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Szanowni Czytelnicy
Witam Was w Nowym Roku i pomimo że 

składałem już życzenia w starym roku (grudniowy 
numer „Wiadomości…”) to ponawiam je, życząc 
Wszystkim – po prostu szczęśliwego 2011 roku!

Na początku tego wydania Wiadomości pub-
likujemy interesujący artykuł pt.: „Dywersyfikacja 
dostaw gazu do Polski, a wymienność paliw 
– wymagania prawne odnośnie jakości gazów 
rozprowadzanych w kraju oraz możliwe kierunki 
dywersyfikacji” – przygotowany przez Roberta 
Wójtowicza z Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa.

Z artykułu wynika, że popyt na gaz ziemny 
spowodował, że w wielu krajach świata sięga się 
po gaz, o jakości odbiegającej od jakości gazu 
rozprowadzanego dotychczas. Za tym idzie brak 
regulacji prawnych określających skutki tego typu 
działań wpływających na pracę urządzeń gazo-
wych, ich sprawność oraz emisję zanieczyszczeń 
z procesów spalania. Ciekawym spostrzeżeniem 
jest fakt, że w Polsce w drugiej połowie XX wieku 
zaprzestano prac w zakresie badań potencjalnych 
skutków zmiany parametrów jakościowych gazu, 
zwłaszcza pod kątem ich wymienności. Powodu-
je to, że obecnie brak jest wiedzy umożliwiającej 
szybką ocenę skutków wprowadzenia na rynek 
gazów ziemnych o innych parametrach np. od 
gazu pochodzącego z Rosji, czy lokalnych złóż.

Autor wskazuje, że problem ten może zostać 
rozwiązany poprzez wprowadzenie do polskiego 
prawodawstwa specyfikacji jakości gazów ziem-
nych proponowanej przez UE (EASEE-gas) oraz 
wprowadzenie zmian w serii polskich norm, ale 
w konsekwencji należy sprawdzić, jakie skutki 
mogą mieć te zmiany dla indywidualnego od-
biorcy i jego bezpieczeństwa oraz dla środowi-
ska. Myślę, że artykuł ten może zarówno zwrócić 
Naszym Czytelnikom uwagę na pojawiający się 
w krótkim okresie czasu problem, jak również  
rozpocznie dyskusję na ten temat na naszych 
łamach.

Równie ciekawym i sądzę, że będzie on pod-
legał dyskusji, jest artykuł Andrzeja Barczyńskie-

go pt. „Przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę 
stacji gazowych zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA (Dz.U.09.124.1030)” wyjaśniający, że 
stacje redukcyjne, redukcyjnopomiarowe, pomia-
rowe, regulacyjne, mieszalnie gazu, instalacje do 
uzdatniania gazu, rozdziału gazu itp. nie wyma-
gają wyposażania w oddzielne hydranty, co było 
różnie dotychczas interpretowane, a stację gazu 
ziemnego wymienioną w rozporządzeniu należy 
rozumieć jako obiekt o charakterze magazyno-
wym (np. CNG do napełniania gazem pojazdów 
samochodowych). 

W tym numerze „Wiadomości…” dzielimy 
się również z opinią Mariusza-Oriona Jedryska, na 
temat  poszukiwania gazu łupkowego w Polsce, 
który w latach 2005-2007 był Głównym Geolo-
giem Kraju. Mimo różnej własnej oceny i wiedzy 
w tym temacie warto poznać opinię innych. Dla-
tego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie 
tego wywiadu i pokazanie, może nawet nieco 
kontrowersyjnego poglądu na ten temat.

W kolejnym rozdziale „Wieści z polskich firm” 
piszemy o osiągnięciach Instytutu Nafty i Gazu. 
Tam też o realizacji planów inwestycyjnych przez 
Oddział PGNiG S.A. w Zielonej Górze w 2010 
roku i o bardzo ciekawej inicjatywie odwiedzania 
przez pracowników oddziału przedszkoli i szkół 
na terenie Zielonej Góry i gminy Zielona Góra, 
z informacją o ropie i gazie, o mundurze i tra-
dycjach górniczych – gratulujemy wspaniałego 
pomysłu. To tego typu działania promują i tworzą 
przyjazną społecznie firmę. 

W Biuletynie Informacyjnym ZG SITPNiG pub-
likujemy bieżące informacje o działalności stowa-
rzyszenia, między innymi o zatwierdzeniu planu 
działalności na 2011 rok, i o ukazaniu się ocze-
kiwanego Poradnika Górnika Naftowego. Bardzo 
zasmuciła mnie i jak sądzę wszystkich tych, którzy 
kiedykolwiek spotkali na swojej drodze Mieczy-
sława Kaczmarczyka – informacja o jego śmierci. 
Zmarł zasłużony człowiek zarówno dla polskiego 
górnictwa naftowego, jak też stowarzyszenia. 
W tym miejscu przekazuję wyrazy współczucia 
jego rodzinie i współpracownikom, koleżankom 
i kolegom. Cześć Jego pamięci!

Kolejno trochę informacji z oddziałów sto-
warzyszenia o ich działalności lub współuczest-
niczeniu w różnych imprezach sportowych 
i kulturalnych, które podsumowuje zapowiadane 
w poprzednim numerze sprawozdanie z konkursu 
rysunku satyrycznego „Roponioska 2010”- które-
go redakcja była patronem medialnym. 

Na koniec życzę Wszystkim Naszym Czytelni-
kom interesującej lektury.

Informacja dla prenumeratorów WNiG 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów 

od stycznia obowiązuje podwyżka VAT o jeden 
punkt procentowy, wprowadzona tzw. ustawą 
okołobudżetową. Podwyżka ma obowiązywać 
dwa lata, do końca grudnia 2013 r. Podstawowa 
stawka wyniesie 23 proc., stawka w wysokości 8 
proc. zastąpi obecną 7- proc. stawkę VAT, a 5-proc. 
stawka obejmie podstawową żywność, książki 
i czasopisma specjalistyczne. Zgodnie zatem z tym 
rozporządzeniem od 1 stycznia „Wiadomości Naf-
towe i Gazownicze” objęte są 5% stawką VAT, któ-
ra dotychczas wynosiła 0%. Cena przy sprzedaży 
wynosi zatem 15,75 zł.
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Robert Wójtowicz

Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski a wymienność paliw 
– wymagania prawne odnośnie jakości gazów rozprowadzanych 
w kraju oraz możliwe kierunki dywersyfikacji

Wstęp
Wymienność paliw gazowych jest definio-

wana jako możliwość zastąpienia paliwa ga-
zowego przez inne paliwo, które spalając się 
w tych samych przyborach i przy tym samym ciś-
nieniu nie powoduje istotnych zmian w zakresie 
bezpieczeństwa, sprawności i ogólnej charakte-
rystyki urządzeń oraz istotnego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. 

Zagadnienie to było przedmiotem licznych 
prac [np. 1,2] w połowie ubiegłego wieku a po-
dyktowane było koniecznością przestawiania 
odbiorców z gazu miejskiego i koksowniczego 
głównie na gaz ziemny wysokometanowy. Przez 
wiele lat wydawało się, że problem został de-
finitywnie rozwiązany. Od tego czasu jednak 
znacznej zmianie uległa sytuacja na świato-
wych rynkach gazu oraz nastąpił istotny postęp 
w zakresie technologii spalania gazu. Znaczny 
wzrost popytu na gaz ziemny spowodował, że 
w wielu krajach świata sięga się po gaz, o jako-
ści odbiegającej od jakości gazu rozprowadza-
nego dotychczas lokalnie. Stąd też w świecie 
prowadzona jest szeroka dyskusja na temat 
specyfikacji jakości gazów ziemnych i poten-
cjalnych skutków, jakie wywoła ich zmiana na 
pracę urządzeń gazowych, ich sprawność oraz 
emisję zanieczyszczeń z procesów spalania. 
Dyskusja ta jest szczególnie ożywiona w USA 
i Europie[3,4,5]. W Stanach Zjednoczonych A.P. 
obserwuje się dążenie do ujednolicenia specy-
fikacji na szczeblu federalnym [6], natomiast 
w Europie rozważa się opracowanie jednolitych 
wymagań jakościowych dla krajów Wspólnoty 
Europejskiej w przepływach transgranicznych 
[7]. Jest to efekt dążenia do integracji rynków 
gazowych krajów Wspólnoty Europejskiej oraz 
przyszłych zmian struktury zasilania sieci gazo-
wych różnych krajów europejskich, konieczności 
prognozowania emisji zanieczyszczeń oraz reali-
zacji zasady dostępu strony trzeciej (TPA). 

Zaniechanie w Polsce w drugiej połowie 
XX wieku prac w zakresie badań potencjalnych 
skutków zmiany parametrów jakościowych 
gazu, zwłaszcza pod kątem wymienności ga-
zów, spowodowały, że obecnie brak jest eksper-
ckiej wiedzy umożliwiającej szybką ocenę skut-
ków wprowadzenia na rynek gazów ziemnych 
o specyfikacjach odbiegających od specyfikacji 
dotychczas rozprowadzanych gazów ziemnych.

Należy podkreślić, że nie jest to problem 
typowo polski gdyż w wielu krajach Europy 
problem ten był również zbywany i dopiero 
teraz, w związku z koniecznością pozyskiwania 
nowych źródeł dostaw i z proponowaną przez 
EASEE-gas nową specyfikacją jakości gazu ziem-
nego w przepływach transgranicznych rozpo-
częły się prace [8] nad konsekwencjami zasilania 
krajowych sieci gazem o jakości odbiegającej od 
dotychczas stosowanego.

Aktualne wymagania prawne 
dotyczące jakości gazów 
rozprowadzanych w Polsce

W Polsce specyfikację jakości gazów ziem-
nych zawierają różne dokumenty. 

Podstawowym aktem prawnym zawierają-
cym specyfikację jakości gazów ziemnych jest 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 
lipca 2010 r. [w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu gazowego] (Dz. 
U. z 2010r. Nr 133 poz. 891). 

Zgodnie z tym rozporządzeniem przedsię-
biorstwo gazownicze dostarcza paliwa gazowe 
spełniające parametry jakościowe dotyczące 
zawartości siarkowodoru, siarki całkowitej, par 
rtęci; intensywności zapachu gazu, ciepła spala-
nia. Te parametry charakteryzujące jakość gazu 
są istotne dla użytkownika gazu, który powi-
nien otrzymać paliwo o odpowiedniej wartości 
kalorycznej, niepowodujące zagrożeń zdrowia 
i środowiska. W rozporządzeniu zamieszczo-
no również zakres zmienności liczby Wobbego 
dla gazów ziemnych oraz temperaturę punktu 
rosy wody. W rozporządzeniu nie wymieniono 
innych parametrów, które mogą być istotne dla 
użytkownika takich jak zawartość pyłu i ciśnienie 
na kurku głównym. Ze zrozumiałych względów 
(rozporządzenie dotyczy jakości gazu u odbior-
ców) nie podano wartości wielkości istotnych 

dla operatora przesyłu: punktu rosy węglowo-
dorów, zawartości wody, zawartości pyłu i wę-
glowodorów wyższych. 

Źródłem wymagań dotyczących jakości gazu 
jest również zatwierdzona przez Urząd Regulacji 
Energetyki w czerwcu 2006 roku Instrukcja Ru-
chu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) [9] 
stanowiąca regulamin w zakresie świadczenia 
i korzystania z usługi przesyłania paliwa gazo-
wego, uwzględniająca przy tym wszelkie wy-
magania prawne i techniczne zawarte w nad-
rzędnych regulacjach i przepisach dotyczących 
przesyłu paliwa gazowego. W Instrukcji sformu-
łowano wymagania dotyczącego jakości gazu 
przesyłanego przez Operatora Systemu Przesy-
łowego, które są zgodne, z wymaganiami za-
wartymi w opisanych poniżej Polskich Normach, 
z wyjątkiem ciepła spalania gazu dostarczanego 
do systemu przesyłu, dla którego wymagania 
opisano w Instrukcji.

Najpełniejszą specyfikację jakości gazu 
zawierają Normy: PN-C-04752:2002 [„Gaz 
ziemny – Jakość gazu w sieci przesyłowej”] 
i PN-C-04753:2002 [„Gaz ziemny - Jakość gazu 
dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej”]. 

Polska norma PN-C-04753 określa wyma-
gania dotyczące jakości gazów ziemnych do-
starczanych odbiorcom z sieci rozdzielczej. Wg 
normy jakość gazu powinna być taka, aby:

• urządzenia spalające gaz pracowały 
prawidłowo w wyniku zapewnienia od-
powiedniej liczby Wobbego i ciśnienia 
przed odbiornikiem gazu;

• spaliny nie zawierały pochodzących 
z gazu zanieczyszczeń w postaci związ-
ków siarki i par rtęci w ilościach zagraża-
jących zdrowiu użytkownika oraz czysto-
ści atmosfery;

• nawonienie gazu umożliwiało wykrycie 
niekontrolowanych upływów gazu z sieci 
rozdzielczej, instalacji i urządzeń gazo-
wych;

• gaz miał określoną wartość kaloryczną;
• zawartość tlenu nie przekraczała 0,2%
Jak widać norma nie precyzuje składu gazów 

ziemnych tylko podaje minimalne wymagania 
jakie te gazy muszą spełniać aby można je było 
rozprowadzać siecią rozdzielczą. Podstawowym 
parametrem, który związany jest ze składem 
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gazu a jednocześnie decyduje o zamienności 
paliw gazowych jest liczba Wobbego, którą ob-
licza się z następującego wzoru:

istotne dla procesu spalania (liczba Wobbego, 
gęstość względna i zawartość tlenu) mogłyby 
zostać przyjęte nie wcześniej niż w roku 2010. 

Gaz, który nie spełniałby wymagań zawar-
tych w specyfikacji (zestawionych w tabeli 1) 
mógłby być przesyłany gazociągami transgra-
nicznymi między krajami sąsiadującymi tylko 
na podstawie dwustronnych umów. Specyfi-
kacja EASEE-gas nie ma się odnosić do gazów 
ziemnych stosowanych lokalnie w krajach 
Wspólnoty. 

Jakość gazu rozprowadzanego 
obecnie w Polsce oraz możliwe 
kierunki dywersyfikacji dostaw

Zużycie gazu ziemnego w Polsce w 2009 r. 
kształtowało się na poziomie ok. 13,2 mld m3 

[10]. Przy wydobyciu własnym gazów ziemnych 
na poziomie ok. 4,1 mld m3, z czego ok. 1,6 mld 
m3 to gaz ziemny wysokometanowy natomiast ok. 
2,5 mld m3 to gazy zaazotowane pozostałą część 
musimy importować. Główny kierunek importu 
gazu to Rosja, skąd w 2009 r. kupiliśmy ok. 8,1 
mld m3 gazu ziemnego wysokometanowego co 
stanowiło ok. 89 % wielkości importu. Pozostałą 
część gazu sprowadzono do Polski z Niemiec ok. 
0,99 mld m3 (ok. 10,8 % wielkości importu) oraz 
niewielkie ilości z Ukrainy i Czech.

Czyli o jakości gazu grupy E, rozprowa-
dzanego w kraju, decyduje jakość gazu impor-
towanego bezpośrednio lub pośrednio z Rosji 
oraz gazów z węzła Odolanów oraz kopalń 
krajowych. Jakość gazu z Rosji jest stabilna pod 
względem składu, a dodatek gazów krajowych 
nie powoduje istotnych zmian w jakości ze 
względu na, w przeważającej ilości przypadków, 
podobieństwo do gazu z Rosji oraz niewielkie 
ilości gazu o odmiennej jakości dostarczanych 
z kopalń krajowych. Jakość gazu w systemie 
przesyłu ilustrują wykresy 1 i 2. Dane uzyskano 
ze strony internetowej PGNiG. 

Reasumując, gaz ziemny rozprowadza-
ny w kraju charakteryzuje się liczbą Wobbego 
oscylującą wokół wartości 53 MJ/m3, ale nie 
przekraczającej maksymalnej wartości zawartej 
w specyfikacji jakości, to jest 54 MJ/m3. Ciepło 
spalania na ogół jest bliskie wartości 40 MJ/m3 
(t=250C/00C i p=1013,25 mbar)

W Polsce toczy się od kilku lat dyskusja 
na temat dywersyfikacji dostaw gazu i unieza-
leżnienia się od dostaw z Rosji oraz większego 
wykorzystania własnych zasobów. 

Oprócz zwiększenia wykorzystania gazu 
ze źródeł krajowych rozważa się także import 
gazów pochodzących z Morza Północnego oraz 
skroplony gaz ziemny (LNG). 

W H
d
S=    [MJ/m ]3

gdzie:
HS – ciepło spalania gazu w [MJ/m3]
d – gęstość względna gazu 
Dla gazów ziemnych wysokometanowych 

wg normy PN-C-04753:2002 zakres zmienności 
górnej liczby Wobbego jest w przedziale od 45 
do 54 MJ/m3 (t=250C/00C i p=1013,25 mbar). 

Specyfikacja jakości gazów 
ziemnych proponowana przez 
EASEE-gas a przepisy polskie

W 2005 roku organizacja European Asso-
ciation for the Streamlining of Energy Exchan-
ge-gas (EASEE-gas) opublikowała dokument [7] 
określający proponowaną specyfikację jakości 
gazów ziemnych o wysokiej wartości kalorycz-
nej przesyłanych przez granice krajów Wspólno-
ty oraz dostarczanych do niej przez eksporterów 
zewnętrznych i wskazała datę 1 października 
2006 jako najwcześniejszą możliwą datę jej 
przyjęcia w EU-25 z zastrzeżeniem, że parametry 

Parametr Jednostka
Propozycja EASEE-gas [7] Przepisy polskie 

Wartość 
minimalna

Wartość 
maksyma.

Proponowana data 
wdrożenia

Wartość 
minimalna

Wartość 
maksyma.

Liczba Wobbego MJ/m3 (25oC/0oC) 48,97 56,92 01.10.2010 451) 541)

Gęstość względna 0,555 0,700 01.10.2010 - -
Siarka całkowita mg/m3 - 30 01.10.2006 - 401)

Siarka z H2S i COS mg/m3 - 5 01.10.2006 - 71)

Siarka alkanotiolowa mg/m3 - 6 01.10.2006 - -
Tlen %mol/mol - 0,01 01.10.2010 - 0,21)

Ditlenek węgla %mol/mol - 2,5 01.10.2006 - 32)

Punkt rosy wody oC przy 70 bar (a) - - 8 01.10.2006 -2,82)

Punkt rosy węglowodorów oC przy 1 bar (a) 
- 70 bar

- - 2 01.10.2006 02)

Tabela 1. Porównanie specyfikacji jakości gazów ziemnych proponowanej przez EASEE-gas z przepisami polskimi

1) – wymagania wg normy PN-C-04753:2002,  2) – wymagania wg normy PN-C-04752:2002

Wykres 1. Zmienność liczby Wobbego gazu E w Polsce w latach 2008-2010 [10] Wykres 2. Zmienność ciepła spalania gazu E w Polsce w latach 2008-2010 [10]
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Realizacja dążenia do dywersyfikacji do-
staw nieodzownie związane jest z tym, iż 
w polskim systemie dystrybucji pojawią się 
gazy ziemne o parametrach odbiegających od 
parametrów gazu pochodzącego z Rosji czy 
z większości kopalń krajowych (patrz tabele 2 
i 3). 

W tabeli 3 przedstawiono składy procen-
towe oraz główne parametry energetyczne 

Parametr Jednostka 2E* Gaz z Morza 
Bałtyckiego

Gazy Morze Północne [11] Gazy LNG

Mieszanka 1 Mieszanka 2

Skład gazu metan % 97,7251 48,5133 73,0722 89,7374 83÷99,8

etan % 0,7870 37,1567 22,6515 5,8905 0÷14

propan % 0,1787 7,3708 0,8437 2,2035 0÷4

n-butan % 0,0260 0,2450 0,0247 0,5386 0÷2,5

i-butan % 0,0282 0,1267 0,0381 0,3906

n-pentan % 0,0140 0,0107 0,0027 0,0864

i-pentan % 0,0120 0,0093 0,0063 0,1063

C6+ 0,0100 - 0,0050 0,0676

azot % 1,2000 6,2878 0,9630 0,2829 0÷1,3

dwutlenek 
węgla

% 0,0190 0,2797 2,3928 0,6961

Ciepło spalania HS MJ/m3 39,80 53,44 46,00 43,83

Wartość opałowa Hi MJ/m3 35,88 48,69 41,70 39,64

Liczba Wobbe (górna) WS MJ/m3 52,83 58,08 54,84 55,03

Liczba Wobbe (dolna) Wi MJ/m3 47,63 52,92 49,71 49,77

gęstość kg/m3 0,734 1,095 0,909 0,820

gęstość względna - 0,567 0,845 0,704 0,634

Pochodzenie LNG

Skład
Hs Hi Ws (górna) ρ d

Metan Etan Propan C4+

% mol % mol % mol % mol MJ/m3 MJ/m3 MJ/m3 kg/m3 -

Brunei 89,76 4,75 3,2 2,29 45,40 41,10 56,50 0,835 0,646

Trinidad 96,14 3,4 0,39 0,07 41,17 37,15 54,22 0,746 0,578

Algieria 88,83 8,61 2,18 0,38 44,15 39,92 55,85 0,808 0,625

Indonezja 90,18 6,41 2,38 1,03 44,22 39,98 55,88 0,809 0,626

Nigeria 90,53 5,05 2,95 1,47 44,57 40,31 56,06 0,817 0,632

Qatar 89,27 7,07 2,5 1,16 44,61 40,36 56,09 0,818 0,633

Abu Dhabai 85,96 12,57 1,33 0,14 44,61 40,36 56,10 0,818 0,632

Malezja 87,64 6,88 3,98 1,5 45,78 41,45 56,71 0,843 0,652

Australia 86,41 9,04 3,6 0,95 45,69 41,37 56,67 0,841 0,650

Oman 86,61 8,31 3,32 1,76 46,06 41,71 56,86 0,848 0,656

Tabela 2. Charakterystyki gazów

Uwaga: wartości wielkości fizykochemicznych podane dla warunków odniesienia t=00C i p=1013,25mbar 
* - średni skład gazu ziemnego wysokometanowego używanego aktualnie w Polsce

Tabela 3. LNG z różnych źródeł [12]

Uwaga: wartości wielkości fizykochemicznych podane dla warunków odniesienia t=00C i p=1013,25mbar

gazów LNG pochodzących z różnych stron 
świata. 

Wnioski
Jak widać w tabelach 3 i 4 gazy ziemne ze 

złóż na Morzu Północnym, gazy wydobywane 
ze złóż na Morzu Bałtyckim czy też gazy LNG 
charakteryzują się stosunkowo wysokimi stę-
żeniami węglowodorów wyższych od metanu 

(głównie etanu i propanu). W związku z tym 
gazy te nie mogłyby być rozprowadzane w kra-
ju, gdyż wartość liczby Wobbego przekracza 
dopuszczalną maksymalną wartość określoną 
w krajowej specyfikacji gazu ziemnego gru-
py E (zakres zmienności od 45 do 54 MJ/m3 
(t=250C/00C i p=1013,25 mbar)). Również 
ciepło spalania w/w gazów jest wyższe od cie-
pła spalania gazu obecnie rozprowadzanego 
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w kraju, co mogłoby skutkować dodatkowo 
niedopuszczeniem do wprowadzenia takich 
gazów do sieci przesyłowej zgodnie ze specyfi-
kacją zawartą w IRiESP. 

