


39. Zjazd Gazowników z udziałem przedstawicieli Międzynarodowej 
Unii Gazowniczej oraz czołowych polskich firm gazowniczych 
W Warszawie 14-15 marca 2019  r.  odbędzie  się  39. Zjazd Gazowników. Swój udział 

w wydarzeniu  potwierdzili  przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazowniczej  -  Inter-
national Gas Union (IGU), którzy po raz pierwszy wezmą udział w spotkaniu polskiego 
sektora gazowniczego. 

Zjazd rozpocznie wystąpienie Luisa Bertrana, który pełni obecnie funkcję sekretarza generalnego IGU. Następnie 
wykład na temat „Technologia i przyszłość gazu” wygłosi David Carroll, prezydent IGU w latach 2015-2018 i czło-
nek Komitetu Wykonawczego IGU w latach 2018 – 2021. Polskie firmy gazownicze podczas sesji otwierającej bę-
dzie reprezentował Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA oraz Tomasz Stępień, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

„Cieszymy się, że przedstawiciele IGU potwierdzili swój udział w 39. Zjeździe Gazowników i będą mogli po 
raz pierwszy wziąć udział w takim spotkaniu organizowanym dla polskiej branży gazowniczej. Zależy nam, aby 
środowisko gazownicze w Polsce integrowało się wokół wspólnych celów, korzystało ze światowych doświadczeń 
i współpracowało na rzecz dalszego rozwoju.” – podkreśla Paweł Stańczak, wiceprezes PZITS i SITPNiG.

Ponadto w trakcie 39. Zjazdu Gazowników zaplanowane są trzy panele merytoryczne, w których udział we-
zmą przedstawiciele branży gazowniczej oraz środowiska naukowego z Polski. W dyskusjach merytorycznych będą 
uczestniczyć między innymi przedstawiciele PGNiG, GAZ-SYSTEM, EuRoPol GAZ, Orlen Upstream, TGE. 

Szczegółowy program zjazdu dostępny jest na stronie: www.zjazdgazownikow.pl

***
Organizatorami 39. Zjazdu Gazowników są Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Izba 

Gospodarcza Gazownictwa (IGG) oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). 

Wydarzenie korzeniami sięga 1919 r., kiedy to w dniach 23-25 kwietnia w Warszawie odbył się I Zjazd Gazow-
ników Polskich. 39. Zjazd Gazowników został wpisany w kalendarz oficjalnych obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości (niepodlegla.gov.pl). 

Patronat nad wydarzeniem objął minister Energii. 
Partnerami wydarzenia są: 
Partnerzy strategiczni: 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG), Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

Partnerzy główni: 
Emerson Process Management Sp. z o.o. oraz PKN Orlen.
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Szanowni Czytelnicy
Zapraszam do zapoznania się z najnow-

szym wydaniem „Wiadomości...”, które jest 
może uboższe w doniesienia techniczne, na-
tomiast mocno akcentuje działalność Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego. Niech mi będzie wolno w tym miejscu 
zainteresować tym numerem nie tylko naszych 
członków i stałych czytelników, ale również 
tych, którzy w nieznacznym stopniu znają naszą 
aktywność w branży, ogólnie mówiąc naftowej 
(naftowo-gazowniczo-rafinerynej). W imieniu 
dwóch zespołów redakcyjnych, redakcji WNiG 
i redakcji Biuletynu Informacyjnego Zarządu 
Głównego SITPNiG oraz moim własnym, jako 
sekretarza generalnego SITPNiG, chciałbym 
wszystkich zainteresować sprawozdaniem 
z działalności stowarzyszenia za 2018 rok. 
Oczywiście jest to znacznie okrojona wersja 
tego, co moglibyśmy pokazać, ale – jak sądzę 
– daje obraz naszej aktywności na wielu płasz-
czyznach łączących całą branżę. 

Łączymy przemysł z edukacją, a w tym 
szczególną uwagę skupiamy na młodzieży. 
Wiele ważnych wydarzeń miało miejsce w 2018 
roku w całej Polsce, które inicjowali, które orga-
nizowali i brali w nich udział nasi członkowie. Ich 
zasięg wyraźnie przekracza granice kraju. Coraz 
więcej uwagi poświecamy aktywności między-
narodowej i promocji SITPNIG jako partnera, 
nie tylko merytorycznego, ale i biznesowego. 
Poprzez naszą aktywność zdobywamy nowych 
partnerów w działalności merytorycznej. Wy-

raźnie widoczne jest też dostrzeżenie SITPNiG 
przez organy państwowe, które uwzględniały 
nas w wielu konsultacjach społecznych, w sze-
roko rozumianej branży energetycznej. Na bie-
żąco prowadzimy naszą wewnętrzną restruktu-
ryzację. Wspomnę jeszcze, że SITPNiG ma swój 
profil na facebooku oraz LinkedIn, gdzie zawsze 
dostępne są bieżące informacje o działalności 
naszego stowarzyszenia. Zapraszam przy oka-
zji wszystkich Państwa do aktwnej współpracy 
z naszymi redakcjami. Zapraszam tych, którzy 
zarówno są znani naszym czytelnikom, zarów-
no z artykułów jak i relacji z wydarzeń z życia 
stowarzyszenia, ale i nowych, którzy chcieli by, 
aby ich głos szerzej został usłyszany. 

Systematycznie zwiększamy swój zasięg, 
aby „Wiadomości...” docierały do wszystkich 
naszych członków. W pierwszym kwartale 
tego roku będziemy również Wam dostarczać 
„Wiek Nafty”, drugie z naszych czasopism. Tam 
też będzie miejsce, tym razem na refleksję nad 
historią przemysłu naftowego i gazowniczego, 
gdyż „Wiek Nafty” to kwartalnik dokumentują-
cy i opisujący naszą historię. 

W ostatnim zdaniu wspomnę też, że nasi 
członkowie wspierający mają otwarte łamy 
naszych czasopism do przekazywania nam in-
formacji w zakresie bieżącego ich rozwoju, jak 
i historii, do czego również zachęcam.  

Życzę interesujacej lektury
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Zmiany zużycia energii na ogrzewanie 
budynków w 2018 r. na tle wielolecia

Józef Dopke

Energy Consumption Changes 
for Buildings Heating in the Year 
2018 in Relation to Long-Term

Summary 
This paper presents average, minimal and 

maximal monthly  air  temperature  for Warsaw 
Okecie in the year  period 1779-2018. The fi-
gure gives annual average and annual avera-
ge without summer (June, July and August) air 
temperature in the year period 1999-2018 for 
Warsaw Okecie. The figures present average, 
minimal and maximal monthly heating degree 
days to base temperature 15oC for Cracow in 
the year period 1996-2018 and annual heating 
degree days to base temperature 15oC and 
annual heating degree days without the June, 
July and August for Warsaw Okecie in the year 
period 1999-2018 and for Cracow in the year 
period 1996-2018. Author compares energy 
consumption changes for buildings heating in 
relation to energy consumption in the warmest 
year for Warsaw Okecie in the year period 1999-
2018, for Cracow in the year period 1996-2018 
and for 8 cities of Poland in the year 2018 in 
relation to energy consumption in the warmest 
city Wroclaw.

Streszczenie
Omówiono średnią, minimalną i maksymal-

ną miesięczną temperaturę powietrza zewnętrz-
nego w Warszawie w wieloleciu 1779-2018. Na 
rysunku przedstawiono średnią roczną i średnią 
roczną bez lata (czerwca, lipca i sierpnia) tem-
peraturę powietrza w wieloleciu 1999-2018 dla 
Warszawy Okęcia. Na rysunkach przedstawiono 
średnią, minimalną i maksymalną miesięczną 
liczbę stopniodni grzania dla temperatury bazo-
wej 15oC dla Krakowa w wieloleciu 1996-2018, 
roczną i roczną bez czerwca, lipca i sierpnia licz-
bę stopniodni grzania dla temperatury bazowej 

15oC dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-
2018 oraz dla Krakowa w wieloleciu 1996-
2018. Autor porównał zmiany zużycia energii 
na ogrzewanie budynków względem zużycia 
energii w najcieplejszym roku dla Warszawy 
Okęcia w wieloleciu 1999-2018, dla Krakowa 
w wieloleciu 1996-2018 i dla 8 miast Polski 
w 2018 r. względem zużycia energii w najcie-
plejszym mieście Wrocławiu.

Wstęp
W połowie 2018 r. wiele gazet informo-

wało, że średnie miesięczne temperatury po-
wietrza w Warszawie w kwietniu i maju były 
najwyższe w historii pomiarów meteorologicz-
nych. Anomalie pogodowe nie są zjawiskami 
występującymi tylko w ostatnich latach. Jeszcze 
przed systematycznymi pomiarami meteorolo-
gicznymi w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w pamiętnikach można znaleźć opis różnych 
anomalii pogodowych. I tak pod rokiem 1680 
Jan Chryzostom Pasek (ok. 1631- ok. 1701) 
w swych „Pamiętnikach” [1] pisze: „Zaraz na 
początku tego roku doczekaliśmy nowych rze-
czy, bo zima, która już była gruntownie stanęła, 
zginęła  i stało się tak ciepło, tak pogodno, że 
bydła poszły w pole; puściły się kwiatki i trawę 
ziemia wydawała, orano i siano. Jam przecięć 
długo deliberował się z siewem, ale widząc, 
że ludzie już w pół pozasiewali jarzyny (zbo-
ża jare), jam też dopiero począł siać. Kiedym 
jeździł w zapusty z ludźmi po komendach, po 
weselach, to takie były gorąca, że trudno było 
zażyć sukni futrzanej, tylko letniej, jako in Au-
gusto (w sierpniu). Już tedy zimy nie było nic, 

tylko deszczyki przechodziły. Owe tedy zboża in 
Ianuario (w styczniu) siane, wyrosły tak przed 
Wielkanocą, że aż na nich bydła pasano, i tak tej 
zimy mało co bydło słomy zażyło, mając bardzo 
dobre pożywienie w polu”.

Pod rokiem 1682. autor pisał: „Zima tego 
roku (1682 r.) była właśnie włoska, bo wszyst-
ka bez śniegu i mrozu; na saniach nie jeżdżono, 
rzeki nie stawały. Trawy zielone, listki na drzewie 
i kwiatki przez całą zimę; ludzie orali i siali wten-
czas, kiedy najcięższe bywają mrozy; marzec był 
tak ciepły, suchy i wesoły, że prawie przeciw-
ko naturze swojej. Dopiero w kwietniu śniegi 
i mrozy i na same Święta wielkanocne śnieg 
spadł i miejscami jarzyny (zboża jare), osobliwie 
grochy, powarzyło, które już były powschodziły. 
W Przewodni Tydzień (między 5 a 12 kwietnia 
1682 r.) śnieg i mróz wielki, że mógł saniami 
jechać. A panowie minucyjarze (obserwatorzy 
i prognostycy pogody) nic o tym nie napisali.”

Pod rokiem 1686 Jan Chryzostom Pasek na-
pisał. „Zimy tego roku (1686 r.) nie było wcale 
nic, ani śniegu, ani mrozów, rzeka żadna nie 
stawała; in Februario (w lutym) role sprawiano 
na jarzynę, kwiatki i trawy były, żyta jare siano, 
bydlę trawy się najadło; zaraz w Post wstąpiw-
szy, jęczmiony i owsy siano, lubo by je mógł 
siać i dawniej. Przed Wielkanocą ( 14 kwietnia 
1686 r.) wszystko pozasiewano i już nie było 
zimy, i urodzaje były dość dobre. To niezwyczaj-
ne w Polszcze i to supra usum (nad zwyczaj), 
że gęsi dzikie włoczyły się całe lato stadami 
wielkimi, co jest rzecz niezwyczajna, koło Kra-
kowa i Sandomierza, gdzie się nie lęgną. Zboża 
aż oganiano przed nimi, bo je bardzo psowały. 
Ale jakieś były odmienne, nie takie jako te, co 
zawsze bywają, niby trochę srokate, koło kar-
ków; padały (siadały) i z swojskimi gęsiami i nie 
bardzo były płoche, dały się zejść i kijem potrą-
cić; rożni rożnie o nich tłomaczyli. Augusti 7-ma 
(w sierpniu dnia siódmego) naładowałem psze-
nicą czworo statków i poszedłem do Gdańska; 
przedawszy, powróciłem z łaski Bożej szczęśli-
wie lądem 17 Septembris (17 września)”.

Miesiąc Najcieplejszy miesiąc Najzimniejszy miesiąc
--- Średnia temperatura (oC) Rok Średnia temperatura (oC) Rok

Styczeń 3,5 1976 -13,5 1838
Luty 5,1 1990 -13,7 1929
Marzec 7,4 1836 6,9 1845
Kwiecień 13,2 1918 2,4 1817
Maj 18,2 1937 7,9 1864
Czerwiec 22,4 1811 13,0 1923
Lipiec 23,5 2006 14,6 1823
Sierpień 23,8 1807 14,0 1833
Wrzesień 16,8 1942 9,1 1912
Październik 12,6 1907 1,8 1805
Listopad 7,6 1926 -3,4 1919
Grudzień 3,9 2006 -14,8 1788

Tabela 1. Średnie temperatury najcieplejszych i najzimniejszych miesięcy oraz rok ich wystą-
pienia dla Warszawy dla lat 1779-2006 wg „serii warszawskiej” [5]



5
2(244)/2019

luty

W 1773 r. jezuita ks. Jowin Fryderyk Boń-
cza-Bystrzycki (1737-1821) dostał się na służbę 
króla Stanisława Augusta na urząd nadwor-
nego astronoma. W okresie Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów [2-4] od 01.01.1779 do 
31.12.1799 r. prowadził on serię systematycz-
nych instrumentalnych obserwacji temperatury  
i ciśnienia w Warszawie przy Królewskim Obser-
watorium na Zamku. Obserwacji dokonywał 3 
razy w ciągu dnia − o wschodzie Słońca, po po-
łudniu i pod wieczór na tarasie Zamku Królew-
skiego. Pomiar temperatury powietrza wykonał 
on za pomocą termometrum ze skalą Reaumu-
ra. Te pomiary są kontynuowane nieprzerwanie 
do dzisiaj. Ujednolicenie serii warszawskiej [5] 
(rys. 1, tabela 1), bo takie miano nosi ów zbiór, 
zawdzięczmy klimatologom: prof. Jerzemu Mi-
chalczewskiemu i prof. Halinie Lorenc. W serii 
warszawskiej wydzielono  okresy: 1779-1800 
optimum termicznego, 1801-1889 najzimniej-
szy, 1890-1979 o stałym wzroście temperatury 
oraz 1980-2006 o gwałtownym wzroście tem-
peratury. 

