układania rurociągów 
„Pioneering Spirit” zakończył głębokowodny od-
cinek pierwszej nitki. Tempo układania rur wyno-
siło średnio 4,2 kilometra na dobę, a dwukrotnie 
osiągnięto wynik 5,6 kilometra na dobę. Do tej 
pory ułożono 1161 km, co stanowi 62% całej tra-
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sy. Następnym etapem prac będą sekcje łączące 
z terminalami na lądzie w Rosji (Anapa) i w Turcji 
(Kiyikoy), a po ich wykonaniu firma Allseas przy-
stąpi do układania drugiej nitki gazociągu. Pierw-
sza nitka o projektowej przepustowości 15,7 mld 
m3 będzie dostarczać gaz do Turcji, druga linia ma 
zaopatrywać południową Europę.

Maksymalna głębokość ułożenia gazociągu 
Turkstream na Morzu Czarnym wynosi 2200 m, 
głębiej położono tylko rurociąg Perdido Norte 
w Zatoce Meksykańskiej.

Więcej ropy z łupków w USA
Agencja Informacji Energetycznej USA poin-

formowała o rosnącym wydobyciu ropy z łupków. 
W czerwcu 2017 r. produkcja wyniosła 727 tys. 
t/d, w najnowszej prognozie na czerwiec br. poda-
no wielkość 976 tys. t/d. Znaczna część przyrostu, 
bo 446 tys. t/d pochodzi z basenu permskiego, 
z formacji Bakken i Eagle Ford. Tempo wzrostu 
powoduje nawet okresowe kłopoty z odbiorem 
ropy, bo przekracza zdolność odbioru rurociągów, 
prowadzi też do obniżenia cen w regionie.

Zwiększa się również wydobycie gazu ziem-
nego, które z poziomu 1,59 mld m3/d w czerw-
cu 2017 r. według prognozy Agencji osiągnie 
w tym roku 1,92 mld m3/d. Statystyka wierceń 
pokazuje na znaczny postęp w dowiercaniu 
i przygotowaniu otworów do eksploatacji. Spo-
śród 1297 otworów odwierconych w kwietniu 
br., dowierconych zostało 1242. Jest to najlep-
szy wynik od grudnia 2013 r.

Spada wydobycie ropy w Australii
Mocna pozycja Australii jako eksportera LNG 

przysłoniła niepokojącą sytuację w dziedzinie 
poszukiwań i wydobycia ropy i bezpieczeństwa 
energetycznego kraju. Informacje o wielkości 
zapasów ropy naftowej podane przez ministra 
zasobów Matta Canavana są istotnie alarmują-
ce, wystarczą one tylko na 47 dni, podczas gdy 
poziom zalecany przez Międzynarodową Agencję 
Energetyczną wynosi 90 dni. Dla porównania 
Nowa Zelandia ma zapas na 97 dni, Japonia na 
180 dni. Produkcja ropy spada od 2014 r. i obec-
nie tylko 12% pochodzi ze złóż krajowych, a 88% 
z importu. Uzupełniającym paliwem dla elektrow-
ni jest gaz z pokładów węgla kamiennego w sta-
nie Queensland, ale koszty eksploatacji są coraz 
wyższe. Wydatki na import ropy w 2017 r. wynio-

sły 29 mld dolarów, podczas gdy dochody z eks-
portu LNG stanowiły 26 mld dolarów. Produkcja 
ropy w tradycyjnym basenie naftowym Cieśnina 
Bassa jest coraz mniejsza i droższa, dlatego też 
minister Canavan zabiega o rozpoczęcie poszuki-
wań w nowych rejonach naftowych. Dodatkową 
przeszkodą w tych działaniach jest ograniczenie 
wierceń wprowadzane w niektórych stanach. 
W basenie Beetaloo w Terytorium Północnym 
dwa lata temu wydano zakaz wykonywania 
szczelinowania, obecnie pod naciskiem rządu 
federalnego, został on zawieszony, co otwiera 
dla poszukiwań obszar 700 tys. km2 z zasobami 
w złożach niekonwencjonalnych szacowanymi na 
186 mld m3 gazu. Następnym krokiem według 
lobbystów intensyfikacji poszukiwań powinno 
być zniesienie zakazu wierceń lądowych w sta-
nach Nowa Południowa Walia i Wiktoria.

Rozgraniczenie sektorów 
na Morzu Kaspijskim

Kwestia ostatecznego rozgraniczenia sekto-
rów na Morzu Kaspijskim stanowi istotną prze-
szkodę w bardziej efektywnym wydobyciu ropy 
i gazu w tym regionie, a pośrednio w realizacji 
Południowego Korytarza Gazowego, tak ważne-
go dla Europy. Pięć stron zaangażowanych w tym 
procesie (Azerbejdżan, Iran, Kazachstan, Rosja 
i Turkmenistan) od dłuższego czasu ze zmiennym 
powodzeniem prowadzi pertraktacje na temat 
metody wyznaczania granic sektorów. Najwięcej 
zwolenników ma metoda mediany, na którą w ub. 
roku zgodziła się Rosja, jednak przy tym podejściu 
sektor irański zajmowałby 11-13% powierzchni 
Morza Kaspijskiego, podczas gdy Iran domaga 
się 20%. W tej sytuacji zapowiadany termin pod-
pisania konwencji przez przywódców 5 państw 
jeszcze w tym roku wydaje się wątpliwy. Agencja 
Wood Mackenzie widzi jednak pewien postęp 
w negocjacjach, który otwiera drogę do rozmów 
bilateralnych dotyczących południowej części Mo-
rza Kaspijskiego. Jednak obecna sytuacja sprawia, 
że w tym roku można się spodziewać tylko przy-
gotowań do końcowych decyzji o inwestycjach 
w Azerbejdżanie i Kazachstanie, szczególnie do-
tyczących złóż Azeri-Chirag-Guneshli i Kashagan, 
natomiast rozstrzygnięcia nastąpią w2019 r.

Jerzy Zagórski
Źródła: Associated Press, Bloomberg, ENI, 
Gazprom, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas 

Journal, Oil & Gas Financial Journal, OPEC, 
Pennenergy, Reuters, Rystad Energy, Upstream, 

Wood Mackenzie, World Oil.

Wybrano członków Zarządu Grupy 
LOTOS X kadencji

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. za-
kończyła postępowanie kwalifikacyjne na 
stanowiska w Zarządzie gdańskiego koncer-
nu. Prezesem Zarządu spółki został wybrany 
Mateusz A. Bonca. Do składu Zarządu X ka-
dencji od 22 maja wejdą również Jarosław 
Kawula oraz Patryk Demski.

Prezesem Zarządu spółki został wybrany 
Mateusz A. Bonca, który dotąd pełnił obo-
wiązki prezesa Zarządu i obejmował stanowisko 
wiceprezesa Zarządu ds. ekonomiczno-finanso-
wych. Na stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. 
produkcji i handlu wybrano Jarosława Kawulę, 
który również dotychczas był odpowiedzialny 
za ten obszar. Do składu Zarządu X kadencji na 
stanowisko wiceprezesa Zarządu ds. inwestycji 
i innowacji powołano Patryka Demskiego.

Wymienione wyżej osoby obejmą swoje 
funkcje od 22 maja.

Mateusz A. Bonca funkcję wiceprezesa 
Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełnił od 1 czerwca 
2016 roku, wchodząc w skład Zarządu IX ka-
dencji. W latach 2016-2018 odpowiedzialny za 
Pion Strategii i Rozwoju, od marca 2018 za Pion 
Ekonomiczno-Finansowy. Decyzją Rady Nadzor-
czej od 19 marca br. pełnił obowiązki prezesa 
Zarządu.

Dr Mateusz A. Bonca, urodzony w Gdyni. 
Lider z wieloletnim doświadczeniem w między-
narodowym zarządzaniu i doradztwie strate-
gicznym dla wiodących koncernów przemysło-
wych i finansowych w Europie (w tym w Polsce), 
w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

W latach 2012-2016 pracował w Niem-
czech we Frankfurcie nad Menem, jako dyrektor 
w Deutsche Bank AG (ostatnio dyrektor w Gro-
up Management Consulting). Nieco wcześniej 
w latach 2010-2012 jako menedżer zatrudniony 
był w Peppers and Rogers Group Middle East 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a w la-
tach 2004-2010 pracował w McKinsey & Com-
pany jako konsultant i starszy konsultant, reali-
zując projekty w wielu krajach.

Poza Polską przygotowywał i realizował 
strategiczne zmiany w korporacjach m.in. 
w Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyj-
skiej, Bahrajnie, Belgii, Republice Południowej 
Afryki i Turcji. Nadzorował projekty globalne 
i koordynował zespoły jednocześnie na kilku 
kontynentach.
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Absolwent Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie (2004). Studiował także w Al Akha-
wayn University w Maroku. Doktor nauk ekono-
micznych w zakresie ekonomii (z wyróżnieniem, 
ALK 2009). Autor publikacji i referatów na między-
narodowych konferencjach. Kursy m.in. Analityka 
Finansowego i Maklera Papierów Wartościowych; 
liczne szkolenia specjalistyczne w McKinsey & 
Company, wewnętrzne szkolenia dla kadry zarzą-
dzającej w Deutsche Bank AG. Praktyki: w Deloitte 
& Touche i w MARSH.

Biegle włada językiem angielskim (Matura 
Międzynarodowa w III LO w Gdyni, praca od wie-
lu lat wyłącznie w tym języku). Dobrze zna język 
niemiecki (praca w DB AG we Frankfurcie nad Me-
nem). Zna podstawy języka arabskiego – klasycz-
nego i dialektu marokańskiego (kursy językowe 
w Arabic Language Institute w Fezie w Maroku 
oraz w ramach studiów w Al Akhawayn, kilka lat 
pracy w krajach arabskich).

Członek Strategic Management Society; Rady 
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Europe-
an Refining Technology Conference Advisory Bo-
ard. Członek Rady Programowej PiS. Bezpartyjny.

Jarosław Kawula funkcję wiceprezesa Zarzą-
du Grupy LOTOS S.A. pełni od 12 stycznia 2017 
roku, wchodząc w skład Zarządu IX kadencji. Po-
czątkowo odpowiedzialny za Pion Produkcji, a od 
marca br. za Pion Produkcji i Handlu.

Jarosław Kawula, magister inżynier i doktor 
nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział 
Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketin-
gu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształ-
cenia Menadżerów. Od samego początku kariery 
zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy 
LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na sta-
nowiskach kierowniczych związanych z przero-
bem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Patryk Demski, absolwent Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Od 2014 roku piastuje urząd 
burmistrza miast i gminy Pelplin. Od 2018 roku 
jest członkiem Rady Polskiej Organizacji Tury-
stycznej, a od 2017 Członkiem Rady Nadzorczej 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W latach 
2006 – 2014 był zastępcą dyrektora Oddziału, 
p/o dyrektora oddziału oraz głównym specjalistą 
w Agencji Nieruchomości Rolnych, oddział te-
renowy w Gdańsku. W latach 2011 – 2014 był 
członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Gospodar-
ki Mieszkaniowej Sp z o.o. w Tczewie. W 2006 
roku pracował jako zastępca dyrektora Gabinetu 
Wojewody Pomorskiego w Pomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Gdańsku. 

Kolejny krok ORLENu do objęcia 
pełnej kontroli nad Unipetrol

PKN ORLEN złożył wniosek do Czeskiego 
Banku Narodowego o przeprowadzenie wyku-
pu akcji Unipetrol reprezentujących ok. 5,97% 
kapitału zakładowego spółki. Zapewnienie 
pełnej kontroli nad czeską spółką zwiększy 
możliwość wykorzystania zaangażowanego 
przez PKN ORLEN kapitału. Ostateczne rozlicze-
nie transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 
2018 r.