Niewątpliwie problem ten może zostać 
rozwiązany poprzez wprowadzenie do polskie-
go prawodawstwa specyfikacji jakości gazów 
ziemnych proponowanej przez EASEE-gas. 
W tym przypadku szczególnie istotna jest pro-
pozycja podwyższenia górnej granicy Liczby 
Wobbego do wartości 56,92 MJ/m3 co prak-
tycznie rozwiązałoby problem z wprowadze-
niem do polskiego systemu przesyłowego ga-
zów LNG czy też gazów z Morza Północnego. 
Od pewnego czasu prowadzone są już konsul-
tacje na temat wprowadzenia zmian w serii 
norm PN-C-04750÷53 szczególnie dotyczy to 
podwyższenia górnej granicy Liczby Wobbe-
go dla gazów ziemnych wysokometanowych. 
Jednak podwyższenie tego parametru nie roz-
wiązuje do końca problemu z wprowadzeniem 
do systemu dystrybucyjnego gazów ziemnych 
o podwyższonej zawartości węglowodorów 
wyższych jakimi niewątpliwie są np. gazy LNG. 
Istotne znaczenie będzie miał także sam skład 
gazów, a szczególnie jak wpłynie obecność 
etanu i propanu na bezpieczeństwo użytkowa-
nia urządzeń gazowych przystosowanych do 
spalania gazów ziemnych wysokometanowych 
zawierających kilkukrotnie mniejsze stężenia 
tych składników. Ocenie należy poddać stabil-
ność pracy palników, czy nie występuje prze-
skok lub odrywanie się płomienia. Gazy LNG 
oraz gazy z Morza Północnego o składach po-
danych w tabelach 3 i 4 będą niewątpliwie ge-
nerować wyższe obciążenia cieplne urządzeń. 
Konieczna wiec jest ocena wpływu znacznego 
wzrostu obciążenia cieplnego na pracę urzą-
dzeń użytkowanych w kraju, głównie na emisję 
zanieczyszczeń i trwałość urządzeń. 

Kolejnym zagadnieniem związanym 
z wprowadzeniem do użytku gazów LNG czy 
też gazów z Morza Północnego jest weryfika-
cja powszechnie stosowanych metod oceny 
wymienności paliw gazowych pod kątem ich 
przydatności do określenia wymienności w/w 
gazów z gazami ziemnymi wysokometanowy-
mi stosowanymi dotychczas w Polsce. Metody 
oceny wymienności mają służyć do szybkiej 
oceny możliwości zastąpienia jednych gazów 
innymi bez konieczności prowadzenia kosztow-
nych i długotrwałych badań na urządzeniach. 
Najbardziej popularne metody oceny wymien-
ności tzn. metody Weavera i Delbourga zostały 
opracowane w latach 50. dwudziestego wieku 
w oparciu o gazy i urządzenia wykorzystywane 
w tamtym okresie. Od tego czasu nastąpił jed-
nak istotny postęp w zakresie technologii spa-
lania jak również zmieniły się też gazy spalane 

w urządzeniach gazowych. W związku z tym 
należy skonfrontować wyniki uzyskane przy 
ocenie wymienności gazu ziemnego wyskome-
tanowego wykorzystywanego obecnie w Pol-
sce z gazami, które mogą zostać w najbliższych 
latach wprowadzone do krajowej sieci przesy-
łowej i dystrybucyjnej z wynikami badań do-
świadczalnych. 
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Przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę stacji gazowych zgodnie 
z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U.09.124.1030)

Andrzej Barczyński

W rozporządzeniu Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę oraz dróg przeciwpożarowych 
(Dz.U,09.124.1030) [1] w § 6 ust. 4 znajduje się 
zapis „wymagana ilość wody do celów przeciw-
pożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru 
dla stacji paliw i stacji gazu płynnego oraz stacji 
gazu ziemnego wynosi 10 dm3/s”.

W związku z powyższym wielu fachowców 
zajmujących się zagadnieniami bhp i ppoż uwa-
żało, że zapis ten dotyczy wszystkich stacji ga-
zowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 
[2] tzn. stacji redukcyjnych, redukcyjno-pomia-
rowych, pomiarowych, regulacyjnych, mieszalni 
gazu, instalacji do uzdatniania gazu, rozdziału 
gazu. Konsekwencją takiej interpretacji zapisu 
byłaby konieczność instalowania na terenie sta-
cji gazowych hydrantów lub innych źródeł wody 
dla celów  ppoż (np. studnie, zbiorniki wody), co 
w dużym stopniu zwiększyłoby koszty budowy 
i eksploatacji tych obiektów.

Odmienne zdanie miały w tej sprawie służby 
techniczne z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa, 
którzy uważali, że z punktu widzenia zarówno 
prawnego jak i technicznego oraz ekonomiczne-
go nie ma obowiązku wyposażania stacji gazo-
wych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z dnia 30 lipca 2001 r. [2] w hydranty 
lub inne źródła wody dla celów ppoż. 
Wynika to z następujących przesłanek: 
1. aspekty prawne 

W § 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
2009 r. [1] wymienia się rodzaje obiektów, któ-
re wymagają zapewnienia przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gasze-
nia pożarów. 

Z ust. 2 tego paragrafu wynika, że są to m. in. 

obiekty budowlane produkcyjne i magazynowe.
Z w/w rozporządzenia [1] wyłączono takie 

obiekty magazynowe jak: stacje paliw płyn-
nych ze zbiornikami do 200 m3 i stacje gazu 
płynnego ze względu na to, że podlegają one 
odrębnym przepisom (Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 21 listopada 2005 w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuo-
wanie – Dz.U.05.243.2063 [3]). 

Stąd należy sądzić, że w branży gazowni-
czej do obiektów budowlanych o charakterze 
magazynowym można zaliczyć np.: stacje gazu 
ziemnego typu CNG do napełnianie gazem po-
jazdów samochodowych ze zbiorników, w któ-
rych znajduje się gaz pod ciśnieniem 200 bar.

Natomiast stacje gazowe w rozumieniu § 
2 pkt. 24 rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki z dnia 30 lipca 2001 r. [2] nie są obiektami 
budowlanymi o charakterze magazynowym 
i w związku z tym nie wymagają przeciwpoża-
rowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrzne-
go gaszenia pożarów – tj. nie ma obowiązku 
wyposażania tego typu stacji gazowych w od-
dzielne hydranty. Zgodnie, bowiem z § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg przeciwpoża-
rowych [1], dla pozostałych obiektów budowla-
nych (niewymienionych w § 3 ust. 1 rozporzą-
dzenia) woda do celów przeciwpożarowych do 
zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniana 
w ramach ilości wody przewidywanych dla jed-
nostek osadniczych (w ilościach wskazanych 
w rozporządzeniu).
2. aspekty techniczne 

Stacje gazowe (w rozumieniu § 2 pkt.24) 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 
lipca 2001 r. [2] są obiektami budowlanymi 
o specyficznym charakterze: tzn.:

• posiadają określoną strefę zagrożenia wy-
buchem. Stacje o dużych przepustowoś-
ciach są zlokalizowane na terenie zamknię-
tym (opłotowanie), w celu zabezpieczenia 
przed osobami postronnymi. Ponadto nie-
które obiekty – szczególnie dotyczy to stacji 
gazowych na wysokim ciśnieniu – są moni-
torowane (informacje przesyłane w sposób 
ciągły do Dyspozycji Gazem). 

• stacje gazowe są obiektami budowlany-
mi bezobsługowymi

• na terenie stacji gazowych mogą prze-
bywać jedynie osoby przeszkolone oraz 
posiadające odpowiednie kwalifikacje 
(uprawnienia energetyczne).

• w czasie prowadzenia prac eksploatacyj-
nych (prace konserwacyjne, przeglądy, 
ustawianie parametrów pracy, prace re-
montowe itp.) obowiązują odpowiednie 
procedury i instrukcje wynikające z zasad 
dotyczących prowadzenia prac gazo-
niebezpiecznych i niebezpiecznych np. 
prace spawalnicze wykonuje się wyłącz-
nie poza strefą zagrożenia wybuchem, 
na terenie stacji używa się narzędzi 
nieiskrzących i urządzeń w wykonaniu 
przeciwwybuchowym oraz obowiązuje 
zakaz stosowania ognia (wyeliminowana 
jest więc możliwość zaprószenia ognia 
w czasie eksploatacji obiektu). 

• w razie pożaru na dużych obiektach, ze 
względu na możliwość powstania mie-
szanki wybuchowej, należy zamykać za-
wory na wlocie i wylocie stacji gazowej 
w odpowiedniej kolejności tzn. najpierw 
zamyka się armaturę na wyjściu, potem 
na wejściu ze stacji i dopiero po wypale-
niu się gazu można przystąpić do gasze-
nia pożaru. 

• w gazownictwie do gaszenia pożaru nie 
używa się w zasadzie wody, ale gaśnic 
śniegowych, w które jest wyposażone 
pogotowie gazowe.

• w przypadku zaistnienia pożaru na stacji 
mało prawdopodobne jest dojście do hy-
drantu (gaz wydobywa się pod wysokim 
ciśnieniem w przypadku stacji gazowej I-
szego stopnia lub średnim w przypadku 
stacji II-go stopnia), stąd brak uzasadnie-
nia dla budowy tego typu zabezpieczeń 
na zamkniętym terenie. 

3. aspekty ekonomiczne
Wiele stacji gazowych jest oddalonych od 

sieci wodociągowych lub przepustowość ich jest 
niewystarczająca dla podłączenia hydrantów. 
Stąd koszty budowy i eksploatacji hydrantów lub 
innych źródeł wody dla celów ppoż byłyby bardzo 
wysokie. Ponadto prawdopodobieństwo zapale-
nia się stacji gazowej jest praktycznie bliskie zeru. 
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W czasie 40-letniej eksploatacji stacji gazowych 
na terenie administrowanym przez WSG (jest ich 
kilka tysięcy) zdarzył się tylko 1 przypadek zapale-
nia tego typu obiektu, który zresztą nie pociągnął 
za sobą tragicznych skutków. 

W celu zakończenia dyskusji w przedmio-
towym temacie służby techniczne WSG zwróciły 
się do Komendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej w Warszawie o wydanie interpretacji do-
tyczącej stosowania przepisów rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpo-
żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg prze-
ciwpożarowych (Dz.U.09.124.1030), dla stacji 
gazowych, w zakresie dotyczącym stwierdzenia, 
że stacje gazowe należą do kategorii obiektów 
budowlanych niewymagających zapewnienia 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru (to jest nie ma 
obowiązku wyposażania stacji gazowych w hy-
dranty), a woda do celów przeciwpożarowych 
do zewnętrznego gaszenia pożaru jest dla stacji 
gazowych zapewniana w ramach ilości wody 
przewidywanych dla jednostek osadniczych, 
wskazanych w § 3 ust. 2 lub 3 przedmiotowego 
rozporządzenia.

Komenda Główna Straży Pożarnej pisem-
nie [4] potwierdziła interpretację przedstawio-

ną przez operatora systemu dystrybucyjnego 
stwierdzając m. in., „że przez stację gazu ziem-
nego, o której mowa w § 6 ust. 4 rozporzą-
dzenia MSWiA z dnia 27.07.2009 r w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych [1] należy rozumieć obiekt 
o charakterze magazynowym np. stację gazową 
typu CNG do napełniania gazem pojazdów sa-
mochodowych ze zbiorników, w których znajdu-
je się gaz pod ciśnieniem 200 bar”

Wnioski końcowe:
1. Stacje gazowe w rozumieniu § 2 pkt. 

24 rozporządzenia Ministra Gospodarki 
[2] tzn. stacje redukcyjne, redukcyjno-
pomiarowe, pomiarowe, regulacyjne, 
mieszalnie gazu, instalacje do uzdatnia-
nia gazu, rozdziału gazu itp. nie wyma-
gają przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożarów – tj. nie ma obowiązku wypo-
sażania tego typu stacji gazowych w od-
dzielne hydranty.

2. Stację gazu ziemnego wymienioną w roz-
porządzeniu MSWiA [1] należy rozumieć 
jako obiekt o charakterze magazynowym 
(np. CNG do napełniania gazem pojaz-
dów samochodowych)

Piśmiennictwo
1. Rozporządzenie Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożaro-
wego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
przeciwpożarowych (Dz.U,09.124.1030)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 
1055) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 
listopada 2005 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowia-
dać bazy i stacje paliw płynnych, rurocią-
gi przesyłowe dalekosiężne do transpor-
tu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (Dz.U.05.243.2063)

4. Pismo Komendy Głównej Straży Pożarnej 
nr BZ-III-0262/175-2/10 z 2.12 2010 r. 

Andrzej Barczyński
Wielkopolska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o.
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Dr Marcin Sienkiewicz (MS): Panie mini-
strze, Panie profesorze – z Pańskich wystąpień 
wynika, że jest Pan przeciwny wydawaniu 
koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego 
w Polsce. Zaryzykowałbym jednak twierdze-
nie, że większość społeczeństwa uważa, że 
bardzo dobrze się stało, że już ponad 70 kon-
cesji zostało wydanych w większości firmom 
zagranicznym. 

Muszę zacząć od zaprzeczenia – nie je-
stem przeciwny wydawaniu koncesji firmom 
obcym, w szczególności jeśli nie ma możliwości 
finansowych pozwalających na podjęcie ryzyka, 
a jednocześnie gdy obce firmy są zlokalizowane 
w krajach będących naszymi sojusznikami. Sam 
przecież byłem inicjatorem trwających w Polsce 
od 2006 roku poszukiwań gazu łupkowego. 
Po objęciu stanowiska wiceministra i głów-
nego geologa kraju intensywnie i z sukcesem 
najpierw poszukiwałem inwestorów z USA 
i Wielkiej Brytanii, a potem, w 2006 i 2007 
roku, wydałem im koncesje na poszukiwanie 
i rozpoznawanie. Bez tego nie rozpoczęłyby się 
w Polsce tego typu badania. Do dymisji w koń-
cu 2007 roku wydałem chyba 11 koncesji na 
poszukiwanie i rozpoznawanie gazu złóż nie-
konwencjonalnych – nie pamiętam dokładnej 
liczby, a Ministerstwo Środowiska nie podaje 
jasno tych informacji. W konwencjonalnych zło-
żach PGNiG i Petrobaltic świetnie sobie radzili 
i radzą. Polska potrzebowała czegoś nowego, 
przełomu, dużych zasobów. Stąd mój pomysł 
na rozpoczęcie poszukiwań w oparciu o inwe-
storów zagranicznych, którzy zechcieliby podjąć 
jako pierwsi największe ryzyko będące poza na-
szymi możliwościami finansowymi.

MS: No właśnie – dlaczego nie PGNiG? 
Brak przekonania w powodzenie poszuki-
wań, czy brak doświadczenia w wierceniach 
horyzontalnych?

Myślę, że główną przyczyną początkowego 
braku zainteresowania nie była kwestia niewia-
ry w sukces inwestycji czy nawet braku możli-
wości rozwoju technologii. Należy pamiętać, 
że była to wtedy rzecz zupełnie nowa, ledwo 
rozpoczynająca sie w skali światowej i absolut-
nie niepewna. Dystans wobec gazu łupkowego 
wynikał przede wszystkim z przekonania o zbyt 

Perspektywy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce
Koncesje wydane – czyli mleko rozlane?
Wywiad z inicjatorem trwających obecnie poszukiwań gazu łupkowego w Polsce, prof. zw. dr. hab. Ma-
riusz-Orionem Jędryskiem, w latach 2005 – 2007 podsekretarzem stanu – głównym geologiem kraju

wielkim ryzyku finansowym związanym z takim 
przedsięwzięciem. Musimy pamiętać, że PGNiG 
zaangażowane było i jest w działalność poszu-
kiwawczą konwencjonalnych złóż ropy i gazu 
w Polsce i poza jej granicami. Nie można otwie-
rać zbyt wielu nowych frontów. Dobre rozpo-
znanie jednego obszaru koncesyjnego to wyda-
tek co najmniej 1 mld zł w przypadku inwestora 
mającego doświadczenie z poszukiwaniu gazu 
łupkowego. Ile by to było w przypadku PGNiG 
proszę zapytać o te szczegóły w PGNiG. Ja my-
ślałem innymi kategoriami bazując na innej wie-
dzy wynikającej głównie z moich doświadczeń 
naukowych - mówiłem o tym w 4. numerze 
„Rurociągów” z roku 2010 i nie chciałbym się 
powtarzać. 

MS: A może jednak kilka słów?
Od 1990 roku zajmuję się m.in. mecha-

nizmami i dynamiką formowania się metanu 
w osadach zawierających materię organiczną 
(m.in. przy tej tematyce pracowałem przez rok 
w jednym z instytutów badawczych koncernu 
chemicznego Mitsubishi w Tokio i Tokijskim 
Uniwersytecie Nodai). Z węglowodorowej lub 
zbliżonej tematyki uzyskałem habilitację i wy-
promowałem kilku doktorów. Znając budowę 
geologiczną Polski nie mogłem przeoczyć faktu, 
że musimy mieć pokaźne niekonwencjonalne 
złoża gazu, a może i cięższych węglowodorów. 
Kwestia przeprowadzenia dobrego „śledztwa” 
badawczego. Stąd uparte dążenie do pilnego 
zorganizowania tego typu badań w Polsce.

MS: Czy widzi Pan zagrożenia związane 
z wydawaniem koncesji pomiotom zagranicz-
nym?

O możliwych konsekwencjach nierozsąd-
nego wydawania koncesji poszukiwawczych, 
pisałem pół roku temu w liście otwartym do 
Pana premiera D. Tuska. List ten, jest dostępny 
ma mojej stronie internetowej (www.morion.
ing.uni.wroc.pl) a także przedrukowano go w 3. 
numerze „Rurociągów” (3/2010). Też możecie 
przedrukować. Proszą też zobaczyć na stronę in-
ternetową Senatu - te elementy są fragmentem 
mojej opinii dotyczącej projektu nowego Prawa 
geologicznego i górniczego (link na mojej str. 
www). Na początku należało dać ograniczoną 

liczbę koncesji na poszukiwania. Szkoda teraz 
gadaniny na ten temat.

MS: A jednak może znowu kilka słów? 
Może nie było innego wyjścia?

Według mnie najlepszym wyjściem było 
zacząć poszukiwania za cudze pieniądze bez 
własnego ryzyka i jak najmniej mówić. W tym 
duchu też działałem w 2006 i 2007 roku. Pol-
ska potrzebowała i potrzebuje pilnie własnych 
złóż węglowodorów, tak aby uniezależnić się od 
politycznie kontrolowanego importu. Dlatego 
planowałem, że po wydaniu około 15-20 kon-
cesji (maksymalnie 20 proc. perspektywicznych 
obszarów koncesyjnych) ich wydawanie bę-
dzie wstrzymane w oczekiwaniu na informacje 
o wynikach poszukiwań jakie koncesjonobiorcy 
muszą przekazywać koncesjonodawcy. Zdywer-
syfikowane były firmy poszukiwawcze i lokali-
zacja obszarów koncesyjnych. W przypadku 
sukcesu w oparciu o negocjowane wydawanie 
dalszych koncesji poszukiwawczych i eksploa-
tacyjnych otrzymałyby wsparcie polskie firmy, 
powoływane byłyby spółki kontrolowane przez 
państwo polskie. Pamiętać należy, że to Skarb 
Państwa, w imieniu którego działałem, dawał 
aportem potencjalne złoża komuś, kto ma tech-
nologie ale też ten ktoś miał ponosić najwięk-

Mariusz-Orion Jędrysek
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sze, bo pierwsze ryzyko i wielkie nakłady. My 
jako państwo w zamian otrzymujemy wiedzę, 
której nie mogliśmy zdobyć sami. Nie wydając 
dalszych koncesji mielibyśmy niemal wszystkie 
karty w swojej ręce. Jeśli gaz by był, to w opar-
ciu o zyski z jego eksploatacji i ewentualne 
pożyczki na poczet przyszłego wydobycia miały 
być prowadzone poszukiwania przy pomocy 
polskich firm, które współpracując z rodzimymi 
naukowcami, byłyby w stanie opracować włas-
ne technologie wydobycia gazu z łupków albo 
na rozsądnych (kontrolowanych przez nas) wa-
runkach prowadzić współpracę. To było uczciwe 
postępowanie i zgodne z interesem państwa 
polskiego. Nie święci garnki lepią – te techno-
logie są po części porozrzucane w polskich la-
boratoriach, a nawet w prywatnych firmach. Są 
ich właściciele, autorzy – mam ich zebranych. 
W oparciu o nową ustawę, która była w końcu 
2007 roku gotowa do wysłania do Sejmu, miała 
być powołana Polska Służba Geologiczna (PSG) 
mająca koordynować m.in. tego typu działania 
– być zapleczem merytorycznym, takim jakim 
może być tylko służba państwowa.

Myślałem też o zastosowaniu tłoczenia CO2 
intensyfikującego wydobycie gazu z zluźnionych 
skał (o tym pisałem w „Naszym Dzienniku” 25 
listopada 2010 r.). Mamy świetne własne tech-
nologie w tym zakresie. Dowód to funkcjonują-
cy od 1995 r. pierwszy w Europie Enhanced Gas 
Recovery (EGR) w Borzęcinie koło Wrocławia. Za 
to zresztą Instytut Nafty i Gazu z Krosna oraz 
PGNiG otrzymali nowo ustanowioną przeze 
mnie nagrodę Geologia 2007 (geologiczny 
Nobel). Ta technologia, jeśli byłaby rozwijana, 
byłaby w stanie rozwiązać kluczowe problemy 
polskiej energetyki – własne źródła węglowo-
dorów i potencjalnie ogromne zyski z sekwe-
stracji CO2 w łupkach. Oznacza to możliwość 
dalszego bazowania energetyki na węglu oraz 
wielkich zysków z gazu i sekwestracji CO2. Tego 
nie ma i miał nie będzie żaden kraj UE. W opar-
ciu o te pieniądze należało z czasem rozwijać 
polskie technologie, dostosować prawo, powo-
łać odpowiednie instytucje w tym wspomnianą 
Polską Służbę Geologiczną. Po dymisji rządu 
PiS zrobiono wszystko na odwrót – nie wiem 
czy scenariusz pisał brak kompetencji czy inne 
czynniki. Proszę przyjrzeć się Norwegom – nie 
mieli praktycznie niczego w zakresie wydobycia 
ropy. Dziś kilkumilionowy naród dominuje na 
europejskim runku ropy i CCS. Dlaczego nie ko-
rzystać z ich wzorców prawnych i politycznych. 
Na to oczywiście trzeba czasu – dlatego wolno 
było dać najwyżej 1/5 koncesji i nie wyrzucać 
do kosza ustawy po powołaniu PSG. Inne, nie 
związane z gazem łupkowym, ale krytycznie 
ważne przyczyny pilnego powołania PSG opisa-
łem w Przeglądzie Geologicznym w 2007 roku 
(link na mojej stronie www). 

MS: Czyli dodatkowy zysk to sekwestra-
cja CO2?

Potencjalnie tak – mikroprzestrzenie po-
wstałe po dezintegracji łupków i wydobyciu 
gazu mogą mieć zdolność zmieszczenia dużych 
objętości CO2. Wszystkie instalacje wybudowane 
na potrzeby związane z poszukiwaniami, rozpo-
znawaniem, dokumentowaniem, eksploatacją 
już są – jest bardzo wiele otworów, szczelność 
górotworu jest sprawdzona, są rurociągi, jest 
zasilanie w energię, drogi, wszelka infrastruk-
tura, technologie EGR, ludzie itd.). Nic, tylko 
zatłaczać i zarabiać, tym bardziej, że CO2 do wy-
pychania gazu z łupków może się przydać. Inne 
implikowane koszty beztroskiego udzielenia 
koncesji mogą być fatalne np. oddanie praktycz-
nie za darmo informacji geologicznej o wartości 
księgowej miliardów złotych, potencjalna blo-
kada geotermii, itd. Tego interesu narodowego 
powinna pilnować służba geologiczna, ale tej 
w Polsce nie ma. Wielokrotnie się na ten temat 
wypowiadałem w branżowych pismach i róż-
nych gremiach – linki na mojej stronie www. 

MS: Dlaczego nie zabierał Pan głosu w spra-
wie gazu łupkowego na szerszych forach?

Wypowiadałem się na ten temat dla radia, 
telewizji, „Times Polska”, „Naszego Dziennika”, 

na „Forum Gospodarczym” w Krzyżowej, konfe-
rencjach – ale to były wybrane aspekty. Pisałem 
o gazie łupkowym na tle mojej opinii o projekcie 
Prawa geologicznego i górniczego (List otwarty 
do Pana Premiera ...) do wszystkich wielkonakła-
dowych dzienników i tygodników – zareagował 
tylko „Nasz Dziennik” i latem opublikował wy-
brane tezy tej problematyki. Dla mediów może 
to być albo temat mało „komfortowy” albo mało 
„komfortowy” jest autor, a może jedno i drugie.