Średnie miesięczne temperatury 
powietrza w Warszawie Okęciu 
w 2018 r. na tle wielolecia 1779-2017

Na rys. 2 przedstawiono średnie miesięcz-
ne temperatury najcieplejszych i najzimniejszych 
miesięcy w wieloleciu 1779-2017 oraz śred-
nie miesięczne temperatury w najzimniejszym 
1829 r., najcieplejszym 2015 r. i ostatnim 2018 
roku w Warszawie Okęciu. Miesiące styczeń, 
luty i marzec 2018 r. były zimniejsze niż w 2015 
r. Kwiecień i maj były najcieplejszymi miesiącami 
od 1779 r. Te miesiące nie mają jednak dużego 
wpływu na zużycie energii na ogrzewanie bu-
dynków. Czerwiec i lipiec były cieplejsze a sier-
pień zimniejszy niż w najcieplejszym roku 2015. 
W te miesiące w klimacie Polski nie ogrzewa 
się budynków. Miesiące wrzesień i październik 
2018 r. były cieplejsze niż w 2015 r. Listopad 
i grudzień były zimniejsze w 2018 r. niż w naj-
cieplejszym 2015 r. 

W tabeli 2 podano średnie miesięczne 
temperatury najcieplejszych i najzimniejszych 
miesięcy w wieloleciu 2007-2017 w Warszawie 
Okęciu. Kwiecień, maj i czerwiec 2018 r. były 
najcieplejszymi miesiącami w wieloleciu 2007-
2018.

Na rys. 3 przedstawiono średnie roczne 
temperatury powietrza, roczne bez miesię-
cy czerwiec, lipiec, sierpień oraz roczne bez 
miesięcy od maja do września dla Warszawy 
w wieloleciu 1999-2018. Ta ostatnia średnia 
temperatura odpowiada najlepiej okresowi 
grzewczemu w przypadku bardzo ciepłych 
lat. Najwyższa średnia temperatura powietrza 

Rys. 1. Średnia roczna i średnia stycznia  temperatura powietrza zewnętrznego w Warszawie oraz ich proste regresji w latach 
1779-2006 wg „serii warszawskiej” [5]

Rys. 2. Średnie miesięczne temperatury powietrza najcieplejszych (max) i najzimniejszych (min) miesięcy w Warszawie Okęciu 
w wieloleciu 1779-2017 oraz średnie miesięczne temperatury w najzimniejszym 1829 r., najcieplejszym 2015 r. i 2018 roku [6]

Miesiąc Najcieplejszy miesiąc Najzimniejszy miesiąc
--- Średnia temperatura (oC) Rok Średnia temperatura (oC) Rok

Styczeń 3,76 2007 -8,11 2010
Luty 3,73 2016 -6,33 2012
Marzec 7,19 2007 -1,75 2013
Kwiecień 11,24 2009 7,84 2017
Maj 16,29 2016 13,46 2015
Czerwiec 19,76 2016 16,15 2009
Lipiec 21,9 2010 17,87 2011
Sierpień 23,43 2015 18,17 2014
Wrzesień 16,60 2016 12,32 2013
Październik 10,26 2013 6,08 2010
Listopad 5,72 2010 1,89 2007
Grudzień 4,88 2015 -5,4 2010

Tabela 2. Średnie temperatury najcieplejszych i najzimniejszych miesięcy oraz rok ich wystą-
pienia dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 2007-2017obliczone ze średnich dobowych tempe-
ratur powietrza z danych w [6]
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dla tego okresu grzewczego wystąpiła (rys. 4) 
w 2000 r. 5,09oC następnie w 2015 r. 4,98oC, 
2008 r. 4,91oC, 2014 r. 4,46oC, 2007 r. 4,29oC, 
2018 r. 4,07oC, 2017 r. 3,93oC, 2016 r. 3,91oC, 
1999 r. 3,39oC i 2011 r. 3,38oC. W tym rankingu 
występuje pięć ostatnich lat od 2014 do 2018, 
w których wystąpiło najmniejsze zużycie energii 
na ogrzewanie budynków. Najniższe tempera-
tury w omawianym okresie wystąpiły w 2010 r. 
1,395oC a następnie w 2003 r. 1,85oC, 2012 r. 
2,4oC, 2006 r. 2,54oC i 2001 r. 2,56oC.

Najwyższa średnia roczna temperatura 
powietrza wystąpiła w 2015 i 2018 r., jednak 
średnia temperatura roczna bez miesięcy od 1 
maja do 30 września była najwyższa w 2015 r. 
Można się więc spodziewać, że zużycie energii 
na ogrzewanie budynków  będzie w 2018 r. 
większe niż w 2015 r.

Stopniodni grzania Sd(15oC) 
dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 
1999-2018 

W wieloleciu 1999-2018 w Warszawie 
najniższa roczna liczba stopniodni grzania 
Sd(15oC) bez lata (czerwca, lipca i sierpnia) dla 
temperatury bazowej budynku 15oC wystąpi-
ła w 2015 r. i wynosiła 2212,2oCdni (rys. 5). 
W tym roku zużyto najmniej energii na ogrze-
wanie budynków w Warszawie Okęciu.  Kolejne 
lata w tym rankingu to 2000 r. (2296,9oCdni), 

Rys. 3. Średnie temperatury powietrza [6]: roczne, roczna bez miesięcy czerwiec, lipiec, sierpień oraz roczna bez miesięcy od 1 maja do 30 września dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2018

Rys.4. Średnia temperatura powietrza [6] w miesiącach od 1 stycznia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 grudnia uporząd-
kowana w szereg malejący dla Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2018

2008 r. (2303,9oCdni), 2014 r. (2340,5oCdni), 
2007 r. (2377oCdni), 2018 r. (2356,9oCdni), 
2017 r. (2439oCdni), 2016 r. (2440,9oCdni) 
i 2011 r. (2563oCdni). Największe zużycie 
energii na ogrzewanie stwierdzono w 2010 r. 
(Sd(15oC)=3033,6oCdni), 2003 r. (2855,7oCdni), 
2012 r. (2798,9oCdni) i 2001 r. (2780,4oCdni).

Procentowa zmiana zużycia energii na 
ogrzewanie budynków względem najcieplej-

szego 2015 r. o najmniejszej liczbie stopniodni 
grzania bez lata Sd(15oC) dla Warszawy Okę-
cia w wieloleciu 1999-2018 przedstawiono na 
rys. 6. Ten sam budynek w Warszawie Okęciu 
zużył więcej energii na ogrzewanie o 37,13% 
w najzimniejszym 2010 r. i o 29,09% w 2003 r. 
niż w najcieplejszym 2015 r. W cieplejszych 
latach ten sam budynek w Warszawie Okęciu 
zużyje więcej energii na ogrzewanie o: 3,83% 
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w 2000 r., 4,15% w 2008 r., 5,8% w 2014%, 
7,45% w 2007 r., 6,54% w 2018 r., 10,25% 
w 2017 r., 10,34% w 2016 r., 15,86% w 2011 r., 
16,49% w 1999 r., 17,21% w 2009 r., 18,81% 
w 2002 r. i 20,13% w 2004 r.

Stopniodni grzania Sd(15oC) 
dla Krakowa w wieloleciu 1996-2018 

Na rys. 7 podano miesięczną liczbę stop-
niodni grzania Sd(tb) o temperaturze bazowej 
tb od 12oC do 20oC dla Krakowa w 2018 r. 
Została ona obliczona metodą Hitchin’a [7] 
ze średniej miesięcznej temperatury i odchy-
lenia standardowego podanego przez [6]. Sty-
czeń 2018 r. w Krakowie był ciepły o liczbie 
stopniodni grzania Sd(15oC)=435,2oCdzień 
mniejszej niż średnia miesięczna Sd(15oC) 
w wieloleciu 1996-2018 (rys. 8). W lutym 
o Sd(15oC)= 505,5oCdni i marcu Sd(15oC)= 
446,2oCdni 2018 r. liczba stopniodni grzania 
była wyższa (było chłodniej) niż średnia mie-
sięczna w wieloleciu 1996-2018. Kwiecień 
2018 r. o Sd(15oC)=60,3oCdni był najcieplej-
szym kwietniem w wieloleciu 1996-2018. Ten 
miesiąc ma jednak mały wpływ na zużycie 
energii na ogrzewanie budynków. Pozostałe 
miesiące 2018 r. w Krakowie miały stopniodni 
grzania niższe od średniej miesięcznej liczby 
stopniodni grzania w wieloleciu 1996-2018. 
Były więc cieplejsze i zużyto w nich mniej 
energii na ogrzewanie niż średnio w wielole-
ciu 1996-2018.

Cały 2018 rok nie był w Krakowie najcie-
plejszym. Najmniejszą roczną liczbę stopniod-
ni grzania Sd(15oC)=2256,1oCdni i roczną bez 
czerwca, lipca i sierpnia Sd(15oC)=2222,1oCd-
ni miał 2000 r. (rys. 9). Drugi w tym rankingu 

Rys. 5. Liczba stopniodni grzania Sd(15oC) o temperaturze bazowej 15oC: roczna i roczna bez czerwca, lipca i sierpnia dla 
Warszawy Okęcia w wieloleciu 1999-2018

Rys. 6. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem najcieplejszego 2015 r. o najmniejszej liczbie 
stopniodni grzania bez lata Sd(15oC) dla Warszawy Okęcie w wieloleciu 1999-2018

Rys. 7. Miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(tb) o temperaturze bazowej tb od 12oC do 20oC dla Krakowa w 2018 r.
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2014 r. miał roczną liczbę stopniodni grzania 
Sd(15oC)=2281,4oCdni i bez lata 2251,6oCd-
ni., trzeci 2015 r. 2324,1oCdni i 2313,2oCdni, 
czwarty 2008 r. 2390,7oCdni i 2381oCdni 
i piąty 2018 r. 2398oCdni i 2385,3oCdni. Z ko-
lei najzimniejszym rokiem w wieloleciu 1996-
2018 był rok 1996 o rocznej liczbie Sd(15o-

C)=3287,2oCdni i rocznej liczbie stopniodni 
grzania bez lata 3249,5oCdni.

Na rys. 10 przedstawiono procentową 
zmianę zużycia energii na ogrzewanie budyn-
ków w Krakowie względem najcieplejszego 
2000 r. o najmniejszej rocznej liczbie stopniod-
ni grzania Sd(15oC) bez lata w wieloleciu 1996-
2018. W 2014 r. zużyto o 1,33%, w 2015 r. 
o 4,1%, w 2008 r. o 7,15% i w 2018 r. o 7,34% 
więcej energii na ogrzewanie budynków w Kra-
kowie niż w najcieplejszym 2000 r.

Wnioski
Wysoka średnia roczna temperatura powie-

trza nie zawsze powoduje małe zużycie ener-
gii na ogrzewanie budynków. W Warszawie 
Okęciu średnia roczna temperatura powietrza 
w 2015 i 2018 r. były praktycznie taka sama. 
Jednak zużycie energii na ogrzewanie w 2018 r. 
było wyższe o 6,54% niż w 2015 r. Ważne jest 
w jakich miesiącach średnia temperatura była 
wyższa. Wzrost średniej miesięcznej temperatu-
ry w kwietniu, maju, wrześniu czy październiku 
nie powoduje dużego spadku zużycia energii na 
ogrzewanie. Wysokie średnie miesięczne tem-
peratury w czerwcu, lipcu czy sierpniu nie mają 
żadnego wpływu na spadek zużycia energii na 
ogrzewanie.

W Krakowie w 2018 r. była najwyższa śred-
nia roczna temperatura w wieloleciu 1996-2018, 
ale najniższe zużycie energii na ogrzewanie nie 
było w 2018 r. a 2000 r., kiedy średnia roczna 
temperatura bez czerwca, lipca i sierpnia była 
najwyższa (7,26oC)  w wieloleciu 1996-2018. 

Podobna sytuacja wystąpiła w najzim-
niejszym mieście wojewódzkim Białymstoku. 
Kwiecień (11,72oC), maj (16,75oC) i wrzesień 
(14,73oC) były najcieplejszymi miesiącami w wie-
loleciu 1999-2018. Średnia roczna temperatura 
powietrza była najwyższa w wieloleciu 1999-
2018, ale najwyższa temperatura roczna bez lata 
była w 2000 r. (6,01oC) a nie w 2018 r. (5,25oC). 
Dlatego najniższa liczba stopniodni grzania (rys. 
11) wystąpiła w Białymstoku w 2000 r. i w tym 
roku było najniższe zużycie energii na ogrzewanie 
budynków w wieloleciu 1999-2018.