Branża rafineryjno-petrochemiczna jest bar-
dzo podatna na wahania w otoczeniu zewnętrz-
nym, a naszym obowiązkiem jest na nie skutecz-
nie odpowiadać. Dlatego posiadanie 100% akcji 
spółek kluczowych dla efektywności Grupy nie 
jest dla nas opcją, ale koniecznością. W przy-
padku Unipetrolu jesteśmy coraz bliżsi realizacji 
tego celu. Uzyskanie pełnej kontroli nad spółką  
przełoży się na zdolność do generowania korzy-
ści synergicznych w wielu obszarach współpracy 
z PKN ORLEN, których w obecnej strukturze nie 
ma możliwości zrealizować. Chodzi o m.in. opty-
malizację planowania produkcji, wspólne zakupy 
czy zarządzanie łańcuchem dostaw – podkreślił 
Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zadeklarowana cena wykupu przymusowego 
została ustalona na poziomie 380 CZK za akcję, 
czyli takiej samej jak cena ogłoszona w wezwa-
niu z grudnia 2017 r. Jest ona korzystna zarówno 
z punktu widzenia PKN ORLEN, jak i pozostałych 
akcjonariuszy mniejszościowych. Najlepsze po-
twierdzenie, że zaproponowana cena jest atrak-
cyjna, stanowi uzyskanie 31,04% udziałów już 
w pierwszym, dobrowolnym wezwaniu. 

Transakcja zostanie sfinansowana ze środ-
ków własnych PKN ORLEN oraz z dostępnego kre-
dytu konsorcjalnego. Zgodnie z założeniami, po 
przeprowadzeniu wykupu, dług netto koncernu 
pozostanie na bezpiecznym poziomie i nie powi-
nien wpłynąć na pogorszenie oceny ratingowej.

PKN ORLEN zarządza sześcioma rafineriami 
w 3 krajach. W ostatnich latach, w ramach proce-
sów optymalizacyjnych, w ramach Grupy ORLEN 
połączono południowe aktywa w Polsce, aby jesz-
cze lepiej odpowiadać na wahania w otoczeniu 
zewnętrznym. Odpowiedzią koncernu na bieżące 
i przyszłe wyzwania rynkowe jest przede wszyst-
kim poprawa doskonałości operacyjnej zakładów 
produkcyjnych i umocnienie pozycji rynkowej 
w stosunku do konkurentów. To dotyczy również 
aktywów w Czechach.

Obecnie na rynku czeskim realizowany jest 
projekt budowy instalacji polietylenu PE3, który 
ma na celu umocnienie pozycji Grupy ORLEN na 
chemicznym i petrochemicznym rynku w Euro-
pie Środkowej. Realizacja projektu w Litvinovie  
o mocy około 270 tys. ton/rocznie umożliwi wyż-
sze wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą 
integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej. 
Sprawna realizacja m.in. tej  inwestycji umożliwi 
wzmocnienie pozycji Unipetrolu w jednej z naj-
bardziej perspektywicznych branż na świecie.

Ceny paliw w Polsce jedne 
z najniższych w Europie

Mimo rosnących cen ropy naftowej, w Pol-
sce ceny paliw na stacjach benzynowych należą 
nadal do najniższych w Europie. Tańszą PB95 
mają wyłącznie Rumunia, Turcja, Bułgaria, Koso-
wo. Podobnie jest z podatkami zawartymi w ce-
nie paliw. Niższy udział podatków VAT i akcyzy 
w cenie benzyny ma jedynie Bułgaria, Rumunia 
i Luksemburg.

Wyższe podatki w cenie paliw niż w Polsce są 
m.in. na Litwie, Łotwie, w Estonii, Słowenii i Sło-
wacji, na Węgrzech i w Czechach. Rekordzistami 
są takie kraje jak Holandia, Grecja, Włochy, Francja, 
Wielka Brytania i Niemcy.

Od 31 marca 2016 do 15 maja 2018 cena ropy 
Brent w USD podwoiła się. Tylko w ciągu ostatnich 
12 miesięcy wzrosła o 61%. Od początku roku jest 
to wzrost o 18%. Wzrost cen ropy na świecie prze-
kłada się na ceny paliw na stacjach benzynowych 
również w Polsce, mimo że podatki nie zmieniły się. 

Powodem wzrostu cen paliw, który obser-
wujemy od kilku miesięcy jest niestabilna sytuacja 
na Bliskim Wschodzie.  Dodatkowo ceny surowca 
przed tygodniem podbił prezydent USA Donald 
Trump, wycofując Stany Zjednoczone z międzyna-
rodowej umowy z Iranem, która znosiła embargo 
na handel irańską ropą w zamian za rezygnację 
Teheranu z prac nad bronią atomową. We wtorek 
na zamknięciu giełdy w Londynie baryłka ropy naf-
towej Brent kosztowała 78,4 dol., prawie o 12 dol. 
więcej niż na początku kwietnia.

Prawie sto procent ropy naftowej wykorzysty-
wanej w Polsce do produkcji paliw kupowane jest 
za granicą. Cena ropy zależy od kursu dolara, kiedy 
wartość dolara do złotówki rośnie koszty zakupu 
stają się większe. Cena dolara, głównej waluty 
w rozliczeniach firm naftowych, obecnie rośnie. 
W środę – według kursu NBP – za 1 dol. trzeba 
było zapłacić 3,62 zł, o 25 gr więcej niż przed mie-
siącem.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN
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30 kwietnia 2018 r. zmarł mgr inż. Tadeusz Stokłosa 
wieloletni dyrektor produkcji rafineryjnej w Płocku, wielce 
zasłużony inżynier, który współtworzył nowe oblicze płockiej 
rafinerii, szczególnie w obszarze jakości paliw płynnych. Na-
uczyciel i mentor wielu młodych pracowników, którzy z po-
wodzeniem kontynuują jego wizję bezpiecznej i nowoczesnej 
rafinerii w Płocku.

Tadeusz Stokłosa urodził się w miejscowości Trzciana pod 
Rzeszowem. Szkołę podstawową ukończył w Trzcianie, a Li-
ceum Ogólnokształcące w Rzeszowie. Studiował na Politech-
nice Wrocławskiej na Wydziale Chemicznym. Specjalizację 
i dyplom robił u prof. Tomasika z technologii ropy naftowej. 
Po ukończeniu studiów w 1967 r. podejmuje pierwszą pracę 
(od września 1967r) w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych 
i Petrochemicznych jako stażysta na Instalacji Rurowo-Wieżo-
wej nr 1 (DRW I).W styczniu 1968 r. po zdanym egzaminie 
stażowym przechodzi do pracy na budowanej nowej instalacji 
DRW II jako mistrz zmianowy. Zaangażowanie i umiejętności 
techniczne i organizacyjne młodego inżyniera zostały szybko 
dostrzeżone przez kierownictwo zakładu, stąd już w 1973 r. 
kiedy rusza budowa następnej instalacji DRW III Tadeuszowi 
zostaje powierzone kierowanie tą instalacją na etapie organi-
zowania załogi, jej szkolenia, rozruchu technologicznego jak 
i eksploatacji. Dalej szybko awansuje, w 1975 r. na stanowi-
sko kierownika technicznego Zakładu Destylacji, a następnie 
kierownika Zakładu Destylacji, kierownika Bloku przerobu 
ropy naftowej, a od 1992 r. dyrektora produkcji rafineryjnej 
w Płocku. Jako dyrektor odpowiedzialny za całość produk-
cji rafineryjnej w Płocku brał aktywny udział w modernizacji 
i rozbudowie płockiej rafinerii. Pod jego bezpośrednim nadzo-
rem powstawały i były uruchamiane kolejne nowe instalacje 
i technologie, z których najważniejsze to: modernizacje DRW 
II,DRW III, DRW IV, Krakingu Katalitycznego oraz nowe insta-
lacje: DRW VI, Hydrokrakingu Destylatów Próżniowych, Hy-
drokrakingu Pozostałości Próżniowej (proces H-Oil), Instalacja 
Wodoru, Instalacje Hydroodsiarczania Olejów Napędowych 
(HON) nr 5 i 6, Reformingów Katalitycznych nr 5 i 6, Instala-
cja Izomeryzacji Benzyn, Instalacja Odparafinowania Olejów 
Smarowych. Funkcję dyrektora produkcji rafineryjnej pełnił do 
roku 2007 ,kiedy podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Mgr inż. Tadeusz Stokłosa był także bardzo twórczym 
racjonalizatorem. Z jego inicjatywy powstało kilkadziesiąt 

projektów racjonalizatorskich, z których kilka uzyskało prawa 
patentowe. Był laureatem aż sześciokrotnie dyplomu imie-
nia Ignacego Łukasiewicza. Za swoją aktywność zawodową 
i społeczną był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał brązowy, 
srebrny i dwukrotnie złoty Krzyż Zasługi. Tadeusz był też jed-
nym z nielicznych pracowników, którzy otrzymali dwukrotnie 
tytuł zasłużonego pracownika – w 1985 r. Mazowieckich Za-
kładów Rafineryjnych i Petrochemicznych, a w 2002 r. PKN 
Orlen SA.

Szczególne zasługi Tadeusza Stokłosy jakie wniósł w roz-
wój płockiej rafinerii to zmiany jakie były dokonane z jego 
bezpośrednim udziałem w kreowaniu nowej jakości paliw 
płynnych jak również dbałości o bezpieczeństwo i nowocze-
sność rozwiązań tak w zakresie urządzeń technicznych jak 
i technologii. Zmiana jakości benzyn i olejów napędowych do 
jakości norm europejskich jest w bardzo dużym stopniu zwią-
zana z jego udziałem.

Tadeusz Stokłosa chętnie dzielił się swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Dziś w naszej pamięci pozostaje jako niestru-
dzony nauczyciel i mentor wielu pokoleń inżynierów-naftow-
ców, którzy zawdzięczają jemu wiele wiedzy i doświadczeń 
w zawiłej i skomplikowanej technologii przetwórstwa ropy 
naftowej. Jego wielką pasją pozazawodową było myślistwo 
i strzelectwo myśliwskie. W tym obszarze również osiągał 
spore sukcesy w tym wicemistrzostwo Polski.

Tadeusz Stokłosa uosabiał wszelkie cechy znakomitego 
inżyniera i wspaniałego Człowieka – mądrego, skromnego, 
zainteresowanego ludźmi i ich sprawami, potrafiącego zacho-
wać dyskrecję i zawsze dążącego do konstruktywnych rozwią-
zań. Jego odejście jest dla nas, jego kolegów z pracy, dużą 
stratą. Żegnaj Tadeuszu.

Czesław Bugaj

Tadeusz Stokłosa 
wspomnienie pośmiertne
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Piotr Dziadzio Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom 
i Kolegom życzymy zdrowia, 

pomyślności i radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą 
Koleżanki i Koledzy: 

14-16 maja 2018 r. w hotelu Qubus w Krakowie, na zaproszenie 
Piotra Woźniaka (Przewodniczącego Polskiego Komitetu Światowej Rady 
Naftowej), odbyły się spotkania Komitetu Wykonawczego oraz Rady Pro-
gramowej Światowego Kongresu Naftowego w Houston w 2020. Orga-
nizatorami było SITPNiG oraz działające w jego ramach: Polski Komitet 
Światowej Rady Naftowej i WPC Young Professionals Poland.

16-18 maja 2018 r. w hotelu Qubus w Krakowie odbył się 12 
Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Kongres, pod patronatem Mini-
stra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Mariusza Oriona Jędryska – 
Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Poli-
tyki Surowcowej Państwa, zgromadził 280 uczestników z kraju i ze świata. 
Podczas kongresu wygłoszono 96 referatów i przeprowadzono 5 szkoleń 
tematycznych (warsztatów). Na zakończenie Kongresu wręczona została 
nagroda za najlepszy referat “1st Youth Polish Petroleum Award”oraz za-
prezentowane wnioski w formie uchwały.