MS: Czyli żadnego ratunku – jakieś rady?
Trudno mi cokolwiek radzić, bo patrząc na 

efekty działania Ministerstwa Środowiska nie 
wiem, czy wskazując możliwe rozwiązania, fak-
tycznie nie wspomagałbym dalszych działań prze-
ciw interesowi narodowemu. Wzywam tu ministra 
Gospodarki, ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, 
oraz wójtów gmin o bardzo ostrożne podejmowa-
nie decyzji podczas wszelkiego rodzaju uzgodnień 
czy opiniowania. Zmiany w koncesji mogą być 
dokonywane zarówno na wniosek przedsiębiorcy, 
jak i z urzędu, ale zawsze przez organ koncesyj-
ny. Muszą być albo przyczyny środowiskowe albo 
formalne. Należy współpracować z obcymi firmami 
poszukującymi gazu łupkowego, ale ważne karty, 
które im do czystego biznesu nie są niezbędne, 

Mapa koncesji na poszukiwanie niekonwencjonalnego gazu ziemnego (shale gas). Źródło: Ministerstwo Środo-
wiska

koncesje na poszukiwanie niekonwencjonalnego gazu ziemnego „shale gas”

koncesje na poszukiwanie konwencjonalnego gazu ziemnego
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muszą zostać na naszych rękach. Oddanie kart 
lub ich pokazanie na samym początku to w mo-
jej opinii błąd albo działanie wymagające bardzo 
dobrego uzasadnienia. Chciałbym wiedzieć, jak 
zabezpieczono interes RP? Możliwe bowiem, że 
wartość gazu zawartego w łukach jest większa 
niż wartość kilku gałęzi polskiego przemysłu. Roli 
politycznej nie należy też zaniedbywać.

MS: Ale przecież nikt koncesji na wydoby-
cie jeszcze nie dostał.

Oczywiście, że nie dostał bo nie mógł dostać. 
Najpierw musi zakończyć się etap poszukiwaczy, 
a przecież dopiero co rozpoczęto wiercenia i testy 
wydajności w oparciu o pierwsze koncesje, które 
wydałem jeszcze ja. To ma trwać od 2 lat do 5,5 
roku. Co tam się dzieje nie mam pojęcia. Opłaty 
koncesyjne dotyczące poszukiwania lub rozpozna-
wania złóż kopalin to kwota 217,76 zł/km2 – i nie 
chodzi o to aby na tym etapie zarabiać. Wraz z uzy-
skaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż kopalin przedsiębiorcy zawierają ze Skarbem 
Państwa (Ministra Środowiska) umowę o ustano-
wienie użytkowania górniczego, a wynagrodze-
nie z tytułu tej umowy stanowi w całości dochód 
Skarbu Państwa. Tu należy negocjować. Nie wiem 
jakie to są wielkości dziś, bo jest uzależnione jest 
od wielkości obszaru, na którym jest prowadzona 
działalność, i nie wiem czy opłata ta podlegała ne-
gocjacji. Należy sądzić, że nie są to duże kwoty – 
inaczej koncesje nie byłyby wydawane tak szybko. 
Podobnie, opłaty eksploatacyjne w Polsce są rzędu 
co najwyżej 1 % wartości kopaliny – a tu należy 
zarabiać i kontrolować. W oparciu o co? Gdzie jest 
więc zysk dla Skarbu Państwa? Gdzie jest narodowy 
interes gospodarczy i polityczny? Działalność poszu-
kiwacza i eksploatacyjna to ingerencja w środowi-
sko mieszcząca się w zakresie działań opisanych 
w ramach koncesji. Każda koncesja to określony 
zakres prac poszukiwawczo – rozpoznawczych 
(w tym liczba otworów wiertniczych, opis prac 
sejsmicznych, i innych zobowiązań pozafinanso-
wych). Z tego inwestor musi zdać sprawozdanie 
podlegające ocenie Ministerstwa. Służby geolo-
gicznej, która mogłaby to zrobić i weryfikować nie 
ma. Pozyskiwanie informacji geologicznej (wyniki 
badań, próbki rdzeni wiertniczych oraz wyniki in-
nych prac uwzględnionych w koncesji) przez Skarb 
Państwa to żadne pocieszenie. Kontrole do jakich 
jest upoważniony organ koncesyjny czy właściwy 
Okręgowy Urząd Górniczy niewiele dadzą. Zresztą 
– jaki jest efekt kontroli zrealizowanych dotychczas 
przez Ministerstwo Środowiska (jestem pewien, że 
jakieś musiały być)? U nas nie ma specjalistycznych 
instytucji – tą miała być PSG. 

MS: Czyli nic nie można jeszcze powie-
dzieć?

Gospodarczo-ekonomiczną ocenę potencjal-
nego wydobycia gazu łupkowego będzie można 

wykonać dopiero po udokumentowaniu jakiego-
kolwiek złoża. Dotychczas chyba nikt takiego złoża 
nie udokumentował – ale udokumentuje – tego 
jestem niemal pewien. Można też powiedzieć, że 
te 71 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawa-
nie złóż gazu łupkowego to w praktyce promesy 
na koncesje wydobywcze. Jeśli Ministerstwo by 
odmówiło udzielenia koncesji na wydobycie, to nie 
widzę szans na sukces w sądzie, nawet polskim. 
No ale przede wszystkim byłoby to nie fair. Prze-
cież inwestorzy ponieśli wielomiliardowe nakłady 
– należałoby im zwrócić nie tylko te nakłady, ale 
nagrodę za ryzyko, potencjalny zysk, wiele innych 
prawdziwych i tych różnych ale prawnie niepodwa-
żalnych nakładów itd. Mogą się z tego zrobić kwo-
ty porównywalne w jakimś stopniu z produktem 
krajowym brutto. Do tego oczywiście by nie doszło 
bo wcześniejsze naciski polityczne byłyby nie od 
odparcia. Z potężnego atutu zrobiono problem, 
w który będziemy brnąć. Wygląda na to, że konce-
sje przestano wydawać - jeśli tak, to wątpię czy ma 
to związek z moim Listem do Pana Premiera D. Tu-
ska ... Jest już jednak za późno, a zbyt małą liczbę 
koncesji mają firmy kontrolowane przez państwo. 
O Norweskie rozwiązania będzie więc trudno. Je-
śli jeszcze „Lotos” faktycznie będzie sprzedany no 
to nie wygląda to dobrze. Aż nie chcę myśleć do 
jakich rozwiązań nam bliżej. Pan prezydent B. Ko-
morowski podczas swojej ostatniej wizyty w USA, 
jak sam zapowiadał, miał rozmawiać z prezyden-
tem B. Obamą m.in. o gazie łupkowym. To dowód 
o pierwszorzędnym politycznym znaczeniu gazu 
łupkowego. Dobrze byłoby wiedzieć co uzgodnił 
i w oparciu o jaką wiedzę. Jakie podjęto zobowią-
zania. No chyba, że jednak nie rozmawiał o gazie 
łupkowym - na żadną konkretną informację na ten 
temat dotychczas się nie natknąłem.

MS: Czy zagospodarowanie posiadanych 
(jak przypuszczamy) przez Polskę niekonwen-
cjonalnych złóż gazu może zmienić sytuację 
naszego kraju, tak jak to się stało w przypad-
ku USA? Czy wyobraża Pan sobie sytuację, że 
Polska w perspektywie 10 lat z importera gazu 
stanie się jego eksporterem?

Jeśli byłoby to dobrze poprowadzone to je-
stem przekonany, że możemy być w Europie w za-
kresie gazu przynajmniej tym czym jest Norwegia 
w zakresie ropy i gazu. Kontrolę musi mieć jednak 
państwo, musi być dostosowane prawo, w tym 
szczególnie Prawo geologiczne i górnicze (Pgg). To 
jak obecny rząd wykoślawił nowe Pgg jest kurio-
zalne w skali Europy. Urwano nogę, przyprawiono 
garb, powiązano ręce, wybito oczy i puszczono na 
wyścigi.

MS: Można jaśniej?
Nowe Pgg mojego autorstwa bazowało na 

dwóch nogach tj. powołaniu PSG i nowych regula-
cjach liberalizujących i aktywizujących gospodarkę. 

Jeśli zrezygnowano w 2008 roku z powołania PSG 
to tak jakby urwano jedną nogę projektowi nowe-
go Pgg. Nie należało więc rezygnować z nowego 
Pgg bo ono było liberalne i jednocześnie zakładało 
obecność gospodarza struktur geologicznych czyli 
PSG. Okrojony projekt nowego Pgg (bez PSG) jed-
nak pozostawiono, wstawiając kilka bardzo szkod-
liwych dla gospodarki i środowiska zmian oraz 
wtłoczono żywcem rozporządzenia co np. w prak-
tyce uniemożliwi zmiany opłat eksploatacyjnych. 
To ostatnie może być ważnym narzędziem kontroli 
nad wydobyciem także gazu łupkowego. Tu właś-
nie nasuwa mi  się porównanie do przyprawienia 
garba, oślepienia czy powiązania rąk. Mogłoby to 
niektórych śmieszyć - ale tu chodzi o Polskę. A Pol-
ska jest tylko jedna.

MS: Czy poza Stanami Zjednoczonymi, jesz-
cze w jakimś innym państwie podjęto badania, 
a następnie eksploatację złóż gazu łupkowego? 
Chiny? 

O ile wiem tak. Tu proszę rozmawiać z nielicz-
nymi specjalistami, którzy zaczynają się w Polsce 
powoli pojawiać. Ale mówienie o tym, że tylko 
w USA są technologie jest mówieniem nieprawdy. 
Przypominam sobie wizytę na morskiej poszuki-
wawczo-eksploatacyjnej platformie wiertniczej 
niedaleko Tianjin, ok. 250 km na SE od Pekinu, 
w Chinach. Otóż tam właśnie w 1996 roku, mia-
łem okazję poznać w zarysie technologię wierceń 
kierunkowych - wykonywano wiercenie na głębo-
kość około 2 km. To było blisko 15 lat temu. Co jest 
teraz nie wiem. Wiem, że Chińczycy rozwijają pod-
ziemną gazyfikację węgla i są zainteresowani wej-
ściem na teren górniczy KGHM. Mydlenie oczu, że 
tylko ci czy tamci mogą, umieją, są w stanie, a my 
w Polsce nie, jest bzdurą. Powtarzam, są w Polsce 
technologie, są zdolni badacze, a jedyną barierą 
w przypadku gazu łupkowego były koszty poszu-
kiwań i ryzyko. Trzeba inwestować w rozwój sen-
sownych badań prowadzonych przez najlepszych 
naukowców. Dzisiejsze finansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
to w większości pieniądze marnotrawione. 

MS: Stopień doktora otrzymał Pan w wie-
ku 26 lat, w wieku 35 lat był Pan doktorem 
habilitowanym i za rok został Pan profesorem 
nadzwyczajnym, w wieku 41 lat profesorem 
tytularnym a mając 45 lat otrzymał Pan stano-
wisko profesora zwyczajnego. To koniec kariery 
naukowej? Do dziś jest Pan chyba najmłodszym 
profesorem geologii w Polsce. Co było podsta-
wą takiej kariery naukowej? 

Miałem szczęście robić doktorat w Instytucie 
Fizyki UMCS w Lublinie u profesora St. Hałasa 
(choć obrona była na Uniwersytecie Wrocławskim 
gdzie pracuję obecnie). Praca doktorska dotyczyła 
rekonstrukcji procesów przeobrażeniowo-złożo-
twórczych w skałach waryscyjskiego dna oceanicz-
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nego. Od 1990 r. prowadzę badania nad formo-
waniem się metanu z materii organicznej. Potem 
poszukiwałem nowych narzędzi do bardzo precy-
zyjnej rekonstrukcji i oceny zmian klimatu i antro-
popresji, zajmowałem się biodegradacją związków 
organicznych, efektywnością i bezpieczeństwem 
podziemnego zgazowania węgla i CCSu, efektyw-
nością i ścieżkami produkcji biopaliw z odpadów 
i innymi zagadnieniami. Ta wiedza w połączeniu 
z nawet pobieżną znajomością budowy geolo-
gicznej Polski kazały mi łączyć wiele faktów. Mamy 
dużo skał zwierających materię organiczną, które 
znalazły się w warunkach sprzyjających generacji 
metanu - wniosek sam się formułował: gaz musiał 
powstać i musi gdzieś być bo uciec nie mógł. Trze-
ba go tylko poszukać, a do tego należy poszukać 
inwestorów chętnych do podjęcia ryzyka. 

MS: A podstawa kariery? 
Nie lubię słowa kariera szczególnie w połą-

czeniu z nauką. To co osiągnąłem, jeśli zasługuje 
na uwagę, to nie zawdzięczam tego tylko własnej 
pracy. Miałem szczęście być wspieranym przez 
bezpośrednich szefów, prof. prof. St. Hałasa, i A. 
Majerowicza, potem także dyrektora Instytutu Pro-
fesora M. Sachanbińskiego. Wzorem sposobu 
myślenia był dla mnie mój Ojciec, który nie był na-
ukowcem (ani dyrektorem), ale który miał niespo-
tykaną umiejętność innowacyjnego kojarzenia fak-
tów – mimo że był narodowym antykomunistą to 
w zakładzie zatrudniającym ponad 3 tysiące ludzi 
zorganizował w latach siedemdziesiątych i był, na-
wet w stanie wojennym, szefem czegoś w rodzaju 
komisji pomysłów. Pod jego ręką działały ulepsza-
ne maszyny z początków XX wieku. Bardzo sobie 

cenię moich Mistrzów. Człowiek, który uważa, że 
zawdzięcza wszystko sobie nie jest wart tego co 
ma. Bez wsparcia innych, naszych osiągnięć by 
nie było. Czasem kluczowa jest pozornie drobna 
rada, na chwilkę rozłożony „parasol”, czasem sło-
wo szepnięte decydentom, skorygowanie kierunku 
działania – nie o finanse tu chodzi. Trzeba tworzyć 
technologie odpowiednio inwestując w odpo-
wiednich zapaleńców - tu finanse są niezbędne. 
Na 10 obronionych pod moją opieką doktorantów 
wszyscy mają dobrą pracę w zawodzie, niemal 
wszyscy należeli do wydziałowej czołówki, ale 
czwórka wyemigrowała do Australii, Nowej Zelan-
dii, USA i Norwegii. To jest moja porażka, bo nie 
byłem w stanie zapewnić im warunków działania 
w nurcie światowej nauki tak łatwo jak łatwo to 
mogą robić na emigracji. Na szczęście część została 
– i nie jest to wcale gorsza część.

MS: Zatem w praca w rządzie to był przypa-
dek? Miało to związek a nauką?

W sensie politycznym praca w rządzie to był 
przypadek bo nigdy nie byłem związany w żadną 
partią polityczną. Nie znałem nikogo. A meryto-
rycznie – mam nadzieję, że nie był to przypadek. 
Zresztą, patrząc na liczbę profesorów w rządzie PiS 
to był to chyba bardzo wyjątkowy rząd. Wszyscy 
profesorowie w tym gabinecie, których poznałem 
w różnych okolicznościach pracy, mieli wręcz wy-
bitny dorobek naukowy. Było nas chyba siedmiu, 
a przy tym Świętej Pamięci Pan Prezydent był pro-
fesorem nadzwyczajnym, było wielu ze stopniem 
doktora, łącznie z panem premierem. Sądzę, że 
gdyby ktoś pod względem liczby profesorów i ich 
dorobku naukowego porównał kolejne rządy, to 

rządy 2005-7 wypadłyby najbardziej bogato za-
równo jeśli chodzi o jakość jak i liczbę. To ważne. 
Przy budowaniu społeczeństwa opartego na wie-
dzy to chyba prawidłowy kierunek? Nie znam pod 
tym względem innych rządów i może moje przy-
puszczenie jest nietrafne, ale w dobie kwantyfikacji 
nauki wykonanie takiej oceny nie byłoby trudne. 
Jakość się liczy. Jest w Polsce aż nadto utytułowa-
nych naukowców, którzy nigdy nie poddali się oce-
nie międzynarodowej choćby poprzez publikowa-
nie w czasopismach indeksowanych - nie mają oni 
faktycznie pojęcia na czym polegają poszukiwania 
naukowe i nie mają żadnego międzynarodowego 
dorobku. Ich tytuł pochodzi nie wiadomo skąd. 
Jeśli od takich Niewiadomoskąd zależy rozwój 
technologii i przyznawanie na ten cel funduszy 
to nie ma co się dziwić, że dominują zdania, że 
w Polsce się nie da opracować technologii wydo-
bycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych, nie da 
się opracować bezpiecznej technologii podziem-
nej gazyfikacji węgla itd. Tacy Niewiadomoskąd 
reprodukują następnych na wzór i podobieństwo 
własne, a potem ich zatrudniają w placówkach na-
ukowych. Tacy też doradzają politykom, a poprzez 
swoją nieudolność jedyne co mogą doradzić to ab-
sorpcję obcych technologii, przy których można coś 
uszczknąć dla siebie robiąc niewiadomoco. Przez 
to stajemy się nie gospodarzami, ale klientami we 
własnej ojczyźnie. W tym sensie pozycja politycz-
na ma związek z nauką i to jest jedna z patolo-
gii związku nauki z polityką. Polska ma potencjał 
naukowy do opracowania technologii wydobycia 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych - szkoda, że Mi-
nister Środowiska zlikwidował w 2008 roku bazę 
ekspercką Gea oraz społecznie działające Radę 
Geologiczną, Radę Górniczą i Honorowy Komitet 
Głównych Geologów Kraju. Jestem przekonany, że 
gdyby one istniały i były prawidłowo wykorzystane 
to dziś sytuacja z gazem łupkowym byłaby moc-
nym atutem gospodarczym i politycznym Polski. 
Inaczej też rozmawialibyśmy na temat potencjału 
i perspektyw kolejnych odkryć zasobów surowców 
energetycznych w Polsce, CCS, podziemnej gazy-
fikacji węgla, Pgg, PSG, o złożach na Pacyfiku itd. 
Chce ktoś rozmawiać?

Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek, 
jest kierownikiem Zakładu Geologii Stoso-
wanej i Geochemii, dyrektorem Międzywy-
działowego Studium Ochrony Środowiska, 
Uniwersytetu Wrocławskiego; oraz dyrek-
torem Wrocławskiego Ośrodka Regionalnej 
Wspólnoty Implementacji Innowacji w Kli-
matycznym KIC EIT (Wspólnota Wiedzy i In-
nowacji w Europejskim Instytucie Innowacji 
i Technologii. Jest autor ekspertyz zamawia-
nych przez Sejm i Senat RP. W latach 2005 
– 2007 był podsekretarzem stanu – głów-
nym geologiem kraju. Więcej na stronie 
www.morion.ing.uni.wroc.pl

Lista koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego w Polsce wg stanu 
na dzień 1 lipca 2010 r.

Chevron Polska Exploration and Production Sp. z o.o. 3
Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o. 1
Cuadrilla Polska Sp. z o.o. 2
ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o. 5
Helland Investments Sp. z o.o. (Realm Energy International Co.) 1
Indiana Investmetns Sp. z o.o. (BNK Petroleum) 3
Joyce Investments Sp. z o.o. (Realm Energy International Co.) 1
Lane Energy Poland Sp. z o.o. (3Legs Resources Plc) 6
Lane Resources Poland Sp. z o.o. (3Legs Resources Plc) 3
Liesa Investments Sp. z o.o. (San Leon Energy Plc) 2
Marathon Oil Poland Sp. z o.o. 7
Maryani Investments Sp. z o.o. (Realm Energy International Co.) 1
Mazovia Energy Resources Sp. z o.o. (EurEnergy Resources Corporation) 7
Oculis Investments Sp. z o.o. (San Leon Energy Plc) 3
PGNiG S.A. 7
Orlen Upstream Sp. z o.o. (PKN Orlen S. A.) 5
Saponis Investments Sp. z o.o. (BNK Petroleum) 3
Strzelecki Energia Sp. z o.o. 1
Vabush Energy Sp. z o.o. (San Leon Energy Plc) 1
Razem 62

Źródło: http://forsal.pl/
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1 grudnia 2010 roku w siedzibie Krakow-
skiego Parku Technologicznego odbyło się wrę-
czenie nagród w III edycji konkursu Krajowi Li-
derzy Innowacji i Rozwoju. Komisja Konkursowa 
przyznała Instytutowi Nafty i Gazu wyróżnienie 
w kategorii Innowacyjna Firma. 

Ideą konkursu jest identyfikowanie oraz 
promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charak-
terze rozwojowym i innowacyjnym. Przyznając 
Instytutowi nagrodę w kategorii Innowacyjna 

INiG Regionalnym Liderem 
Innowacji i Rozwoju 2010

Firma, Komisja Konkursowa doceniła całokształt 
prowadzonych w INiG prac w zakresie m.in.:

• zrealizowanych inwestycji w środki trwa-
łe i w wartości niematerialne i prawne,

• zastosowania nowych i istotnie ulepszo-
nych metod produkcji,

• działań przynoszących korzyści dla śro-
dowiska,

• prowadzenia prac badawczo-rozwojo-
wych, samodzielnie lub we współpracy 

z innymi podmiotami,
• korzystania z dotacji krajowych, unijnych 

lub innych międzynarodowych progra-
mów pomocowych,

• posiadania systemu zarządzania oparte-
go o systemy jakości np. normy ISO,

• korzystania z ochrony własności przemy-
słowej, 

• przyznanych nagród, wyróżnień. 
Konkurs Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwo-

ju jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnokrajo-
wym i ma charakter otwarty. 

W tym roku w konkursie wzięło udział po-
nad 1700 firm.

Dział Marketingu i Szkoleń
Instytut Nafty i Gazu

XI edycja Gazeli Biznesu przyniosła Insty-
tutowi Nafty i Gazu wyróżnienie w postaci 34. 
miejsca w rankingu wojewódzkim, w którym 
znalazło się aż 325 firm z regionu Małopolski. 
Natomiast w zestawieniu ogólnopolskim, opub-
likowanym przez „Puls Biznesu” – organizatora 
rankingu, Instytut uplasował się na 333 pozycji. 
Z wzrostem przychodu na poziomie 218,42% 
INiG zajął najwyższą pozycję w rankingu wśród 
wszystkich wyróżnionych instytutów. 

Instytut Nafty i Gazu 
naukową Gazelą Biznesu

O miejscu firmy na liście rankingowej decy-
dował wyrażony w procentach przyrost obrotów 
osiągnięty w ciągu trzech kolejnych lat. 

Gazela Biznesu to niezwykle cenne i zna-
czące wyróżnienie dla firmy, gdyż wśród licz-
nych kryteriów formalnych analizowanych przez 
organizatora rankingu, ocenie poddawana jest 
także dobra reputacja podmiotu oraz jego 
uczciwość wobec kontrahentów. 

W tym roku do grona uhonorowanych tra-

fiło ponad 4 tys. firm, których przedstawiciele  
w 2011 roku zostaną zaproszeni do udziału 
w galach regionalnych. 

Ranking oraz baza Gazel Biznesu dostępna 
jest pod adresem http://www.gazele.pl.

Dział Marketingu i Szkoleń
Instytut Nafty i Gazu

Fot. arch. INiG
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16 grudnia pod adresem www.informatyzacja.
inig.pl została uruchomiona strona internetowa 
promująca projekt realizowany przez Instytut 
Nafty i Gazu pt.: „Rozwój infrastruktury informa-
tycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie 
informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfro-
wej dla branży naftowej i gazowniczej”. 

Na stronie można znaleźć informacje doty-
czące projektu, opis poszczególnych zadań oraz 
harmonogram ich realizacji.

Głównym celem projektu jest rozwój infra-
struktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu, 
polegający na zastosowaniu nowoczesnych 
informatycznych technologii, wspomagających 
prowadzenie badań naukowych, zarządzanie 
pracą laboratoriów badawczych oraz utwo-
rzenie cyfrowych zasobów informacyjnych dla 
branży naftowej i gazowniczej.