Metodą Hitchin’a [7] obliczono roczną 
i roczną bez lata (czerwca, lipca i sierpnia) licz-
bę stopniodni grzania Sd(15oC) dla wybranych 
miejscowości Polski z wartości średniej miesięcz-
nej temperatury powietrza (rys. 12) i odchylenia 
standardowego podanego w [6]. Następnie ob-
liczono procentowe różnice zużycia energii na 

Rys. 8. Minimalna, średnia i maksymalna miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) o temperaturze bazowej tb=15oC w 
wieloleciu 1996-2018 oraz w 2018 r. dla Krakowa

Rys. 9. Roczna i roczna bez czerwca, lipca i sierpnia liczba stopniodni grzania Sd(15oC) o temperaturze bazowej 15oC dla Krakowa  
w wieloleciu 1996-2018

Rys. 10. Procentowa zmiana zużycia energii na ogrzewanie budynków względem najcieplejszego 2000 r. o najmniejszej rocznej 
liczbie stopniodni grzania Sd(15oC) bez lata dla Krakowa w wieloleciu 1996-2018
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ogrzewanie budynków w wybranych miastach 
Polski względem najcieplejszego Wrocławia raz 
z rocznej liczby stopniodni grzania Sd(15oC) i dru-
gi raz z rocznej liczby stopniodni grzania bez lata 
(czerwca, lipca i sierpnia). W najzimniejszym mie-
ście wojewódzkim Białymstoku identyczny budy-
nek zużył o 30,48% (z Sd(15oC) bez lata) więcej 
energii na ogrzewanie niż  w najcieplejszym mie-
ście wojewódzkim Wrocławiu. W 2018 r. zużyto 
w Siedlcach o 23%, w Łebie o 15,1%, w Krako-
wie o 12,8%, w Warszawie Okęciu o 12,5%, 
w Szczecinie o 7,5%, w Poznaniu o 6,3% więcej 
energii na ogrzewanie identycznego budynku niż 
w najcieplejszym Wrocławiu (rys. 13).
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Józef Dopke

Rys. 11. Roczna i roczna bez czerwca, lipca i sierpnia liczba stopniodni grzania Sd(15oC) o temperaturze bazowej 15oC dla Białegostoku  w wieloleciu 1999-2018

Rys. 12. Średnia roczna i roczna bez lata (czerwca, lipca i sierpnia) temperatura powietrza [6] w wybranych miejscowościach Polski

Rys. 13. Procentowa różnica zużycia energii na ogrzewanie budynków w wybranych miejscowościach Polski względem zu-
życia energii w najcieplejszym Wrocławiu obliczona z liczby stopniodni grzania Sd(15oC) rocznej i rocznej bez lata (czerwca, 
lipca i sierpnia)
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Michał Kruszewski 

Cementowanie otworów geotermalnych

Odwierty geotermalne służą 
wydobyciu wód termalnych w celu 
produkcji ciepła (w przypadku złóż 
poniżej 100 – 110°C) bądź energii 
elektrycznej (w przypadku złóż wy-
soko temperaturowych). Odwiert geo-
termalny powinien być zaprojektowa-
ny w taki sposób, aby produkcja wód 
termalnych mogła trwać nieprzerwa-
nie przez okres 20 – 30 lat. 

Konstrukcja odwiertów geotermalnych bazuje 
na technologii przemysłu naftowo-gazowniczego 
z pewnymi różnicami, które są spowodowane 
charakterystyką złóż geotermalnych tj. wysokimi 
temperaturami, naturalnie spękanymi skałami pro-
wadzącymi do znacznych ucieczek płuczki wiert-
niczej oraz agresywnością płynów złożowych. 
Różnice te dotyczą w szczególności typu rur okła-
dzinowych oraz użytego zaczynu cementowego.

Zaczyn cementowy w odwiercie geotermal-
nym ma za zadanie zapewnić stabilność rur okła-
dzinowych w otworze, zapobiegać korozji oraz 
wykluczyć potencjalny kontakt płynu złożowego 
z płytszymi warstwami górotworu, a w szcze-

gólności z warstwami wodonośnymi. W celu 
zapewnienia efektywnej operacji cementowania 
rur okładzinowych wymagane jest całkowite wy-
pełnienie cementem przestrzeni pomiędzy stalową 
rurą, a górotworem. W takim sposób ogranicza się 
również elongacje rur okładzinowych oraz koncen-
trację naprężeń wynikających z ekspansji termalnej 
powstałej podczas produkcji wód. Wysokie tem-
peratury, mogą spowodować również pogorsze-
nie wytrzymałości mechanicznej zaczynu i zwięk-
szenie przepuszczalności kamienia cementowego. 

Najczęściej używanym cementem w od-
wiertach geotermalnych jest cement API klasy G 
o podwyższonej odporności na korozję siarcza-
nową, który przeznaczony jest do cementowania 
otworów do głębokości 2440 m. Co więcej, w za-
leżności od warunków złożowych oraz cemento-
wanej sekcji rur, wprowadzane są do mieszanki 
cementowej dodatki takie jak środki przyspiesza-
jące lub opóźniające wiązanie, dyspergatory, 
materiały obciążające, wypełniacze, dodatki prze-
ciwdziałające ucieczkom płuczki. W otworach wy-
sokotemperaturowych prawie zawsze stosowana 
jest mączka kwarcytowa (w ilości od 35 do 40% 
BWOC), w celu powstrzymania retardacji właści-
wości mechanicznych zaczynu oraz zwiększenia 
jego przepuszczalności, która występuję w tem-
peraturze 110°C.

Głównym źródłem uszkodzeń stwardniałe-
go zaczynu cementowego są powstałe podczas 
produkcji płynów termalnych, stymulacji złoża 
czy zabiegu szczelinowania, naprężenia termal-

no-mechaniczne. Dodatkowo pogorszenie zace-
mentowania otworu może wynikać z niedokład-
nie przeprowadzonej operacji cementowania tj. 
np. niecałkowite usunięcie płuczki wiertniczej 
ze ścian otworu, nieprawidłowa ilość jednego 
z użytych dodatków (np. środków opóźniają-
cych wiązanie) lub niewłaściwie dobrany współ-
czynnik w/c (water-to-cement).

Najczęstszą metodą cementowania głębo-
kich otworów geotermalnych jest cementowanie 
przez przewód cementacyjny. Niekiedy stosowane 
jest również cementowanie jedno lub wielostop-
niowe przy użyciu klocków cementacyjnych, jeśli 
dokładnie znana jest głębokość występowania 
stref ucieczek płuczki, lub występuje potrzeba 
wprowadzenia zaczynów o różnych gęstościach. 
Wyżej wymienione metody powodują wysokie 
naprężenia górotworu i często mogą prowadzić 
do szczelinowania górotworu. Ostatnio zauważa 
się zwiększone zainteresowanie metodą cemen-
towania z odwrotnym obiegiem (ryc. 2), gdzie 
zaczyn cementowy wprowadzany jest do otworu 
przestrzenią pierścieniową, a nie, jak w przypadku 
metod stopniowych, bezpośrednio rurą okładzi-

Rys. 1. Cementowanie kolumny rur traconych o średnicy 9-5/8“ na głębokości pomiędzy 744 m a 1207 m w otworze geotermalnym HE-60 w Hverahlid (źródło: Mannvit)

Ryc. 2. Po lewej: Zabieg cementowania z odwrotną cyrkulacją 
zaczynu, po prawej: zabieg cementowania z konwencjonalnym 
obiegiem zaczynu (źródło: National Energy Technology Labo-
ratory, US Department of Energy)
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nową. Taka metoda powoduje powstanie znacz-
nie mniejszych naprężeń i może być stosowana 
w naturalnie spękanych skałach. W przypadku ce-
mentowania w złożu o niskich cieśnieniach szcze-
linowania, często stosowane są zaczyny o zmniej-
szonej gęstości (np. piano-cement). 

Skuteczność zacementowania rur okładzino-
wych oraz efektywność uszczelniania poziomów 
wodonośnych skał zbiornikowych określa się za 
pomocą:

• próby ciśnieniowej,
• pomiarów sondami geofizycznymi (np. po-

miary temperatury),
• pomiarów sondą akustyczną.
Z wyżej wymienionych metod, sonda aku-

styczna jest najbardziej efektywną oraz najczęściej 
stosowaną metodą oceny efektywności zace-
mentowania otworu. Dobre związanie kamienia 
cementowego daje dobre połączenie akustyczne, 
jednak niekoniecznie może świadczyć o dobrym 
uszczelnieniu międzystrefowym. Interpretacja 
wykresu sondy akustycznej daje jednak pożądaną 
ilość cennych informacji dotyczących skuteczności 
zabiegu cementowania znając właściwości aku-
styczne cementu i górotworu. Przykład interpretacji 
pomiarów sondą akustyczną został zaprezentowa-
ny na ryc.3.

mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International

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

Ryc. 3. Przykład pomiarów sondą akustyczną CBL (Cement Bond Log) ocementowania głębokiego otworu (źródło: www.pro-
duction-technology.org)
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Poland Prize: PGNiG i Startup Hub Poland 
rozpoczęły akcelerację zagranicznych startupów

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo oraz Fundacja Startup 
Hub Poland zaprosiły do Polski za-
graniczne startupy oferujące innowa-
cyjne rozwiązania dla branży ener-
getycznej. W inauguracji programu 
Poland Prize w PGNiG wzięło udział 
osiem startupów.

To pierwsza grupa z 24 zespołów, które 
w ramach rządowego programu Poland Pri-
ze chce skorzystać z ułatwień w rozpoczęciu 
działalności w Polsce. Przez najbliższe pięć 
miesięcy będą one tu rozwijać swoje innowa-
cyjne projekty. Zagraniczne startupy oferują 
rozwiązania m.in. dla sektora energetycznego 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informatycznych.

– Dzisiaj Polska potrzebuje ambitnych 
startupów bardziej niż kiedykolwiek. Im więk-
sza liczba szybko rozwijających się, innowa-
cyjnych, młodych firm, tym większy będzie 
poziom innowacyjności naszej gospodarki. 
Dlatego konsekwentnie budujemy w Polsce 
ekosystem sprzyjający rozwojowi startupów 
– powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister 
Przedsiębiorczości i Technologii. – Dzięki 
dwóm ustawom o innowacyjności  zwiększy-
liśmy popularność ulgi na B+R. Stworzyliśmy 

dedykowany innowacyjnym firmom program 
Start in Poland, największy tego typu projekt 
w Europie Środkowo-Wschodniej. Ważnym 
jego elementem jest pilotaż Poland Prize, 
dzięki któremu chcemy przyciągać zagraniczne 
talenty do Polski – dodała.

Za rekrutację startupów i koordynację 
programu akceleracyjnego odpowiada Fun-
dacja Startup Hub Poland, która dysponuje 
na ten cel grantem o wartości prawie 5 mln zł 
z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
PGNiG jest strategicznym partnerem projektu.

– Witamy w gronie startupów, z którymi 
współpracuje PGNiG. Jesteśmy ciekawi wasze-
go spojrzenia na wyzwania technologiczne, 
jakie stoją przed spółkami z Grupy Kapitało-
wej PGNiG – powiedział Piotr Woźniak, prezes 
Zarządu PGNiG SA, zwracając się do uczest-
ników spotkania.  – Oddajemy wam do dys-
pozycji przestrzeń do pracy i wiedzę naszych 
ekspertów. Współpraca z nimi pozwoli na 
dostosowanie waszych innowacyjnych pomy-
słów do naszych potrzeb. Mamy nadzieję, że 
zdecydujecie się pozostać w Polsce dłużej niż 
tylko na czas trwania programu, a dopracowa-
ne tu wspólnie rozwiązania będziemy mogli 
wspólnie testować i skierować do wdrożenia 
– dodał. 

Podczas spotkania w centrum startupo-
wym InnVento zaprezentowały się startupy 
z Wielkiej Brytanii, Włoch, Estonii, Litwy, 
Ukrainy, Białorusi i Węgier. To międzynarodo-
we zespoły, wśród których znajdują się także 

startuperzy z USA. W trakcie krótkich prezen-
tacji przedstawili swoje pomysły na wykorzy-
stanie w energetyce nowoczesnych rozwiązań 
informatycznych, w tym internet of things 
i sztucznej inteligencji.

– Kilka spośród rozwiązań przedstawio-
nych przez zagraniczne startupy szczególnie 
nas zainteresowało. Jeden z nich opracował 
system gromadzenia danych wykorzystujący 
połączenie zdjęć satelitarnych i sztucznej in-
teligencji, który można zastosować przy po-
szukiwaniu węglowodorów i do monitorowa-
nia sieci gazociągów. Inny z kolei przyjechał 
do Polski z opartym na środowisku chmury 
oprogramowaniem, które pozwala zarządzać 
zużyciem energii w budynkach – mówił Łu-
kasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu PGNiG 
ds. rozwoju.

– Głównym założeniem Poland Prize jest 
sprawienie, aby polski ekosystem startupowy 
zyskał rozpoznawalność i wzmocnił swoją 
pozycję na arenie międzynarodowej – sko-
mentował Mikołaj Różycki, zastępca prezesa 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. – 
Dotychczasowa, standardowa ścieżka rozwoju 
polskiej myśli technologicznej przewidywała, 
że niezbędne jest wyjście poza granice kraju. 
Naszym zadaniem jest trwałe uzupełnienie 
tego trendu o przypadki, kiedy to Polska staje 
się miejscem docelowym wzrostu myśli tech-
nologicznej, w tym tej zagranicznej. Obser-
wując postępy programu, jesteśmy w stanie 
powiedzieć, że zmierzamy w dobrym kierunku 
– potwierdza to zainteresowanie startupów 
z takich krajów jak Kanada, USA, Izrael czy 
Wielka Brytania – dodał.