70 urodziny
Władysław Kutela z Oddziału w Pile, 

Henryk Grabowski z Oddziału w Poznaniu, 
Teresa Niemiec z Oddziału w Sanoku, 

Jan Wojtowicz z Oddziału w Warszawie II, 
Tadeusz Milczyński z Oddziału we Wrocławiu, 

Leszek Kozioł z Oddziału w Tarnowie.
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12. Polski Kongres Naftowców i Gazowników 
– podsumowanie

„Przyszłość upstreamu i downstreamu w Polsce na tle zmian 
zachodzących na europejskim rynku ropy i gazu” pod takim tytu-
łem w Krakowie w Hotelu Qubus, 16-18 maja 2018 r. odbył się 12. 
Polski Kongres Naftowców 
i Gazowników. Organizato-
rem było Stowarzyszenie Na-
ukowo-Techniczne Inżynie-
rów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego 
(SITPNiG). Kongres miał cha-
rakter międzynarodowy i był 
największym branżowym 
wydarzeniem w Polsce w tym 
roku. Uczestniczyło w nim 
ponad 280 osób (w tym 48 
studentów) z Polski i ze świa-
ta. Patronat honorowy nad 
kongresem przyjęli Krzysztof 
Tchórzewski – minister Ener-
gii oraz Mariusz Orion Jędry-
sek – sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. 
Polityki Surowcowej Państwa. 
Organizację kongresu wsparli: 

Diamentowi partnerzy kongresu: Grupa LOTOS S.A., PKN ORLEN 
S.A., PGNiG S.A., Złoty partner - FH EXEL Pure-Bore, Srebrny partner -  
Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE), 

Pozostałymi partnerami byli: OGP GAZ-SYSTEM S.A., Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Producentów Ropy i Gazu (IOGP), ABB oraz EAEG. 
Patronatem naukowym kongres objęły AGH oraz INiG-PIB, natomiast 
patronem branżowym była Izba Gospodarcza Gazownictwa (IGG). Patro-
natem medialnym kongres objęły PAP, CIRE, Energetyka24, „Wiadomości 
Naftowe i Gazownicze”. Relację z kongresu prowadziła TVP Kraków. 

Kongresowi towarzyszył szereg ważnych wydarzeń o randze mię-
dzynarodowej na które zaprosił Piotr Woźniak (przewodniczący Polskie-
go Komitetu Światowej Rady Naftowej) podczas 22. World Petroleum 
Congress w Istambule. Zaplanowano wówczas spotkania w Krakowie  
Komitetu Wykonawczego oraz Rady Programowej Światowego Kongre-
su Naftowego. Rola organizatorów przypadła SITPNIG oraz działających 
w jego ramach Polskiego Komitetu Światowej Rady Naftowej i WPC 
Young Professionals Poland. 

15. maja odbyło się zamknięte posiedzenie Komitetu Wykonawcze-
go Światowej Rady Naftowej (World Petroleum Council). Na spotkanie 
Komitetu Wykonawczego WPC przybyło 12 członków komitetu: Tor Fja-
eran – prezydent WPC, Statoil;  Pinar Yilmaz – ExxonMobil; Pedro Miras 
Salamanca – Cores, Zhou Jiping – China National Petroleum Corporation 
(CNPC); Jambulat Sarsenov – Kazenergy, Burcu Gunal – Turkish Petro-

12th Polish Congress of Oil and Gas Industry 
Professionals – Summary

„Future of upstream and downstream in Poland against the backgro-
und of changes which take place on the European oil and gas market.” 
– that was the title of the 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Pro-

fessionals, held in Kraków in the 
Qubus Hotel from 12th to18th 
May 2018. The Congress was 
organized by the Polish Scien-
tific and Technical Association 
of Technicians and Engineers of 
Oil and Gas Industry (SITPNiG 
/ SAOGIET). The Congress had 
international character and it 
was the most important sectoral 
event in Poland this year, atten-
ded by more than 280 persons 
(including 48 students) from Po-
land and from other countries. 
The Honorary Patronage over 
the Congress was taken over 
by Mr. Krzysztof Tchórzewski – 

Minister of Energy and Mr. Mariusz Orion Jędrysek – Secretary of State 
Chief National Geologist, Government Plenipotentiary for National Raw 
Materials Policy. 
The organisation of the Congress was supported by: 

Diamond Partners of the Congress: Group LOTOS S.A.; PKN ORLEN 
S.A.; PGNiG S.A., Golden Partner – FH EXEL Pure-Bore, Silver Partner 
– Polish Energy Group S.A. (PGE). Other Partners: OGP GAZ-SYSTEM 
S.A., International Association of Oil and Gas Producers (IOGP), ABB and 
EAEG. The scientific patronage was taken over by the University of Scien-
ce and Technology (AGH) in Kraków and INiG-PIB, whereas the sectoral 
patronage was exercised by the Commercial Chamber of Gas Industry 
(IGG). The media patronage was exercised by PAP, CIRE, Energetyka 24 
and Oil and Gas News. The Congress was related by the broadcasting 
company TVP Kraków. 

The Congress was accompanied by a number of important events on 
international scale, for which the invitation was extended by Mr. Piotr Woź-
niak (Chairman of the Polish Committee of the World Petroleum Council), 
during the 22nd World Petroleum Congress in Istanbul. For Kraków, it was 
planned then the meeting of the Executive Committee and of the Program 
Council of World Petroleum Congress. The role of organizers was conferred 
to SITPNiG and to the Polish Committee of the World Petroleum Council 
and WPC Young Professionals Poland operating within its framework. 

The closed meeting of the Executive Committee of the World Petro-
leum Council took place on 15th May. The meeting was attended by 12 
members of the Committee: Tor Fjaeran – President of WPC, Statoil; Pinar 
Yilmaz – ExxonMobil; Pedro Miras Salamanca – Cores, Zhou Jiping – 

Fig. 1. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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China National Petroleum Corporation (CNPC); Jambulat Sarsenov – Ka-
zenergy, Burcu Gunal – Turkish Petroleum; Joanna Desjardins – Cenovus 
Energy; Milton Costa Filho – Brazilian Institute of Petroleum (IBP); Vlada 
Streletskaya – Gubkin University; Pierce Riemer – WPC; Ulrike von Lonski 
– WPC; and Sarah Ashmore – WPC.

The persons participating in the closed meeting discussed the projects 
carried out by WPC and further development of this organization. On 15th 
May, there was also organized a sight-seeing tour to the City Krakow, wi-
thin the framework of which, the participants visited among other places  
Schindler’s, Factory, the old Jewish district Kazimierz, Ghetto, the Royal 
Castle Wawel, Market Square, Sukiennice and the Jagiellonian University, 
as well as they tried some Polish delicacies served for dinner.

On 14th May, there was held an informal meeting of the Executive 
Committee of WPC attended from the Polish side by Łukasz Kroplewski 
– deputy President of PGNiG, Piotr Dziadzio – Secretary of the Polish 
Committee of WPC and Kamil Klejna – Deputy Chairman of WPC Young 
Professionals Poland, the activity of which at the Polish National Commit-
tee of WPC was initiated during this year’s Congress (Fig. 2). 

The meeting of the Program Council of the World Petroleum Congress 
in Houston in 2020 was held on 16th May, attended by 54 members of na-
tional committees from Brazil, Canada, China, Spain, the Netherlands, Iran, 
Japan, Kazakhstan, France, Germany, Norway, Serbia, Russia, Rumania, 
Turkey, USA, Hungary and Great Britain. The meeting was observed by re-
presentatives of the member states from the whole world, including Poland.

It was the second meeting of the Committee, which earlier had had 
its meeting in Houston. In Kraków, we had among other persons parti-
cipating in the meeting the following guests: Uichiro Yoshimura – Petro-
leum Association of Japan (PAJ); Liu Yuzhang – China National Petroleum 
Corporation (CNPC); Artur Thernesz – Amei; Dorine Terwogt – Shell; Dr 
Pandele Neculae – Petrom; Jim Macfarland – Valeura Energy; Kutluhan 
Olcay – Turkish Petroleum; Mohammad Ali Emadi – Pasargad Energy 
Development Company; Pascal Breton – Total; Gerardo Uria – API; Ste-
phane Rousselet – Bain Stefan Ernst – TU Kaiserslautern.

The leading subject consisted in preparation of the substantial scope 
of the congress in Houston, which will be held under the catchphrase 
“Innovative Energy Solutions”. The meeting was also attended by such 
observers as members of the Executive Board of WPC, representatives 
of WPC Young Professionals, persons co-organizing the congress in 
Houston and Polish students. This event was particularly interesting for 
young persons, who had an opportunity to learn about the methodology 

leum; Joanna Desjardins – Cenovus Energy; Milton Costa Filho – Brazi-
lian Institute of Petroleum (IBP); Vlada Streletskaya – Gubkin University; 
Pierce Riemer – WPC; Ulrike von Lonski – WPC; Sarah Ashmore – WPC

Uczestnicy spotkania za zamkniętymi drzwiami dyskutowali o pro-
jektach realizowanych przez WPC oraz dalszym rozwoju tej organizacji. 
15 maja odbyła się również wycieczka po Krakowie, w ramach której 
uczestnicy zwiedzili m.in. Fabrykę Schindlera, Kazimierz, Getto, Wawel, 
Rynek Główny, Sukiennice, Uniwersytet Jagielloński oraz spróbowali pol-
skich specjałów podczas obiadu.

14 maja w nieformalnym spotkaniu z Komitetem Wykonawczym 
WPC ze strony Polski uczestniczyli: Łukasz Kroplewski – wiceprezes 
PGNiG, Piotr Dziadzio – sekretarz Polskiego Komitetu Światowej Rady 
Naftowej i Kamil Klejna – wiceprzewodniczący WPC Young Professio-
nals Poland, którego działalność przy Polskim Komitecie Narodowym 
Światowej Rady Naftowej została zainicjowana podczas tegorocznego 
Kongresu (Fig. 2).

16 maja miało miejsce posiedzenie Rady Programowej Światowego 
Kongresu Naftowego w Houston w 2020 r. w którym wzięły udział 54 
osoby, członkowie komitetów narodowych z Brazylii, Kanady, Chin, Hisz-
panii, Holandii, Iranu, Japonii, Kazachstanu, Francji, Niemiec, Norwegii, 
Serbii, Rosji, Rumunii, Turcji, USA, Węgier i Wielkiej Brytanii. Obserwato-
rami byli przedstawiciele krajów członkowskich z całego świata, w tym 
z Polski.

Było to drugie spotkanie komitetu, który wcześniej obradował 
w Houston. Do Krakowa przybyli m.in.: Uichiro Yoshimura – Petroleum 
Association of Japan (PAJ); Liu Yuzhang – China National Petroleum 
Corporation (CNPC); Artur Thernesz – Amei; Dorine Terwogt – Shell; Dr 
Pandele Neculae – Petrom; Jim Macfarland – Valeura Energy; Kutluhan 
Olcay – Turkish Petroleum; Mohammad Ali Emadi – Pasargad Energy 
Development Company; Pascal Breton – Total; Gerardo Uria – API; Ste-
phane Rousselet – Bain; Stefan Ernst – TU Kaiserslautern.

Tematem wiodącym było przygotowanie zakresu merytorycznego 
kongresu w Houston, który odbędzie się pod hasłem „Innovative Energy 
Solutions”. W spotkaniach uczestniczyli również obserwatorzy, pośród 
których byli członkowie zarządu WPC, przedstawiciele WPC Young Pro-
fessionals, osoby współorganizujące kongres w Houston oraz polscy stu-
denci. Wydarzenie to było szczególnie interesujące dla młodszych osób, 
które miały szansę poznać wzorcowe metody organizacji jednego z naj-
większych światowych wydarzeń w sektorze naftowym i wykorzystania 
ich przy własnych inicjatywach.

Fig. 2. Fot. P. Dziadzio / arch. SITPNiG
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WPC została założona w 1933 roku w celu promowania zarządzania 
światowymi zasobami ropy naftowej dla dobra ludzkości. Dziś jest wio-
dącym światowym forum naftowym i gazowym oraz jedyną międzynaro-
dową organizacją reprezentującą wszystkie aspekty sektora naftowego.

WPC ma na celu ułatwianie dialogu w kluczowych kwestiach tech-
nicznych, społecznych, środowiskowych i zarządzania, w celu poszuki-
wania rozwiązań dla tych problemów.

Członkostwo globalne wybiera prezesa i Komitet Wykonawczy (Exe-
cutive Committee) co trzy lata w celu opracowania i realizacji strategii 
WPC. Rada wybiera kraj przyjmujący Światowy Kongres Naftowy z kra-
jów kandydujących i wybiera Komisję Programową Kongresu (Congress 
Program Committee), której członkowie są odpowiedzialni za zapewnie-
nie naukowej jakości oraz aktualności wydarzenia.