Projekt będzie realizowany od października 
2010 r. do grudnia 2012 r. Wykonywane w jego 
ramach działania zostały podzielone na cztery 
kategorie:

a) Integracja lokalnych sieci komputerowych 
oraz zwiększenie mocy obliczeniowych 
INiG poprzez uruchomienie i budowę lo-

kalnych sieci komputerowych oraz zakup 
klastra obliczeniowego.

b) Wdrożenie w akredytowanych labo-
ratoriach INiG jednolitej elektronicznej 
platformy do zarządzania pracą laborato-
rium.

c) Rozwój zasobów informacyjnych nauki 
w postaci cyfrowej poprzez rozbudowę 
branżowego ośrodka informacji, w tym:
• digitalizacja zbiorów bibliotecznych, 

w tym pierwszych wydawnictw prze-
mysłu naftowego oraz części zasobów 

www.informatyzacja.inig.pl bibliotecznych INiG,
• opracowanie multimedialnego pakietu 

edukacyjnego.
• utworzenie specjalistycznego ser-

wisu internetowego, kompleksowo 
poświęconego zagadnieniom branży 
naftowej i gazowniczej.

d) Promocja projektu.
Cały projekt realizowany jest w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Wartość przyznanego finansowania wynosi  

4 235 788,92 zł brutto.

Dział Marketingu i Szkoleń
Instytut Nafty i Gazu

Jeden złoty i dwa brązowe medale przyzna-
no Instytutowi Nafty i Gazu na odbywających 
się w dniach 2-5 grudnia VI Międzynarodowych 
Targach Wynalazków SIIF w Seulu w Korei Po-
łudniowej.

Złoty medal międzynarodowe jury przyzna-
ło wynalazkowi:

• Cement plastyczny, którego twórcami są: 
Zenobia Kątna, Marcin Rzepka, Marcin 
Kremieniewski, Łukasz Kut, Krystyna Ku-
bal, Szczepan Filip.

Medalami brązowymi uhonorowane zostały 
następujące osiągnięcia pracowników INiG:

• Deemulgator o działaniu odsalającym do 

ropy naftowej autorstwa: Barbary Gaździk, 
Leszka Ziemiańskiego, Stefana Ptaka, Mi-
chała Pajdy, Mieczysława Sochy, Ewy Zegar-
mistrz, Iwony Skręt, Wojciecha Mazeli.

• Kompozycja środka do zestalania zużytych 
płuczek wiertniczych autorstwa: Małgorza-
ty Uliasz, Teresy Steligi, Sławomira Błaża, 
Grzegorza Zimy, Danuty Kinel, Grzegorza 
Szubry, Doroty Kluk, Piotra Jakubowicza.

Targi Seoul International Invention Fair SIIF 

Instytut zdobywa 
kolejne medale

2010 to jedne z największych targów innowacji 
na świecie. W tegorocznej edycji uczestniczyli 
wynalazcy z 38 krajów prezentując łącznie po-
nad tysiąc wynalazków. Patronat nad wystawą 
objęła Międzynarodowa Federacja Stowarzy-
szeń Wynalazców (IFIA) oraz Koreański Urząd 
Własności Intelektualnej (KIPA).

Dział Marketingu i Szkoleń
Instytut Nafty i Gazu

Fot. arch. INiG
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Miniony 2010 rok to dla Oddziału 
w Zielonej Górze m.in. odkrycie kil-
ku nowych złóż gazu ziemnego i ropy 
naftowej, rozpoczęcie produkcji gazu 
wysokometanowego, zakończenie bu-
dowy trzech nowych instalacji w re-
jonie Grodziska Wlkp., rozpoczęcie 
pierwszego wiercenia w poszukiwa-
niu gazu łupkowego, kontynuacja 
rozbudowy PMG Wierzchowice i bu-
dowy KRNiGZ Lubiatów. 

Ogromne znaczenie dla systemu gazu 
zaazotowanego (podgrupy Lw) miało uru-
chomienie w październiku trzech obiektów: 
Odazotowni Grodzisk, Kopalni Gazu Ziemnego 
Wielichowo i Podziemnego Magazynu Gazu 
Bonikowo. Dzięki nim o 200 mln m3 wzrośnie 
dostępna w kraju pojemność magazynowa, 
a wydobycie gazu ziemnego o około 300 mln 
m3 w przeliczeniu na wysoki metan.

Trzy kluczowe inwestycje
W rejonie Grodziska Wielkopolskiego kon-

centrowały się w ostatnich latach prace poszu-
kiwawcze i inwestycyjne Oddziału w Zielonej 

Górze. Z dużymi sukcesami, o czym świadczy 
skala zrealizowanych tu przedsięwzięć. Wy-
mienione trzy instalacje pracują na rzecz obu 
systemów gazu ziemnego w kraju – PMG Bo-
nikowo stabilizuje pracę systemu gazu zaazo-
towanego podgrupy Lw i taki gaz jest w nim 
magazynowany.

Główna część gazu podgrupy Ls eksplo-
atowanego przez KGZ Wielichowo stanowi 
wsad do Odazotowni Grodzisk, tu następuje 
jego uzdatnianie do parametrów handlowych. 
Pozostała ilość gazu poprzez wymieszanie go 
z gazem E wykorzystywana jest w Mieszalni 
Grodzisk do produkcji gazu podgrupy Lw jako 
produktu handlowego. 

Zadaniem Odazotowni jest z kolei przeróbka 
gazu zaazotowanego na (kierowany do drugie-
go krajowego systemu) gaz wysokometanowy.

Uruchomione oficjalnie
Spotkanie związane z uruchomieniem no-

wych instalacji rozpoczęło się w terenie od PMG 
Bonikowo, do którego dotrzeć gościom było 
najtrudniej ze względu na mgłę, lokalizację, 
brak utwardzonej drogi i wczesną porę. Po kil-
ku wystąpieniach gospodarzy, gości, przecięciu 
wstęgi i poświęceniu instalacji, wszyscy mogli ją 
obejrzeć. Podobny scenariusz towarzyszył nam 
na KGZ Wielichowo i na terenie Odazotowni 
Grodzisk. W sąsiedztwie tej ostatniej, na tere-
nie OK Grodzisk Wlkp. odbyło się seminarium. 
Jak podkreślało wielu uczestników spotkania, 
obejrzenie wszystkich trzech instalacji w jednym 
dniu wywołało duże wrażenie i podziw dla tych, 
którzy pracowali zarówno przy projektowaniu, 
jak i przy budowie oraz rozruchu. I im wszystkim 
tego sukcesu należy pogratulować.

Rok 2010 w Oddziale PGNiG w Zielonej Górze 
– krótkie podsumowanie najważniejszych inwestycji

Dorota Mundry

Uroczystości odbywały się w jednym dniu, ale w tych trzech miejscach. Zgromadziły wielu gości, wśród których byli 
m.in. prezesi PGNiG SA, liczna grupa przedstawicieli Rady Nadzorczej naszej spółki, parlamentarzyści wielkopolscy 
i lubuscy, wykonawcy inwestycji, lokalne władze i przedstawiciele kościoła. Fot. Paweł Chara

Zakończeniem wizyty na terenie trzech instalacji było seminarium w sąsiedztwie Oda-
zotowni Grodzisk. Podczas niego dyrektor Oddziału w Zielonej Górze Tadeusz Kulczyk 
przedstawił historię przedsięwzięć, a goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę 
na czas realizacji i ogrom zadań, których efekty obejrzeli. Fot. Paweł Chara

Wstęgę na terenie KGZ Wielichowo przecinali od lewej A. Łaniecki – burmistrz Wieli-
chowa, R. Scheibinger prezes głównego realizatora inwestycji – spółki Naftomontaż, 
T. Kulczyk – dyrektor Oddziału w Zielonej Górze i M. Karabuła – wiceprezes PGNiG 
SA. Fot. Paweł Chara
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PMG Bonikowo
Złoże gazu ziemnego Bonikowo odkryte zo-

stało w 1998 roku odwiertem Bonikowo-1.Gaz 
ziemny zakumulowany jest w utworach wapie-
nia cechsztyńskiego, zalega w głębokości ok. 
2300 m. Złoże było eksploatowane od grudnia 
1999 do marca 2009 roku. Decyzję o przezna-
czeniu tego złoża na podziemny magazyn gazu 
podjęto w marcu 2005 r. Eksploatację złoża za-
kończono 31 marca 2009 r., a pozostały w złożu 
gaz stanowi bufor na potrzeby PMG Bonikowo. 
Praca magazynu realizowana jest z wykorzysta-
niem dwóch odwiertów Bonikowo-1 oraz Boni-
kowo-3H.

Zadaniem PMG Bonikowo jest stabilizowa-
nie pracy systemu dystrybucyjnego gazu zaazo-
towanego podgrupy Lw w rejonie zachodniej 

Jak podkreślił podczas powitania gości na terenie PMG 
Bonikowo prezes PGNIG SA Michał Szubski „Nie jest 
to wielki magazyn, ale bardzo ważny. Dzięki niemu ko-
palnie w tym rejonie będą mogły latem równomiernie 
prowadzić eksploatację.” Fot. Paweł Chara

Odazotownia Grodzisk
Odazotownia Grodzisk jest najnowszym 

i najbardziej skomplikowanym technologicznie 
obiektem w polskim górnictwie naftowym. Jest 
to jedna z nielicznych instalacji w Europie oraz 
w świecie pod względem szerokiego zakresu 
możliwości przerobowych gazu. Dzięki Odazo-
towni możliwe będzie zwiększenie krajowego 
wydobycia gazu zaazotowanego o około 500-
700 mln m³ rocznie i zapewnienie dostaw do 
systemu gazu wysokometanowego. 

Wsad do Odazotowni Grodzisk w ilości 80 
tys. m3/h stanowi gaz ze złóż Brońsko, Cicha 
Góra, Elżbieciny, Grotów, Jabłonna, Lubiatów, 
Międzychód, Paproć, Paproć W, Ruchocice, Wie-
lichowo. Strumieniami wyjściowymi z instalacji 
odazotowania są: gaz wysokometanowy E – do 
60 000 m³/h, koncentrat helu (75%) – do 150 
m³/h, LNG – do 40 t/dobę, azot. 

Dorota Mundry, 
Dział Promocji i Public Relations

PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze

Polski. Magazyn pozwala również na lepsze 
wykorzystanie zdolności produkcyjnej złóż za-
silających Odazotownię i Mieszalnię Grodzisk, 
wpływa również na sposób zagospodarowania 
gazu z nowo odkrytych złóż w tym rejonie.

Jest to trzeci (obok PMG Wierzchowice 
i PMG Daszewo) magazyn gazu ziemnego w za-
chodniej Polsce.

KGZ Wielichowo
Kopalnia Gazu Ziemnego Wielichowo po-

wstała w ramach dwóch zadań inwestycyjnych 
pod nazwą „Zagospodarowanie złóż Wielicho-
wo, Ruchocice, Łęki” oraz „Podłączenie od-
wiertów Elżbieciny, Jabłonna”. Budowa kopalni 
realizowana jest etapowo. W pierwszym zago-
spodarowano 5 odwiertów na złożu Wielichowo 
i 4 odwierty na złożu Ruchocice, w drugim zo-
staną zagospodarowane 4 odwierty na złożach 
Jabłonna i 1 odwiert na złożu Elżbieciny. 

Gaz ze złoża Łęki skierowano do instalacji 
pobliskiej KGZ Kościan – Brońsko, a z pozostałych 
złóż do instalacji KGZ Wielichowo. Gaz po oczysz-
czeniu i opomiarowaniu przesyłany jest gazocią-
giem DN 250 do Mieszalni Gazu Grodzisk.

KGZ Wielichowo. Fot. arch. Oddział PGNiG w Zielonej Górze

PMG Bonikowo. Fot. arch. Oddział PGNiG w Zielonej Górze Odazotownia Grodzisk. Fot. arch. Oddział PGNiG w Zielonej Górze
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Pracownicy oddziału w Zielonej 
Górze od dawna angażują się w okre-
sie Barbórki w spotkania z dziećmi. 
Ten rok był zdecydowanie obfitszy 
w wizyty w związku z zaplanowany-
mi wcześniej działaniami.

W tym roku nasz dział podjął inicjatywę 
przygotowania barbórkowych wizyt naszych 
kolegów górników w przedszkolach w zorga-
nizowany sposób. Przygotowaliśmy to przed-
sięwzięcie w ramach wolontariatu pracowni-
czego – skierowaliśmy najpierw do wszystkich 
pracowników pytanie „kto chciałby się podjąć 
misji przekazania dzieciom informacji o pracy 
górnika – naftowca?”, a po zebraniu liczby 
chętnych i rozmowach z dyrektorem Oddziału 
skierowaliśmy do zielonogórskich przedszkoli 
informację o tym, że istnieje możliwość zapo-
znania się z naszą pracą poprzez wizytę górni-
ka w mundurze galowym.

W rezultacie nasi pracownicy wyposażeni 
w prezentację o ropie i gazie, specjalne barbór-

kowe wydanie czasopisma Szejk o mundurze 
i tradycjach górniczych, w upominki i słodycze 
odwiedzili w dniach 1 – 14.12. trzydzieści (!) 
jednostek – głównie przedszkoli i kilka szkół 

Zielonogórski górnik w przedszkolu

z terenu Zielonej Góry i gminy Zielona Góra, 
w tym samym czasie odbyło się kilkanaście 
spotkań w terenie, które są już tradycją np. 
w Poznaniu czy Żarnowcu. Dzięki nim ponad 
3500 dzieci dowiedziało się o nas i na pewno 
z tej lekcji coś zapamięta.

W grupie naszych „górników w przed-
szkolu” zaangażowani byli: Grzegorz Babel, 
Artur Kasperski, Damian Wermiński, Rafał Bis-
set, Mariusz Janowski, Tomasz Kołodziejczyk, 
Tomasz Domagała, Łukasz Staroń, Sebastian 
Staschiok, Jacek Fortuna, Zbyszek Wantuch, 
Sławek Mundry, Mariusz Ołpiński, Andrzej 
Rogowski, Zbigniew Wantuch, Wiktor Dudek, 
Zbyszek Zieliński, Zbyszek Gmiński w gru-
pie z Zielonej Góry oraz Jacek Słowakiewicz, 
Adam Pęciak, Mirosław Szczepański, Grzegorz 
Turowski, Wojciech Dziadek, Basia Masłow-
ska-Koźma, Przemysław Miczek, Przemysław 
Poprawa, Andrzej Kulik, Krzysztof Jankowski, 
Wojciech Stankiewicz na terenie naszych jed-
nostek w terenie.

Zebrane podziękowania świadczą o tym, 
że warto… Liczymy na to, że akcja tegoroczna 
stanie się tradycją oddziału w podobnej skali, 
a kolejne pokolenia przedszkolaków będą do-
brze rozpoznawać górnicze mundury.

Dorota Mundry
p.o. kierownika Działu Promocji 

i Public Relations
PGNiG SA 

Oddział w Zielonej Górze

Gościem przedszkola we wsi Sośnie był M. Szczepański. Fot. arch. Oddział PGNiG w Zielonej Górze

Skan podziękowania – W taki sposób przedszkolaki mogły podziękować za poświęcony im czas



�(�53)/20��
styczeń

20



2�
�(�53)/20��

styczeń

Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

Zarząd PGNiG SA wybrany 
na kolejną kadencję

Rada Nadzorcza PGNiG SA podczas posie-
dzenia w dniu 12 stycznia 2011 r. zakończyła 
postępowanie kwalifikacyjne. Decyzją Rady 
Nadzorczej obecny prezes Zarządu PGNiG SA 
Michał Szubski został wybrany na kolejną, trzy-
letnią kadencję, która rozpocznie się 13 marca 
2011 r. i potrwa do 13 marca 2014 r.

nie wyższe ekonomiczne. Studiował także w Au-
strii na Wirtschaftsuniversität oraz w Niemczech 
w Technische Fachhochschule. Otrzymał tytuł 
doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii 
gazownictwa na Politechnice Warszawskiej. 
W latach 1998 – 2000 pracował w Dziale Audy-
tu i Doradztwa Gospodarczego w Arthur Ander-
sen Polska, w latach 2000 – 2004 w Andersen 
Business Consulting, gdzie zarządzał zespołami 
prowadzącymi projekty dla klientów z sektora 
energetycznego. W latach 2004 – 2008 pełnił 
funkcję dyrektora finansowego, a w latach 2006 
– 2008 także funkcję prokurenta w spółce Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
SA. Od 2010 roku zasiada w Radzie Zarządza-
jacej Eurogas, organizacji zrzeszającej firmy 
i stowarzyszenia sektora gazowniczego Unii 
Europejskiej. Obecnie jest członkiem Rady Nad-
zorczej spółki System Gazociągów Przesyłowych 
EuRoPol GAZ SA oraz Rady Dyrektorów spółki 
PGNiG Norway A/S. 12 marca 2008 roku został 
powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na sta-
nowisko wiceprezesa Zarządu PGNiG.

Radosław Dudziński jest absolwentem Po-
litechniki Warszawskiej, specjalizował się w za-
kresie inżynierii gazownictwa. Ukończył również 
zarządzanie i marketing na Uniwersytecie War-
szawskim, Executive MBA, University of Illinois 
Urbana Champaign. Od roku 1998 związany 
z PGNiG, gdzie stopniowo awansował w pio-
nie eksploatacji, a następnie piastował funkcję 
dyrektora Biura Strategii oraz dyrektora Depar-
tamentu Strategii i Restrukturyzacji. W latach 
2006 – 2008 był związany z A.T. Kearney sp. 
z o.o. Zasiadał w radach nadzorczych spółek: 
Agencja Rynku Energii SA w Warszawie, Poszu-
kiwania Naftowe „Diament” sp. z o.o. w Zielo-
nej Górze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa 
sp. z o.o. w Warszawie, InterTransGas GmbH 
w Poczdamie. Obecnie jest członkiem Rady Nad-
zorczej spółki System Gazociągów Przesyłowych 
EuRoPol GAZ SA oraz Rady Dyrektorów spółki 
PGNiG Norway A/S. 12 marca 2008 roku został 
powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na sta-
nowisko wiceprezesa Zarządu PGNiG.

Marek Karabuła jest absolwentem Wy-
działu Zarządzania Akademii Ekonomicznej 
w Krakowie i posiada wyższe wykształcenie 

Rada Nadzorcza powołała na Członków 
Zarządu PGNiG SA na nową kadencję obecnych 
wiceprezesów Spółki: Sławomira Hinca, Rado-
sława Dudzińskiego i Marka Karabułę.

Michał Szubski jest absolwentem Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Ukończył studia podyplomowe: zarzą-
dzanie przedsiębiorstwem energetycznym oraz 
transport i dystrybucja gazu ziemnego. Od 1994 
roku związany jest z PGNiG. Początkowo jako 
dyrektor Biura Prezydialnego, a następnie jako 
dyrektor Biura Prawnego i dyrektor Biura Spółki. 
Od października 2000 roku pracował w Mazo-
wieckim Zakładzie Gazowniczym – Gazownia 
Warszawska. Był zastępcą dyrektora ds. restruk-
turyzacji, a następnie dyrektorem naczelnym. 
W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję prezesa 
Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. 
z o.o. Od lipca 2007 do marca 2008 roku był 
doradcą Zarządu PGNiG. Obecnie jest wiceprze-
wodniczącym Rady Nadzorczej spółki System 
Gazociągów Przesyłowych EuRoPol GAZ SA 
oraz przewodniczącym Rady Dyrektorów spółki 
PGNiG Norway A/S. 12 marca 2008 roku został 
powołany przez Radę Nadzorczą PGNiG na sta-
nowisko prezesa Zarządu PGNiG.

Sławomir Hinc jest absolwentem Instytutu 
Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomicznego 
Uniwersytetu Gdańskiego, posiada wykształce-

ekonomiczne. W latach 1994 – 2000 pełnił 
funkcję wiceprezesa Zarządu Browary Oko-
cim SA, w latach 2000 – 2002 pełnił funkcję 
wiceprezesa Zarządu Browary Dolnośląskie 
Piast SA, w latach 2003 – 2004 pełnił funkcję 
Wiceprezesa Zarządu AUTOSAN SA, w latach 
2004 – 2005 funkcję wiceprezesa Zarządu Bro-
wary Polskie Brok-Strzelec SA, w latach 2005 
– 2006 pełnił funkcję Członka Zarządu Rafine-
rii Trzebinia SA, a w trakcie 2006 roku funkcję 
Członka Zarządu ORLEN Oil Sp. z o.o. W 2010 
roku pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Agencji 
Rozwoju Przemysłu SA, a w latach 2008 – 2010 
pełnił funkcję prezesa Zarządu Nafty Polskiej SA. 
W czerwcu 2010 roku został powołany do skła-
du Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA na kolejną 
kadencję, gdzie od lipca 2010 roku pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PKN 
ORLEN SA. Od dnia 18 listopada 2008 roku do 
dnia 19 lipca 2010 roku pełnił funkcję członka 
Rady Nadzorczej PGNiG. 12 maja 2010 roku zo-
stał delegowany do czasowego wykonywania 
czynności członka Zarządu PGNiG – Wicepreze-
sa ds. Gazownictwa i Handlu w okresie od dnia 
1 czerwca 2010 roku do dnia 31 sierpnia 2010 
roku. 19 lipca 2010 roku został powołany przez 
Radę Nadzorczą PGNiG na stanowisko wicepre-
zesa Zarządu

Rekordowa sprzedaż gazu 
ziemnego w 2010 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA sprzedało rekordową ilość ok. 14,4 mld m 
sześc. gazu ziemnego w 2010 r. wobec 13,3 
mld m sześc. w 2009 r. Dotychczas najwyższą 
sprzedaż gazu, na poziomie 13,86 m sześc., 
spółka zanotowała w 2008 r.

W czwartym kwartale 2010 r. sprzedaż 
gazu wyniosła ok. 4,4 mld m sześc. wobec 4 
mld m sześc. w analogicznym okresie ub.r.

W 2010 r. PGNiG SA zwiększyło również po-
ziom wydobycia gazu ziemnego o ok. 100 mln 
m sześc. z 4,1 mld m sześc. w 2009 r. W czwar-
tym kwartale 2010 r. wydobycie było podobne 
do poziomu z czwartego kwartału 2009 r., ok. 
1,1 mld m sześc.

Import gazu ziemnego wyniósł ok. 10,1 
mld m sześc. w 2010 r. w porównaniu do 9,13 
mld m sześc. w 2009 r. W czwartym kwartale 
2010 r. import gazu był na poziomie ok. 2,8 mld 
m sześc.

PGNiG SA planuje wzrost krajowego wydo-
bycia gazu ziemnego z obecnych 4,1-4,2 mld m 
sześc. do 4,4-4,5 mld m sześc. w 2015 r.(w prze-
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liczeniu na gaz wysokometanowy). Spółka pla-
nuje, że wydobycie krajowe i zagraniczne gazu 
wzrośnie do 6,2 mld m sześc. w 2015 r.

Już w drugiej połowie bieżącego roku 
rozpocznie się wydobycie gazu ze złoża Skarv 
w Norwegii. Poziom wydobycia z tego złoża 
wyniesie ok. 0,4 mld m sześc. rocznie. W 2011 
r. wielkość wydobycia ze złoża Skarv jest zakła-
dana na poziomie ok. 0,2 mld m sześc.

Dane za 2010 r. są szacunkowe i mogą róż-
nić się od danych ostatecznych, które zostaną 
przedstawione 21 marca 2011 r. podczas publi-
kacji wyników za rok 2010 r.

PGNiG SA podpisuje ze spółką 
Gaz-System 4-letnie umowy 
na przesył gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 
podpisało 29 grudnia 2010 r. z Operatorem Gazo-
ciągów Przesyłowych Gaz-System SA dwie umowy 
dotyczące usług krajowego przesyłu gazu ziemne-
go wysokometanowego i gazu ziemnego zaazoto-
wanego na łączną kwotę ok. 5,96 mld zł netto.

Umowy określają również warunki dostar-
czania paliwa gazowego do systemu przesyło-
wego oraz odbierania go z tego systemu.

Szacunkowa wartość umowy na przesył 
gazu wysokometanowego wynosi ok. 5,6 mld zł, 
natomiast szacunkowa wartość umowy na prze-
sył gazu zaazotowanego wynosi ok. 329 mln zł.