– Kraje rozwinięte walczą o przyciągnie-
cie najlepszych startupów różnymi sposobami, 
ale dzisiaj to Polska, dzięki połączeniu wysił-
ków dużego przemysłu, jak PGNiG, parterów 
publicznych, jak PARP i wyspecjalizowanych 
organizacji pozarządowych, jak Startup Hub, 
wyrasta na ofertę numer jeden w regionie – 
podkreślił Maciej Sadowski, prezes Fundacji 
Startup Hub Poland. 

W ramach projektu Startup Hub: Poland 
Prize zostaną przeprowadzone 3 rundy ak-
celeracyjne. W każdej z nich udział weźmie 
wybranych 8 startupów, które zostaną zapro-
szone do Polski na około 5-miesięczną akcele-
rację. W ramach programu zespoły otrzymają 
nie tylko wsparcie finansowe, ale też opiekę 
wykwalifikowanych mentorów, zaproszenie 
do udziału w warsztatach z profesjonalistami 
i możliwość korzystania z przestrzeni biurowej 
do pracy nad swoimi projektami.

Departament Public Relations 
PGNiG SAW inauguracji programu akceleracji w PGNiG udział wzięła m.in. Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Techno-

logii. Fot. arch. PGNiG SA
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Tabor LOTOS Kolej wzbogaci się o pięć 
nowoczesnych lokomotyw firmy NEWAG

Pięć lokomotyw elektrycznych zo-
stanie dostarczonych spółce LOTOS 
Kolej przez firmę NEWAG S.A. Umo-
wę wartą ponad 80 mln zł podpisano 
w czwartek 28 lutego w Warszawie.

Zgodnie z umową, NEWAG dostarczy dwie 
lokomotywy czteroosiowe Griffin oraz trzy loko-
motywy sześcioosiowe Dragon 2. Ponadto spółka 
będzie świadczyła usługi serwisowe przez siedem 
lat. Warto przypomnieć, że spółka LOTOS Kolej 
posiada już w swojej flocie pięć lokomotyw typu 
Dragon pierwszej generacji.

– LOTOS Kolej jest naszym wieloletnim, 
sprawdzonym klientem, eksploatującym m.in. lo-
komotywy Dragon pierwszej generacji. Cieszymy 
się z kolejnej dostawy, w tym lokomotyw sześcio-
osiowych Dragon 2 (drugiej generacji). Wierzymy, 
że w pełni zgodne z TSI 2014, nowo nabywane 
lokomotywy, spełnią oczekiwania LOTOS Kolej 
przy zagwarantowanej bardzo wysokiej gotowo-
ści technicznej, takiej samej jak w pierwszej gene-
racji lokomotyw Dragon – mówi Józef Michalik, 
wiceprezes Zarządu NEWAG S.A.

Lokomotywa Dragon 2 to pierwsza w Eu-
ropie sześcioosiowa lokomotywa elektryczna, 
w pełni zgodna z Technicznymi Specyfikacjami In-
teroperacyjności (TSI 2014), wyposażona w ETCS 
poziomu 2. Jest zaprojektowana do prowadze-
nia ciężkich składów towarowych, wykorzystuje 
najnowocześniejsze, niezawodne technologie 
oraz zapewnia wysoki komfort pracy maszynisty. 
Głównym atutem Dragona 2 jest bardzo wysoka 
siła pociągowa, która umożliwia prowadzenie 
ciężkich składów towarowych.

W lokomotywie zabudowano przekształtniki 
oparte na węgliku krzemu (SiC), zapewniające 

bezawaryjną pracę w wysokich temperaturach, 
zmniejszenie poziomu hałasu, ograniczenie strat 
energii o 50% oraz zmniejszenie rozmiarów 
i masy urządzeń o 60%.

Z kolei Griffin to czteroosiowa lokomotywa 
elektryczna, przeznaczona do przewozu składów 
towarowych i osobowych, wyposażona w ETCS 
poziomu 2. Modułowa konstrukcja lokomotywy 
Griffin pozwala na dostosowanie jej do specy-
ficznych potrzeb poszczególnych przewoźników. 
Lokomotywy Griffin mogą być przeznaczone do 
prowadzania składów towarowych o masie do 
3200 ton z prędkością do 160 km/h oraz pocią-
gów pasażerskich.

– Cieszymy się, że pozyskaliśmy lokomoty-
wy wyposażone w system ETCS, z których część 
posiada silniki dojazdowe tzw. last mile, co jest 
dużym udogodnieniem dla LOTOS Kolej. Dbamy 
o komfort naszych maszynistów, którzy każdego 
dnia wyjeżdżają na tory nie tylko w Polsce, ale 
również w ruchu międzynarodowym i granicz-
nym. Porozumienie z firmą NEWAG, na mocy 

którego włączamy do naszego taboru lokomo-
tywy Griffin, o których myśleliśmy od dłuższego 
czasu oraz lokomotyw Dragon 2, przyczyni się do 
rozwoju spółki – mówi Anatol Kupryciuk, prezes 
Zarządu LOTOS Kolej.

– Pozyskanie pięciu lokomotyw produkcji fir-
my NEWAG, Griffin oraz Dragon 2, pozwoli jeszcze 
efektywniej wykorzystać potencjał przewozowy 
LOTOS Kolej. Powiększając możliwości taborowe, 
wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych 
klientów, zarówno spółek Grupy Kapitałowej LO-
TOS, jak i podmiotów zewnętrznych, którzy cenią 
sobie współpracę z LOTOS Kolej. Nowoczesne 
lokomotywy polskiej produkcji pozwolą poszerzyć 
ofertę spółki i wpłyną na obniżenie kosztów ope-
racyjnych – dodaje Jaromir Falandysz, wiceprezes 
Zarządu LOTOS Kolej.

Przekazanie lokomotyw będzie następowało 
według uzgodnionego harmonogramu. Pierwsze 
trzy lokomotywy wyruszą do spółki LOTOS Kolej 
jeszcze w lutym. Dostawa kolejnych ma zakończyć 
się najpóźniej w maju. NEWAG S.A. udziela gwa-
rancji jakości na okres 24 miesięcy.

Wartość umowy wynosi ponad 80 mln zł net-
to, na co składa się łączna cena sprzedaży oraz 
szacunkowe wynagrodzenie za wykonane usłu-
gi serwisowe rozliczane proporcjonalnie do ich 
świadczenia.

Jednocześnie warto podkreślić, że zawarcie 
umowy nastąpiło w ramach ugody przed media-
torem w sprawie dotyczącej wzajemnych roszczeń 
stron związanych z umowami zawartymi w grud-
niu 2015 roku. Zawarcie umowy wyczerpuje 
wszelkie wzajemne roszczenia stron związane ze 
wskazanymi umowami.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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LOTOS ujednolica ofertę i wizerunek stacji

Kolejne 14 stacji sieci LOTOS bę-
dzie w tym roku objętych standaryza-
cją. Chodzi nie tylko o podobny wy-
gląd, ale również o taką samą ofertę 
produktów – zarówno paliwowych, 
jak i gastronomiczno-sklepowych.

Wprowadzenie spójnego i wyższego stan-
dardu na stacjach to teraz główny cel spółki 
LOTOS Paliwa zarządzającej siecią. W ub. r. 
LOTOS, zgodnie z planem, ujednolicił 14 stacji. 
W 2019 r. spółka planuje wydać kilkaset mln 
zł na dalszy rozwój, czyli budowę nowych oraz 
modernizację istniejących obiektów.

W 2018 r. LOTOS przeprowadził standa-
ryzację na 14 stacjach: w Olsztynie, Rypinie, 
Katowicach, Tuszynie (2 stacje), Będzinie, War-
szawie, Rawiczu, Żarach, Łęcznej, Chełmie, So-
snowcu i Żorach (2 stacje).

Kompleksowe remonty
Standaryzacja objęła przede wszystkim 

wymianę wizualizacji zewnętrznej, przebudo-
wę sklepu oraz remont stacji i toalet. Zmieniły 
się elewacja, pylony cenowe, meble wewnątrz 
sklepu, oświetlenie czy terakota.

Wymieniono także dystrybutory, płytę 
szczelną, wyremontowano dach, nawierzchnię 
drogową na stacji, instalację wodno-kanaliza-
cyjnej  i wiatę. Część stacji przystosowano do 
wymogów restauracji amerykańskiej sieci SUB-
WAY. W kilku przypadkach powiększono sklep, 
a do oferty wprowadzono paliwa premium 
Dynamic (w sumie są już one dostępne na 3/5 
stacji sieci LOTOS). Zmieniły się także same Cafe 
Punkty, w tej chwili działa ich niemal 400 (na 
4/5 stacji sieci LOTOS).

Standaryzacja to kluczowy cel
Pierwsze stacje należące obecnie do sieci 

LOTOS działały pod szyldem Rafinerii od 1992 r. 
Ich wygląd i wyposażenie zmieniały się przez 
blisko 30 lat. Spółka ma także stacje przejęte 
z rynku (sieciowe oraz prywatne, do najwięk-
szych akwizycji można zaliczyć przejęcie sieci 
Slovnaft oraz Esso w 2005 r.). Jednocześnie 
budowane były nowe własne obiekty. Zróżni-
cowanie wyglądu i funkcji stacji paliwowych 
w sieci było więc duże, dlatego jednym z klu-
czowych celów strategicznych rozwoju LOTOSU 
do 2022 r. jest m.in. dalsza standaryzacja na 
stacjach paliwowych.

Zgodnie z planami, do 2024 r. z rynku zniknie 
marka Optima. Nie oznacza to jednak, że blisko 
200 stacji paliw z logo LOTOSU przestanie dzia-
łać. Stacje własne w segmencie ekonomicznym 
zostaną podniesione do standardu premium. Po-
dobnie będzie ze stacjami franczyzowymi, które 
zdecydują się na przedłużenie umowy.

– Marka LOTOS jest dobrze rozpoznawalna. 
Robimy wszystko, aby wygląd i oferta były spój-
ne. Klient wjeżdżając na stację powinien ocze-
kiwać w każdym miejscu w Polsce podobnych 
usług, wysokiej jakości obsługi i schludnego wy-
glądu. Podczas procesu standaryzacji staramy się 
nie tylko wprowadzić jednolitą kolorystykę, ale 
również unowocześnić każdą stację. Modernizu-
jemy systemy nalewu i magazynowania paliw. 
Zmieniamy oświetlenie w sklepie i pod wiatą. 
Wymieniamy meble sklepowe. Zwiększamy ofer-
tę gastronomiczną. Pojawiają się nowe nośniki 
wizualne. Chcemy, żeby każdy klient z zadowole-
niem wracał na stacje LOTOS – mówi Jacek Puch-
niarz, szef Biura Infrastruktury LOTOS Paliwa.

Nowoczesna stacja 
przy Łopuszańskiej w Warszawie

Jedną ze stacji, która została objęta stan-
daryzacją, jest stacja przy ul. Łopuszańskiej 
w Warszawie. Znajdują się tam ekologiczne roz-
wiązania, punkt ładowania samochodów elek-
trycznych, odświeżony projekt wnętrza. LOTOS 
testuje tutaj wszystkie technologiczne nowinki, 
począwszy od sklepu po zasilanie stacji z odna-
wialnych źródeł energii (OZE).

W 2019 r. zaplanowano ujednolicenie 
kolejnych 14 stacji sieci LOTOS. To: Pabianice, 
Rosówek, Rybnik, Mikołów, Gdynia, Reda, Ki-
kół, Puck, Skołoszów, Wrocław, Krosno, Pasłęk, 
Gdańsk i Kutno. W sumie do 2020 r. zmoderni-
zowanych ma być kilkadziesiąt stacji.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

Pierwsze stacje własne sieci LOTOS (dawniej Rafinerii Gdań-
skiej) otwarto w 1992 roku. Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Żółto-niebieska kolorystyka stacji pojawiła się w 1995 roku.
Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Miejsce Obsługi Podróżnych w Policach - zdjęcie z 2011 roku.
Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Kolejny tytuł „Orła Bezpieczeństwa” przyznany!

PKN ORLEN po raz ósmy z rzędu z tytułem TOP Employer

22 lutego miało miejsce uroczyste 
wręczenie statuetek i dyplomów dla 
laureatów III edycji konkursu „Bez-
pieczny Wykonawca Zewnętrzny” 
organizowanego przez PKN ORLEN.

Nagrodę główną w tej edycji oraz statuetkę 
złotego „Orła Bezpieczeństwa” otrzymała firma 
SPEC-KOP Roboty Ziemne Specjalistyczne Ry-
szard Bednarski.

Wyróżnienie i statuetkę srebrnego „Orła 
Bezpieczeństwa” przyznano firmie ALTUS Wrut-
niak Spółka Jawna.

Zwycięzcy konkursu nagrodzeni tytułem 
„Bezpieczny Wykonawca” uprawnieni są do 

posługiwania się nim przez okres najbliższych 2 
lat, również w relacjach ze swoimi potencjalnymi 
klientami.

„Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” to or-
ganizowany przez PKN ORLEN konkurs, służący 
upowszechnianiu i propagowaniu najlepszych 
praktyk stosowanych w obszarze bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także promowaniu pracujących 
bezpiecznie wykonawców. Wyróżnienia przyzna-
ne przez Koncern są także potwierdzeniem naj-
wyższych standardów jakie stosują kontraktorzy 
w zarządzaniu bezpieczeństwem.

W konkursie mogą wziąć udział firmy, które 
w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły prace 
inwestycyjne lub remontowe w PKN ORLEN 
i w tym czasie nie zanotowały żadnych wypad-
ków na terenie Grupy ORLEN.

Kapituła konkursu ocenia przede wszystkim 
rozwiązania systemowe dotyczące zarządzania 
BHP, osiągnięcia w zakresie poprawy warun-
ków pracy, funkcjonowanie służb wykonawcy 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, stan-
dardy nadzoru w realizacji prac szczególnie 
niebezpiecznych na terenie Grupy ORLEN oraz 
dodatkowe działania na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa.