Z 69 państwami członkowskimi WPC reprezentuje ponad 95% świa-
towej produkcji i zużycia ropy naftowej i gazu. Każde państwo członkow-
skie ma komitet krajowy, w tym Polska i reprezentowane jest w Radzie, 
organie zarządzającym WPC, który zbiera się raz w roku (Fig. 3-6).

of organization of one of the most important global events in the oil 
sector and could learn how to use it for their own initiatives.

The World Petroleum Council was established in 1933, having as its 
aim management of global oil resources for the good of the mankind. 
Today, it is a leading global oil and gas forum and the only one interna-
tional organisation which represents all aspects of the oil sector.

WPC has as its aim facilitation of the dialogue in key technical, so-
cial, environmental and management questions in order to look for solu-
tions of these problems.

Global members elect the President and the Executive Committee 
every three years in order to work out WPC strategy and its implementa-
tion. The Council appoints the country which is going to host the World 
Oil Congress from the countries which propose their candidacy and elects 
the Congress Program Committee, whose members are responsible for 
assurance of the quality and relevance of the event. 

With its 69 member states the WPC represents over 95% of the global 
production and consumption of oil and gas. Each member state has its 

Fig. 5. Arch. SITPNiG

Fig. 3. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 4. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 6. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

W czasie obrad World Petroleum Council odbył się również work-
shop pt. „WPC NC Network Development”, podczas którego przed-
stawiono strukturę zarządzania i sposób funkcjonowania jednego 
z największych komitetów zrzeszających młode osoby z branży nafto-
wo-gazowniczej w Iranie. Komitety narodowe młodych profesjonalistów, 
wspierane przez narodowe komitety WPC, będą mogły podjąć działania 
na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, aktywując studentów 
i młodych profesjonalistów poprzez staże i praktyki zagraniczne, udziały 
w konferencjach i kongresach, nagrody za najlepsze referaty i inne formy 
wsparcia członków WPC YP (Fig. 7). 

Obrady 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników 17 maja, 
otworzył Piotr Woźniak – prezes PGNiG oraz prezes SITPNiG (Fig. 8). 

national committee (including Poland) representing it in the Council and 
in the Executive Committee of WPC, which meets once a year (Fig 3-6).

During the meeting of the World Petroleum Council, there was held 
also a training workshop entitled „WPC NC Network Development”, 
which presented the management structure and mode of operation of 
one of the biggest committees, which associates young persons from the 
gas and oil sector in Iran. National committees of young professionals, 
supported by national committees of the WPC, will be able to launch 
their endeavours at regional, national and global levels, activating stu-
dents and young professionals through internships and practical trainings 
abroad, participation in conferences and congresses, awards for the best 
presentations and other forms of support for members of WPC YP (Fig. 7). 
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Fig. 7. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 8. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 9. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 11. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 10. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Na wstępie odczytane zostały listy od Krzysztofa Tchórzewskiego – mi-
nistra Energii i Mariusza Oriona Jędryska – sekretarza Stanu, Głównego 
Geologa Kraju.

W sesji plenarnej, prowadzonej przez Huberta Kiersnowskiego – PIG-
-PIB, swoje wystąpienia zaprezentowali zaproszeni goście i przedstawi-
ciele partnerów kongresu. Jako pierwszy wystąpił Tor Fjaeren – prezydent 
Światowej Rady Naftowej, prezes Statoil, który wygłosił referat pt. „Per-
spektywy energetyczne w kontekście globalnym i europejskim” (Fig. 9).

Kolejno Francois-Regis Mouton – dyrektor ds. UE w Międzynarodo-
wym Stowarzyszeniu Producentów Ropy i Gazu (IOGP), zaprezentował 
referat pt. „Ropa i gaz ziemny w Europe: gdzie dzisiaj jesteśmy, jakie są 
perspektywy na jutro?” (Fig. 10).

Pedro Miras – przewodniczący Komitetu Programowego Kongre-
sów Naftowych, w referacie pt. „23 Światowy Kongres Naftowy: Inno-
wacyjne rozwiązania energetyczne” przedstawił główne tezy kolejnego 
Światowego Kongresu Naftowego i odniósł się do jego tytułu „Innovative 

The meeting of the 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry 
Professionals, held on 17th May was opened by Mr. Piotr Woźniak – CEO 
of PGNiG and President of SITPNiG (Fig. 8). At the beginning, there were 
read two letters – one from Mr. Krzysztof Tchórzewski – Minister of Ener-
gy and the second one – from Mr. Mariusz Orion Jędrysek – Secretary 
of StateChief National Geologist, both addressed to the participants in 
the Congress.

In the plenary session, chaired by Hubert Kiersnowski from PIG-PIB, 
the invited guests and partners’ representatives made their presenta-
tions. The first one was Mr. Tor Fjaeren – president of the World Petro-
leum Council, CEO of Statoil, who had a presentation entitled “Energy 
Perspectives in a Global and European Context” (Fig. 9). 

Then, Francois-Regis Mouton – Director EU Affairs at the Internatio-
nal Association of Oil and Gas Producers (IOGP), had the presentation 
entitled “Oil &Gas in Europe: where do we stand today, what prospects 
for tomorrow?” (Fig. 10).
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Energy Solutions”, zaproponowanego przez Komitet Programowy 23 
Światowego Kongresu Naftowego (Fig. 11).

Piotr Woźniak – prezes PGNiG S.A. w referacie programowym przed-
stawił zagadnienie pt. „Wydobycie krajowe w strategii PGNiG” (Fig. 12).

Grzegorz Orzeszko – dyrektor ds. Efektywności Produkcji w Gru-
pie LOTOS S.A. wygłosił referat programowy pt. „Strategiczne projekty 
Grupy LOTOS w świetle zmian przemysłu naftowego w Europie i na 
świecie” (Fig. 13).

Marian Żołyniak – p.o. prezesa PSG Sp. z o.o. w swoim referacie 
„Czynniki hamujące rozwój Gazownictwa” omówił m.in. bariery i ogra-
niczenia występujące wśród uwarunkowań formalno-prawnych realizacji 
sieci gazowych (Fig. 14).

Paweł Śliwa – prezes Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w refe-
racie „Wykorzystanie gazu w energetyce”, zasygnalizował  potrzeby 
rozwojowe polskiej energetyki w zakresie możliwości wykorzystania 
gazu ziemnego (Fig. 15). 

Pedro Miras – Chairman of the Program Committee of Oil Congres-
ses, in his speech entitled „23rd World Oil Congress – Innovative Energy 
Solutions” presented the main theses of the next World Oil Congress 
and referred to its title „Innovative Energy Solutions”, proposed by the 
Program Committee of the 23rd World Oil Congress (Fig. 11).

Piotr Woźniak – CEO of PGNiG S.A. presented in his program 
speech the question entitled “Gas production in Poland in the PGNiG 
Strategy” (Fig. 12).

Grzegorz Orzeszko – Manager responsible for effectiveness of pro-
duction in the Group LOTOS S.A. presented his program speech on „Stra-
tegic projects of LOTOS within the light of changes in the oil industry in 
Europe and in the World” (Fig. 13).

Marian Żołyniak – acting as CEO of PSG Ltd, in his presentation en-
titled “Factors hampering the development of gas industry” described 
among other matters barriers and constraints encountered among formal 
and legal conditions in construction of gas pipelines (Fig. 14).

Fig. 16. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 17. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 12. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 14. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 13. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 15. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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Paweł Śliwa – CEO of the Polish Energy Group S.A. highlighted in 
his speech entitled „Utilisation of gas in the power sector”, development 
needs of the Polish power sector relating to the possibilities of utilisation 
of natural gas (Fig. 15). 

Ulrike von Lonski and Joanna Desjardins had the presentation entitled 
“Untapped Reserves: promoting gender balance in oil and gas” (Fig. 16).

Marcel van Loon – Executive Manager of EAGE  presented the paper 
entitled “EAGE and Poland”

At the end of his presentation, he handed over to the President of 
SITPNiG 50 free of charge memberships in EAGE, funded by EAGE for 
members of SITPNiG (Fig. 17).

Oliver Kuchar – manager responsible for Europe in Clear Solutions 
International, presented to the audience a unique and environmentally 
friendly system of drilling fluid Pure-Bore, inviting at the same time to 
a training workshop (Fig. 18).

There were also very interesting presentations made in the upstream 
session by Jean Jacques Biteau – CEO of EAGE, who presented the report 
entitled “The Extractive Petroleum Industry: the Revolution of Shale Hy-
drocarbons as part of unconventional hydrocarbons” (Fig. 19).

Tadeusz W. Patzek – professor in King Abdullah University of Science 
and Technology (KAUST), presented the report entitled “The science & 
engineering of unconventional gas and oil in the US” (Fig. 20).

Mark Skalinski – senior consultant for Petrophysical Research in Che-
vron Energy Technology Company (ETC), representative of SPE, made the 
presentation entitled “Petrophysical Rock Typing – A Solution for Mode-
ling Heterogeneous Reservoirs” (Fig. 21).

Ulrike von Lonski i Joanna Desjardins zaprezentowały referat pt. „Nie-
odkryte rezerwy: promowanie równowagi płci w przemyśle naftowym 
i gazowniczym” (Fig. 16).

Marcel van Loon – dyrektor wykonawczy EAGE przedstawił referat 
pt. „EAGE w Polsce”. Na zakończenie swojego wystąpienia, przekazał na 
ręce prezesa SITPNiG 50 darmowych członkowstw w EAGE, ufundowa-
nych przez EAEG dla członków SITPNiG (Fig. 17).

Oliver Kuchar – dyrektor na Europę w Clear Solutions International, 
zaprezentował uczestnikom unikalny i ekologiczny system płuczki wiertni-
czej Pure-Bore, jednocześnie zapraszając na warsztaty (Fig. 18).

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również prelekcje w se-
sji upstreamu Jeana Jacques Biteau – prezydenta EAGE (Europejskiego 
Stowarzyszenia Geologów Geofizyków i Inżynierów Naftowych), który 
przedstawił referat „Przemysł wydobywczy ropy naftowej: rewolucja wę-
glowodorów pochodzących z formacji łupkowych jako część węglowodo-
rów z niekonwencjonalnych” (Fig. 19).

Tadeusz W. Patzek – profesor w King Abdullah University of Science 
and Technology (KAUST), zaprezentował  “Nauka i inżynieria niekonwen-
cjonalnego gazu i ropy naftowej w USA” (Fig. 20).

Mark Skalinski – starszy konsultant ds. Badań Petrofizycznych w Che-
vron Energy Technology Company (ETC), przedstawiciel SPE, wygłosił re-
ferat pt. „Petrofizyczna klasyfikacja skał – rozwiązanie dla modelowania 
heterogenicznych rezerwuarów” (Fig. 21).

W kongresie udział wzięli również prezesi i przedstawiciele naj-
większych polskich firm i ich zagranicznych oddziałów oraz spółek bran-
żowych: Gavin Graham – LOTOS Upstream, Grzegorz Strzelczyk – LO-

Fig. 18. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 19. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 20. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 21. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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TOS Petrobaltic, przedstawiciele PKN ORLEN, Janusz Radomski – ORLEN 
Upstream (Fig. 24), Matt Rees – ORLEN Upstream Canada (Fig. 26), Ja-
rosław Wróbel – ORLEN Południe, Stanisław Niedbalec – Exalo Drilling 
i wielu innych, a także przedstawiciele Honorowego Komitetu Nauko-
wego Kongresu: Maria Ciechanowska – dyrektor INiG-PIB oraz Rafał 
Wiśniowski – dziekan wydziału WNiG AGH i przedstawiciele wszystkich 
komitetów organizacyjnych Kongresu (Fig. 23, 25). 