Umowy będą obowiązywały od 1 stycznia 
2011 roku do 31 grudnia 2014 roku, a rozpo-
częcie usługi przesyłania paliw gazowych nastą-
pi 1 stycznia 2011 roku.

Szacunkowa łączna wartość umów w całym 
okresie ich obowiązywania została wyliczona 
na podstawie obecnie obowiązującej taryfy 
na przesył gazu ziemnego oraz opracowanych 
przez PGNiG SA prognoz wysokości taryf prze-
syłowych w kolejnych latach.

PGNiG SA podpisało ostatnie 
umowy na dofinansowanie unijne 
na rozbudowę magazynów gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA podpisało umowy z Instytutem Nafty i Gazu 
jako instytucją wdrażającą o dofinansowanie 

projektów „Kawernowy Podziemny Magazyn 
Gazu Kosakowo” oraz „Kawernowy Podziemny 
Magazyn Gazu Mogilno” ze środków Unii Euro-
pejskiej. Planowane całkowite dofinansowanie 
na wszystkie projekty rozbudowy podziemnych 
magazynów gazu wyniesie ok. 673,4 mln zł.

Przewidywane dofinansowanie UE do roz-
budowy kawernowego podziemnego maga-
zynu gazu Mogilno wyniesie ok. 23,1 mln zł. 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu 
rozbudowy magazynu wynosi ok. 220,4 mln zł 
brutto. Rozbudowa pojemności czynnej KPMG 
Mogilno, który aktualnie dysponuje pojemnoś-
cią 370 mln m sześc., przyniesie wzrost pojem-
ności czynnej magazynu o ok. 165 mln m sześc. 
Budowa pierwszych czterech komór magazyno-
wych zakończona zostanie w 2014 roku.

Dofinansowanie UE dla kawernowego 
podziemnego magazynu gazu Kosakowo wy-
niesie ok. 93,5 mln zł, przy całkowitym kosz-
cie realizacji tej inwestycji szacowanym na 
ok. 667,1 mln zł. Gaz będzie magazynowany 
w wytworzonych komorach solnych. Inwestycja 
obejmuje wykonanie 10 komór magazynowych 
o łącznej pojemności czynnej 250 mln m sześc. 
gazu oraz budowę niezbędnej infrastruktury 
naziemnej. Jej zakończenie planowane jest na 
2020 r., przy czym do roku 2014 przewiduje się 
uzyskanie pojemności magazynu na poziomie 
100 mln m sześc.

Podziemne magazyny gazu są istotnym 
elementem pokrycia zmiennego zapotrzebo-
wania rynku na gaz ziemny (różnice sezonowe 
i szczytowe), gwarantującym bezpieczeństwo 
dostaw dla odbiorców. Podwojenie pojemności 
magazynowych jest jednym z filarów strategii 
PGNiG SA.

Na początku grudnia 2010 roku PGNiG SA 
podpisało umowę na dofinansowanie UE do 
rozbudowy podziemnego magazynu gazu Stra-
chocina. Planowany całkowity koszt realizacji 
projektu rozbudowy magazynu wynosi ok. 494 
mln zł brutto. Rozbudowa zostanie zakończo-
na w 2011 r., a pojemność czynna magazynu 
wzrośnie z 150 mln m sześc. do 330 mln m 
sześc. Przewidywane dofinansowanie UE do 
rozbudowy podziemnego magazynu gazu Stra-
chocina wyniesie ok. 53,2 mln zł.

W październiku 2010 roku PGNiG SA pod-
pisało umowę, zgodnie z którą ze środków UE 
zostanie dofinansowana inwestycja podziemne-
go magazynu gazu Wierzchowice. Planowany 
całkowity koszt realizacji projektu rozbudowy 
magazynu to 1,96 mld PLN brutto, a wartość do-
finansowania szacowana jest na ok. 503,6 mln 
zł. Po zakończeniu inwestycji, która rozpoczęła się 
w 2008 r. pojemność czynna magazynu wzrośnie 
z 0,575 mld m sześc. do 1,2 mld m sześc.

W czerwcu br. Komisja Europejska zaakcep-
towała wniosek PGNiG SA i przyznała dofinan-

sowanie na cztery projekty PMG realizowane 
w Polsce. Realizacja wszystkich czterech projek-
tów pomoże zwiększyć ich pojemność z obec-
nych 1,6 mld m sześc. do ponad 3 mld m sześc. 
w 2015 r.

NWZA PGNiG SA zgadza 
się na objęcie udziałów 
w PGNiG Technologie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA poprzez swoją spółkę zależną PGNiG Tech-
nologie chce efektywnie konkurować na rynku 
krajowych i zagranicznych usług serwisowych 
z sektora budowlano-montażowego. Będzie 
to możliwe dzięki konsolidacji spółek z Grupy 
Kapitałowej PGNiG. Decyzję o konsolidacji za-
akceptowało Nadzwyczajne Walne Zgromadze-
nie PGNiG SA podejmując uchwałę dotyczącą 
wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 
118,3 tys. nowych udziałów w podwyższonym 
kapitale zakładowym Spółki PGNiG Technologie 
Sp. z o.o. w Warszawie, o wartości nominalnej 
1000 zł każdy.

W ramach podwyższenia kapitału, akcjo-
nariusze zgodzili się na zbycie przez PGNiG SA 
większościowych udziałów w czterech swoich 
spółkach zależnych BUG Gazobudowa, ZRUG, 
BN Naftomontaż oraz ZUN Naftomet, na bazie 
których powstanie spółka PGNiG Technologie 
Sp. z o. o.

Do zadań PGNiG Technologie należałby 
m.in. strategiczny nadzór nad działalnością 
spółek branży wykonawczej, projektowej i in-
żynieryjnej oraz przebudowa struktury posiada-
nych aktywów i opracowanie strategii dalszego 
działania.

Celem konsolidacji jest zbudowanie spółki, 
która będzie mogła efektywnie konkurować na 
krajowych i zagranicznych rynkach zamówień, 
uczestnicząc z powodzeniem w przetargach na 
duże projekty inwestycyjne.

Zakończenie pełnej konsolidacji jest plano-
wane do końca 2011 r.

Z uwagi na konieczność prowadzenia przez 
PGNiG Technologie dalszych działań w ramach 
procesu konsolidacji oraz przeprowadzenia pro-
cesu restrukturyzacji wierzytelności PGNiG SA 
wobec konsolidowanych spółek, które wiążą 
się z poniesieniem określonych kosztów, Zarząd 
PGNiG zakłada możliwość realizacji kolejnego 
podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG 
Technologie w 2011 r.

Obecnie kapitał zakładowy PGNiG Techno-
logie wynosi 2 050 000 zł.
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Jednym z najważniejszych zadań spółki 
będzie przygotowanie oraz zatwierdzenie jej 
strategii, w której określony zostanie zakres 
działalności spółki oraz podstawowe kierunki 
jej rozwoju. Będzie ona podstawą do realizacji 
projektów z branży serwisowej i inżynieryjnej.

PGNiG SA rozpoczyna odwiert 
za gazem z łupków na Pomorzu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA rozpoczęło w połowie grudnia bieżącego roku 
w północnej Polsce wiercenie pierwszego otworu 
badawczego ukierunkowanego na poszukiwania 
gazu łupkowego. Otwór Lubocino-1 zlokalizowa-
ny jest na koncesji poszukiwawczej Wejherowo 
w miejscowości Lubocino, gmina Krokowa, po-
wiat pucki w województwie pomorskim.

Otwór realizowany jest przez Poszukiwania 
Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o.o. Piła, przedsię-
biorstwo z grupy kapitałowej PGNiG S.A.

Głównym celem odwiertu jest zbadanie skał 
łupkowych ordowiku i syluru. Utwory perspekty-
wiczne dla występowania gazu z łupków są spo-
dziewane na głębokości ponad 1000 metrów.

Dzisiaj, wiercąc zgodnie z założonym pro-
jektem, otwór osiągnął głębokość rzędu 600 
metrów. Według harmonogramu wiercenia, do 
końca stycznia 2011 roku zostaną przewiercone 
zarówno utwory syluru jak i ordowiku oraz po-
brane zostaną wszystkie próbki, które następnie 
zostaną poddane szeregowi analiz.

W ramach badań zaprojektowanych 
w otworze pobrane zostanie ponad 800 me-
trów rdzenia, obejmującego całość utworów 
rokujących nadzieje na złoże gazu oraz wyko-
nane zostaną wszystkie badania laboratoryjne 
mające na celu określenie geochemii, własności 
petrofizycznych oraz wieku przewiercanych skał, 
stosowane w nowoczesnym, światowym prze-
myśle naftowym.

PGNiG SA aktywnie prowadzi poszukiwania 
gazu niekonwencjonalnego w Polsce posiada-
jąc obecnie 13 koncesji, na obszarze których 
prowadzone jest lub będzie poszukiwanie i roz-
poznawanie gazu łupkowego. Spółka stara się 
o jeszcze dwie następne koncesje, posiada rów-
nież kilkanaście koncesji, na których spodziewa-
ne jest występowanie tzw. gazu zaciśniętego.

Po przeprowadzeniu próbnych odwiertów 
na większości z posiadanych koncesji poszuki-
wawczych oraz dokładnych analizach wyników, 
PGNiG SA zdecyduje, na których obszarach war-
to rozszerzyć działalność i przeprowadzić dal-
sze odwierty wraz z zabiegami szczelinowania 

w celu oszacowania wielkości zasobów gazu 
i efektywności ekonomicznej ich eksploatacji.

Plany inwestycyjne PGNiG SA w poszukiwa-
nia gazu ziemnego w Polsce w 2010 r. to ok. 
680 milionów złotych, z tego ponad 100 mln 
złotych z przeznaczeniem na poszukiwania gazu 
niekonwencjonalnego.

Obszary, na których spodziewane jest wy-
stępowanie niekonwencjonalnych złóż gazu 
w Polsce to Pomorze, Mazowsze, Lubelszczy-
zna, Podkarpacie oraz Wielkopolska.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik prasowy

Powstało Geocentrum Polska
W grudniu 2010 r. w Państwowym Insty-

tucie Geologicznym w Warszawie podpisano 
porozumienie o powołaniu Geocentrum Polska 
– organizacji zrzeszającej placówki naukowe 
i krajowe spółki surowcowe, która ma w więk-
szym stopniu wykorzystać ich potencjał w roz-
wiązywaniu kluczowych problemów paliwowo-
energetycznych i surowcowych. W pierwszym 
etapie działalności Geocentrum widzi przed 
sobą takie zadania jak:

– badania i nowe technologie w zakresie 
wydobycia gazu ziemnego, ropy nafto-
wej i miedzi

– składowanie dwutlenku węgla w głębo-
kich strukturach geologicznych

– bezpieczny rozwój energetyki jądrowej
Inicjatorem idei Geocentrum jest PIG, który 

jako placówka naukowo-badawcza, a jedno-
cześnie jednostka pełniąca rolę państwowej 
służby geologicznej będzie liderem tego ugru-
powania, pozostali uczestnicy to AGH, IGNiG, 
Instytut Morski, Uniwersytet Marii Curie-Skło-
dowskiej, KGHM, PGNiG i PGE Bełchatów. Lista 
nie jest zamknięta, w przyszłości nowe centrum 
naukowo-przemysłowe zapewne będzie zrze-
szało więcej ośrodków naukowych i firm surow-
cowych.

OPEC utrzymuje limity 
wydobycia ropy

Kolejne spotkanie członków OPEC nie przy-
niosło zmian w ustalonym poziomie produkcji 
ropy naftowej. Delegaci zebrani 11 grudnia 
2010 r. na 158 Nadzwyczajnej Konferencji ob-

radującej w Quito w Ekwadorze uznali, że ak-
tualny stan zapasów oraz zakłócenia na rynkach 
finansowych nie zapowiadają zwiększonego 
popytu na ropę, a tym samym nie ma uzasad-
nienia do zmiany limitów wydobycia.

Zapowiedź nowej strategii 
Forum Eksporterów Gazu

Głównym problemem skupiającym uwa-
gę członków Forum Krajów Eksporterów Gazu 
(GECF-Gas Exporting Countries Forum) jest 
znaczny spadek cen gazu ziemnego obser-
wowany od 2008 r. W stolicy Kataru Dauha 
2 grudnia 2010 r. zebrali się przedstawiciele 
11 państw (Algieria, Boliwia, Egipt, Gwinea 
Równikowa, Iran, Katar, Libia, Nigeria, Rosja, 
Trynidad i Tobago i Wenezuela), zgrupowanych 
w Forum. W przygotowywanej 5-letniej strate-
gii Forum istotna jest propozycja nowej formuły 
cenowej, gdzie cena gazu ziemnego nie będzie 
już powiązana z ceną ropy naftowej. Dyskuto-
wano także nad nowymi przepisami Unii doty-
czącymi energetyki, a przede wszystkim nad III 
pakietem energetycznym zobowiązującym kraje 
członkowskie do rozdzielenia koncernów ga-
zowniczych na część produkcyjną i część dystry-
bucyjną. Min. energetyki Rosji Siergiej Szmatko 
sugerował, aby Komisja Europejska konsulto-
wała wprowadzanie tego typu aktów prawnych 
z GECF. Nowym przewodniczącym Forum został 
Sameh Fahma, egipski minister ds. energii. Po-
przednie spotkanie GECF odbyło się w kwietniu 
2010 r. w Oranie.

Priorytety UE w dziedzinie 
polityki energetycznej

Zagadnienia polityki energetycznej Unii Eu-
ropejskiej będą przedmiotem dyskusji podczas 
pierwszego szczytu UE w sprawie energii, który 
jest zaplanowany na 4 lutego 2011 r. Komi-
sja Europejska określiła priorytety w zakresie 
energii na najbliższe 10 lat i zarys działań oraz 
niezbędnych wniosków legislacyjnych. Główne 
cele strategii energetycznej przedstawiają się 
następująco:

– oszczędność energii – tu Komisja chce 
skoncentrować się na dwóch sektorach, 
w których możliwości oszczędności są 
największe, czyli na transporcie i bu-
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downictwie. Finansowanie remontów 
i przedsięwzięć zmniejszających zużycie 
energii przez właścicieli domów i inwe-
storów ma być ułatwione poprzez wpro-
wadzenie zachęt inwestycyjnych. Ważną 
rolę mają odgrywać certyfikaty efektyw-
ności energetycznej dla przemysłu.

– powstanie ogólnoeuropejskiego zinte-
growanego rynku energii. W pierwszym 
etapie, do roku 2015, zlikwidowana bę-
dzie izolacja poszczególnych państw. Re-
alizacja najważniejszych strategicznych 
projektów unijnych ma być przyspieszo-
na przez wprowadzenie uproszczonych 
pozwoleń na budowę i określenie mak-
symalnego okresu, w jakim ostateczne 
zezwolenie powinno być wydane.

– koordynacja polityki energetycznej wo-
bec państw trzecich. Partnerzy, szcze-
gólnie kluczowi partnerzy, będą zachę-
cani do uczestnictwa w rynku energii UE 
w ramach Traktatu o Wspólnocie Energe-
tycznej. Rozszerzona będzie współpraca 
z Afryką w tej dziedzinie.

– dążenie do przywództwa Europy w zakre-
sie technologii energetycznych i innowacji. 
Główne projekty mające wpływ na kon-
kurencyjność to nowe technologie prze-
chowywania energii elektrycznej, badania 
drugiej generacji biopaliw i promocja 
oszczędności energii na obszarach miej-
skich pod hasłem „inteligentne miasta”.

– promocja nowych systemów porówny-
wania cen, przejrzystego fakturowania 
i ułatwień w zmianie dostawcy energii, 
co ma zachęcić konsumentów do aktyw-
ności w gospodarowaniu energią.

Gazociąg OPAL dotarł 
do granicy Czech

Gazociąg OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbin-
dungs-Leitung) o długości 470 km i średnicy 
1400 mm będzie rozprowadzać gaz ziemny 
z gazociągu Nord Stream. Obecnie prace kon-
centrują się na stacji odbioru gazu Lubmin na 
wybrzeżu Bałtyku i na tłoczni Baruth na południe 
do Berlina. Ułożono już ok. 400 km rur i gazo-
ciąg dotarł do Olbernhau na granicy czesko-nie-
mieckiej. Planowany termin oddania do eksplo-
atacji w październiku 2011 r. nie jest zagrożony. 
Zdolność przesyłowa rurociągu wyniesie 36 mld 
m3 gazu rocznie. Głównym inwestorem nowego 
połączenia jest Wingas (80% udziałów), spółka 
BASF (50,02%) i Gazpromu (49,98%). Drugim 

nowym połączeniem odbierającym gaz z Nord 
Stream będzie gazociąg NEL łączący Greifswald 
i Rehden w Dolnej Saksonii, również budowany 
przez Wingas.

Złoże Spanish Point 
w basenie Porcupine

Dopiero po 23 latach od pierwszych wy-
ników złożowych podjęto rozpoznanie akumu-
lacji gazu ziemnego i kondensatu w basenie 
Porcupine, ok. 200 km na zachód od wybrzeża 
Irlandii. W 1981 r. Phillips Petroleum w otworze 
35/8-2 przewiercił horyzont w górnojurajskich 
piaskowcach, z którego uzyskano przypływ 
141 tys. m3/d gazu i 136 t/d kondensatu (łącz-
nie ok. 245 t/d równoważnika ropy naftowej). 
Głębokość wody w tym miejscu wynosi 400 m. 
Odkrycie nazwane Spanish Point nie było wtedy 
dalej badane ze względu na brak infrastruktu-
ry i niewielkie zapotrzebowanie na gaz ziemny 
w Irlandii w tym okresie. W 2004 r. po przejęciu 
koncesji przez irlandzką firmę Providence Resou-
rces plc przeprowadzono prace studialne, a na-
stępnie w 2009 r. wykonano zdjęcie sejsmiczne 
3-D o powierzchni 300 km2. Interpretacja badań 
sejsmicznych w połączeniu z dodatkowymi 
analizami rdzeni i modelowaniem strukturalno-
złożowym stanowiła podstawę do nowej oceny 
zasobów i opracowania koncepcji zagospoda-
rowania. Przewiduje ona odwiercenie od 6 do 
14 poziomych otworów ze szczelinowaniem. 
Szacunki zasobów dokonane w dwóch warian-
tach podają wielkość zasobów geologicznych 
na 27-69,4 mln t równoważnika ropy naftowej 
i zasobów wydobywalnych na 13,6-27 mln t 
równoważnika ropy naftowej. Produkcja może 
osiągnąć 7 mln m3/d gazu i 4080 t/d kondensa-
tu (łącznie 9790 t/d równoważnika ropy nafto-
wej). Dyrektor Providence Resources plc określił 
obiekt Spanish Point jako „śpiącego olbrzyma”. 

Blokada nowych koncesji 
w Zatoce Meksykańskiej

W marcu 2010 r. prezydent Barack Obama 
zapowiedział otwarcie dla poszukiwań Zatoki 
Meksykańskiej i innych wód przybrzeżnych. 
Tymczasem 1 grudnia 2010 r. sekretarz spraw 
wewnętrznych Ken Salazar ogłosił decyzję rządu 

o zawieszeniu wydawania nowych koncesji na 
wiercenia we wschodniej części Zatoki Meksy-
kańskiej przynajmniej do roku 2017. Uzasad-
niając decyzję K. Salazar stwierdził, że „wyciek 
ropy z platformy Deepwater Horizon był waż-
ną lekcją, którą musimy starannie przemyśleć 
i skoncentrować się na stworzeniu zaostrzonych 
regulacji. Jednocześnie skorygowaliśmy nasz 
program z marca i skierujemy nasze środki na 
aktywne obszary koncesyjne. Zmieniona stra-
tegia ma w sposób wnikliwy i odpowiedzial-
ny uwzględniać potrzeby energetyczne kraju 
i ochronę oceanów i społeczności zamieszkują-
cych wybrzeża”. Szef American Petroleum Insti-
tute Jack Gerard skrytykował nowe rozporządze-
nie wskazując na konsekwencje w postaci utraty 
dziesiątków tysięcy miejsc pracy, miliardowych 
strat dla budżetu i zwiększenia uzależnienia od 
importu nośników energii. Sekretarz K. Salazar 
powiedział, że w Zatoce Meksykańskiej jest ob-
szar 117 tys. km2 objęty koncesjami, ale nie zo-
stał jeszcze rozpoznany i przygotowany do eks-
ploatacji. Wiercenia powinny być skierowane na 
rejony Zatoki Cooka na Alasce, Morze Czukockie 
i Morze Beauforta.

Koniec monopolu Pemexu
Zmniejszające się wydobycie ropy naftowej 

w Meksyku, które spadło z 462 tys. t/d ropy 
w 2004 r. do 340 tys. t/d w 2010 r. było praw-
dopodobnie głównym powodem zakończenia 
długoletniego monopolu państwowego koncer-
nu Petroleos Mexicanos (Pemex). Sąd Najwyższy 
Meksyku zezwolił na udzielanie koncesji nafto-
wych prywatnym firmom krajowym i zagranicz-
nym. Dyrektor Pemexu Juan Jose Suarez-Coppel 
powiedział, że trzy pierwsze złoża zostaną wy-
stawione w przetargu w I kwartale 2011 r.

Greenpeace okupuje 
platformę wiertniczą

Przed szczytem klimatycznym ONZ w Can-
cun Greenpeace domaga się, aby „Stany Zjedno-
czone zaprzestały wykorzystywania niebezpiecz-
nych źródeł energii takich, jak paliwa kopalne 
i energia jądrowa i zastąpienie ich czystą, odna-
wialną energią i efektywnymi technologiami”. 
Aby wywrzeć dodatkowy nacisk na uczestników 
szczytu, działacze Greenpeace rozpoczęli okupa-
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cję platformy Centenario wyczarterowanej przez 
Pemex. Akcja opóźni (na jak długo?) rozpozna-
nie złoża Cinturion Plegado Perdido położonego 
u wybrzeży stanu Veracruz. 

Trwają poszukiwania 
wokół Falklandów

Na początku grudnia ub. roku firma Desire 
Petroleum plc poinformowała o przewierceniu 
w otworze 15/15-2 Rachel North pakietu pia-
skowców i łupków z obecnością węglowodorów 
o łącznej miąższości 349 m (interwał 2621-2970 
m). Wiercenie osiągnęło głębokość 3052 m. 
Miąższość netto wielohoryzontowej serii pro-
duktywnej wynosi 57 m. Horyzont o największej 
miąższości ma 8 m i wykazuje porowatość 20%. 
W sumie wyniki określono jako zachęcające 
i przewidziano analizy próbek, aby uzyskać wię-
cej informacji o jakości skał zbiornikowych, nasy-
ceniu i płynach złożowych. Jednak 4 dni później 
okazało się, że analizy wody złożowej wykazały 
niższe zasolenie, zaś skorygowane profilowanie 
otworowe stwierdziło zawodnienie horyzontu 
piaszczystego. Ostatecznie otwór został za-
mknięty i zlikwidowany. Mimo wszystko Desire 
planuje kontynuację poszukiwań w rejonie pół-
nocnych Falklandów. Rozwiercany ma być obiekt 
Dawn/Jacinta, niezależny od Rachel.

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 
GECF, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial 
Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, PIG, Rapid, 

Rigzone, rp.pl, World Oil.

LOTOS uruchomił 
drugi hydrokraking

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS ruszyła 
właśnie produkcja na jednej z najbardziej za-
awansowanych technologicznie instalacji zbu-
dowanych w ramach Programu 10+ – insta-
lacji hydrokrakingu, czyli tzw. MHC (ang. Mild 
Hydrocracking). Oznacza to wzrost pogłębio-
nego przerobu ropy naftowej, a tym samym 
stopniowe zwiększanie marży rafineryjnej.

W gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS uru-
chomiona została nowa instalacja zbudowana 
w ramach Programu 10+. Głównym zadaniem 
MHC jest pogłębienie przerobu ropy naftowej 
i uzyskanie z każdej baryłki ropy większej ilo-
ści produktów najwyższej jakości, a właśnie ten 
parametr charakteryzuje najnowocześniejsze 
rafinerie w Europie i na świecie. To druga insta-
lacja hydrokrakingu funkcjonująca w gdańskiej 
rafinerii. Pierwsza została oddana do użytku 
w roku 2000.