Ponadto uczestnicy konkursu oceniani są 
wg „Systemu ocen bhp wykonawcy” stosowa-
nego w spółce. Zgodnie z regulaminem w fir-
mach, które zgłosiły się do konkursu jest prze-
prowadzony audyt w celu weryfikacji informacji 
podanych w ankiecie konkursowej. Audyty po-
twierdzające zgodność informacji zawartych 
w ankietach ze stanem faktycznym umożliwiają 
dalszą ocenę pretendentów do nagrody.

Nagrody i wyróżnienia laureatom III edycji 
konkursu „Bezpieczny Wykonawca Zewnętrzny” 
w imieniu Zarządu PKN ORLEN wręczyli podczas 
posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Higieny 
Pracy: Zbigniew Leszczyński – członek Zarządu 
ds. Rozwoju, Tomasz Gościniak – dyrektor Biura 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Fot. arch. PKN ORLEN Fot. arch. PKN ORLEN

 PKN ORLEN po raz ósmy z rzę-
du został uhonorowany tytułem TOP 
Employer. To potwierdza wysoką 
pozycję spółki w gronie najlepszych 
pracodawców w Polsce. 

Eksperci Top Employers Institute po raz ko-
lejny uznali PKN ORLEN za firmę spełniającą naj-
wyższe standardy w zakresie polityki personal-
nej. Certyfikat TOP Employer przyznawany jest 
jedynie na rok. Dzięki temu wiadomo, że badana 
firma spełnia określone standardy i oferuje atrak-
cyjne warunki zatrudnienia. Eksperci przyglądają 
się zarówno wynagrodzeniom i benefitom, sys-
temowi premiowania, rozwojowi i szkoleniom, 
jak i kulturze organizacyjnej firmy. Badanie skła-

da się z kilku etapów m.in. walidacji, audytu 
najlepszych praktyk HR oraz finalnej certyfikacji. 

– Wyróżnienie przyznane po raz ósmy nie 
trafia do koncernu przypadkiem. Oznacza, że 
pod względem stosowanych u nas praktyk ka-
drowych, utrzymujemy najwyższe światowe 
standardy i wyznaczamy trendy. Dlatego trafiają 
do nas najlepsi specjaliści z branży. Inwestuje-
my w ich rozwój, dostosowujemy obowiązki 
do możliwości i potrzeb pracowników, słowem 
dbamy o ergonomię. W ten sposób zapewnia-
my komfort, który przekłada się na jakość pracy 
i przynosi wymierne korzyści dla całej firmy – 
mówi Wioletta Kandziak, dyrektor wykonawczy 
ds. Kadr w PKN ORLEN. 

Top Employers Institute od ponad ćwierćwie-
cza przyznaje certyfikaty na całym świecie, badając  
warunki pracy stworzone przez pracodawców 
oraz realizowaną politykę personalną. Audyt pro-
wadzony przez ten niezależny instytut gwarantuje 
szerokie spektrum badania poprzez kompleksowy 
przegląd procesów, możliwość porównania z in-
nymi organizacjami oraz weryfikacje na zgodność 
z najlepszymi rynkowymi standardami. 

Certyfikat Top Employers jest przyznawany 
wyłącznie organizacjom, których oferta dla pra-
cownika spełnia najwyższe standardy między-
narodowe.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN
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GAZ-SYSTEM nagrodzony za zasługi 
dla rozwoju polskiego przemysłu

– Wyróżnienie, które dziś otrzy-
maliśmy traktuję przede wszystkim 
jako potwierdzenie faktu, że koszt 
braku dywersyfikacji i ryzyko nie-
stabilności dostaw gazu dla pol-
skiej gospodarki przewyższa koszt 
wybudowania i utrzymania nowej 
infrastruktury gazowej. Jest to też 
wyraz uznania dla konsekwentnie 
wdrażanej przez GAZ-SYSTEM 
strategii inwestycyjnej – powiedział 
prezes Tomasz Stępień odbierając 
nagrodę „Ten, który zmienia polski 
przemysł”. 

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień przy-
znawanych przez redakcję magazynu gospo-

darczego „Nowy Przemysł” oraz portalu Wir-
tualny Nowy Przemysł odbyła się 27 lutego 
2019 r. w Warszawie. 

W uzasadnieniu dla przyznania nagrody 
dla GAZ-SYSTEM podkreślono m.in. rolę pro-
jektu Baltic Pipe w zapewnieniu realnej dywer-
syfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego do 
Polski oraz znaczenie udanej współpracy po-
między GAZ-SYSTEM a duńskim operatorem – 
firmą Energinet – dla skutecznej i terminowej 
realizacji tego projektu. 

Zaznaczono także, że budowa gazociągu 
Baltic Pipe wraz z planowaną rozbudową Ter-
minalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Świnoujściu, którego operatorem jest 
należąca do grupy GAZ-SYSTEM spółka Pol-
skie LNG, pozwoli na zagwarantowanie Polsce 

nagrodę odebrał Maciej Woźniak, wiceprezes 
zarządu. 

Wyróżnienie „Tego, który zmienia polski 
przemysł” przyznawane jest od 19 lat. Otrzy-
mują je ci, którzy w ostatnim czasie wpłynęli 
na pozytywne zmiany w polskim przemy-
śle i gospodarce. Tytuły przyznawane są za 
konkretne działania, dokonania, biznesowe 
przedsięwzięcia. W minionych latach tytułem 
wyróżniono znane postaci polskiej polityki 
i autorytety, sprawne instytucje i skuteczne 
programy, liderów poszczególnych branż, naj-
większe polskie firmy, sprawdzonych i odpo-
wiedzialnych inwestorów zagranicznych.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik Prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

bezpiecznych i w pełni zdywersyfikowanych 
dostaw gazu. 

– GAZ-SYSTEM jest jednym z najwięk-
szych inwestorów na polskim rynku. Nasz plan 
inwestycyjny do 2022 roku obejmuje kilkaset 
zadań o łącznej szacowanej wartości około 11 
mld zł. Inwestycje, które realizujemy dadzą im-
puls do zbudowania trwałej wartości i kompe-
tencji dla branży budowlanej oraz przemysłu 
z nią związanego – podkreślił prezes GAZ-SYS-
TEM Tomasz Stępień. 

Oprócz spółki GAZ-SYSTEM wyróżnieniem 
za wkład w rozwój sektora gazowego w Pol-
sce uhonorowani zostali również Piotr Naimski 
sekretarz stanu w KPRM, pełnomocnik rządu 
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energe-
tycznej oraz spółka PGNiG, w imieniu której 

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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PGNiG i PGG rozpoczynają 
współpracę w ramach projektu 
Geo-Metan

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two oraz Polska Grupa Górnicza podpisały 
umowę w sprawie przedeksploatacyjnego 
ujęcia metanu z pokładów węgla kamienne-
go. Prace będą prowadzone na terenie KWK 
Ruda Ruch Bielszowice.

Umowa pomiędzy PGNiG i PGG przewiduje 
wykonanie systemu otworów składającego się 
z odwiertu pionowego i połączonego z nim 
intersekcyjnie odwiertu horyzontalnego. Po 
odwierceniu otworów i wykonaniu kompletu 
badań geofizycznych i badań laboratoryjnych 
w otworze horyzontalnym przeprowadzony 
zostanie zabieg intensyfikacyjny, którego ce-
lem będzie stymulacja przypływu metanu do 
otworu. Następnie PGNiG przeprowadzi testy 
produkcyjne, aby ustalić potencjał odmeta-
nowania pokładów węgla przewidzianych do 
eksploatacji. Prace będą prowadzone na terenie 
Kopalni Węgla Kamiennego Ruda Ruch Bielszo-
wice, w obrębie zachodniej części złoża węgla 
kamiennego „Zabrze-Bielszowice”. PGG planuje 
rozpocząć eksploatację ścian w tej partii złoża 
po 2026 roku.

– Metan z pokładów węgla jest pozyski-
wany na całym świecie. Wykorzystanie jego 
zasobów na Śląsku pozwoli znacząco zwiększyć 
potencjał krajowego wydobycia tego paliwa 
i jednocześnie ograniczyć emisję do atmosfery 
agresywnego gazu cieplarnianego, jakim jest 
metan – powiedział Piotr Woźniak, prezes Za-
rządu PGNiG SA. – Współpraca z PGG to dla nas 
wyjątkowa okazja, aby opracować skuteczne 
metody poszukiwania i wydobycia tego paliwa 
na skalę przemysłową – dodał.

Według szacunków Państwowego Insty-
tutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 
Badawczego na terenie Górnośląskiego Zagłę-
bia Węglowego może znajdować się nawet 

170 mld m sześc. metanu. Obecnie jego zasoby 
stanowią poważny problem dla spółek zajmują-
cych się wydobyciem węgla. Metan uwalniający 
się w trakcie prac górniczych stanowi śmiertelne 
niebezpieczeństwo dla załóg pracujących pod 
ziemią, a jego usuwanie zmniejsza tempo prac 
wydobywczych i podnosi ich koszt. Jednocze-
śnie większość metanu uwalnianego podczas 
eksploatacji węgla trafia do atmosfery, gdzie 
przyczynia się do powstania efektu cieplarnia-
nego. PGNiG i PGG liczą, że ujęcie metanu przed 
rozpoczęciem wydobycia węgla pozwoli zmini-
malizować te trudności.

– Polska Grupa Górnicza wobec narastają-
cego zagrożenia metanowego zainteresowana 
jest zwiększaniem bezpieczeństwa prowadzonej 
eksploatacji górniczej. Dla realizacji przedmioto-
wych celów niezbędne jest rozwijanie innowa-
cyjnych technologii pozyskiwania metanu z po-
kładów węgla połączonego z odmetanowaniem 
obszarów przyszłych robót górniczych. Perspek-
tywy takie daje projekt Geo-Metan realizowany 
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA. Aktualnie odmetanowanie górotworu 
w Ruchu Bielszowice prowadzone jest metoda-
mi konwencjonalnymi, otworami drenażowymi 
z wyrobisk dołowych – powiedział Tomasz Ro-
gala, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Współpraca PGG i PGNiG odbywa się w ra-
mach programu Geo-Metan, którego celem jest 
rozwój metod i technik przedeksploatacyjnego 
wydobycia metanu z pokładów węgla. Spółki 
podpisały w tej sprawie list intencyjny w stycz-
niu ubiegłego roku. Sygnatariuszami są również 
Tauron Polska Energia SA i Jastrzębska Spółka 
Węglowa.

Kopalnia Bielszowice jest jednym z trzech ru-
chów zespolonej kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. 
Prowadzi eksploatację złoża z zastosowaniem 
kompleksowej mechanizacji robót, nowocze-
snych rozwiązań transportu podziemnego oraz 
systemów monitoringu produkcji i zagrożeń na-
turalnych, w tym dyspozytorni bezpieczeństwa 
wyposażonej w jeden z najnowocześniejszych 
systemów gazometrii. Występujące zagrożenia 
naturalne zaliczone są do najwyższych stopni 
i kategorii, w tym do IV kategorii zagrożenia me-
tanowego i II stopnia zagrożenia tąpaniami.

Działania w ramach projektu Geo-Metan 
w Ruchu Bielszowice powinny przyczynić się do 
obniżenia pierwotnej, wysokiej metanonośno-
ści pokładu węgla i zmniejszenia wydzielania 
się metanu podczas prowadzenia późniejszej 
eksploatacji górniczej. Pozwoli to zarówno na 
zwiększenie bezpieczeństwa robót górniczych, 
a także na wzrost ilości ujmowanego i wykorzy-
stywanego gospodarczo metanu. W aspekcie 

środowiskowym znacząco ograniczona zostanie 
także emisja metanu do atmosfery.

Niezależnie od współpracy z PGG, PGNiG 
prowadzi obecnie testowe wydobycie metanu 
z pokładów węgla na koncesji „Międzyrzecze” 
w województwie śląskim. W rejonie miejsco-
wości Gilowice, gmina Miedźna, spółka prze-
prowadziła do tej pory prace w wiertnicze na 
5 otworach (dwóch pionowych, dwóch pozio-
mych i jednym kierunkowym). Na terenie kon-
cesji wykonano również zdjęcie sejsmiczne 3D. 
Testy produkcyjne przyniosły pozytywne rezulta-
ty – od czerwca do listopada 2017 roku z lokal-
nych pokładów węgla wydobyto blisko 900 tys. 
m sześc. gazu ziemnego wysokometanowego. 
Po zakończonym teście produkcyjnym rozpoczę-
to prace związane z zagospodarowaniem. Dal-
sze działania na tym terenie PGNiG zaplanowało 
na 2019 rok.

Zarząd PGNiG z zadowoleniem 
przyjął decyzję o wydaniu zgody na 
budowę terminalu Calcasieu Pass

PGNiG SA podpisała w 2018 roku z Ven-
ture Global LNG dwie umowy długotermino-
we na zakup skroplonego gazu ziemnego. 
Jedna z nich dotyczy odbioru LNG z terminalu 
w Calcasieu Pass w Luizjanie, który ma roz-
począć działalność w 2022 roku. Amerykań-
ska Federalna Komisja Regulacji Energetyki 
(FERC) wydała 21 lutego 2019 roku zgodę fir-
mie Venture Global LNG na budowę termina-
lu Calcasieu Pass oraz gazociągów prowadzą-
cych do przyszłych instalacji eksportowych.