Po zakończeniu sesji plenarnej obrady kongresu toczyły się 

The Congress was attended also by managers and representatives of 
the biggest Polish companies and their foreign divisions as well as sectoral 
companies: Gavin Graham – LOTOS Upstream, Grzegorz Strzelczyk – LO-
TOS Petrobaltic, representatives of PKN ORLEN, Janusz Radomski – ORLEN 
Upstream (Fig. 24), Matt Rees – ORLEN Upstream Canada (Fig. 26), Jaro-
sław Wróbel – ORLEN Południe, Stanisław Niedbalec – Exalo Drilling and 
many other persons as well as representatives of the Honorary Scientific 
Committee of the Congress: Maria Ciechanowska – manager of INiG-PIB 

Fig. 25. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 26. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 22. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 23. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 24. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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and Rafał Wiśniowski – dean of the Faculty of Oil and Gas Drilling Faculty 
in the University of Science and Technology as well as representatives of 
all organisational committees of the Congress (Fig. 23, 25).

After termination of the plenary session, further proceedings of the 
Congress took place in thematic sessions devoted to upstream, down-
stream, young people and innovativeness. The session devoted to young 
people was opened by Łukasz Kroplewski, deputy President of PGNiG S.A. 
launching this way operation of WPC Young Professionals Poland. Poland 
has had its representation in the World Oil Council since the 60s and that is 
why, following the pattern of almost forty National Committees affiliated to 
WPC from all over the world, it appointed its representatives in the World 
Petroleum Council Young Professionals Poland, with the acronym WPC YP 
Poland. The aim of the inaugural meeting was to make young people ac-
quainted with information on the organization, presentation of former ac-
tivities and presentation of the plans for the future. During opening of the 
session, its participants had the opportunity to listen to the presentations 
made by Mr. Piotr Dziadzio – secretary of the Polish National Committee 
of the World Petroleum Council (PKN ŚRN), Klaudia Wilk and Kamila Kle-
jna – chairperson and deputy chairperson of WPC YP Poland, on main 
directions of operations of the newly established organisation and on the 
opportunities open for young professionals, due to the membership in this 
group, taking as an example the mentoring program named Mentoring. 
The Program functions as a platform of exchange of knowledge between 
the  mentor – an experienced person from the oil and gas industry and 
his charges, i.e. students or young professionals. New members of WPC 
YP Poland presented also results of the questionnaire relating to „The at-
titude and expectations in the oil & gas sector”. Special guests were the 
representatives of the WPC National Committees from Spain, Canada and 
Iran. It was an excellent opportunity to get acquainted with operations 
of dynamically operating National Committees, which might inspire and 
encourage to activity young people in Poland. There were also presented 
initiatives of young people, like 1st Youth Polish Petroleum Award, simula-
tion game OPEC 2018, opinion poll relating to cooperation of the oil and 
gas sector with students circles as well as training workshops relating to 
possible good practices of WPC YP (Fig. 27).

On 17th May, there was also played for the first time in Poland, stu-
dents’ simulation game „Model OPEC 2018”, consisting in the simula-
tion of a meeting of the representatives of the Organization of Petroleum 
Exporting Countries (OPEC). The event was addressed to regular students 
and doctoral students – representatives of students’ scientific organisa-
tions, so-called Young Professionals. The event was organized the Polish 
National Committee of the World Petroleum Council operating at the 
Scientific and Technical Association of Engineers and Technicians of the 
Oil and Gas Industry. The game was played in English (Fig. 28).

w sesjach tematycznych: upstreamu, downstreamu oraz młodzieży 
i innowacyjności. Sesję młodzieży otworzył Łukasz Kroplewski, wicepre-
zes PGNiG S.A. inaugurując jednocześnie działalność WPC Young Profes-
sionals Poland. Polska posiada swoje przedstawicielstwo w Światowej 
Radzie Naftowej od lat 80-tych, dlatego w ślad za prawie czterdziesto-
ma Komitetami Narodowymi WPC z całego świata, również powołała 
swoich przedstawicieli World Petroleum Council Young Professionals 
Poland (Polscy Młodzi Profesjonaliści Światowej Rady Naftowej) w skró-
cie WPC YP Poland. Celem spotkania inauguracyjnego było przybliżenie 
informacji o organizacji, przedstawienie dotychczasowych działań i po-
kazanie planów na przyszłość. Podczas otwarcia sesji uczestnicy spo-
tkania mieli okazję wysłuchać prezentacji Piotra Dziadzio – sekretarza  
Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (PKN ŚRN), 
Klaudii Wilk i Kamila Klejny – przewodniczącej i wiceprzewodniczącego  
WPC YP Poland, na temat głównych kierunków działania nowo powsta-
łej organizacji i możliwości jakie daje przynależność do grona Młodych 
profesjonalistów w Polsce na przykładzie programu mentorskiego o na-
zwie Mentoring. Program funkcjonuje jako platforma wymiany wiedzy 
pomiędzy mentorem – doświadczoną osobą z przemysłu naftowo-gazo-
wego a podopiecznymi, którzy są studentami, bądź młodymi profesjo-
nalistami. Nowi członkowie WPC YP Poland przedstawili również wyniki 
ankiety na temat „Postaw i oczekiwań środowiska studenckiego wobec 
sektora oil & gas”. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele WPC Natio-
nal Committee z Hiszpanii, Kanady i Iranu. Była to świetna okazja, aby 
zobaczyć przykłady prężnie działających Komitetów Narodowych, które 
mogą być inspiracją do działań młodych w Polsce. Przedstawione rów-
nież zostały dotychczasowe inicjatywy młodych w tym: 1st Youth Polish 
Petroleum Award, gra symulacyjna OPEC 2018, sondaż na temat współ-
pracy sektora naftowo-gazowego ze środowiskiem studenckim, a także 
warsztaty dobrych praktyk funkcjonowania WPC YP (Fig. 27).

17 maja odbyła się również, po raz pierwszy w Polsce, studencka gra 
symulacyjna „Model OPEC 2018”, polegająca na symulacji posiedzenia 
przedstawicieli kartelu państw-eksporterów ropy naftowej (Organiza-
tion of Petroleum Exporting Countries – OPEC).  Adresatami wydarzenia 
byli studenci i doktoranci – przedstawiciele kół naukowych i organizacji 
studenckich (doktoranckich), tzw. „młodzi profesjonaliści” (Young Pro-
fessionals). Organizatorem wydarzenia był PKN ŚRN działający przy Sto-
warzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego. Gra odbyła się w języku angielskim (Fig. 28).

W wydarzeniu wzięło udział 11 zespołów: 9 dwuosobowych i 2 
jednoosobowe. Na podstawie przeprowadzonej rozgrywki wyłoniono 3 
najlepsze drużyny: (1) Jakub Stańko i Filip Mazurkiewicz z AGH w Kra-
kowie, reprezentujący Society of Petroleum Engineers, występujący jako 
przedstawiciele Iraku; (2) Bartłomiej Kupiec i Radosław Wojnarski z UJ, 

Fig. 27. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 28. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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In the event 11 teams participated – 9 consisting of two players and 
2 – with one player. On the basis of the outcome of the game, 3 best teams 
were selected: (1) Jakub Stańko and Filip Mazurkiewicz from AGH in Kra-
ków, representing the Society of Petroleum Engineers, acting as represen-
tatives of Iraq, (2) Bartłomiej Kupiec and Radosław Wojnarski from the Ja-
giellonian University, representing Scientific Circle of the Energy Law, acting 
as representatives of Algeria; (3) Mostafa Baiazidi (Iran) from CPI (Cyprus 
International University), acting as representative of Iran. More information 
can be found under the following address: www.sitpnig.pl/wpc  (Fig. 29).

On the second day of the meeting, the participants took part in two 
parallel sessions devoted to upstream, downstream, young people and 
innovations, there were also carried out specialized trainings run by the 
representatives of EXEL Pure-Bore, ABB and ORLEN Upstream in the 
workshop session. Particular sessions were divided into thematic blocks, 
i.e. upstream (session A), downstream (sessions B and C), young people 
and innovativeness (session D) and training schemes (session E)

During all sessions 96 reports were presented. Within the frame-
work of commencement of operation of WPC YP in Poland, the per-
sons participating in the sessions which dealt with young people and 
innovativeness had an opportunity to take part in the competition 1st 
Polish Youth Petroleum Award, the laureate of which received a pecuniary 

reprezentujący Koło Naukowe Prawa Energetycznego UJ, występujący 
jako przedstawiciele Algierii; (3) Mostafa Baiazidi (Iran) z CPI (Cyprus 
International University), występujący jako przedstawiciel Iranu. Więcej 
na stronie: www.sitpnig.pl/wpc  (Fig. 29). 

W drugim dniu obrad uczestnicy obradowali w równoległych se-
sjach upstreamu, downstreamu, młodzieży i innowacji, były prowadzone 
również specjalistyczne szkolenia przeprowadzone przez przedstawicieli 
firm EXEL Pure-Bore, ABB i ORLEN Upstream w sesji workshopowej. Po-
szczególne sesje podzielone były na bloki tematyczne tj. upstream (se-
sja A),  downestream (sesje B i C), młodzieży i innowacyjnosci (sesja D) 
i szkolenia (sesja E)

Podczas wszystkich sesji łącznie wygłoszonych zostało 96 referatów.
W ramach rozpoczęcia działalności WPC YP w Polsce uczestnicy se-

sji młodzieży i innowacyjności mieli szansę wziąć udział w konkursie 1st 

Youth Polish Petroleum Award, którego laureat otrzymał nagrodę pie-
niężną ufundowaną przez prezesa PGNiG. W konkursie wzięło udział 17 
uczestników, których referaty zostały zakwalifikowane przez jury kon-
kursu. Referaty konkursowe prezentowano w języku angielskim. Jurorzy 
pod przewodnictwem wiceprezesa PGNiG Łukasza Kroplewskiego ocenili 
bardzo wysoko poziom referatów zarówno pod względem merytorycz-
nym jak i językowym (Fig. 30).

Fig. 29. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 30. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG Fig. 31. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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prize financed by the CEO of PGNiG. The competition was attended by 17 
participants, whose reports were selected by the jury of the competition. 
These reports were presented in English. The members of the jury, under 
the leadership of deputy president of PGNiG Łukasz Kroplewski, highly 
appreciated the level of the reports both as regards their substance and 
language quality (Fig. 30).

In the wrapping up speech of the Congress, Piotr Dziadzio – secretary 
general of  SITPNiG, thanked the participants for their active participation 
and presented the Resolution of the 12th Polish Congress of Oil and Gas 
Industry Professionals.

A successive point for termination of the Congress was announcement 
of the results of the competition 1st Youth Polish Petroleum Award, and the 
laureate was Piotr Kociński. He received a money prize financed by the CEO 
of PGNiG, the 2nd and 3rd places were taken  by Adam Fheed and  Wojciech 
Labuda. Book prizes for the laureates were funded by SITPNiG. 

The prizes were awarded, on behalf of the Sponsor and of the Chairman 
of the Jury, by Maciej Woźniak – deputy President of PGNiG, who closed offi-
cially the 12th Polish Congress of Oil and Gas Industry Professionals (Fig. 31).

Piotr Dziadzio, Klaudia Wilk, Kamil Klejna, 
Wojciech Labuda, Jolanta Likus, Dominika Bernaś

W podsumowaniu kongresu Piotr Dziadzio – sekretarz general-
ny SITPNiG, podziękował uczestnikom za aktywny udział i przedstawił 
Uchwałę 12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników.

Kolejnym punktem na zakończenie kongresu było ogłoszenie wy-
ników konkursu 1st Youth Polish Petroleum Award, którego laureatem 
został Piotr Kociński. Otrzymał on nagrodę pieniężną ufundowaną przez 
prezesa PGNiG, II i III miejsce zajęli: Adam Fheed oraz Wojciech Labuda. 
Dla laureatów nagrody książkowe ufundował SITPNiG. 

Nagrody, w imieniu fundatora oraz przewodniczącego jury, wręczył 
Maciej Woźniak – wiceprezes PGNiG, który również oficjalnie zamknął 
12. Polski Kongres Naftowców i Gazowników (Fig. 31). 

Fig. 33. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG

Fig. 32. Fot. K.Korona / arch. SITPNiG
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Uchwała
12. Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników,

Kraków, 19 maja 2018 r.