– Po pomyślnym zakończeniu testów i roz-
ruchu zgodnie z planem, instalacja MHC roz-
poczęła pracę operacyjną. Pojawiły się właśnie 
pierwsze produkty – benzyny, nafta, olej na-
pędowy i hydrowax. Moce produkcyjne nowej 
instalacji wynoszą 260 t/h. – powiedział Marek 
Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. 
produkcji i rozwoju Grupy LOTOS S.A.

Program 10+, który pozwala na zwiększe-
nie przerobu ropy naftowej w gdańskiej rafinerii 
o 75% dobiega już końca. Oprócz wspomniane-
go MHC działają już m.in.: instalacja odsiarcza-
nia olejów napędowych (HDS), wytwórnia wo-
doru (HGU), zintegrowana instalacja destylacji 
ropy naftowej (CDU/VDU) oraz zmodernizowa-
na oczyszczalnia ścieków. Pozostała do urucho-
mienia ostatnia instalacja rozpuszczalnikowego 
odasfaltowania (ROSE).

– Obecnie, zgodnie z harmonogramem, 
prowadzimy prace rozruchowe na instalacji 
ROSE. Komercyjne uruchomienie tej instalacji 
przewidujemy na koniec lutego br.– powiedział 
Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy 
rafinerii Grupy LOTOS S.A. – To ostatni z 50 pro-
jektów zrealizowanych w ramach 10+ – dodał 
Z. Paszkowicz.

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, 
w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka 
matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS 
Petrobaltic (prowadzi wydobycie ropy naftowej 
i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście 
spółek córek spod znaku LOTOS. Zatrudnienie 
w grupie kapitałowej na koniec września 2010 
r. wyniosło 4994 osoby. Po trzech kwartałach 
2010 r. przychody ze sprzedaży LOTOSU wzrosły 
do poziomu 14 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 
35% rok do roku. W ww. czasie zysk operacyjny 
koncernu wyniósł blisko 540 mln zł i był większy 
o 52% w porównaniu do analogicznego okresu 
ubr. W samym III kwartale 2010 r. zysk netto 
z działalności kontynuowanej wyniósł 1.051 
mln zł i był wyższy o ponad 81% w stosunku do 
III kwartału 2009 r. 

Paliwa za 9 miliardów 
Około 9 mld zł – tyle będzie warta sprzedaż 

paliw Grupy LOTOS S.A. międzynarodowym 
koncernom prowadzącym działalność detalicz-
ną na polskim rynku. Umowa z BP Polska S.A. 
to kolejny tak duży kontrakt na rok 2011.

Dzięki podpisanemu porozumieniu LOTOS 
w tym roku nadal będzie ważnym dostawcą 
benzyn  i oleju napędowego dla sieci stacji BP 
w Polsce. Umowa została zawarta na czas okre-
ślony od 10 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 
2011 roku, a jej szacunkowa wartość wynosi 
1,7 mld złotych. 

To kolejna umowa na dostawy paliw 
płynnych dla sieci zagranicznych koncernów 
operujących w kraju. Wcześniej LOTOS zawarł 
umowy z Shell Polska Sp. z o.o. (szacunkowa 
wartość 4 mld zł). Stale w mocy jest również 
umowa zawarta 20 listopada 2008 r. pomiędzy 
Grupą LOTOS S.A. a Statoil Poland Sp. z o.o. 
dotycząca dostaw przez polski koncern paliw 
płynnych. Porozumienie zawarto wówczas do 
końca 2011 r., z możliwością jego przedłużenia 
do końca 2013 r. Szacunkowa trzyletnia wartość 
tej umowy wynosiła, w momencie podpisania 
kontraktu, 7 mld zł.

W rozpoczynającym się właśnie roku LOTOS 
będzie kontynuował również dostawy paliwa 
do sieci AS24.

Rośnie wartość kontraktów
W całym 2010 r. wartość kontraktów doty-

czących sprzedaży paliw produkowanych przez 
gdańską rafinerię koncernom operującym na 
rynku detalicznym wyniosła ok. 6,5 mld zł. Na-
tomiast kontrakty kontynuowane i nowo zawar-
te na rok 2011  to kwota ok. 9 mld  zł. 

Warto przypomnieć, że dzięki udanej reali-
zacji Programu 10 +, LOTOS znacznie zwiększył 
w 2010 r. przerób surowca oraz produkcję paliw, 
dzięki czemu koncern jest w stanie dostarczać 
dodatkowe wolumeny paliw na rynek. W całym 
2009 r. rafineria Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku 
przerobiła ok. 5,5 mln ton ropy. Dla porównania 
po 9 miesiącach 2010 r. przerób surowca wyniósł 
5,8 mln ton. W całym 2010 r. LOTOS zakłada 
przerób na poziomie ponad 8 mln ton. W samym 
tylko III kw. 2010 r. wolumen sprzedaży LOTOSU 
wyniósł ponad 2,3 mln ton produktów naftowych 
i był większy o ok. 12% w porównaniu z III kw. 
2009 r. Udział LOTOSU w rynku paliw ogółem 
zwiększył się w miesiącach styczeń-sierpień 
2010 r. do 29,5%. To o 1,2 punkt procentowy 
więcej w porównaniu z końcem 2009 r.
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Rekordowy kontrakt z Shellem 
4 miliardy złotych to wartość kontraktu 

na dostawy paliw, które Grupa LOTOS S.A. 
zrealizuje na rzecz firmy Shell Polska Sp. z o.o. 
w 2011 r.

Dzięki podpisanemu porozumieniu LOTOS 
stanie się dominującym dostawcą benzyny PB95 
i oleju napędowego dla polskiej sieci stacji Shell 
w przyszłym roku. 

W całym 2010 r. wartość kontraktów do-
tyczących sprzedaży paliw produkowanych 
przez gdańską rafinerię koncernom operującym 
na rynku detalicznym wyniosła ok. 6,5 mld zł. 
Natomiast kontrakty kontynuowane i nowo za-
warte na przyszły rok (łącznie z umową zawartą 
z Shell Polska) to kwota ok. 7 mld zł.

Warto przypomnieć, że dzięki udanej rea-
lizacji Programu 10 +, LOTOS znacznie zwięk-
szył w 2010 r. przerób surowca oraz produkcję 
paliw, dzięki czemu koncern jest w stanie do-
starczać dodatkowe wolumeny paliw na rynek. 
W całym 2009 r. rafineria Grupy LOTOS S.A. 
w Gdańsku przerobiła ok. 5,5 mln ton ropy. Dla 
porównania po 9 miesiącach tego roku przerób 
surowca wyniósł 5,8 mln ton. W całym 2010 r. 
LOTOS zakłada przerób na poziomie ok. 8 mln 
ton. W samym tylko III kw. 2010 r. wolumen 
sprzedaży LOTOSU wyniósł ponad 2,3 mln ton 
produktów naftowych i był większy o ok. 12% 
w porównaniu z III kw. 2009 r. Udział LOTOSU 
w rynku paliw ogółem zwiększył się w mie-
siącach styczeń-sierpień 2010 r. do 29,5%. To 
o 1,2 punkt procentowy więcej w porównaniu 
z końcem 2009 r.

LOTOS zamówił sejsmikę 
dla koncesji PL 503

 
LOTOS Exploration & Production Norge AS 

– spółka zależna LOTOS Petrobaltic – zawarła 
z firmą Bergen Oilfield Services AS kontrakt 
na wykonanie badań sejsmicznych 3D dla 
koncesji PL 503, położonej w południowej 
części Morza Północnego. 

LOTOS Norge występuje w roli operatora 
koncesji PL 503. 

– Wykonanie badań przewidujemy latem 
przyszłego roku – mówi Stig Bergseth, explo-
ration manager LOTOS Norge – Analizą objęty 
zostanie obszar morski o powierzchni ponad 1,5 
tysiąca km2. 

Wartość kontraktu wynosi ponad 60 mln 
NOK.

Oprócz LOTOS Norge udziałowcami w kon-
cesji PL 503 są firmy Edison International Spa, 
Skagen 44 AS i 4seaEnergy AS, z których każda 
posiada 25% udziałów w ww. koncesji.

Udziały i status operatora w koncesji PL 
503 przyznano LOTOS Norge w ramach rundy 
licencyjnej APA 2008. Łączna powierzchnia kon-
cesji wynosi blisko 980 tys. km2 przy głębokości 
wody wynoszącej 100 m

Spółkę LOTOS Exploration & Production 
Norge AS, w całości zależną od LOTOS Petro-
baltiku, powołano do życia we wrześniu 2007 r. 
Kieruje nią Henrik Carlsen – przez ponad trzy-
dzieści lata związany z koncernem Statoil, 
z którym realizował wiele istotnych projektów 
rozwojowych z obszaru wydobycia ropy nafto-
wej i gazu. Główny zadaniem firmy jest pozy-
skiwanie dla grupy kapitałowej LOTOS udziałów 
w projektach poszukiwawczo-wydobywczych 
realizowanych na Norweskim Szelfie Konty-
nentalnym. LOTOS Norge posiada aktualnie 7 
koncesji (6 poszukiwawczych i 1 wydobywczą). 
W 3 z nich spółka jest operatorem, czyli firmą 
wiodącą w całym procesie zagospodarowania 
złoża. Najbardziej zaawansowane prace prowa-
dzone są na złożu Yme, zlokalizowanym na M. 
Północnym, gdzie w przyszłym roku planowane 
jest uruchomienie produkcji ropy naftowej.

Marcin Zachowicz, 
Rzecznik prasowy 

Grupa LOTOS S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. i eustream a.s. 
badają możliwość budowy 
gazociągu Polska – Słowacja 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. oraz eustream a.s. (słowacki 
operator systemu przesyłowego) podpisały 
list intencyjny w zakresie współpracy doty-
czącej możliwości budowy gazociągu Polska 
– Słowacja. 

„Nawiązanie współpracy ze słowackim ope-
ratorem systemu przesyłowego jest elementem 
strategii realizowanej przez GAZ-SYSTEM S.A. 
w zakresie aktywnego uczestnictwa naszej spół-
ki w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów 
w Europie Środkowej. Analizowane połączenie 
Polska – Słowacja mogłoby stanowić element 
Korytarza Północ-Południe, który stworzyłby 
między innymi możliwość korzystania z termi-
nalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego 

(LNG) w Świnoujściu odbiorcom z Europy Środ-
kowej z wykorzystaniem polskiej infrastruktury 
przesyłowej. W tym celu rozbudowywany jest 
także krajowy system przesyłu gazu. Do 2014 
roku spółka wybuduje ponad 1000 km nowych 
gazociągów, które stworzą możliwość przesyłu 
większych ilości gazu w naszym kraju” – powie-
dział Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM 
S.A.

„Rozwijanie współpracy z krajami sąsiadu-
jącymi było jednym z priorytetów Eustream od 
kiedy spółka rozpoczęła działalność jako nieza-
leżny operator systemu przesyłowego w 2006 
roku. Projekt połączenia pomiędzy Słowacją 
i Polską wzmocni integrację europejskich sieci 
gazowych.  Cieszymy się z tego wspólnie pod-
jętego z naszymi polskimi partnerami kroku. 
Badania będą koordynowane przez strony tak, 
aby ten dodatkowy odcinek Korytarza Północ-
Południe (gazociąg Polska – Słowacja), łącznie 
z połączeniem  słowacko-węgierskim wspierał 
rynek i zwiększał bezpieczeństwo dostaw gazu 
w krajach V4+” – podkreślił Antoine Jourdain, 
prezes Zarządu eustream a.s. 

Firmy uzgodniły, że zostanie powołana gru-
pa robocza z udziałem przedstawicieli obydwu 
operatorów, która będzie odpowiedzialna za 
przygotowanie technicznych, ekonomicznych, 
środowiskowych i prawnych analiz dotyczących 
budowy połączenia Polska-Słowacja. Efektem  
tych prac będzie przygotowanie studium wy-
konalności i określenie warunków biznesowych 
dla realizacji  połączenia Polska - Słowacja. Dal-
sze decyzje w zakresie rozwoju tego projektu 
zostaną podjęte w 2012 roku. 

Spółki planują również wspólnie ubiegać 
się o dofinansowanie z funduszy Unii Europej-
skiej w zakresie wsparcia planowanych prac 
analitycznych. 

Gazociąg Rembelszczyzna 
– Gustorzyn – decyzja 
lokalizacyjna wydana

22 grudnia 2010 r. wojewoda mazowie-
cki, Jacek Kozłowski, wydał decyzję o ustaleniu 
lokalizacji mazowieckiego odcinka gazociągu 
Rembelszczyzna – Gustorzyn. Decyzja podlega 
natychmiastowej wykonalności. 

Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn 
o długości 176 km będzie przebiegał przez wo-
jewództwa kujawsko – pomorskie i mazowie-
ckie. Odcinek mazowiecki - liczący ok. 135 km 
– zlokalizowany zostanie na terenie powiatów: 
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płockiego (od granicy gminy Brudzeń Duży), 
płońskiego, nowodworskiego i legionowskiego 
(do gminy Nieporęt). Powstanie gazociągu po-
prawi bezpieczeństwo przesyłu gazu w centralnej 
Polsce i pozwoli na transport zwiększonych ilości 
gazu pochodzących z nowych źródeł, m.in. termi-
nalu LNG w Świnoujściu. Obecnie dla gazociągu 
Rembelszczyzna–Gustorzyn opracowywana jest 
dokumentacja projektowa. Termin zakończenia 
projektu budowlanego i wykonawczego wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę przewi-
dziany jest na kwiecień 2011 r. Zakończenie bu-
dowy gazociągu planowane jest w 2014 r. 

Szacunkowa wartość netto całej inwestycji 
wynosi ponad 628 mln zł. Ponad 121 mln zł 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn powsta-
je jako inwestycja towarzysząca terminalowi 
do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
w Świnoujściu, który pozwoli na odbiór do 5 
mld m3 gazu ziemnego rocznie, z możliwością 
rozbudowy do 7,5 mld m3.

Decyzja lokalizacyjna dla 
gazociągu Świnoujście – Szczecin

20 grudnia 2010 r. wojewoda zachodnio-
pomorski, Marcin Zydorowicz, wydał decyzję 
o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji budowy 
gazociągu przesyłowego relacji Świnoujście 
– Szczecin.

Budowa gazociągu Świnoujście – Szcze-
cin jest związana z powstającym terminalem 
do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) 
w Świnoujściu. Stanowi również element roz-
woju regionalnej infrastruktury przesyłowej 
w krajach basenu Morza Bałtyckiego (Baltic In-
terconnection). Inwestycja zostanie zakończona 
w 2013 roku.

Gazociąg przesyłowy o długości około 80 
kilometrów i średnicy 800 mm połączy terminal 
LNG z krajową siecią gazociągów i pozwoli na 
przesył surowca do dowolnych odbiorców na 
terenie całej Polski. Jego trasa przebiegać będzie 
przez pięć gmin województwa zachodniopo-
morskiego: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, 
Stepnica oraz Goleniów. 

Realizacja projektu jest dofinansowana ze 
środków pochodzących z unijnego programu 
„European Energy Programme for Recovery” 
(EEPR), który ma przyczynić się do podniesienia 
bezpieczeństwa energetycznego krajów człon-
kowskich UE.

GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudowanie 
do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów 
przesyłowych. Strategiczne gazociągi powstaną 
w północno-zachodniej i środkowej Polsce oraz 
na Dolnym Śląsku. Będą to połączenia: Szcze-
cin-Lwówek, Świnoujście – Szczecin, Szczecin – 
Gdańsk, Włocławek – Gdynia, Rembelszczyzna 
– Gustorzyn, Gustorzyn – Odolanów, Taczalin 
– Radakowice – Gałów, Jeleniów – Dziwiszów.

GAZ-SYSTEM S.A. odpowiada też za rea-
lizację połączeń międzysystemowych. Oprócz 
rozbudowy połączenia w Lasowie na granicy 
polsko-niemieckiej, którego zdolność przesyło-
wa zostanie zwiększona do 1,5 mld m sześc. 
rocznie, GAZ-SYSTEM S.A. buduje interkonektor 
do Czech, który będzie drugim połączeniem 
międzysystemowym Polski z systemem gazow-
niczym Unii Europejskiej. Umożliwi on na obec-
nym etapie przesył ok. 0,5 mld metrów sześc. 
gazu ziemnego rocznie. 

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi również prace 
przygotowawcze nad projektem podmorskiego 
połączenia systemów przesyłowych Polski i Da-
nii, tj. Gazociągu Bałtyckiego/Baltic Pipe. 

Wiele z realizowanych przez GAZ-SYSTEM 
S.A. projektów strategicznych uzyskało dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej. Spółka jest benefi-
cjentem następujących programów unijnych na 
łączną kwotę prawie 1,7 mld zł: EEPR (European 
Energy Programme for Recovery), TEN-E (Trans-
European Networks – Energy), Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka i Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy 

GAZ-SYSTEM S.A.

Rok wytężonej pracy nad 
terminalem LNG w Świnoujściu

Budowa terminalu LNG o kilka miesięcy 
wyprzedza harmonogram. Generalny Reali-
zator Inwestycji prowadzi właśnie ostatnie 
badania gruntu przed rozpoczęciem inten-
sywnych robót ziemnych. Wkrótce spodzie-
wane są pierwsze transze dotacji ze środków 
Unii Europejskiej. Rok 2010 był dla projektu 
przełomowy, obfitował w kluczowe wyda-
rzenia i decyzje.

Budowa pierwszego w Europie Środkowej 
terminalu LNG to nie tylko znaczące przedsię-
wzięcie techniczne, ale również gospodarcze. 
Szybkie tempo realizacji projektu zależy przede 

wszystkim od perfekcyjnego przygotowania 
jego budżetu. Najistotniejszą z punktu widzenia 
polskich podatników kwestią było zapewnienie 
inwestycji stabilnego, solidnego i możliwie naj-
tańszego finansowania. Zadanie to zrealizowa-
ne zostało z nawiązką. Zgodnie z podpisanymi 
umowami i otrzymanymi deklaracjami, spółka 
Polskie LNG S.A. (PLNG) mogłaby liczyć na bu-
dżet w wysokości 6 mld zł. Tymczasem koszt 
inwestycji wynosi niespełna 3 mld zł.

– Kluczowym wyzwaniem jest dla nas obec-
nie zapewnienie optymalnej struktury finanso-
wej. Przede wszystkim zabiegamy o dotacje z in-
stytucji europejskich. Są one bezzwrotne, dzięki 
czemu znacząco obniżają koszt, jaki ponosi stro-
na polska. Następnie należy określić najbardziej 
korzystny podział pomiędzy wkładem własnym 
a kredytem bankowym, który spłacany będzie 
w przyszłości ze środków wypracowanych przez 
działający terminal – wyjaśnia Zbigniew Rap-
ciak, prezes Zarządu Polskiego LNG S.A.

W 2010 r. Komisja Europejska przyznała 
spółce Polskie LNG 55 mln euro w ramach Pro-
gramu Recovery (Europejski program energe-
tyczny na rzecz naprawy gospodarczej). PLNG 
złożyło także wniosek o dofinansowanie projek-
tu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko (POIiŚ) – do Instytutu Nafty 
i Gazu, pełniącego rolę Instytucji Wdrażającej. 
Ostateczna decyzja w tej sprawie i podpisanie 
umowy planowane jest na styczeń 2011 r.

Skonstruowanie budżetu projektu po-
zwoliło na wyłonienie i podpisanie umowy 
z Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI). 
Z rywalizacji o tak pożądany kontrakt zwycię-
sko wyszło konsorcjum Saipem-Techint-PBG. 
Jego uczestnicy mają za sobą doświadczenia 
z budowy kilkunastu terminali LNG na całym 
świecie. Przygotowany na zlecenie PLNG teren 
inwestycji został przekazany GRI 17 września 
br. Od tego momentu firmy przygotowały pełne 
zaplecze budowy oraz przeprowadziły serię do-
datkowych badań gruntu. Zamówiona została 
również specjalna stal niklowa do budowy krio-
genicznych zbiorników na LNG. W I kwartale 
2011 r. ruszą intensywne prace ziemne, a na-
stępnie położone zostaną fundamenty zbiorni-
ków gazu.

Równocześnie realizowane były pierwsze 
zobowiązania finansowe. Polskie LNG wypłaci-
ło konsorcjum w dwóch ratach kwotę 295 mln 
zł, czyli zaliczkę w wysokości 10 proc. wartości 
budowy terminalu. Spółka zawarła także - nie-
spotykaną wcześniej na polskim rynku - umo-
wę ubezpieczeniową z konsorcjum, na czele 
którego stoi PZU SA. Pakiet polis o wartości 4,5 
mld zł obejmuje nie tylko proces wznoszenia 
obiektu, ale również ryzyka związane z trans-
portem jego elementów oraz ewentualność 
utraty przychodów.
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W mijającym roku podjęta została także 
decyzja o olbrzymim znaczeniu nie tylko dla 
funkcjonowania terminalu, ale dla całej bran-
ży LNG. Dzięki współpracy PLNG, Akademii 
Morskiej w Szczecinie i Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie, powstanie Europejskie 
Centrum Szkolenia LNG. Jego absolwenci mogą 
w przyszłości zasilić kadry podobnych obiek-
tów na całym świecie. Tego rodzaju ośrodki 
naukowo-dydaktyczne są bowiem wyjątkowo 
nieliczne. Polska placówka będzie dopiero trze-
cią i zarazem najnowocześniejszą w Europie. 
Tymczasem na naszym kontynencie działa już 
19 terminali LNG.

Zrealizowanie w mijającym roku wszystkich 
zadań umożliwiających rozpoczęcie właściwej 
budowy terminalu daję gwarancję, że obiekt 
będzie gotowy na 30 czerwca 2014 r. Kilka mie-
sięcy wcześniej terminal LNG w Świnoujściu bę-
dzie już zdolny do ostatecznych testów, w tym 
do odbioru próbnych dostaw LNG.

Justyna Bracha-Rutkowska 
Rzecznik prasowy
Polskie LNG S.A.

Rekord wierceń PNiG Kraków
Rekord w głębokości wierceń za ropą i ga-

zem został w Kazachstanie ustanowiony przez 
firmę Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków. 

Świder krakowskich wiertników dotarł do 
głębokości 7050 metrów! To najgłębszy otwór 
wywiercony nie tylko w Kazachstanie, ale w ca-
łej Azji Centralnej. Otwór nazywa się Tasym Jugo 
– Wostocznyj – 1 i został wykonany na zlecenie 
kazachskiego operatora North Caspian Oil Deve-
lopment LLP, z którym PNIG Kraków podpisało 
kontrakt w lutym tego roku.

Firma NCOD zakontraktowała do prac wiert-
niczych jedno z największych w Azji Centralnej 
urządzeń wiertniczych.  Urządzenie Midco, na 
potrzeby tego kontraktu niedawno przeszło 
całkowity upgrading, co znacznie zwiększyło 
prędkość wiercenia i konkurencyjność tego 
urządzenia na międzynarodowym rynku serwi-
sów wiertniczych.

Na sukces polskiej firmy największy wpływ 
miała niezwykle sprawna i świetnie wyszkolona 
załoga PNIG Kraków. Zarówno pracownicy pol-

scy, jak i kazachscy, dołożyli wszelkich starań, aby 
wiercenie odbyło się terminowo i bezawaryjnie. 

Dla PNIG Kraków osiągnięta obecnie głębo-
kość, to także nowy rekord w historii firmy. Po-
przedni sukces miał miejsce w Indiach, u podnó-
ża Himalajów, gdzie polscy wiertnicy odwiercili 
otwór o głębokości 6 731 metrów. 

PNIG Kraków jest firmą wiertniczą, któ-
ra pracuje na rynkach: Polski, Czech, Ukrainy, 
Kazachstanu, Pakistanu, Mozambiku i Ugandy. 
Zatrudnia 1300 pracowników. 

Agnieszka Sioła 
Pełnomocnik ds. Komunikacji i CSR 

Orlen sprzeda BP paliwa 
za 5,5 mld złotych 

PKN ORLEN podpisał z BP Europa SE 
największy w historii relacji handlowych obu 
firm kontrakt na hurtowe dostawy paliw na 
rynek polski. Jednocześnie jest to najwyższy 
pod względem wartości kontrakt na paliwa 
zawarty w tym roku w Polsce. Wartość umo-
wy wynosi 5,5 mld złotych.