– Gratulujemy naszym amerykańskim part-
nerom uzyskania ostatecznej zgody. Z uwagą 
śledzimy postępy przy realizacji obu projektów re-
alizowanych przez Venture Global LNG. Od 2022 
roku corocznie będziemy odbierać z terminalu 
Calcasieu Pass 1 mln ton LNG (co odpowiada 
ok. 1,35 mld m³ surowca po regazyfikacji) i taki 
sam wolumen z terminalu Plaquemines, który po-
wstanie rok później. To ważny element naszego 
portfela kontraktów LNG. Pozwoli nam nie tylko 
na zapewnienie dostaw dla Polski, ale także na 
handel LNG na globalnym rynku – skomentował 
Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.  

Według zapowiedzi Venture Global LNG, 
firma bez zwłoki przystąpi do budowy instalacji 
w Cameron Parish w Luizjanie. Venture Global 
LNG poza PGNiG SA podpisała długoterminowe 
kontrakty SPA (Sale and Purchase Agreement) na 
dostawy LNG z firmami Shell, BP, Edison S.p.A., 
Galp i Repsol.
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Blisko uzyskania ostatecznej zgody FERC na 
budowę jest także terminal eksportowy LNG, 
który w 2023 roku ma zostać uruchomiony 
w Port Arthur w stanie Teksas. Projekt realizo-
wany przez Port Arthur LNG – spółkę zależną 
Sempra Energy – uzyskał pod koniec stycznia br. 
ostateczną ocenę oddziaływania na środowisko 
(Final Environmental Impact Statement). Oce-
na środowiskowa jest ostatnim krokiem przed 
otrzymaniem zgody FERC. PGNiG SA podpisała 
z Port Arthur LNG umowę wieloletnią na zakup 
LNG o rocznym wolumenie 2 mln ton (ok. 2,7 
mld m³ po regazyfikacji).

Jedenasta dostawa LNG typu spot
Metanowiec o nazwie Flex Rainbow 

transportuje około 64 tys. ton skroplonego 
gazu ziemnego z USA. Ładunek został zaku-
piony w ramach transakcji spotowej. To już 
piąta dostawa w tym roku – trzy przypłynęły 
z USA, a dwie z Kataru.

12 lutego, Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo odbierze w Terminalu LNG im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu 
kolejny ładunek gazu skroplonego, który po re-
gazyfikacji odpowiadać będzie ok. 90 mln m³ 
gazu ziemnego. Ładunek został zakupiony w ra-
mach transakcji typu spot (kontrakt na pojedyn-
czą dostawę) od spółki Centrica. 

– Dostawa, która przypływa 12 lutego, 
jest już trzecią dostawą spotową w tym roku, 
a jedenastą tego typu od początku działalności 
terminalu w Świnoujściu. Kontrakty spot to efekt 
prac naszego zespołu tradingowego pracujące-
go w Londynie, który analizuje sytuację na glo-
balnym rynku i prognozuje dalszy wzrost liczby 
korzystnych ofert na dostawy LNG – powiedział 
Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG SA 
ds. handlowych.

PGNiG SA sprowadza do Polski skroplony 
gaz ziemny z Kataru, Norwegii i USA na podsta-
wie umów z Qatargas i firmą Centrica oraz na 
bazie umów spotowych. W tym roku rozpoczną 
się regularne dostawy LNG z USA na podstawie 
długoterminowego kontraktu z Cheniere Energy 
– jednej z czterech umów, jakie PGNiG podpi-
sało z amerykańskimi partnerami w 2018 roku.

Kolejna dostawa LNG do Świnoujścia zapla-
nowana jest na 10 marca. Ładunek przypłynie 
do Polski w ramach długoterminowego kontrak-
tu z Qatargas.

PGNiG wierci kolejne otwory 
eksploatacyjne na Podkarpaciu

Trwają prace na największym złożu gazu 
ziemnego w Polsce. Nowe odwierty zlokalizo-
wane są w miejscowościach Pikulice i Łuczy-
ce – na południowych obrzeżach miasta Prze-
myśl, od którego swoją nazwę wzięło złoże.

Otwory kierunkowe – Przemyśl-303K w Pi-
kulicach i Przemyśl-299K w Łuczycach – sięgną 
głębokości około 2750 m. Prace wiertnicze po-
trwają w obu przypadkach ponad miesiąc. Po 
ich wykonaniu Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo planuje kolejne odwierty eksploata-
cyjne na obu placach wiertniczych.  

– Chociaż PGNiG z powodzeniem realizuje 
strategię dywersyfikacji kierunków importu gazu 
ziemnego, zasoby krajowe to najpewniejsze 
i najbardziej opłacalne źródło surowców ener-
getycznych – powiedział Piotr Woźniak, prezes 
Zarządu PGNiG SA. – Gaz ziemny pozyskiwany 
w Przemyślu i okolicach ma duże znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego kraju i chcemy, 
aby tak pozostało także w przyszłości – dodał. 

Pierwotnie zasoby złoża Przemyśl oszacowa-
no na ok. 74 mld m³ gazu ziemnego. W ciągu po-
nad 60-letniej eksploatacji wydobyto ok. 65 mld 
m³, przez co złoże uznawano za będące w fazie 
schyłkowej. Jednak zastosowanie przez PGNiG 
nowoczesnych technologii poszukiwawczych 
oraz pogłębione analizy geologiczne i złożowe 
wykazały możliwości występowania dotychczas 
nieeksploatowanych horyzontów gazonośnych. 
Ich udostępnienie pozwoli na utrzymanie wydo-
bycia na dotychczasowym poziomie.

Według szacunków PGNiG w ciągu pięciu 
lat wydobycie gazu na całym Podkarpaciu wzro-
śnie o 28 proc. do 1,75 mld m³ rocznie. Oznacza 
to większe bezpieczeństwo energetyczne kraju 
i dodatkowe korzyści dla regionu.

Działania w ramach koncesji na wydobywanie 
gazu ziemnego ze złoża Przemyśl nr 100/94 prowa-
dzi Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG SA, a pra-
ce wiertnicze realizuje Exalo Drilling SA – spółka 
z Grupy Kapitałowej PGNiG. Wniosek o przedłuże-
nie koncesji na wydobycie gazu ziemnego ze złoża 
na następne 18 lat został złożony do Ministerstwa 
Środowiska 31 stycznia 2019 roku.

Nowe wiercenia w Wielkopolsce 
i na Podkarpaciu

PGNiG rozpoczęło wiercenie otworu eks-
ploatacyjnego Brońsko-30 w woj. wielkopol-

skim i otworu poszukiwawczego Korczowa-1 
w woj. podkarpackim.

Otwór eksploatacyjny Brońsko-30 położony 
jest w miejscowości Czacz, w gminie Śmigiel, 
w powiecie kościańskim, w woj. wielkopolskim 
(koncesja Brońsko). Planowana głębokość od-
wiertu to 2205 m. Celem jego wykonania jest 
zwiększenie produkcji ze złoża Brońsko.

Odwiert poszukiwawczy Korczowa-1, 
o planowanej głębokości 3750 m, zlokalizowa-
ny jest w okolicy miejscowości Kobylnica Ruska, 
w gminie Wielkie Oczy, powiat lubaczowski, 
woj. podkarpackie (koncesja Lubaczów-Zapa-
łów). Celem prac jest odkrycie złoża wysokome-
tanowego gazu ziemnego w utworach miocenu 
niekonwencjonalnego i zbadanie do tej pory 
nieprzewierconego podłoża miocenu na połu-
dniowy zachód od eksploatowanego złoża gazu 
ziemnego Lubaczów.

W obu przypadkach prace wiertnicze re-
alizuje Exalo Drilling SA z Grupy Kapitałowej 
PGNiG.

Departament Public Relations 
PGNiG SA

Dyrektywa gazowa 
w Radzie Europejskiej

Komisja Europejska zaproponowała zmiany 
w dyrektywie gazowej w listopadzie 2017 r., 
a Parlament Europejski przyjął stanowisko w tej 
sprawie w kwietniu 2018 r. i od tego czasu 
trwały próby uściślenia zasad funkcjonowania 
unijnego rynku gazu w odniesieniu do gazocią-
gów biegnących z Unii do i z państw trzecich. 
Nie było postępu w okresie prezydencji buł-
garskiej i austriackiej. Dla Polski chodzi przede 
wszystkim o zasady działania projektowanego 
gazociągu Nord Stream 2. Kluczowe było po-
siedzenie 8 lutego br. Ambasadorowie państw 
członkowskich UE zebrani w Komitecie Stałych 
Przedstawicieli wystosowali wniosek do Par-
lamentu Europejskiego w sprawie zmiany Dy-
rektywy Gazowej 2009/73/WE i rozszerzenia 
zakresu stosowania dyrektywy. Znalazło się 
tam sformułowanie, że „…odcinki gazociągów 
należące do państw trzecich będą podlegały 
kontroli unijnej”. Nie wiadomo, czy kontrola bę-
dzie sprawdzała warunek rozdzielenia dostaw-
cy gazu i operatora gazociągu od producenta 
surowca. Ustępstwem na rzecz Niemiec jest 
stwierdzenie, że przepisy unijne dotyczą tylko 
odcinka gazociągu wchodzącego na terytorium 
Unii. W przypadku Nord Stream 2 oznacza to 
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jurysdykcję na krótkim odcinku na niemieckich 
wodach terytorialnych, nie obejmuje natomiast 
odcinków na wodach Finlandii, Szwecji i Danii. 
Następne posiedzenie przedstawicieli Parla-
mentu, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej 
odbyło się 13 lutego w Strasburgu. W komuni-
kacie stwierdzono, że w przypadku Nord Stream 
2 warunki prawne dla pozostałej części prze-
biegającego przez Morze Bałtyckie gazociągu 
musiałyby zostać wynegocjowane przez Niem-
cy z Rosją w ramach umowy międzyrządowej. 
Ta niekorzystna poprawka została zaakceptowa-
na także przez Polskę.

Największy sukces poszukiwawczy 
w sektorze brytyjskim 
na M. Północnym od 2008 r.

W końcu stycznia br. nadeszły informacje 
o odkryciu na Morzu Północnym w sektorze bry-
tyjskim nowego złoża gazowo-kondensatowe-
go Glengorm. Pozytywny wynik osiągnięto po 
wcześniejszej próbie rozpoznania tego obiektu 
w 2017 r. zakończonej niepowodzeniem z przy-
czyn technicznych. Geolodzy z firmy Total oce-
niają zasoby wydobywalne na 34 mln t równo-
ważnika ropy naftowej. Jeszcze wyżej wielkość 
złoża szacuje Oil & Gas Authority, który podaje, 
że jest to 1,3 do 2,7 mld t równoważnika ropy 
naftowej. Nowe złoże jest zlokalizowane w po-
bliżu platformy Elgin-Franklin. 

Jest to największe odkrycie w brytyjskiej 
części Morza Północnego od odkrycia w 2008 r. 
złoża gazowo-kondensatowego Culzean o zaso-
bach szacowanych na 34-40 mln t równoważni-
ka ropy naftowej. Operatorem na tym bloku jest 
CNOOC Petroleum Europe Ltd. posiadający 50% 
udziałów, Total ma 25% i Euroil (spółka zależna 
Edison E & P SpA również 25%.

Limity wstrząsów podczas 
szczelinowania mogą 
być podwyższone

Wniosek Cuadrilla Resources prowadzącej 
poszukiwania gazu z łupków na obszarze kon-
cesji Preston New Road w Lancashire o obniże-
nie dopuszczalnego limitu drgań występujących 
w czasie wykonywania szczelinowania hydrau-

licznego nie został uwzględniony przez rząd. 
Brytyjski minister energii Claire Perry stwier-
dziła, że przemysł naftowy jest bardzo ważny, 
ale przepisy chroniące środowisko muszą być 
restrykcyjne i nie powinny być złagodzone. Tym-
czasem głos w tej sprawie zabrali sejsmolodzy 
popierając starania Cuadrilla. Szef oddziału sej-
smologii Brytyjskiej Służby Geologicznej Brian 
Baptie stwierdził, że obecne przepisy są zbyt za-
chowawcze i wyznaczają poziom, przy którym 
odczuwanie wstrząsów jest mało prawdopo-
dobne. Granica może być bezpiecznie podnie-
siona do magnitudy 1,5 (obecnie 0,5) czyli do 
poziomu wstrząsów wywołanego przejazdem 
dużej ciężarówki i nie spowoduje to zagrożenia 
dla ludzi i budynków. Takie samo stanowisko 
zajmuje Ben Edwards z uniwersytetu w Liver-
poolu. Jednocześnie specjaliści uprzedzają, że 
po zakończeniu operacji szczelinowania mogą 
wystąpić impulsy śladowe, ale są to zwykle 
drgania zbyt małe, aby spowodować jakiekol-
wiek szkody. Obaj sejsmolodzy są doradcami Oil 
& Gas Authority.

Do dyskusji o dopuszczalnej magnitudzie 
włączyła się firma Ineos Group, która również 
prowadzi poszukiwania gazu z łupków. Prezes 
Jim Ratcliffe stwierdził, że przy obecnym stanie 
przepisów przeprowadzenie szczelinowania 
jest niewykonalne, a tym samym uniemożliwia 
dostęp do krajowych zasobów surowców ener-
getycznych. W tym stanie deklarowany przez 
rząd zamiar osiągnięcia samowystarczalności 
w zaopatrzeniu w energię nie będzie możliwy. 
Powołując się na doświadczenia z USA przypo-
mina, że skala Richtera jest skalą logarytmiczną 
i magnituda 0,5 jest 3162 razy mniejsza od ma-
gnitudy 4,0 przyjętej za bezpieczną przez ame-
rykańską Agencję Ochrony Środowiska i w tych 
warunkach wykonano ponad milion wierceń.