Resolution of the 12th Polish Congress of Oil 
and Gas Industry Professionals

Kraków, 19th May 2018.
1. Rozwój polskiego przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjne-

go oraz dążenie do zwiększenia zasobów węglowodorowych i wyko-
rzystania ich do poprawy bilansu energetycznego Polski powinny być 
nadrzędnym celem polityki surowcowej państwa  wspieranym przez 
agendy rządowe. 

2. Innowacyjność i transfer  nowoczesnych technologii powinny być ko-
lejnym elementem strategii rozwoju przemysłu i mieć wsparcie insty-
tucjonalne.

3. Współpraca Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG) ze Świa-
tową Radą Naftową (World Petroleum Council) w zakresie promocji 
aktywności młodych profesjonalistów i promocji polskiego przemysłu 
naftowego jest ważnym zadaniem, które powinno być szeroko rozpo-
wszechniane w Polsce. 

4. Współpraca SITPNiG z polskim i zagranicznym przemysłem naftowym 
powinna być prowadzona w szerszym niż dotychczas zakresie, między 
innymi poprzez międzynarodowe organizacje stowarzyszeniowe takie 
jak: EAGE i SPE, tak aby umożliwić jak największej liczbie członków 
SITPNiG korzystanie z ich zasobów merytorycznych i doświadczeń. 

5. Uczestnicy kongresu w związku z przypadającą w tym roku rocznicą 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i dbałością o historię 
kraju, jego dorobek oraz pamięć o pionierach przemysłu naftowego 
i gazowniczego wnioskują o wsparcie działań zmierzających do wpi-
sania XIX-wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce na listę Pomni-
ków Historii RP. Jest to jeden z nielicznych przykładów dokumentujący 
pionierski wkład polskiej myśli technicznej w rozwój światowego 
przemysłu. W bieżącym roku przypada 165. rocznica powstania pol-
skiego przemysłu naftowego. Za rok tę samą rocznicę będzie święto-
wać najstarsza kopalnia ropy naftowej w Bóbrce. Jest to dobry czas, 
aby podkreślić wartość tego przedsiębiorstwa górniczego i wspomóc 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza w Bóbrce w staraniach o wpisanie kopalni na listę Pomników 
Historii. XIX-wieczna kopalnia ropy naftowej w Bóbrce jest obiektem 
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Jest to zabytek o znacze-
niu ponadregionalnym, o dużych wartościach historycznych i  nauko-
wych. Infrastruktura kopalni w Bóbrce wraz z czynnymi wyrobiskami 
górniczymi stanowi obiekt niezwykły i niepowtarzalny.  Dzięki temu, 
iż działa ona nieprzerwanie od 1854 r. zachowała w dużej mierze 
autentyczność kopalni. W doskonałej formie przetrwały urządzenia 
techniczne, a przede wszystkim pozostał historyczny układ przestrzen-
ny i krajobrazowy. Teren jest należycie wyeksponowany, a zarazem 
wszelkie obiekty infrastruktury przemysłowej idealnie korespondują 
z otoczeniem, tworząc harmonijny i czytelny widok historycznego, 
ale nadal czynnego przedsiębiorstwa eksploatującego ropę naftową. 
Doceniając wartość XIX-wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce ape-
lujemy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozy-
tywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez Fundację Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w lipcu 
2017 r. o przyznanie jej tytułu Pomnika Historii.

Komitet Wykonawczy 12. PKNiG

1. Development of the Polish oil and gas industry as well as well as 
refinery facilities and striving for increase in hydrocarbon resources 
and their utilization for improvement in the energy balance in Poland 
should be a primary aim of the resource policy of the state, supported 
by governmental institutions. 

2. Innovativeness and transfer of modern technologies should be a suc-
cessive element of industrial development and should be institutional-
ly supported.

3. Cooperation of the Scientific and Technical Association of Technicians 
and Engineers of Oil and Gas Industry (SITPNiG) with the World Petro-
leum Council within the scope of promotion of activities of young pro-
fessionals and promotion of the Polish petroleum industry constitutes 
an important task which should be widely disseminated in Poland. 

4. Cooperation of SITPNiG with Polish and foreign petroleum industries 
should be promoted in a wider than now scope, for example through 
international associations, such as EAGE and SPE, so as to make ava-
ilable for the greatest possible number of members of SITPNiG to take 
advantage from their factual knowledge and acquired experiences. 

5. The participants in the Congress, taking into account falling this year 
100th anniversary of regaining by Poland independence and taking 
care of the history of Poland, its achievements and memory of the 
pioneers of gas and petroleum industry, put forward a motion to 
support activities aiming at entering the 19th century petroleum pro-
duction facilities in Bóbrka into the list of Historical Monuments in the 
Republic of Poland. It is one of rather few examples which document 
pioneering contribution of Polish technical thought into the develop-
ment of the world industry. This year brings 165th anniversary of cre-
ation of the Polish oil industry. Next year, the same anniversary will 
be celebrated by the oldest petroleum production facility in Bóbrka. It 
is a high time to underline the value of this petroleum company and 
the Ignacy Łukasiewicz Museum of Oil and Gas Industry in Bóbrka, in 
their endeavours to enter the facility into the list of Historical Monu-
ments. The 19th century oil production facility in Bóbrka is an object 
of national and international significance, as the historical monument 
of cross-regional character, of great historical and scientific values. 
The infrastructure of the facility in Bóbrka, together with operating 
workings constitutes a unique and unusual facility. Due to the fact 
that it has been operating incessantly since 1854, it keeps still a ge-
nuine character. The technical equipment has survived in a very good 
form and particularly its spatial and landscape layout is in its historical 
shape. The site is properly exposed and all facilities of the industrial 
infrastructure correspond ideally to the surroundings, creating thus a 
harmonious and clear image of historical but still operating enterpri-
se that still produces petroleum. Appreciating the value of the 19th 
century petroleum production in Bóbrka, we call upon the Ministry 
of Culture and National Heritage to consider positively the motion 
submitted by the Foundation of the Ignacy Łukasiewicz Museum of 
Oil and Gas Industry in July 2017 to grant to it the title of Historical 
Monument.

Executive Committee of the 12th PKNiG
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Bezpieczeństwo energetyczne 
– filary i perspektywa rozwoju

Mająca miejsce po raz trzeci 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Bezpieczeństwo energetyczne – fila-
ry i perspektywa rozwoju” w Rzeszo-
wie zgromadziła liczne grono czoło-
wych reprezentantów nauki, polityki 
i biznesu. W czasie odbywającej się 
w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. kon-
ferencji odbyły się liczne dyskusje na 
tematy związane z zagadnieniami 
energetycznymi, obejmującymi ob-
szary z nauk polityczno-prawnych, 
społeczno-ekonomicznych oraz inży-
nieryjnych.

W pierwszym dniu wydarzenia odbyły się 
panele plenarne, podczas których wystąpili 
m.in. Piotr Naimski – pełnomocnik Rządu ds. 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, do-
radca ministra Spraw Zagranicznych, Tomasz 
Stępień – prezes Zarządu GAZ-SYSTEM, Igor 
Wasilewski – prezes PERN, Maciej Woźniak – 
wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Handlowych, 
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski 
prof. UŁ – doradca ministra Spraw Zagranicz-
nych, Piotr Tutak – prezes EuroPol Gaz, Paweł 
Turowski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
Włodzimierz Hrymniak z Polskiego Funduszu 
Rozwoju, Piotr Zawistowski – prezes Towarowej 
Giełdy Energii, Aleksander Zawisza – GAZ-SYS-
TEM, Maciej Kołaczkowski z World Economic 
Forum, Daniel Ozon – prezes Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej, Paweł Pikus – Ministerstwo Energii, 
Artur Michalski – zastępca prezesa NFOŚiGW, 

prof. Piotr Moncarz ze Stanford University, Elż-
bieta Mucha – prezes Zarządu GC Energy sp. 
z o. o., Marek Ustrobiński – wiceprezydent Rze-
szowa, Marian Żołyniak – prezes Polskiej Spółki 
Gazowniczej, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik 
z Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, 
Tomasz Bendlewski – dyrektor Pionu Energetyki 
i Gazownictwo, Asseco Poland, Olgierd Dzie-
koński – doradca prezesa Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa.

W związku z szeroko zakrojonym obszarem 
tematycznym, w czasie konferencji pojawiło się 
wiele bardzo ciekawych wypowiedzi dotyczą-
cych przyszłości energetycznej Polski. Celem 
wydarzenia była kontynuacja dyskusji naukowej 

z udziałem przedstawicieli środowisk: akade-
mickich, eksperckich, administracji publicznej 
oraz branży energetycznej. „W czasie obrad 
reprezentanci najważniejszych przedsiębiorstw 
energetycznych w Polsce omówili bieżący stan 
polskiej gospodarki oraz perspektywy, które 
przed nią stoją. Ich opinie oraz poglądy stano-
wić będą fundament do dalszych prac nad roz-
wojem polskiego sektora energetycznego oraz 
wzmacnianiem bezpieczeństwa narodowego 
kraju”, powiedział dr hab. inż. Stanisław Gędek, 
prof. PRz, dziekan Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Rzeszowskiej.  

W  czasie sesji plenarnych miały miejsce 
debaty na tematy związane ze strategicznymi 
surowcami energetycznymi: gazem ziemnym 
i ropą naftową, z zagadnieniami elektromobil-
ności, geopolityką dostaw gazu ziemnego, wo-
dorem rozpatrywanym jako paliwo przyszłości 
oraz przemyśle 4.0 w sektorze energetyki. 
– „Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe 
ma olbrzymi wpływ na stabilność i politykę 
państw. Poruszenie w debacie naukowo-eks-
perckiej kwestii związanych z ropą naftową, ga-
zem ziemnym, elektroenergetyką czy źródłami 
dostaw surowców ułatwi zdefiniowanie priory-
tetów dla polskiego sektora energetycznego” – 
powiedział dr Mariusz Ruszel z Instytutu Polityki 
Energetycznej im. I. Łukasiewicza. Poruszone 
zostały zagadnienia odnoszące się do lokal-
nego kontekstu lokalizacji województwa pod-
karpackiego, które odgrywa strategiczną rolę 
w zakresie dostaw gazu ziemnego na Ukrainę. 
W 2016 r. Ukraina po raz pierwszy nie zakupiła 
gazu ziemnego bezpośrednio z Federacji Ro-
syjskiej. Z tego względu zasadne jest podjęcie 
dyskusji dotyczącej roli: terminalu LNG, projektu 
Baltic Pipe, polskich i ukraińskich magazynów 
gazu ziemnego, a także rozbudowy infrastruk-
tury energetycznej. 

Fot. Arkadiusz Surowiec

Fot. Arkadiusz Surowiec
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W kolejnym dniu konferencji odbyło się 
łącznie 12 paneli tematycznych, w czasie których 
zaprezentowano różne zagadnienia i ich ujęcia 
z obszaru energetyki: bezpieczeństwo i efektyw-
ność energetyczna, transformacja systemu ener-
getycznego, klastry energii, odnawialne źródła 
energii i elektromobilność, nowe technologie i di-
gitalizacja sektora energii, rynek energii i aspekty 
ekonomiczne tego sektora, dylematy strategiczne 
i wyzwania energetyki, wydobycie surowców 
energetycznych, polskie kompetencje w sektorze 
usług energetycznych oraz przyszłość paliw ko-
palnych (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa 
naftowa, gaz ziemny).

W tym roku przyznano na konferencji po 
raz pierwszy nagrodę im. Ignacego Łukasiewi-
cza, którą wręczył rektor Politechniki Rzeszow-
skiej, prof. dr. hab. inż. Tadeusz Markowski. Jej 
laureatem był Piotr Naimski, sekretarz Stanu 
w KPRM, pełnomocnik rządu ds. strategicznej 
infrastruktury energetycznej, za projekt dy-
wersyfikacji źródeł gazu ziemnego do Polski. 
– „Ta nagroda będzie na razie stała w depozy-
cie. Projekt, który Państwo docenili, czyli Baltic 
Pipe, jest nienowy. Narodził się wiosną 1992 
roku. Kilka razy próbowaliśmy tę wizję zreali-
zować. Czasem było bardzo blisko, ale się nie 
udało. Dzisiaj jesteśmy o krok od sukcesu”, po-
wiedział minister. Piotr Naimski zapowiedział, 
że budowa Baltic Pipe ma ruszyć w 2020 roku 
i poinformował, że toczą się już rozmowy z do-
stawcami rur i wykonawcami.