W sumie tegoroczne kontrakty PKN OR-
LEN z zagranicznymi sieciami stacji na sprze-
daż paliw, tylko w Polsce wynoszą około 9 
mld złotych. Poza umową z BP, w pierwszych 
dniach stycznia Koncern zawarł umowy z Lu-

koil Polska i Statoil Polska o łącznej wartości 
2,4 mld złotych. Umowy handlowe z BP oraz 
Statoil stanowią kontynuację współpracy 
z roku ubiegłego, natomiast kontrakt z Lukoil 
Polska oznacza wznowienie współpracy po 
rocznej przerwie. Koncern na bazie 3-letniej 
umowy podpisanej w roku 2008, kontynuuje 
również współpracę z fińskim Neste.

- Umowa potwierdza, że jesteśmy najlep-
szym partnerem dla znaczących operatorów 
na polskim rynku paliwowym. Cieszę się, że 
nasi kontrahenci doceniają wysoką jakość 
produktów PKN ORLEN, płynność dostaw, 
a także naszą rozbudowaną  infrastrukturę 
magazynową i przesyłową. Optymalnie wy-
negocjowane warunki handlowe gwarantują, 
że współpraca będzie korzystna dla obu stron 
– powiedział Jacek Krawiec, prezes Zarządu 
PKN ORLEN.

Sieć stacji paliwowych BP w Polsce liczy 
ponad 400 obiektów segmentu Premium. Jest 
to największy zagraniczny operator na polskim 
rynku paliw. PKN ORLEN będzie dominującym 
dostawcą paliw dla BP Polska w roku 2011. 
Współpraca obu firm na bazie rocznych umów 
ma już 10 letnią historię, a poziom obrotów 
wzrósł w tym okresie ponad czterokrotnie. 
Równocześnie BP Europa SE oddział w Niem-
czech jest jednym z dostawców paliw do sieci 
stacji „Star”, której właścicielem i operatorem 
jest spółka ORLEN Deutschland.

Centrum prasowe 
PKN Orlen

Autorzy rekordowego otworu Tasym Jugo – Wostocznyj – 1, czyli załoga urządzenia Midco w Kazachstanie 
Fot. arch. PNiG Kraków
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran krystyna Maciurzyńska

Kalendarium Jubileusze urodzinowe Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą 

Koleżanki i Koledzy

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

i stowarzyszeniowym.

07.01.2011 r. w Warszawie zmarł Kol. Mieczysław Kaczmarczyk 
Członek Honorowy Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego; w latach 1996 - 2004 
członek Zarządu Głównego SITPNiG; były prezes Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa SA oraz prezes Fundacji EKOGAZ.

11.01.2011 r. w Warszawie z inicjatywy SIMP i SITG odbyło się mię-
dzystowarzyszeniowe spotkanie konsultacyjne prezesów Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych poświęcone propozycji zmian w statucie Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

12.01.2011 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapituły Honoro-
wej Szpady SITPNiG, podczas którego rozstrzygnięto Konkurs o Honoro-
wą Szpadę SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wydziału Wiertnictwa 
Nafty i Gazu AGH oraz Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
w roku 2010.

18.01.2011 r. w Bóbrce odbyło się zebranie Głównej Komisji ds. 
Historii i Muzealnictwa. 
Omówione zostały sprawy:

– projektu ekspozycji w domu I .Łukasiewicza,
– uzupełnienia ekspozycji w innych pawilonach.

20.01.2011 r. na zaproszenie prezesa Federacji FSNT NOT w War-
szawskim Domu Technika odbędzie się spotkanie prezesów SNT. 
W programie spotkania zostaną omówione sprawy:

– propozycje zmian w statucie Federacji SNT,
– zmiana Prawa o Stowarzyszeniach proponowana przez Senat RP.

70 urodziny Henryk Gregorek 
z Oddziału SITPNiG w Gdańsku w dniu 01.01.2011 r.

70 urodziny Wojciech Świszcz 
z Oddziału SITPNiG we Wrocławiu w dniu 13.01.2011 r.

75 urodziny Zbigniew Werner 
z Oddziału SITPNiG w Łodzi w dniu 07.01.2011 r.

75 urodziny Barbara Czuma 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie w dniu 10.01.2011 r.

75 urodziny Krystyna Ryba 
z Oddziału SITPNiG w Sanoku w dniu 29.01.2011 r.

75 urodziny Maria Kościuch 
z Oddziału SITPNiG w Czechowicach w dniu 29.01.2011 r.

80 urodziny Janina Łukocz - Łuniewska 
z Oddziału SITPNiG w Czechowicach w dniu 02.01.2011 r.

80 urodziny Barbara Krach 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie w dniu 04.01.2011 r.

80 urodziny Zdzisław Gruszka 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie w dniu 04.01.2011 r.

80 urodziny Krystyna Bańdo 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie w dniu 30.01.2011 r.

7 stycznia 2011 r. zmarł kolega mgr inż. 
Mieczysław Kaczmarczyk – wieloletni członek 
Zarządu Głównego, członek honorowy Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego, który całe swoje życie zawodowe związał 
z górnictwem naftowym i gazownictwem (czło-
nek SITPNiG od 1958 r., nr leg 2850).

Urodził się 13 czerwca 1934 r. w Tarnow-
skich Górach. Ukończył Wydział Geologiczno-
Poszukiwawczy Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera 
z zakresu geofizyki. Pracę zawodową rozpoczął 
w 1956 r. w Przedsiębiorstwie Poszukiwań 
Geologicznych w Warszawie jako inżynier in-
terpretator. W latach 1958 – 1961 pracował 

Mgr inż. Mieczysław Kaczmarczyk nie żyje
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w Oddziale Geodezyjnym DOKP na stanowisku 
kontrolera, a w okresie 1961 – 1964 był zatrud-
niony w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa 
Naftowego w Krakowie  na stanowisku opera-
tora, a następnie kierownika grupy sejsmicznej. 
W 1966 r. objął kierownictwo Bazy Geofizyki 
Wiertniczej w Pile, skąd został powołany na sta-
nowisko naczelnego inżyniera w Przedsiębior-
stwie Geofizyki Przemysłu Naftowego w Toruniu. 
W 1967 r. objął stanowisko dyrektora naczelne-
go w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Nafty i Gazu 
w Pile, a w latach 1986 – 1992 sprawował 
funkcję dyrektora naczelnego Polskiego Górni-
ctwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie. 
Od 1992 r. aż do emerytury w 2006 r. był pre-
zesem założonej przez siebie Fundacji na Rzecz 
Rozwoju Gazownictwa w Polsce EKOGAZ.

Przez całe swoje życie zawodowe skutecz-
nie kierował pracami w zakresie poszukiwań 

ropy i gazu ziemnego, co przyczyniło się do od-
krycia licznych złóż węglowodorów. Od 1958 r. 
aktywnie działał w SITPNiG pełniąc odpowie-
dzialne funkcje we władzach naczelnych Sto-
warzyszenia. W latach 1992-1996 pełnił funk-
cję wiceprezesa Zarządu Głównego SITPNiG. 
Pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego 
Polskiego Narodowego Komitetu Światowych 
Kongresów Naftowych, był również członkiem 
władz ŚKN.

Organizował i współorganizował wiele 
krajowych i międzynarodowych konferencji na-
ukowo-technicznych, m.in. Międzynarodowych 
Sympozjów Geofizycznych. Organizował udzia-
łu delegacji polskiej w kolejnych Światowych 
Kongresach Naftowych i Światowych Kongre-
sach Gazowniczych. Jako wiceprezes Zarządu 
Głównego SITPNiG dał cenny wkład w rozwój 
i aktywizację działalności statutowej naszego 

Stowarzyszenia. Jako prezes Fundacji EKOGAZ 
ściśle współdziałał z władzami SITPNiG w zakre-
sie popularyzacji użytkowania gazu oraz rozwo-
ju gazownictwa, a także górnictwa naftowego 
w Polsce. Stale i skutecznie wspierał działalność 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go w Bóbrce oraz działalność popularyzacyjną 
w zakresie historii polskiego przemysłu nafto-
wego i gazowniczego.

Za swe zasługi kol. Mieczysław Kaczmar-
czyk był wielokrotnie wyróżniany odznacze-
niami państwowymi, stopniami zawodowymi, 
tytułami i odznakami honorowymi.

Trudno jest oswoić się z myślą, że odszedł  
człowiek, którego życie i działalność wniosły 
tak wiele w działalność górnictwa naftowego 
i gazownictwa, a także w działalność SITPNiG. 
Cześć Jego pamięci.

16 grudnia 2010 r. odbyło się w Krakowie IX 
w bieżącej kadencji posiedzenie Zarządu Główne-
go SITPNiG. Obradom ZG SITPNiG przewodniczył 
prezes SITPNiG kol. Michał Szubski.

Na wstępie zebrani chwilą zadumy uczci-
li zmarłego kol. Ryszarda Olfansa – członka 
Zarządu Głównego SITPNiG, prezesa Zarządu 
Oddziału SITPNiG we Wrocławiu. Kol. Stanisław 
Rychlicki – wiceprezes SITPNiG przechodząc 
do dalszej części posiedzenia powitał w gro-
nie Zarządu Głównego nowo wybraną prezes 
Oddziału Wrocławskiego SITPNiG kol. Marzenę 
Majdzik oraz przedstawił  nową pracownicę Biu-
ra Zarządu Głównego kol. Wioletę Wanat.

Głównymi tematami posiedzenia było:
1. Zatwierdzenie planu pracy SITPNiG na 

2011 r.;

2. Zatwierdzenie prowizorium budżetowego;
3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości 

składki członka wspierającego w 2011 r.;
4. Podjecie uchwały w sprawie wysokości 

zapomogi wypłacanej z Kasy Pomocy 
Koleżeńskiej w 2011 r.;

5. Przyjęcie członka wspierającego;
6. Powołanie na rzeczoznawcę;
7. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG;
8. Akceptacja wniosków o nadanie Odznak 

Honorowych NOT.
Zarząd Główny zaakceptował plan pracy 

SITPNiG na 2011 r. zaprezentowany przez se-
kretarza generalnego kol. Stanisława Szafrana, 
w którym na szczególną uwagę zasługują:

• Jubileusze 65 – lecia działalności SIT-
PNiG oraz 50 – lecia działalności Mu-

IX posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

Sekretarz generalny Stanisław Szafran prezentuje plan 
pracy na rok 2011. Fot. W. Wanat

Prezes SITPNiG Michał Szubski i wiceprezes prof. Stanisław Rychlicki przewodniczą 
zebraniu. Fot. W. Wanat Członkowie Zarządu Głównego na sali obrad. Fot. W. Wanat
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zeum Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego imk. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce,

• VII sympozjum SITPNiG w Krasiczynie,
• VI Polski Kongres Naftowców i Gazow-

ników w Bóbrce ,
• X Sesja Szkół im. I. Łukasiewicza 

w Krośnie,
• Konferencja Historyczna organizowa-

nej przez Fundację Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. I. Łuka-
siewicza oraz SITPNiG.

Sekretarz generalny przedstawił także Za-
rządowi Głównemu propozycje wydawnictw 
SITPNiG na 2011 r., wśród których na uwagę 
zasługują:

• zamknięcie cyklu wydawniczego „Po-
radnika Górnika Naftowego”,

•  przygotowanie do druku „Vademecum 
gazownika”,

• współpraca ze Stowarzyszeniem Naf-
towców Płockich w zakresie wydania 
monografii o prof. Romanie Załozie-
ckim,

• wydanie historycznego opracowania 
z zakresu historii CPN, którą zobowią-
zał się napisać kol. Jerzy Małyska.

Zarząd Główny zatwierdził prowizorium 
budżetowe SITPNiG na 2011 r. Będzie ono 
obowiązywało do końca marca 2011 r., a po 
zatwierdzeniu bilansu SITPNiG za rok 2010,  
zostanie przyjęta uchwała budżetowa. W w/w 
prowizorium zaplanowano:

•  koszty w wysokości 2 617 300 zł,
• wpływy w wysokości 2 805 760 zł,
• zysk w wysokości 188 460 zł.
Na posiedzeniu zaakceptowano propozy-

cję wysokości składki członka wspierającego 
na 2011 r. Zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącymi zasadami w SITPNiG przyjęto składkę 
w wysokości 10 najniższych wynagrodzeń 
w gospodarce na dzień 1 stycznia 2011 r. Zo-

stała ona ustalona na 13860 zł.
Zarząd Główny SITPNiG uznał, że mak-

symalna wysokość zapomogi z Kasy Pomocy 
Koleżeńskiej w roku 2011 może wynosić 1500 
zł. Równocześnie przyjęto postanowienie, że 
w sytuacji wyczerpania środków w KPK możli-
we będzie przesunięcie koniecznych funduszy 
z budżetu centralnego. Zarząd Główny przyjął 
na członka wspierającego SITPNiG zasłużoną 
firmę – Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie 
Sp. z o.o. 

Zarząd Główny SITPNiG na wniosek Rady 
Technicznej Rzeczoznawców SITPNiG nadał 
uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG w zakre-
sie projektowania, nadzoru, budowania sieci 
i instalacji gazowych mgr inż. Leszkowi Kamiń-
skiemu z Oddziału SITPNiG w Poznaniu.

Zarząd Główny nadał zasłużonym człon-
kom Stowarzyszenia diamentowe, złote 
i srebrne  odznaki honorowe SITPNiG. 

Diamentową Honorowa Odznaką SITPNiG 
zostali uhonorowani kol. kol.: Czesław  Klasiń-
ski i Elżbieta Wojnar-Gruszka.

Złotą Honorową Odznakę SITPNiG nada-
no następującym kol. kol.: Danucie Bielewicz, 
Franciszkowi Brachowi, Krzysztofowi Fugielo-
wi, Adamowi Kielakowi, Dariuszowi Wojdyń-

skiemu, Andrzejowi Hliniakowi, Krzysztofowi 
Jankowskiemu, Grzegorzowi Kowalskiemu, 
Ewie Mróz, Andrzejowi Pauterowi, Irenie Pie-
traszkiewicz, Henrykowi Pisarkowi, Józefowi 
Zajdlowi, Władysławowi Sitkowi, Kazimierzo-
wi Cyzie, Józefowi Rylowi, Tadeuszowi Do-
pierale i Mirosławowi Borsukiewiczowi oraz 
Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.

Srebrne Honorowe Odznaki  SITPNiG otrzy-
mali kol. kol.: Leszek Chmielecki, Mirosław Ma-
tyjasik, Ewa Siwak, Zdzisław Siwak, Paweł Za-
charzewski, Marian Banasik, Waldemar Bazan, 
Katarzyna Dybaś-Ochońska, Roman Furman, 
Ryszard Grodecki, Artur Gruszkowski, Stani-
sław Guzik, Marek Koczela, Piotr Kozłowski, 

Edward Leśniak, Bolesław Lipowski, Lesław 
Madej, Krystyna Michniewska, Michał Miłek, 
Katarzyna Proć, Jarosław Pulchny, Marian Szo-
stak, Andrzej Stępniowski, Leszek Szymański, 
Ryszard Talarek, Andrzej Warchałowski, Arleta 
Jaworska, Lucyna Akslar, Kazimierz Bosak, Ja-
cek Bączar, Krzysztof Grzegorczyk, Barbara Ja-
słowska, Agata Karamon, Bogdan Konieczny, 
Józef Kandefer, Lucjan Lewicki, Elżbieta Lula, 
Kazimierz Macnar, Stanisław Machała, Józef 
Mąka, Jolanta Michna, Aleksander Rzońca, 
Alina Śliż, Krystyna Wajs, Mirosław Gutowski, 
Andrzej Drwal, Stanisław Wszołek, Zofia Pluta, 
Zbigniew Kosmala, Edward Grabowski, Mela-
nia Zawilska, Zbigniew Krusiński, Jacek Jaruga, 
Marek Stanicki, Marian Żołyniak, Edward Wa-
chowski, Wojciech Grześkiewicz, Robert Skro-
bot, Edmund Plewa, Józef Schubert, Jolanta 
Aszkenazy, Aneta Baran, Remigiusz Bartosze-
wicz, Dorota Chojnacka, Józef Dulik, Wojciech 
Grzewka, Andrzej Hrywna, Jacek Krauz, Artur 
Kumanowski, Julian Mikoś, Radzisław Nowak, 
Krystyna Osieczko, Beata Papacz, Sebastian 
Plewa, Andrzej Posiła, Waldemar Wieczorek, 
Dorota Woś i Tomaszowi Kuklickiemu.

Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarzą-
dów Oddziałów SITPNiG, zaopiniowane przez 

Główna Komisję Organizacyjną postanowił 
wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT 
o nadanie Odznak Honorowych FSNT NOT: 
diamentowej – dla 5 osób, złotej – dla 5 osób 
i srebrnych – dla 13 osób.

IX posiedzenie Zarządu Głównego zakoń-
czyło się złożeniem życzeń oraz spotkaniem 
wigilijnym.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Prezes SITPNiG kol. Michał Szubski dekoruje Diamentowa Honorową Odznaką 
SITPNiG kol. Waldemara Wójcika. Fot. W. Wanat

Ojciec Walerian składa życznia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok Za-
rzadowi Głównemu SITPNiG i wszystkim członkom Stowarzyszenia. Fot. W. Wanat
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12 grudnia 2010 r. w Warszawskim Domu 
Technika odbyła się uroczystość Jubileuszu 
65-lecia Naczelnej Organizacji Technicznej. 
Największa w powojennej Polsce organiza-
cja techniczna została powołana 12 grudnia 
1945 r., jako zrzeszenie stowarzyszeń, których 
członkowie legitymowali się średnim i wyższym 
wykształceniem technicznym. 

W uroczystości wzięli udział przedstawicie-
le władz państwowych, świata nauki, techniki 
i biznesu. Wśród gości byli obecni wicepremier, 
minister Gospodarki Waldemar Pawlak, prezes 
Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak, pre-
zes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Związku 
Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, pre-
zes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego To-
masz Schweitzer, prezes Polskiej Izby Gospodar-
czej Zaawansowanych Technologii prof. Ryszard 
Pregiel, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy - PIB Danuta Koradecka, zastępca sekre-
tarza generalnego Krajowej Izby Gospodarczej 
Jerzy Bujak oraz wielu innych znakomitych go-
ści, w tym laureaci honorowych tytułów „Złoty 
Inżynier”, innowatorzy, wynalazcy, twórcy 
techniki i racjonalizatorzy, właściciele firm, sze-
fowie i menedżerowie świata gospodarczego 
naukowcy uczelni technicznych i instytutów 
naukowo-badawczych oraz działacze ruchu 
stowarzyszeniowego inżynierów i techników, 
członkowie władz FSNT NOT: Rady Krajowej, 
Głównej Komisji Rewizyjnej, prezesi i sekretarze 
generalni 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicz-
nych tworzących FSNT-NOT, w tym stowarzy-
szeń polonijnych, przewodniczący Terenowych 
Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawiciele 
spółek i agend NOT.

W przemówieniu inaugurującym uroczy-
stość rocznicową prezes Zarządu Głównego 
FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawiła 
zarys historii polskiego ruchu stowarzyszenio-
wego. W pierwszych latach powojennej dzia-
łalności NOT praca stowarzyszeń technicznych  
zrzeszonych w tej organizacji koncentrowała się 
na udziale inżynierów i techników w odbudo-
wie kraju po zniszczeniach wojennych. 

W następnych latach szczególny nacisk był 
przykładany na rozbudowę gospodarki narodo-
wej oraz systematyczne kształcenie członków 
stowarzyszeń zrzeszonych w NOT. Z inicjatywy 
NOT powstało w Polsce kilka wyższych uczel-
ni technicznych (wyższych szkół inżynierskich 
– WSI). Po przemianach ustrojowych lat 90. 
XX wieku, NOT przekształciła się w Federację 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 
Działalność Federacji została nakierowana na 
wspieranie innowacyjności polskiej gospodar-
ki. Jednym z głównych zadań stało się również 
dbanie o prestiż zawodu inżyniera i podnosze-
nie kwalifikacji zawodowych. Federacja stała 
się także reprezentantem interesów środowisk 
technicznych wobec władz.

Goście uroczystości w swoich wystąpie-
niach przekazywali gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów społeczności inżynierów i techników 
w ich pracy i działalności na rzecz rozwoju cy-
wilizacyjnego współczesnych społeczeństw, 
gdyż „nauka i technika służy całej ogólnoludz-
kiej społeczności, nie zważając na jakiekolwiek 
granice i podziały”. 

W wystąpieniu wicepremier, minister Go-
spodarki Waldemar Pawlak nawiązał do swoje-
go pierwszego sukcesu, jakim był tytuł laureata 
w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, której NOT 
jest organizatorem. Przedstawił także kilka aktu-
alnych i istotnych informacji dotyczących wpły-
wu techniki na działania gospodarcze.

Gratulacje i życzenia przekazali również 
prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adam-
czak, zastępca sekretarza generalnego KIG Jerzy 
Bujak, dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy - PIB Danuta Koradecka i in.

Ponadto odczytano listy gratulacyjne 
z okazji Jubileuszu Federacji NOT, przesłane na 
ręce kol. prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-
Cudny przez osoby i instytucje współpracujące 
z NOT, m.in. prezesa Polskiej Akademii Nauk 
prof. Michała Kleibera, przewodniczącego Rady 
Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszka 
Rafalskiego, dyrektora Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju prof. Bogusława Smólskiego, 
rektora Politechniki Warszawskiej prof. Włodzi-
mierza Kurnika, komendanta Wojskowej Aka-
demii Technicznej gen. prof. Zygmunta Mier-
czyka, prezesa Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazowego Michała Szubskiego, przewod-
niczącego Związku Zawodowego Inżynierów 
i Techników Zygmunta Mierzejewskiego i wielu 
innych firm, stowarzyszeń i instytucji naukowo-
badawczych, technicznych, zarówno polskich 
jak i zagranicznych.

Podczas uroczystości podpisano porozumie-
nie o współpracy między FSNT-NOT, a Związ-
kiem Naukowych i Inżynierskich Stowarzyszeń 
Ukrainy. W imieniu strony ukraińskiej podpisał 
je przewodniczący Komitetu Wykonawczego 

Jubileusz 65 – lecia 
Naczelnej Organizacji Technicznej

Licznie zgromadzeni przedstawiciele władz państwowych, świata nauki, techniki i biznesu. Fot. S. Szafran

Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny otworzyła uro-
czystość i wygłosiła referat historyczny. Fot. S. Szafran
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28 grudnia 2010 r. ukazały się pierwsze 
dwa tomy długo oczekiwanego „Poradnika Gór-
nika Naftowego”: tom IB – „Geofizyka naftowa” 
i tom IV – „Zarządzanie jakością i środowiskiem 
w górnictwie naftowym”. Dzieło jest wydawane 
z inicjatywy Komitetu Naukowo-Technicznego 
ds. Górnictwa Nafty i Gazu Zarządu Głównego 
SITPNiG na zlecenie Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa SA.

Formułę merytoryczną dzieła nadała Rada 
Programowa w składzie: Piotr Gliniak – prze-
wodniczący, Stanisław Bednarz, Andrzej Gra-
sela, Zdzisław Herman, Marek Hoffmann, Mie-
czysław Jakiel, Jerzy Nalepa, Benedykt Oleksy, 
Janusz Pudło, Stanisław Radecki, Stanisław 
Szafran, Zygmunt Śliwiński, Rafał Wiśniowski, 
Tadeusz Wolnowski, Waldemar Wójcik.

Redaktorem naczelnym dzieła jest prof. Sta-
nisław Rychlicki. 

Autorami tomu IB „Geofizyka naftowa” są: 
Wiktor Gadek, Edward Gruszczyk, Jadwiga Ja-
rzyna – redaktor tomu IB, Zbigniew Kasina, Ma-
rek Lemberger, Juliusz Miecznik, Kaja Pietach, 
Stanisław Rychlicki.

Recenzentami tomu IB są: Maria Bała i Jerzy 
Kowalczuk.