Ropa na lądzie w Izraelu
Seria odkryć we wschodniej części Morza 

Śródziemnego rozszerza się również na obszar 
lądowy. Na Wyżynie Judejskiej, w obrębie blo-
ku koncesyjnego Megiddo-Jizreel wykonano 
wiercenie 1-Megiddo z zadaniem rozpoznania 
triasowej formacji Mohilla. W dwóch interwa-
łach interwałach na głębokości 5003 m i 5029 
m stwierdzono obecność lekkiej ropy. Wyniki 
profilowań geofizycznych wskazują na wystę-
powanie jeszcze innych poziomów perspek-
tywicznych. W otworze wykonano perforację, 
kwasowanie i tłokowanie i uzyskano przypływ 
płynu złożowego w ilości 12-15 t/d. Zdaniem 
geologów z firmy Zion Oil and Gas jest to ak-

tywny system roponośny zawierający dojrzałe 
skały macierzyste.

W 2015 r. poszukiwania prowadzone na 
Wzgórzach Golan przez firmę Afek Oil and Gas 
przyniosły pozytywne wyniki w postaci odkrycia 
akumulacji ropy naftowej.

Więcej gazu w Azerbejdżanie
Złoża gazu w Azerbejdżanie, a przede 

wszystkim złoża Szach Deniz i Szach Deniz 2 
mają być źródłem zaopatrzenia dla Europy po 
wybudowaniu gazociągu TANAP (Trans Anato-
lian Gas Pipeline) o przepustowości 16 mld m3 

rocznie i jego przedłużenia do Włoch TAP (Trans 
Adriatic Pipeline). Nowe wiadomości przekaza-
ne w styczniu br. przez koncern BP zapowiadają 
perspektywę zwiększenia zasobów stanowią-
cych zaplecze magistrali przesyłowej. W rejonie 
Shafag-Asiman znajduje się złoże o wielkości 
porównywalnej z Szach Deniz 2, ponadto w po-
bliżu wykryto inną podobną strukturę. BP planu-
je wykonanie 6 wierceń w tym roku i w następ-
nym. Wiercenia przesunęły się nieco w czasie 
– na opóźnieniu decyzji o ich rozpoczęciu zawa-
żył spadek cen ropy pod koniec ub. roku. Gay 
Jones, szef regionalnego oddziału BP w Baku 
powiedział, że obok Brazylii Azerbejdżan jest re-
gionem szczególnego zainteresowania koncer-
nu w najbliższych latach. Nakłady na projekty 
w Azerbejdżanie wyniosą 28 mld dolarów.

Dobra passa ExxonMobil 
w Gujanie

Zaledwie dwa miesiące upłynęło od komu-
nikatu ExxonMobil o odkryciu złoża Pluma, a już 
operator informuje o następnych sukcesach. 
W wierceniu Haimara-1 oddalonym o 31 km od 
odwiertu Pluma-1 przewiercono piaskowcowy 
poziom gazowo-kondensatowy o miąższości 
63 m. Wiercenie osiągnęło głębokość 5575 m 
przy głębokości wody 1399 m. Z kolei wiercenie 
Tilapia-1 zlokalizowane w odległości 5,5 km od 
odwiertu Longtail-1 rozszerza obszar złożowy 
Turbot-Longtail-Pluma. Stwierdzona w nim seria 
roponośna o miąższości 93 m ma bardzo do-
bre parametry zbiornikowe. Głębokość otworu 
wynosi 5726 m przy głębokości wody 1783 m. 
Wiercenie rozpoczęto 7 stycznia br. i po zakoń-
czeniu pracy w tej lokalizacji statek wiertniczy 
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„Noble Tom Madden” otworu Yellowtail-1. 
Równolegle z wierceniami wykonywane jest 
w tym rejonie zdjęcie sejsmiczne 4-D. 

Złoża Tilapia i Haimara stanowią 11 i 12 od-
krycie w obrębie bloku Stabroek o powierzchni 
26800 km2. Plany udostępnienia nowych złóż 
przewidują zakotwiczenie 5 jednostek FPSO, 
co pozwoli na uruchomienie eksploatacji i osią-
gnięcie do 2025 r. wydobycia 102 tys. t/d ropy.

Więcej gazociągów, mniej 
ropociągów na świecie

Statystyka stanu budowy rurociągów 
(tab.1) pokazuje, że poziom inwestycji w trans-
port gazu, ropy i produktów naftowych łączy się 
z prognozami Międzynarodowej Agencji Ener-
getycznej i Agencji Informacji Energetycznej USA 
zakładających znaczny wzrost zużycia paliw 
płynnych na świecie, przy czym dominujący jest 
przesył gazu – długość planowanych gazocią-
gów 4-krotnie przewyższa długość ropociągów. 
Sumaryczny kilometraż rurociągów przewidzia-
nych do oddania do użytku w 2019 r. bardzo 
nieznacznie różni się od kilometrażu w 2018 r., 
natomiast w br. więcej jest ropociągów i ruro-
ciągów do produktów naftowych w porówna-
niu z rokiem poprzednim.

W Europie największą inwestycją jest ga-
zociąg Nord Stream 2, który podwoi ilości gazu 
dostarczanego z Rosji do Niemiec. Z kolei dla 
południowej Europy ważny jest gazociąg TANAP 
(Trans Anatolian Gas Pipeline) i jego przedłuże-
nie do Włoch TAP (Trans Adriatic Pipeline). Bu-
dowa obydwu połączeń trwa, w przypadku TAP 
wystąpiły opóźnienia w realizacji odcinka Alba-
nia-Włochy, ale w listopadzie 2018 r. nastąpiło 
przyspieszenie. Zarówno w 2019 r. jak i w latach 
następnych wiele inwestycji będzie zlokalizowa-
nych w Azji, przede wszystkim w Chinach i In-
diach, gdzie wzrost gospodarczy zwiększa za-
potrzebowanie na energię. Dla Chin ważna jest 
uruchomienie gazociągu „Siła Syberii”. Odcinek 
z Jakucji do Władywostoku ma być gotowy w br., 
pełną zdolność przesyłową powinien osiągnąć 
w 2010 r. W październiku 2018 r. zaawanso-
wanie robót wynosiło 95%. Trwają negocjacje 
w sprawie budowy zachodniego odgałęzienia 
tego gazociągu do Sinciangu o długości 2590 km 
i przepustowości 30 mld m3 gazu rocznie z ter-
minem ukończenia w 2021 r. Jeszcze większym 
projektem jest gazociąg z prowincji Sinciang do 
Guangdongu i Zheijangu na wschodzie kraju 
o długości 8950 km i zdolności przesyłowej 30 
mld m3 gazu rocznie. Mający długą historię ga-

zociąg TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan- 
Indie) zasadniczo jest zbudowany tylko w Turk-
menistanie, część afgańska dopiero się zaczyna, 
podobnie jest w Pakistanie. Jedną z przyczyn jest 
poważny wzrost kosztów – w 2002 r. Azjatycki 
Bank Rozwoju szacował je na 2,6 mld dolarów, 
obecnie jest to kwota 7,6 mld dolarów. Gazociąg 
może być opłacalny przy pełnym wykorzystaniu 
przepustowości, tymczasem potencjalni odbiorcy 
zmniejszają zamówienia i np. Afganistan zredu-
kował swoje zapotrzebowanie z wcześniejszych 5 
mld m3 rocznie do 0,5-1,4 mld m3 gazu. Również 
połączenie Iran-Pakistan, które w pierwotnych za-
mierzeniach miało dostarczyć gaz irański również 
do Indii, jest z braku funduszy w Pakistanie reali-
zowane bardzo powoli. Szansą na przyspieszenie 
jest planowany terminal LNG w Gwadar. Druga 
największa inwestycja w Pakistanie to gazociąg 
Karaczi-Lahore o długości 1100 km uzupełniający 
system gazociągów firmy Sui Southern Gas Co. 
Miejscem wielu dużych inwestycji rurociągowych 
są Indie i należą do gazociągi Mehsana- Bhatin-
da (2050 km) i Jagdishpur-Dhamra (2810 km). 
W Iranie powstaje magistrala Iranian Gas Trun-
kline IX o długości 1845 km wspomagająca do-
stawy gazu ze złoża South Pars do Europy. Irak 
w 2014 przystąpił do budowy dwóch równole-
głych rurociągów o długości 1680 km z Basry do 
Akaby w Jordanii: gazowego i ropnego. W 2017 
r. zrezygnowano z gazociągu, natomiast budo-

W kilometrach
2018 2019 2020 

i następne lata
Gazociągi
Afryka 486 782 79 127 2814
Ameryka Łacińska 879 1414 690 1110 0
Azja i Pacyfik* 5158 8299 4831 7773 22372
Bliski Wschód 1337 2151 350 563 1846
Europa 1252 2014 1532 2465 3820
Kanada 0 0 292 470 1738
USA 2824 4544 2571 4137 6090
Ogółem gaz 11936 19205 10345 16645 38679
Ropociągi 0 0 0
Afryka 0 0 0 0 1446
Ameryka Łacińska 136 219 0 0 0
Azja i Pacyfik 0 0 0 0 0
Bliski Wschód 0 0 0 0 1678
Europa 0 0 0 0 0
Kanada 0 0 117 188 985
USA 405 652 2448 3939 5636
Ogółem ropa 541 870 2565 4127 9746
Przesył roduktów naftowych 0 0 0
Afryka 0 0 0 0 211
Ameryka Łacińska 136 219 0 0 0
Azja i Pacyfik* 0 0 82 132 441
Bliski Wschód 0 0 50 80 0
Europa 0 0 0 0 0
Kanada 0 0 30 48 0
USA 405 652 1315 2116 235
Ogółem produkty 541 870 1477 2376 2930
Razem świat 14657 23583 14387 23149 51354

Tabela 1.

wa ropociągu znajduje się w końcowej fazie. 
W Afryce w zapomnienie odszedł projekt wielkie-
go gazociągu trassaharyjskiego i realizowane są 
znacznie skromniejsze przedsięwzięcia. Jak wyni-
ka z tab. 1, w br. jest 127 km i w latach następ-
nych 2814 km. Należy do nich omijający Kenię 
rurociąg do transportu ropy z Ugandy do portu 
Tanga w Tanzanii. Tanzania planuje też gazociąg 
długości 1760 km z Dar es Salam do Ugandy, ale 
będą to lata 2021-2024. Etiopia zamierza zbudo-
wać 700-kilometrowe połączenie do transportu 
gazu z Ogadenu do zakładów skraplania gazu 
w Dżibuti.

Na półkuli zachodniej najwięcej inwestycji 
znajduje się w USA. Wśród wielu projektów 
chyba najtrudniejsze zadanie będą mieli wyko-
nawcy gazociągu na Alasce biegnącego z North 
Slope do południowo-wschodnich rejonów sta-
nu o długości 1290 km. W Teksasie w II półroczu 
br. oddany zostanie do eksploatacji rurociąg do 
transportu ropy z basenów Delaware, Midland 
i Eagle Ford do Corpus Christi. Jego długość wy-
nosi 1230 km, a przepustowość 75 tys. t/d ropy.

Znacznie wzrosły koszty budowy rurocią-
gów. W 2018 r. na lądzie było to 3,69 mln do-
larów za 1 km, w br. już 6,18 mln dolarów za 
kilometr.
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Krytyka prognoz wydajności 
i zasobów w USA

Agencja Informacji Energetycznej (EIA) 
ogłosiła 22 stycznia br., że w lutym przewidu-
je wzrost wydobycia ropy z siedmiu głównych 
formacji łupkowych o 8,5 tys. t/d, co oznacza 
osiągnięcie rekordowego wyniku 1,1 mln t/d. 
Informacje te potwierdzają opinie analityków 
rynku naftowego, że znaczenie ropy i gazu 
z łupków zwiększa się i jest decydującym czyn-
nikiem wzrostu produkcji ropy w USA. Podobna 
sytuacja występuje w Chinach – w prowincji 
Syczuan Petrochina uzyskała produkcję 4,27 
mld m3 gazu, co oznacza ponad 40-procentowy 
wzrost w porównaniu z rokiem 2017. 

Dziennik „Wall Street Journal” zamieścił 
w styczniu br. obszerny materiał zatytułowany 
„Ukryty problem szczelinowania – odwierty naf-
towe nie będą produkować tak dużo ropy jak 
przewidywano”. Przeanalizowano dane z 16 
tys. odwiertów w Teksasie i Dakocie Północ-
nej, szacowane wielkości zasobów i prognozy 
wydobycia w najbliższych latach. Wnioski są 
bardzo pesymistyczne i zapowiadają znaczny 
spadek wydobycia, nawet do 50% w niektórych 
rejonach. Streszczenie tych informacji ukazało 
się w prasie krajowej pod tytułem „Naftowy ko-
los na glinianych nogach”.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, Cuadrilla Resources, 

ec.europa.eu, ExxonMobil, Financial Times, 
Hart Energy, IneosGroup, Offshore, Oil & Gas 
Financial Journal, Oil & Gas Journal, Reuters, 

Wall Street Journal, World Oil.

PKN ORLEN umożliwia rozwój 
kolejnych START-UPów

 PKN ORLEN przystąpił do programu ak-
celeracyjnego Space3ac, w ramach którego 
poszukiwać będzie innowacyjnych rozwią-
zań z zakresu m.in. petrochemii, narzędzi 
wsparcia sprzedaży detalicznej oraz logistyki. 
Realizacja projektu akceleracyjnego jest jed-
nym ze strategicznych kierunków rozwoju 
ekosystemu innowacji zawartym w zaktuali-
zowanej Strategii Grupy PKN ORLEN na lata 
2019-2022. 