Z polskich firm w budowę Baltic Pipe zaan-
gażowany jest Gaz-System. Jak zauważył obec-
ny na konferencji prezes Gaz-Systemu, Tomasz 
Stępień, największym wyzwaniem w realizacji 
projektu jest zdobycie odpowiednich pozwo-
leń, które należy uzyskać od administracji kilku 
państw, m.in. Danii, Szwecji, Niemiec i innych, 
które potencjalnie mogą być zainteresowane in-

westycją. – „Gaz-System, oprócz budowy Baltic 
Pipe, inwestuje również w bardzo dużo innych 
projektów, w tym ok. 2000 km gazociągów, kil-
ka tłoczni. Każdy z tych projektów niesie ze sobą 
wyzwania realizacyjne i w firnie mamy zespoły 
ludzi, z których doświadczeń korzystamy. Korzy-
stają z nich miedzy sobą zespoły, które realizo-
wały terminal LNG, teraz pracują na rzecz Batlic 
Pipe.” – powiedział Tomasz Stępień.

Prezes PGNiG, Maciej Woźniak, mówił o po-
tencjale gazowym Podkarpacia, jaki pojawił się 
dzięki nowym technologiom. W latach 2016-
2017 przeprowadzono intensywne badania 
geofizyczne mające na celu ponowną analizę ist-
niejących w tym rejonie zasobów surowcowych. 
„Z bardzo dużym prawdopodobieństwem może-
my stwierdzić, że w złożu Przemyśl jest 20 mi-
liardów metrów sześciennych gazu więcej niż do 
tej pory przewidywaliśmy.”, powiedział Maciej 
Woźniak. Z tego powodu podobne badania pla-
nuje się przeprowadzić także w innych rejonach 
Polski, w tym w Wielkopolsce i na Dolnym Ślą-

sku. „Okazuje się, że technika poszła na tyle do 
przodu, że pozwala nam na jeszcze większą pro-
dukcję, na dokładniejsze analizy tego co pod zie-
mią. Gaz własnej produkcji jest zawsze najtańszy 
i zawsze najkorzystniejszy, więc nie zamierzamy 
tego zmarnować.”, dodał prezes PGNiG. 

Innym działaniem PGNiG jest wdrażana 
koncepcja odmetanowywanie pokładów węgla 
w przyszłych urobkowych terenach górniczych, 
które obecnie są jeszcze nie eksploatowane. Tę 
koncepcję zastosował PGNiG w zeszłym roku 
w testowym projekcie w Gilowicach, gdzie 
odnotowano bardzo dobry poziom produkcji. 
„To jest z resztą bardzo czysty metan 98-99%, 
więc bardzo cenne dla nas paliwo. Jeżeli po-
wtórzymy, a wszystko na to wskazuje, tego 
typu odwierty w kolejnych pokładach węgla, to 
z tego możemy się spodziewać nawet kolejne-
go miliarda metrów sześciennych gazu rocznie, 
a to bardzo dużo, bo to 25% naszej rocznej 
produkcji, tutaj, w Polsce”, powiedział Maciej 
Woźniak.

W odniesieniu do strategii gazowych, prof. 
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski, 
doradca ministra Spraw Zagranicznych, zwrócił 
uwagę na problem dominującej roli Rosji, jako 
dostawcy gazu ziemnego w Europie Środko-
wo-Wschodniej, w towarzystwie wsparcia ze 
strony Niemiec, które uwidacznia w partner-
stwie w ramach projektu Nord Stream 2. Prof. 
dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski 
zwrócił uwagę na fakt, że polska energetyka 
nie zależy od rosyjskiego gazu, poza przemy-
słem ciężkim, ale podkreślił, że zależy od niego 
energetyka w regionie, a zatem przedmiotem 
troski jest pozbycie się owej dominacji. Z opcji 
możliwości dywersyfikacji dostaw gazu wska-
zał kierunek północny, czyli projekt Baltic Pipe, 
a także wzrost elastyczności rynku gazowego 
dzięki terminalowi LNG, poprzez który ulega 
zmniejszeniu rola „twardych łączy” – gazocią-
gów. Terminal w Świnoujściu pozwolił również 

Fot. Arkadiusz Surowiec

Fot. Marian Misiakiewicz
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Polsce wejść na rynek środkowo-europejski, co 
stanowi ważny element regionalnej współpracy 
energetycznej, celem uniezależnienia od rosyj-
skiego gazu, w ramach koncepcji Trójmorza. 
Uzupełnieniem tej infrastruktury ma być istnie-
jący litewski terminal gazu LNG oraz przyszłe 
terminale w: Chorwacji, Rumunii i pozostałych 
państwach bałtyckich.

Rozgrywającej się na arenie Unii Europej-
skiej grze o gaz ziemny towarzyszy transfor-
macja energetyczna. Paweł Turowski z Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego zwrócił uwagę, 
że tzw. Energiewende to inteligentna polityka 
przemysłowa oparta o koncepcję geoekonomii, 
niezależna od poglądów politycznych obywa-
teli. Polega ona na budowie trwałych przewag 
gospodarki niemieckiej, bowiem tworzone 
są liczne miejsca pracy, jak również powstają 
nowe gałęzie w przemyśle i jednostki ekono-
miczne (koncerny OZE), rośnie eksport energii, 
a poparcie społeczne dla projektu wzrasta. 
„Energia na eksport jest najtańsza. Ceny ener-
gii są przerzucone na obywateli, a prąd słany 
na eksport jest po prostu subsydiowany”, po-
wiedział Paweł Turowski. Zwrócił także uwagę 
na fakt, że największymi producentami OZE na 
świecie są Niemcy i Chiny, przy czym Chiny ko-
rzystają z niemieckiej technologii lub licencji na 
nią. W ten sposób rośnie niemiecka dominacja 
i kreowany jest wizerunek Niemiec jako lidera 
soft power. 

Tak, jak prof. Żurawski vel Grajewski wska-
zał na coraz silniejszą rolę Niemiec w Unii Eu-
ropejskiej, podobnie Paweł Turowski zauważył, 
że przykładem realizacji polityki Energiewende 
na arenie europejskiej jest narzucanie norm 
w ramach UE. Koncepcja Unii Energetycznej jest 
budowana w oparciu o koncepcje klimatyczne 
i stanowi instrument przebudowy rynków we-
wnętrznych państw unijnych. Skala wydatków 
na modernizację i dostosowanie energetyki 
do polityki klimatycznej szacowana jest na 
300-400 mld zł w perspektywie 20 lat. Paweł 
Turowski wskazał, że wiąże się to ze spowolnie-
niem wzrostu gospodarczego.

W czasie konferencji dało się zauwa-
żyć dwa dominujące podejścia do zagadnień 
energetycznych, z czego oba w bezdyskusyjny 
sposób podkreślały jej ważkość. Pierwsze po-
dejście stanowiło reprezentację rozpatrywania 
transformacji energetycznej i dominujących 
w tym sektorze trendów w sposób pozytywny 
i rokujący duże nadzieje na przyszłość w kwe-
stii rozwoju politycznego, technologicznego, 
gospodarczego i społecznego. Z kolei drugie 
podejście charakteryzował sceptycyzm, wska-
zujący na wady wdrażanych lub proponowa-
nych rozwiązań, wysoki poziom trudności wy-
zwań stojących przed sektorem energetycznym 
oraz zagrożenia, szczególnie mające odnie-
sienie do relacji międzynarodowych, na polu 
polityki energetycznej. Debaty miały stąd nie-

zwykle interesujący przebieg, zwracając uwagę 
na kompleksowość poruszanych zagadnień, ale 
i wskazując na ciekawe rozwiązania.

Konferencja dotyczyła różnych aspektów 
polityki energetycznej. Wzięło w niej udział po-
nad 100 prelegentów z całej Polski, ponad 200 
uczestników, a także ponad 1300 internautów. 
W konferencji wzięli udział przedstawiciele naj-
większych polskich firm energetycznych. Konfe-
rencja została objęta honorowym patronatem: 
ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Mini-
sterstwa Cyfryzacji, prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, prezydenta Miasta Rzeszowa, wo-
jewody podkarpackiego, marszałka wojewódz-
twa podkarpackiego oraz rektora Politechniki 
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.

Sponsorami głównymi byli: PGNiG, GC 
Energy, Jastrzębska Spółka Węglowa. Partnera-
mi konferencji byli: PERN, Grupa Lotos, Towa-
rowa Giełda Energii. Sponsorami wspierającymi 
byli: GAZ-SYSTEM, Geotermia Mazowiecka, 
Asseco Poland, Fakro, Polska Spółka Gazow-
nictwa, Zarząd Transportu Miejskiego w Rze-
szowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
w Rzeszowie oraz Elektromontaż Rzeszów.

Mgr Anna Kucharska 
ekspert Instytutu Polityki Energetycznej 

im. I. Łukasiewicza

Fot. Arkadiusz Surowiec
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Europejski Kongres Gospodarczy 
odbył się w tym roku ze znaczącym 
udziałem firmy ABB. Spółka była 
partnerem głównym wydarzenia, któ-
re w ciągu ostatnich kilku lat wyrosło 
na największą konferencję gospodarczą 
w Europie Środkowej.

Katowice już po raz dziesiąty gościły uczest-
ników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie 
kadry zarządzającej najwyższego szczebla najważ-
niejszych polskich przedsiębiorstw, ekonomiści, 
politycy, samorządowcy, naukowcy i niezależni 
eksperci. Do dyskusji dołączyli również unijni ko-
misarze: ds. handlu Cecilia Malmström, wiceprze-
wodniczący KE odpowiedzialny za jednolity rynek 
cyfrowy Andrus Ansip oraz komisarz ds. polityki 
klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete.

Pokazać wielowymiarowość
– Tematyka kongresu jest bardzo szeroka i do-

tyczy niemal całej gospodarki. Ponieważ jako firma 
technologiczna jesteśmy obecni w wielu sektorach 
przemysłu, nauki i życia społecznego, postanowili-
śmy wziąć w tym roku aktywniejszy udział, dzieląc 
się naszą wiedzą ekspercką – tłumaczy Paweł Łojsz-
czyk, prezes zarządu ABB Sp. z o.o. – Zdecydowa-
na większość poruszanych w Katowicach tematów 
leży na co dzień w biznesowym zainteresowaniu 
naszej firmy. Z najważniejszych z nich można wy-
mienić bezpieczeństwo i efektywność energetycz-
ną, cyfryzację w ramach Przemysłu 4.0, elektromo-
bilność, infrastrukturę energetyczną czy inwestycje 
samorządowe.

Z udziałem specjalistów z ABB dyskutowano 
m.in. na temat nowych technologii informatycz-
nych, cyfryzacji przemysłu i automatyzacji. Daniel 
Navarro, dyrektor biznesu Robotyki ABB w Polsce, 
w dyskusji na temat robotyzacji procesów pro-
dukcyjnych stwierdził, że wiele polskich przedsię-
biorstw chcących inwestować w automatyzację 
potrzebuje partnera, który dysponuje wiedzą eks-
percką, pokaże im wszystkie możliwości i opracuje 
optymalne rozwiązania. Nie chodzi bowiem o to, 
aby po prostu zainstalować roboty, zostawiając 
klienta samemu sobie, ale żeby odpowiednio zde-
finiować procesy w zakładzie produkcyjnym i stwo-
rzyć adekwatną instalację. Z kolei Wojciech Dziwisz, 
kierownik ds. rozwoju biznesu e-mobility w ABB, 
przekonywał w panelu na temat elektromobilności, 
że operatorzy stacji do ładowania potrzebują nie 
tylko niezawodnych urządzeń, ale i odpowiednie-
go oprogramowania, aby móc nimi odpowiednio 
zarządzać, serwisować je zdalnie i gwarantować 
użytkownikom usługi na wysokim poziomie.