Autorami tomu IV „Zarządzanie jakością 
i środowiskiem w górnictwie naftowym” są: 
Stanisław Bednarz, Alicja Byrska-Rapała, Ma-
ciej Kaliski, Wiesław Kiełbik, Alicja Kozakiewicz, 
Monika Łada, Zbigniew Łucki – redaktor tomu 
IV, Andrzej Paliński, Andrzej Raywer, Mirosław 
Rzyczniak.

Pierwsze tomy Poradnika Górnika Naftowego

Recenzentami tomu IV są: Czesław Cyrnek, 
Sanisław Nagy i Kazimierz Twardowski.

Następne tomy Poradnika Górnika Nafto-
wego ukażą się w I półroczu 2011 r.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Związku Wiktor Kriwulko, a ze strony FSNT-NOT 
sekretarz generalny Jerzy Gumiński. Z okazji Ju-
bileuszu Zarząd Główny SEP nadał FSNT NOT 
Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, 
a Zarząd Główny Związku Polskich Techników 
W Wielkiej Brytanii nadał tytuł Członka Honoro-
wego kol. Ewie Mańkiewicz-Cudny.

W uroczystej atmosferze uhonorowano 
Diamentową Odznaką Honorową NOT wielo-

letniego sekretarza generalnego FSNT-NOT Ka-
zimierza Wawrzyniaka.

Po części oficjalnej wysłuchano recitalu mu-
zycznego „Chopin: Powroty” w wykonaniu Jo-
anny Kondrat – solistki reprezentującej Polskę na 
międzynarodowych festiwalach muzycznych oraz 
akompaniującego solistce pianisty Macieja Tubisa.

Po koncercie miłą niespodzianką był tort 
jubileuszowy przygotowany w formie wielkie-

go koła zębatego w biało-niebieskich kolorach 
– symbolu NOT. Okolicznościowy toast i spotka-
nie koleżeńskie zakończyło uroczystość.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Goście uroczystości przekazali na ręce pani prezes FSNT NOT Ewy Mańkiewicz-Cud-
ny gratulacje, życzenia i symboliczne upominki. Fot. S. Szafran

Tort jubileuszowy dzieli kol. Ewa Mańkiewicz-Cudny w asyście prezesów honorowych 
FSNT NOT Aleksandra Kopcia i Wojciecha Ratyńskiego oraz wiceprezesów ZG FSNT 
NOT. Fot. S. Szafran
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Strachocina – wieś leżąca 12 km na północ-
ny zachód od Sanoka z bogatymi tradycjami naf-
towo – gazowniczymi, obecnie trwa rozbudowa 
Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego.

W całej Polsce znana jest również z tego, że 
tutaj urodził się i wychowywał jeden z patronów 
Polski – Święty Andrzej Bobola.

nowy sztandar gimnazjum. Sztandar ten został 
przekazany przez PGNiG. 

Po mszy świętej uczniowie, nauczyciele 
i zaproszeni goście w asyście dętej orkiestry 
górniczej udali się z kościoła do Zespołu 
Szkół. Następnie odbyła się uroczystość po-
świecona patronowi i sztandarowi w nowo 

Gimnazjum w Zespole Szkół w Strachocinie 
od 16 grudnia 2010 roku nosi imię Ignacego 
Łukasiewicza

Ponadgimnazjalna Szkoła w Sanoku nr 5, 
Krośnieńska Naftówka oraz szkoły podsta-
wowe gminy Sanok w Kostarowcach, Pisa-
rowcach, Niebieszczanach.

Było to bardzo wielkie święto dla Zespołu 
Szkół w Strachocinie, gdyż zawierało w sobie 
wiele podniosłych uroczystości:

– 35-lecie nadania Szkole Podstawowej 
imienia I. Łukasiewicza

– 15-lecie nadania sztandaru
– otwarcie hali sportowej
– poświęcenie całego kompleksu budyn-

ków szkoły.
Uroczystość uświetnili swoją osobistą obec-

nością: arcybiskup przemyski, duchowieństwo, 
przedstawiciele wojewódzkich władz oświa-
towych i samorządowych oraz przedstawiciele 
PGNiG i SITPNiG z Oddziału w Sanoku.

16 grudnia 2010 roku Gimnazjum w Stra-
chocinie dołączyło do Szkoły Podstawowej w 
Strachocinie, która od 35 lat (6.12.1975) nosi 
imię wspaniałego Polaka, twórcy Przemysłu 
Naftowego – Ignacego Łukasiewicza. W tym 
dniu metropolita przemyski arcybiskup Józef 
Michalik odprawił mszę świętą w intencji na-
uczycieli, uczniów, rodziców oraz poświęcił 

otwartej – przepięknej hali sportowej. 
W czasie tej uroczystości uczniom Gimna-
zjum w asyście pocztów sztandarowych ze 
szkół noszących imię I. Łukasiewicza został 
przekazany sztandar przez PGNiG. Poczty 
Sztandarowe reprezentowały następujące 
szkoły: w Czarnej, Ropience, Pakoszówce, 
Humniskach Nr 2, Jodłówce, SP Strachocinie, 

Uroczystość uświetnił występ artystyczny 
w wykonaniu uczniów pod przewodnictwem 
nauczycieli z Zespołu Szkół w Strachocinie i gór-
niczej orkiestry dętej.

Wiesław Turzański
Andrzej Cecuła

Fot. arch. Oddziału SITPNiG w Sanoku Fot. arch. Oddziału SITPNiG w Sanoku

Fot. arch. Oddziału SITPNiG w SanokuFot. arch. Oddziału SITPNiG w Sanoku
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Andrzej Nieć

Członkowie koła SITPNiG w Rzeszowie 
spotkali się po raz kolejny 27.10.2010 r. w ra-
mach akcji „Poznaj swoją firmę”. Celem naszej 
wycieczki był tym razem magazyn gazu w oko-
licy Łańcuta w miejscowości Husów. Magazy-
ny gazu są to obiekty służące do zapewnienia 
dodatkowej dostawy tego surowca w okresie 
zwiększonego zapotrzebowania co pozwala 
stabilizować system przesyłowy. 

Przestrzenie magazynowe zlokalizowane 
są pod ziemią w wyeksploatowanych złożach 
węglowodorów, najczęściej szczerpanych złóż 
gazu ziemnego lub rzadziej ropy naftowej, bądź 
w kawernach kopalni soli. W Polsce magazyny 
takie znajdują się między innymi w Brzeżnicy, 
Strachocinie, Swarzewie, Wierzchosławicach 
oraz w Husowie. W latach 60. rozwiercono złoże 
w okolicach Husowa, stąd nazwa kopalni oraz 
magazynu. Pierwszy cykl zatłaczania zakończył 
się w roku 1987. Magazyn Husów utworzony 
został w horyzoncie XII dużego złoża gazowego 
„Krasne-Albigowa-Husów”, horyzont ten zbu-
dowany jest głównie z piaskowców od drobno 
do gruboziarnistego przechodzącego niekiedy 
w zlepieńce. Porowatość piaskowców poziomu 
magazynowego wynosi od 5, 83 do 29,7 %.
Pojemność buforowa złoża wynosi 500 mln Nm³
Pojemność czynna 375 mln Nm³

Pojemność całkowita 875 mln Nm³
Parametry pracy magazynu Husów:
Maksymalne ciśnienie zatłaczania 12,3 MPa
Ciśnienie statyczne po zatłoczeniu 11,5 MPa
Ciśnienie statyczne przy odbiorze 5, 75 MPa
Maksymalna wydajność odbioru 5, 8 mln / dobę
Maksymalna wydajność zatłaczania 2, 4 mln / 
dobę

Czas zatłaczania 150 ÷ 160 dni
Czas odbioru 100 ÷ 120 dni

Okres zatłaczania gazu do magazynu Husów 
trwa ok. 5 ÷ 6 miesięcy. Tłoczenie gazu z im-
portu odbywa się w okresie jego zmniejszone-
go zapotrzebowania przez odbiorców – w tym 
czasie magazyn wypełnia się gazem. Gaz przed 
zatłoczeniem przepływa przez stację filtrów oraz 
pomiarownię, za sprężenie i zatłoczenie gazu do 
złoża odpowiedzialne są dwie sprężarki tłokowe 
z napędem elektrycznym. Okres odbioru gazu 
przypada na miesiące październik – marzec 
w czasie zwiększonego zapotrzebowania w sy-

Zwiedzanie magazynu gazu w Husowie – 
Koło SITPNiG w Rzeszowie

stemie gazowniczym. Wówczas gaz wydobyty 
ze złoża zostaje poddany procesowi osuszenia, 
a następnie przed oddaniem do systemu prze-
chodzi przez stację pomiarową, gdzie kontroluje 
się jego ilość i jakość. Zdolność odbiorcza z ma-
gazynu Husów wynosi 5,8 mln Nm³/dobę. 

Trzeba dodać, ze pracownicy magazynu 
w Husowie muszą wykazywać się najwyższymi 

Fot. Maciej Paszko

Fot. Maciej Paszko Fot. Maciej Paszko
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kwalifikacjami, biorąc pod uwagę zagrożenie 
jakie stanowi obsługa urządzeń przesyłających 
tak wielkie ilości gazu.

Drugim etapem naszej wycieczki było zwie-
dzenie muzeum gorzelnictwa w Łańcucie, gdzie 
uczestnicy mogli zapoznać się z historią gorzel-
nictwa na tutejszym terenie.

Siedziba muzeum zlokalizowana w klasycy-
stycznym dworku, którym od 1970 roku opie-
kuje się Fabryka Wódek w Łańcucie. W latach 
1993÷1994 w porozumieniu z Muzeum Zamku 
w Łańcucie i Muzeum Wnętrz Fabrycznych w Ło-
dzi postanowiono przywrócić dworkowi wystrój 
nawiązujący do czasów ordynacji, a zbiorom 
i ekspozycji nadać rangę godną czasów świet-
lności „Fabryki Likierów, Rosolisów i Rumu Hra-
biego Alfreda Potockiego”. 

W aranżowanych w stylu i duchu końca XIX 
wieku wnętrzach muzeum mogliśmy prześledzić 
rozwój i poznać życie codzienne fabryki. Fotogra-
fie, dawne dokumenty, dyplomy, stare etykiety, 
zachowane butelki o bardzo nieraz wyszukanym 
kształcie, stare maszyny z Łańcuta i innych czę-
ści kraju oraz makiety linii technologicznych dają 
obraz całego procesu produkcyjnego.

Wszystkie te przedmioty – świadkowie mi-
nionych dni – najlepiej opowiadają o fabryce, 
jej sukcesach na światowych wystawach oraz jej 
udziale w życiu Łańcuta.

Andrzej Nieć
Koło SITPNiG w Rzeszowie

Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
w Tarnowie

Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie
Mistrz Sieci

Fot. Maciej Paszko

Fot. Maciej Paszko
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Aktywność ruchowa dorosłych, oprócz przy-
jemności z jej uprawiania, spełnia rolę profilak-
tyczną, pozwalając do późnej starości zachować 
sprawność fizyczną. W czasach, kiedy zarówno 
młody, jak i dojrzały człowiek większość wolnego 
czasu spędza przed  telewizorem czy monitorem 
komputera, należy z uznaniem spojrzeć na tych, 
którzy nie zapominają, że każda aktywność fi-
zyczna wpływa korzystnie na zdrowie człowieka, 
jest najtańszym i najprostszym sposobem zapo-
biegania wielu schorzeniom.

O znaczeniu ruchu dla zdrowia człowieka nie 
trzeba przypominać uczestnikom XI Barbórkowe-
go Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Korczyna, który odbył się 11 grudnia 2010 roku 
w Zespole Szkół w Węglówce. W organizowa-
nym już po raz jedenasty turnieju wzięło udział 
8 drużyn. Swoje zespoły wystawili: Zakład Ga-
zowniczy Jasło i Gazownia Jasielska, Gazownia 
Sandomierska, Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło, 
Zakład Robót Górniczych Krosno, PGNiG S.A. 
w Warszawie Oddział w Sanoku, GAMRAT S.A. 
Jasło, Gmina Korczyna oraz Gospodarze. 

Turniej zorganizowany przez Szkołę Podsta-
wową im.I.Łukasiewicza w Węglówce wsparli: 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji 
przy PGNiG S.A. w Warszawie „ALPEJCZYK”, 
P.P.U.H. LUPOPLUS S.C. Tarnów, Komisja Między-
zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz Urząd Gminy 
w Korczynie. 

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonała mgr 
Ewa Rygiel dyrektor ZS w Węglówce. Rozgrywki 
odbywały się w dwóch grupach, w których ry-
walizowano systemem każdy z każdym. Jedna 
z grup gościnnie korzystała z sali gimnastycznej 
ZS w Korczynie. Zwycięzcy poszczególnych grup: 
Zakład Gazowniczy Jasło i Gazownia Jasielska 
oraz Gospodarze, awansowali bezpośrednio 
do finału, natomiast drużyny Gminy Korczyna 
i Gazowni Sandomierskiej, które zajęły drugie 
miejsca, rozegrały między sobą mecz o trzecią 
pozycję. Ostateczna klasyfikacja wyglądała na-
stępująco:

XI Turniej Barbórkowy – Węglówka 2010
1. Gospodarze - Węglówka
2. Zakład Gazowniczy Jasło i Gazownia Ja-

sielska
3. Gazownia Sandomierska
4. Gmina Korczyna
Na zakończenie imprezy rozdano pamiąt-

kowe puchary, ufundowane przez wójta Gminy 
Korczyna, dyplomy oraz pamiątkowe koszulki.

Po raz pierwszy na zakończenie turnieju 
przyznano nagrodę dla najlepszego zawodnika 
(MVP), która trafiła w ręce zawodnika drużyny 
Gospodarzy pana Aleksandra Paulo, emeryto-
wanego nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wę-
glówce.

Cała impreza przebiegała zgodnie z zasada-
mi zdrowej rywalizacji i dostarczyła jej uczestni-
kom wielu emocji.

Sławomir Kukulski 

Roponioska 2010
17 stycznia 2010 roku, w Muzeum 

Dwory Karwacjanów i Gładyszów 
w Gorlicach, odbył się czwarty finał 
ogólnopolskiego konkursu rysunku 
satyrycznego ROPONIOSKA.

Pomysł konkursu zrodził się w 2007 roku 
i miał w sposób humorystyczny nawiązywać 
do tematyki nafty, gazu i paliw zarówno 
w aspekcie historycznym jak i teraźniejszym. 
Nazwa ROPONIOSKA to zlepek słów „ropa” 
i „nioska” oznacza też symbol i maskotkę 
konkursu – stworzenie zbliżone wyglądem do 
czarnej kury nioski, znoszącej zamiast trady-
cyjnych jaj, te „złote”– baryłki z ropą naftową. 

Autorem pomysłu konkursu i maskotki jest 
Bartłomiej Belniak – rysownik.

Podobnie jak w poprzednich odsłonach, 
również czwarta impreza polegała na zmierze-
niu się artystów z tematyką oscylującą wokół 

przemysłu naftowego ze wskazaniem terenów 
ziemi gorlickiej i Beskidu Niskiego i Podkarpa-
cia, jako jego „kolebki”.

W roku 2010 tematem przewodnim kon-
kursu był „Gaz z łupków – przyszłość lub na-
dzieja ......ów”. Mimo dość trudnej tematyki, 
nadeszło ponad 100 ciekawych rysunków 
satyrycznych 34 twórców z terenu całej Pol-
ski. Jury w tym roku obradowało w składzie: 
Zdzisław Tohl – dyrektor Muzeum Dwory Kar-
wacjanów i Gładyszów w Gorlicach, Robert 
Hübner – artysta grafik, rysownik i rzeźbiarz, 
Ewa Król – PGNiG SA, Oddział w Sanoku, Bar-
tłomiej Belniak – sekretarz. Za najlepszą uzna-
no pracę Macieja Trzepałki z Zabrza (nagroda 
„Wielkie Jajo”), drugą pozycję zajął rysunek 
Daniela Strzelczyka z Wolina („Duże Jajo”), 
a trzecią Wiesława Lipeckiego z Myszkowa 

Fot. arch. SMSiR ALPEJCZYK przy PGNiG S.A.
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(„Niezłe Jajo”). Jury przyznało też wyróżnie-
nia („Wyjajenia”), które przypadły w udziale 
Magdalenie Wosik (Smolec), Henrykowi Cebuli 
(Przeworsk) i Michałowi Graczykowi (Nysa).

Imprezę zorganizowano głównie dzięki 
uprzejmości i wsparciu finansowemu PGNiG 
S.A. W tegoroczną edycję włączyła się Centra-
la spółki w Warszawie, Oddział w Sanoku oraz 
Oddział w Zielonej Górze, PGNiG – Gazownia 
Jasielska i Karpacka Spółka Gazownictwa. To 
nie pierwsza pomoc, jaką konkurs otrzymał 
od PGNiG S.A., organizatorzy mogli liczyć na 
wsparcie również w latach ubiegłych, a zbio-
rowa wystawa rysunków z poprzednich trzech 
edycji gościła na jubileuszu Gazowni Jasielskiej 
oraz na wystawie w salonie wystawowym Od-
działu PGNiG w Zielonej Górze.

19 października 2010 reprodukcje prac 
z trzech pierwszych edycji ROPONIOSKI, pre-
zentowane były w Dworze Karwacjanów 
w Gorlicach, podczas uroczystości promocji 
oficjalnej gorlickiej monety o nominale 2 zł, 
z udziałem dyrekcji  Narodowego Banku Pol-

Wielkie Jajo (I miejsce) – Maciej Trzepałka (Zabrze)

Niezłe Jajo (III miejsce) – Wiesław Lipecki (Myszków)

Pomysłodawca konkursu Bartłomiej Belniak i Andrzej Data dyrektor Gazowni Jasiel-
skiej wręczają nagrodę Maciejowi Trzepałce. Fot. K. Korona

Goście wernisażu na sali wystawowej. Fot. K. Korona

i Beskidu Niskiego oraz na stronach gospo-
darza wernisażu – „Dworu Karwacjanów 
i Gładyszów”. W prasie drukowanej konkurs 
zapowiedziano w „Wiadomościach Naftowych 
i Gazowniczych” i „Gazecie Gorlickiej” („Ga-
zeta Krakowska” – „POLSKA – The Times”). 
Wiadomość o finale z zaproszeniem udziału, 
ukazała się również w codziennym serwisie 
kulturalnym Radia ZŁOTE PRZEBOJE – oddział 
Radio Echo w Nowym Sączu.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie 
wystawy odbyło się w Gorlicach – w histo-
rycznym gmachu Dworu Karwacjanów, w sali 
kameralnej im. prof. Włodzimierza Kunza. 
Wernisaż rozpoczął pokaz filmu promocyjnego 
PGNiG S.A. W dalszej kolejności odbył się wy-
stęp artystyczny młodzieży studia wokalnego 
MDK Gorlice, z akompaniamentem instrukto-
rów, następnie powitano laureatów, współor-
ganizatorów i sponsorów oraz licznie przybyłą 
publiczność. Protokół odczytał przewodniczą-
cy pracom jury dyrektor Dworu Karwacjanów 

skiego oraz przedstawicieli środowisk nafto-
wych, a także gorlickich władz powiatowych 
i miejskich.

Nagrody regulaminowe ufundował Urząd 
Miejski w Gorlicach. Koordynacją działań 
zajęła się redakcja „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” w Gorlicach, STPNiG – Od-
dział w Gorlicach oraz Bartłomiej Belniak. Lau-
reatów i gości wernisażu ugościła restauracja 
„Podzamcze” – fundator okazałego okolicz-
nościowego tortu. 

ROPONIOSKA 2010 rozpoczęła się infor-
macjami medialnymi zarówno w prasie jak 
i w internecie, jesienią został ogłoszony regu-
lamin, prace przyjmowano do końca listopada. 
Internetowe serwisy dla rysowników, tradycyj-
nie włączające się w medialną oprawę kon-
kursu to witryna aktualności dla rysowników 
„hajnos.pl”, serwis informacyjny „dobryhumor.
com” oraz strona Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Karykatury SPAK (spak.art.pl). Informa-
cje o konkursie ukazały się też na lokalnych 
stronach serwisów informacyjnych z Gorlic 



i Gładyszów – Zdzisław Tohl. Specjalnie na 
okazję wernisażu ROPONIOSKI, literat Damian 
Kierek z Brzozowa, napisał i odczytał monolog 
p.t. „Skowyt”. Po wręczeniu nagród, przemo-

Duże Jajo (II miejsce) – Daniel Strzelczyk (Wolin)

Dzielenie tortu, od lewej: Henryk Cebula, Wiesław Lipecki, Maciej Trzepałka. Fot. K. Korona

wach przybyłych gości i przedstawicieli spon-
sorów, zgromadzeni goście mogli podziwiać 
i uśmiechnąć się przy nadesłanych pracach 
konkursowych. 

Po części artystycznej, laureaci i zapro-
szeni goście dotarli do restauracji „Podzam-
cze”, gdzie czekała na nich prawdziwa uczta 
kulinarna, oraz niespodzianka w postaci tortu 
w kształcie jaja z czapką stańczyka, pokrojo-
nego własnoręcznie przez zwycięzców głów-
nych nagród. Lokal zapewnił także przybyłym 
z daleka gościom możliwość noclegu.

Relacje z udanego finału konkursu i wer-
nisażu ukazały się w prasie lokalnej („Gazeta 
Gorlicka”, „Dziennik Polski”), na wielu stronach 
internetowych. Sukces imprezy nie byłby moż-
liwy gdyby nie wsparcie PGNiG S.A., Urzędu 
Miejskiego w Gorlicach, lokalnych instytucji 
i firm oraz bardzo wielu pojedynczych osób, 
włączających się co roku w organizację ROPO-
NIOSKI. Dzięki dużemu zaangażowaniu można 
mieć nadzieję, że konkurs będzie kontynuowa-
ny i sukcesywnie wzbogacany nowymi pomy-
słami artystów i organizatorów.

Bartłomiej Belniak

Wyjajenie (wyróżnienie) – Henryk Cebula (Przeworsk)Wyjajenie (wyróżnienie) – Magdalena Wosik (Smolec)

Wyjajenie (wyróżnienie) – Michał Graczyk (Nysa)



Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 5-8 kwietnia 2011 roku odbędzie się w Pile Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna połączona z Wystawą, której organizatorami są Poszukiwania Nafty i Gazu NAFTA Sp. z o.o. oraz  
SITPNiG Oddział w Pile

Nowoczesny sprzęt i technologie stosowane przy poszukiwaniach gazu w Polsce
Będzie to znakomita okazja do zaprezentowania nowoczesnego sprzętu do wiercenia,  testowania i wgłębnego wyposażenia 
otworów, technologii wiercenia stosowanej w otworach kierunkowych i poziomych, metod intensyfikacji wydobycia gazu 
oraz aspektów geologicznych, geofizycznych i ochrony środowiska związanych z poszukiwaniami gazu w Polsce.

Zapraszamy do udziału w konferencji oraz przygotowania i przesyłania referatów. Referaty zostaną wygłoszone podczas 
obrad plenarnych prowadzonych w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem.

 Podczas konferencji będzie także możliwość wynajęcia boksu wystawienniczego dla zaprezentowania firmy, 
jej nowych produktów i technologii.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna i Wystawa
5-8 kwiecień 2011 

Hotel Gromada w Pile

KONTAKT: 
Anita Makowska  tel. +48 67 2151312, kom. +48 785995179  amakowska@nafta.net.pl
Patrycja Kujawa  tel. +48 67 2151335, kom. +48 785995126  pkujawa@nafta.net.pl

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI
• Prof. Maciej Kaliski – Dyrektor Departamentu Ropy 
    i Gazu Ministerstwa Gospodarki
• Michał Szubski – Prezes Zarządu PGNiG SA
• Prof. Andrzej Gonet – Dziekan Wydziału WNiG AGH
• Piotr Głowski – Prezydent Miasta Piły

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
• Przewodniczący – Ryszard Chylarecki
• Wiceprzewodniczący – Henryk Dytko 
• Członkowie – Jerzy Skibicki, Marian Jamka 

Szczegóły dotyczące terminów zgłaszania, programu oraz wysokości opłat umieszczone są na stronie: www.nafta.com.pl