– Takie spotkania pozwalają pokazać, jak 
wielowymiarowa jest ABB: to nie tylko produkcja 
urządzeń energetycznych, ale wiele zaawansowa-
nych rozwiązań dla różnych sektorów gospodarki 
– uważa Przemysław Zakrzewski, dyrektor Polskie-
go Centrum Rozwoju Oprogramowania ABB, który 
wziął udział w panelu „Polskie drogi do przemysłu 
4.0 – fakty i mity”. – Dzięki takim publicznym dys-
kusjom budujemy markę ABB, pokazujemy naszych 
ekspertów, prezentujemy przed dużym audytorium 
nasze spojrzenie na określone tematy, jesteśmy 
w stanie inicjować wymianę poglądów na ważne 
z naszego punktu widzenia kwestie.

Spółka miała okazję zaprezentować szybkie 
ładowarki do aut elektrycznych oraz robota współ-
pracującego YuMi, który towarzyszył panelistom 
podczas kilku dyskusji technologicznych. 

Inwestycja, ale jakościowa
Miłym akcentem EKG było rozstrzygnięcie 

konkursu Inwestorzy Bez Granic. Wyróżniono 
w nim firmy zagraniczne w Polsce i polskie firmy 
odważnie inwestujące za granicą. W każdej z tych 
kategorii uhonorowano cztery spółki. Kandyda-
tów do wyróżnienia nominowali przedstawiciele 
biznesu, instytucji samorządu gospodarczego, 
agencji i instytucji rządowych zaangażowanych 
w pozyskiwanie inwestorów oraz wspierających 
polską ekspansję gospodarczą za granicą. ABB 
zdobyła uznanie jako inwestor zagraniczny.

– Chodziło o inwestycje o zauważalnej skali, 
ale – co ważniejsze – dające rozwojowy impuls dla 
całej polskiej gospodarki, wnoszące nową wartość, 
budujące sieć kooperacji – podkreślił w uzasadnie-
niu Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP i inicjator 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

– Inwestycje płyną, ale liczy się nie tylko ich 
wartość i ilość, ale i jakość – dodał Jerzy Kwieciński, 
minister inwestycji i rozwoju. – Dla Polski ważne są 
biznesy oparte na wysokich technologiach, których 
nam brakuje, które niosą wymagania odnośnie ka-
dry, i które generują dużą wartość dodaną.

Wyróżnienie odebrał Paweł Łojszczyk. – Wi-
dzimy duże możliwości rozwoju nie tylko w ob-
szarze eksportu, ale i na rynku krajowym – po-
wiedział. – Jesteśmy firmą innowacyjną i fakt, że 
rząd inwestuje w innowacje, sprzyja rozwojowi 
takich firm.

Europejski Kongres Gospodarczy trwał trzy 
dni. W tym czasie 11 tys. osób wzięło udział 
w 150 prelekcjach i panelach dyskusyjnych, a do-
datkowe 2,5 tys. uczestniczyło w towarzyszących 
kongresowi wydarzeniach start-upowych. 

ABB Sp. z o.o.

ABB dostawcą zaawansowanych rozwiązań dla polskiej gospodarki 
– podsumowanie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Fot. Europejski Kongres Gospodarczy

Fot. Europejski Kongres Gospodarczy
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W dniach 16–18 maja 2018 r. 
w hotelu Belvedere Resort & Spa 
w Zakopanem, Instytut Nafty 
i Gazu – Państwowy Instytut Ba-
dawczy wraz ze stowarzyszeniem 
CEC POLSKA gościli uczestników 
IX Międzynarodowej Konferencji 
Naukowo-Technicznej „Środki Sma-
rowe 2018”. 
Sponsorami tegorocznej edycji konferencji byli:

• Główny Partner Technologiczny Konfe-
rencji: LOTOS Oil Sp. z o.o.,

• Platynowy Sponsor: Orlen Oil Sp. z o.o.,
• Brązowy Sponsor: ORLEN Południe S.A.,

a partnerami medialnymi czasopisma: Przemysł 
Chemiczny, Nafta-Gaz i Utrzymanie Ruchu. 

W konferencji wzięli udział zarówno przed-
stawiciele przemysłu środków smarowych, 
producentów olejów bazowych, dodatków 
uszlachetniających, producentów aparatury ba-

dawczej, a także jednostek naukowych. Nauko-
wy charakter wydarzenia zapewnili prelegenci 
z sześciu jednostek naukowych – uczelni i insty-
tutów badawczych: Instytutu Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia”, Instytutu Kolejnictwa, 
Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowe-
go Instytutu Badawczego, Przemysłowego Insty-
tutu Motoryzacyjnego, Politechniki Świętokrzy-
skiej oraz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego 

Instytutu Badawczego. Ponad 110 uczestników 
z Polski i z zagranicy reprezentowało łącznie prze-
szło 50 firm. Jak co roku, nasi goście podkreślali 
wysoki poziom merytoryczny spotkania i cieszyli 
się z możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji.

Instytut Nafty i Gazu 
– Państwowy Instytut Badawczy

Fot. arch. INiG-PIB

Fot. arch. INiG-PIB
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Podsumowanie konferencji GAZTERM 2018

Fot. arch. Studio4u

Fot. arch. Studio4u Fot. arch. Studio4u

Szanowni Państwo,
Dolnośląski Instytut Studiów 

Energetycznych już po raz trzeci miał 
przyjemność i zaszczyt współpraco-
wać ze Studiem4u przy organizacji 
GAZTERMU. Ta szczególnie zasłu-
żona dla profesjonalnej debaty o pol-
skim gazownictwie konferencja po 
raz dwudziesty pierwszy zgromadzi-
ła w Międzyzdrojach wybitne grono  
menadżerów i specjalistów branży 
gazowniczej. 

Tak jak przed rokiem GAZTERM miał zasięg 
międzynarodowy. Centralnym wydarzeniem 
pierwszego dnia konferencji był: „Szczyt gazowy 
USA – Trójmorze”, w którym uczestniczyli liczni 
goście reprezentujący amerykańską branżę ga-
zowniczą (m.in. Cheniere), a także międzynaro-
dowe ośrodki eksperckie (Baringa) i akademickie 
(Uniwersytecie Rice’a w Houston). Okazją do wy-
miany doświadczeń i opinii na temat przyszłości 
polsko-amerykańskiej współpracy gazowej oraz 
sytuacji na rynkach międzynarodowych stał się 
panel dyskusyjny „Potencjał i zakres współpracy 
gazowej USA – Trójmorze”. Amerykańscy eks-
perci wzięli także udział w panelu dyskusyjnym 

dedykowanym pozyskiwaniu metanu z pokła-
dów węgla, dzieląc się swym bogatym doświad-
czeniem. To ciekawe wydarzenie zorganizowane 
zostało przy współpracy z Izbą Gospodarczą 
Gazownictwa oraz Międzynarodowego Centrum 
Doskonałości w zakresie Metanu z Kopalń Węgla. 

Drugi dzień obrad, którego gospodarzem 
był PGNiG Obrót Detaliczny, koncentrował się 
na aktualnych kwestiach związanych ze sta-
nem i perspektywami rozwoju krajowego rynku 
gazu. W naszej ocenie prelegenci i uczestni-
cy dyskusji zdołali odnieść się do praktycznie 
wszystkich segmentów polskiego rynku gazu 
przedstawiając jednocześnie konkretne propo-
zycje działań na rzecz ich rozwoju.

Imponujący ładunek merytoryczny konfe-
rencji przedstawiany równolegle z polskiej, eu-
ropejskiej i amerykańskiej perspektywy pozwala 
na sformułowanie kilku ważnych wniosków:
• Gwałtowny rozwój wydobycia gazu ziem-

nego w USA jest katalizatorem zmian na 
rynkach gazu w skali światowej.

• W stosunkach polsko-amerykańskich za-
istniało polityczne wsparcie, wyrażone na 
najwyższym – prezydenckim szczeblu, dla 
rozwoju handlu gazem pomiędzy oboma 
państwami. 

• Inicjatywa Trójmorza tworzy odpowiednie 
ramy polityczne dla integracji narodowych 
rynków gazu i oparciu ich bezpieczeństwa 
o zdywersyfikowane szlaki transportowe 
i nowe źródła zaopatrzenia.

• Zdefiniowano dwa kluczowe warunki dla 
powodzenia amerykańsko – trójmorskiej 
współpracy gazowej: satysfakcjonujące dla 
wszystkich stron warunki handlowe oraz 
rozwój odpowiedniej infrastruktury trans-
portowej po obu stronach Atlantyku.

• Polski rynek gazu ma przed sobą bardzo 
ciekawe perspektywy rozwoju, szczególnie 
w nowych niszach takich jak LNG i CNG, 
które stają się ciekawym rozwiązaniem dla 
transportu, czy dla wielu miejscowości po-
zbawionych dostępu do sieci dystrybucyjnej.

• Metan z pokładów węgla jest bardzo obie-
cującą gałęzią biznesową, która posiada 
potencjalnie znaczenie dla stanu bezpie-
czeństwa energetycznego Polski. Na drodze 
do komercyjnego uruchomienia produkcji 
wciąż jest jednak do pokonania wiele ba-
rier natury technologicznej i regulacyjnej. 
W tym zakresie doświadczenia amerykań-
skie będą bardzo pomocne. 

O wysokiej randze jaką osiągną GAZTERM 
świadczył skierowany do jego uczestników list 
prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytany przez 
ministra Krzysztofa Szczerskiego. Patronatu ho-
norowego konferencji udzielił natomiast mini-
ster Energii Krzysztof Tchórzewski, który także 
skierował swoje przesłanie drogą listowną.

Poprzeczka dla kolejnej edycji konferencji  
została postawiona bardzo wysoko. Jesteśmy 
jednak przekonani, że  realizacja kolejnych ambit-
nych  planów przyniesie odpowiednią satysfakcję 
dla uczestników i gości GAZTERMU w kolejnych 
latach. Zapraszamy zatem za rok do słonecznych 
Międzyzdrojów, które stały się centrum między-
narodowej debaty na temat  gazu ziemnego.

Organizatorzy 
konferencji GAZTERM



Nafciarz z Kamienia Pomorskiego rzeźbiarzem!

W ramach obchodów jubileuszu 
50 - lecia Oddziału w Zielonej Górze 
prezentujemy m. in. Naftowe Pasje 
naszych pracowników. W środę 23 
maja do Salonu Wystaw w naszym 
zakładzie zaprosiliśmy Stanisława 
Srokę – rzeźbiarza z Kopalni Ropy 
Naftowej Kamień Pomorski.

Pan Stanisław urodził się w mieście nafcia-
rzy w Gorlicach. Szkoła i lata młodości to wie-
le ciekawych spotkań i działań w środowisku 
zakopiańskim i krakowskim. Kiedy rozpoczął 
swoją przygodę naftową i podjął pracę na ko-
palni w Kamieniu Pomorskim, od razu związał 
się z artystycznym środowiskiem twórców ludo-
wych Pomorza Zachodniego. Wiele plenerów 
i wystaw promujących sztukę ludową prowa-
dziło Stanisława Srokę od Gorlic, poprzez Nowy 
Sącz do Morza Bałtyckiego. 

Jednym z motywów przewodnich artysty 
jest tematyka sakralna. Jego rzeźba „św. Otton 
z Brambergii” prezentowana jest w murach 
Konkatedry św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Po-
morskim. Praca z drewnem skierowała naszego 
nafciarza do pracowni konserwatorskiej, gdzie 
pod okiem Tadeusza Pietucha mistrza wyjątko-
wego rzemiosła rozpoczął prace rzeźbiarsko-
-zdobnicze. 

Wystawa Stanisława Sroki prezentowana 
będzie w Salonie Wystaw zielonogórskiego Od-
działu do 10 lipca br. 

Jolanta Pietras
Dział Komunikacji i PR, PGNiG SA 

Oddział w Zielonej Górze

Wernisaż wystawy rozpoczęło spotkanie z Dyrekcją Oddziału. Fot. Michał Burkowski
Wiele rzeźb Stanisława Sroki zdobi konkatedrę w Kamieniu 
Pomorskim. Fot. archiwum prywatne

Wśród rzeźb artysty są postacie wojów. Fot. Michał Burkowski

Przygoda z rzeźbą rozpoczęła się od pierwszego nożyka. Fot. Michał Burkowski
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