W akceleratorze Space3ac, PKN ORLEN wy-
stąpi w roli jednego z ośmiu odbiorców techno-
logii i wspólnie wybranymi startupami wdrażał 
będzie ich innowacyjne rozwiązania. Młode firmy 
technologiczne, które zostaną zakwalifikowane do 
programu mogą otrzymać łączne wsparcie finan-
sowe w wysokości do 250 tys. zł na rozwój oraz 
dopracowanie oferowanego rozwiązania, a także 
możliwość realizacji pilotażowego wdrożenia we 
współpracy z PKN ORLEN. Rekrutacja do akcelera-
tora trwa do końca kwietnia bieżącego roku. 

PKN ORLEN włączając się w programy ak-
celeracyjne mocno wspiera rozwój innowacji 
zewnętrznych. Otwarcie na współpracę ze star-
tupami, wsparcie w testowaniu oraz wspólnym 
skalowaniu rozwiązań jest odpowiedzią na 
nadchodzące trendy i wyzwania rynkowe ale 
przede wszystkim stanowić będzie źródło pomy-
słów, których realizacja przyczyni się do rozwoju 
nowych produktów, procesów oraz usług ofero-
wanych przez koncern – mówi Patrycja Panasiuk 
dyrektor Biura Innowacji PKN ORLEN.

PKN ORLEN z powodzeniem aktywnie an-
gażuje się we współpracę ze start-upami, mają-
cą na celu pozyskanie nowych, przełomowych 
technologii. Pod koniec 2018 r. koncern przystąpił 
do projektu akceleracyjnego Pilot Maker Electro, 
realizowanego w ramach rządowego programu 
Elektro ScaleUp, jednego z flagowych programów 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Rozpoczęta edycja akceleratora Space3ac 
organizowana jest przez firmę  Blue Dot So-
lutions w ramach programu Scale Up Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W trzech 
rundach do akceleratora zostanie przyjętych 
w sumie około 60 startupów z całej Polski. Roz-
wiązania wdrażane przez startupy, mają być 
odpowiedzią na wyzwania, jakie przedstawił 
w akceleratorze odbiorca technologii. 

Mamy za sobą doświadczenia z trzech edy-
cji akceleratora – mówi Wojciech Drewczyński 
z Blue Dot Solutions, CEO akceleratora Space-
3ac.  Praca z dużym partnerem przemysłowym 
jest dla startupów ogromnym wyzwaniem, jed-
nak historie naszych absolwentów udowadnia-
ją, że przy odpowiednim wsparciu, można mu 
sprostać i wiele na tym zyskać. 

Nabór startupów prowadzony jest przez 
stronę https://www.space3.ac/.

Nowy rekord sprzedaży 
asfaltów w Grupie ORLEN

Grupa ORLEN w 2018 roku osiągnę-
ła najwyższą w historii sprzedaż asfaltu na 

poziomie blisko 1,5 mln ton, co oznacza 
3-procentowy wzrost w stosunku do rekordu 
z poprzedniego roku. Udział w tym wyniku 
miał również eksport – w 2018 r. asfalty wy-
produkowane w Grupie ORLEN zostały zasto-
sowane w 44 krajach na świecie, w tym na 
Mauritiusie, czy Wyspach Samoa. 

PKN ORLEN nieustannie umacnia się na 
rynkach globalnych, o czym świadczą m.in. 
doskonałe wyniki segmentu asfaltowego Grupy 
ORLEN. Nasze produkty, w tym asfalty, ale też 
paliwa, paliwa lotnicze czy oleje trafiają już do 
ponad 90 krajów na sześciu kontynentach. Wy-
korzystujemy w pełni potencjał spółek z Grupy 
ORLEN, a jednocześnie cały czas szukamy no-
wych synergii, które umożliwią ich dalszy dy-
namiczny rozwój – powiedział Daniel Obajtek, 
prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przez cały rok nasza firma bardzo mocno 
pracowała na ten wynik, który potwierdza, że 
umiejętnie wykorzystaliśmy dobrą koniunkturę 
na rynku budownictwa drogowego. W nadcho-
dzącym roku zamierzamy kontynuować politykę 
priorytetowego zaopatrzenia rynku krajowego, 
przy utrzymaniu aktywności na rynkach zagra-
nicznych – powiedział Marek Pietrzak, prezes 
ORLEN Asfalt.

Sprzedaż eksportowa odbywa się bezpo-
średnio do odbiorców finalnych lub poprzez 
pośredników. Jak dotąd najdalszym zadeklaro-
wanym przez odbiorcę miejscem docelowym za-
stosowania asfaltu  wyprodukowanego w Gru-
pie ORLEN są Wyspy Samoa, oddalone od Polski 
w linii prostej o ponad 15,5 tys. kilometrów. 
Na eksportowej mapie asfaltów z Grupy ORLEN 
znajdują się także m.in. Mauritius, czy wyspy ar-
chipelagu Małych Antyli na Morzu Karaibskim, 
takie jak Antigua i Barbuda, Aruba, Saint Kitts 
i Nevis, oraz St. Vincent i Grenadyny. Tym sa-
mym asfalty z Grupy ORLEN trafiają już na pięć 
kontynentów. 

W 2018 r. Grupa ORLEN umocniła także po-
zycję na rynku europejskim, na który trafia naj-
większy wolumen asfaltów z koncernu. Zdecy-
dowanie dominował eksport na Ukrainę oraz do 
Czech, gdzie produktu z Grupy ORLEN użyto do 
modernizacji nawierzchni na lotnisku im. Václa-
va Havla w Pradze. Do realizacji tego zadania 
użyto asfaltów wysokomodyfikowanych ORBI-
TON HiMA, które charakteryzują się ponadstan-
dardowymi właściwościami funkcjonalnymi.

W 2018 r. po raz pierwszy w historii asfal-
ty trafiły do Słowenii. Innym ciekawym kierun-
kiem jest Chorwacja, choć w tym przypadku 
kraj ten pojawił się na mapie eksportowej już 
dwa lata temu.

Znakomity wynik na krajowym rynku osią-
gnęła spółka ORLEN Asfalt, która w 2018 r. 
zwiększyła sprzedaż asfaltów o 3 proc. w po-
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równaniu do roku ubiegłego. Największym za-
interesowaniem wśród klientów krajowych cie-
szyły się tradycyjne asfalty drogowe. Sprzedaż 
asfaltów modyfikowanych pozostała na podob-
nym poziomie co w 2017 roku. W tej kategorii 
wzrosła natomiast sprzedaż asfaltów wysoko-
modyfikowanych ORBITON HiMA. W 2014 roku 
spółka z Grupy ORLEN jako pierwsza w Polsce 
wprowadziła tę technologię i obecnie jest to 
produkt o najlepszych właściwościach funkcjo-
nalnych w ofercie asfaltów.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Pierwsza tłocznia w Opolskiem, 
szesnasta w GAZ-SYSTEM

Nowoczesna tłocznia gazu zostanie wy-
budowana na terenie Kędzierzyna-Koźla. 
Zgodnie z podpisaną 15 lutego 2019 r. umo-
wą zakończenie budowy nastąpić ma wiosną 
2021 r. Będzie to szesnasta tłocznia gazu 
w Polsce.

Tłocznia gazu w Kędzierzynie-Koźlu jest 
jedną z kluczowych inwestycji GAZ-SYSTEM 
w południowo-zachodniej Polsce. Stanowi ko-
lejny element korytarza gazowego Północ-Połu-
dnie. W pierwszym etapie zostanie wyposażona 
w trzy agregaty sprężarkowe napędzane turbi-
nami gazowymi łącznie o mocy 23 MW. Doce-
lowo będzie możliwość rozbudowy obiektu do 
sześciu sprężarek o łącznej maksymalnej mocy 
69 MW.

Nowa tłocznia umożliwi przesył gazu w kie-
runku południowych i wschodnich rejonów Pol-
ski, stwarzając możliwość odbioru dodatkowych 
ilości gazu w tych rejonach kraju, przyczyniając 
się w ten sposób również do poprawy jakości 
powietrza. Jej lokalizacja w ciągu gazociągów 
przesyłowych stanowiących korytarz Północ-Po-
łudnie zapewni stabilny przesył gazu ziemnego, 
w szczególności nowymi gazociągami o dużej 
średnicy (1000 mm). Od zachodu są to obecnie 
budowane gazociągi Zdzieszowice – Kędzie-
rzyn-Koźle i Zdzieszowice – Wrocław, a w kie-
runku wschodnim Tworóg – Kędzierzyn-Koźle 
i Tworóg – Tworzeń. Planowane jest także po-
łączenie tłoczni z gazociągiem Kędzierzyn-Koźle 
– Granica RP z Czechami (Hat’).

Po oddaniu do użytku, tłocznia będzie jed-
nym z elementów przebudowy systemu przesy-
łowego, umożliwiającej dywersyfikację źródeł 
dostaw gazu ziemnego czy integrację z ryn-

kiem europejskim. Pozwoli także na utworzenie 
dodatkowych miejsc pracy podczas budowy, 
a później eksploatacji.

Odpowiedzialne za budowę tłoczni jest 
konsorcjum spółek RAFAKO i PBG Oil and GAS. 
Decyzje o ustaleniu lokalizacji oraz budowie 
w 2017 r. wydał wojewoda opolski.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik Prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Dywersyfikacja dostaw ropy 
realnym zjawiskiem: rekordowe 
obroty NAFTOPORTU w 2018 r.

Prawie 15 mln ton dostarczonej ropy 
i paliw – takim wynikiem za 2018 rok może 
pochwalić się NAFTOPORT, spółka należąca 
do Grupy PERN. Firma obsłużyła w tym cza-
sie 314 tankowców, z czego jedną trzecią 
stanowiły zbiornikowce przekraczające 80 
tys. ton. Między innymi dzięki rosnącej roli 
NAFTORPORTU, Gdańsk awansował na 4. 
miejsce wśród portów na Bałtyku, jeszcze 
w 2015 roku zajmując 6. lokatę. Dziś NAF-
TOPORT stał się realnym narzędziem warun-
kującym skuteczną dywersyfikację dostaw 
surowca do Polski.

Dywersyfikacja leży w strategicznym in-
teresie Polski, bo oznacza niezależność i bez-
pieczeństwo energetyczne kraju. Polski rynek 
coraz bardziej otwiera się na dostawy z różnych 
kierunków. Dzięki podejmowanym inwesty-
cjom, polskie rafinerie mogą przerabiać także 
inne – niż rosyjska – gatunki ropy.  Dlatego co-
raz częściej do naszego kraju trafia ropa z róż-
nych regionów świata.

Dziś rafinerie przerabiają surowiec nie tyl-
ko z Rosji, ale także Arabii Saudyjskiej i innych 
państw Bliskiego Wschodu, USA i Kanady, Ni-
gerii, Angoli, Kazachstanu oraz podmorskich 
złóż Morza Północnego i złóż rodzimych – Mo-
rza Bałtyckiego. Dla PERN oznacza to jedno – 
konieczność zapewnienia elastycznego trans-
portu ropy do rafinerii i zachowanie jej pełnej 
jakości. W związku z rosnącym zapotrzebowa-
niem firma rozwija swoją infrastrukturę.

Możliwość szerokiego wyboru dostawców 
i możliwość zaopatrzenia w surowiec poprzez 
port na Morzu Bałtyckim (NAFTOPORT) jest ko-
rzystna dla polskich rafinerii z uwagi na więk-
szą konkurencyjność i bezpieczeństwo energe-

tyczne – Igor Wasilewski, prezes PERN.
Dzięki inwestycjom podejmowanym przez 

PERN, możliwości NAFTOPORTU jeszcze się 
zwiększą. Chodzi o budowę nowych zbiorni-
ków na ropę w Bazie surowcowej w Gdańsku 
i Terminalu Naftowym Gdańsk oraz budowę 
drugiej nitki ropociągu pomorskiego z Gdańska 
do Płocka.

NAFTOPORT jako okno na świat. Dzięki 
niemu dywersyfikacja staje się realna

NAFTOPORT jest jedynym w Polsce mor-
skim terminalem przeładunku ropy naftowej 
i największym krajowym terminalem przeła-
dunku produktów jej rafinacji, jednym z naj-
większych naftowych terminali przeładun-
kowych na Bałtyku. PERN posiada 66,67% 
udziałów w kapitale tej spółki.

NAFTOPORT stanowi istotny element 
logistyki dostaw ropy naftowej, zaopatru-
jąc w surowiec rafinerie PKN ORLEN i Grupy 
LOTOS, a także TRM Leuna i PCK Schwedt 
w Niemczech. Przedsiębiorstwo prowadzi także 
morskie przeładunki produktów naftowych na 
rzecz Grupy LOTOS – za pośrednictwem termi-
nalu NAFTOPORT realizowana jest większość 
eksportu produktów naftowych z Polski.

Potencjał spółki umożliwia przeładunek 
ponad 36 mln ton ropy oraz 4 mln ton pro-
duktów naftowych w skali roku, zapewniając 
możliwość pełnego pokrycia potrzeb rafinerii 
podłączonych do systemu rurociągów PERN. 
W morskim terminalu spółki prowadzone są 
przeładunki ropy naftowej oraz benzyny, pali-
wa lotniczego, oleju napędowego, oleju opało-
wego, kondensatów i komponentów.

Na terminal Spółki NAFTOPORT składa się 
5 stanowisk przeładunkowych (możliwa jest 
jednoczesna obsługa statków na wszystkich 
stanowiskach), z możliwością obsługi naj-
większych zbiornikowców oceanicznych zawi-
jających na Morze Bałtyckie, w tym statków 
o długości przekraczającej 300 m. Stanowiska 
są wyposażone w nowoczesne ramiona przeła-
dunkowe, efektywny system ochrony przeciw-
pożarowej oraz w instalację do odbioru oparów 
węglowodorowych ze statków. Do NAFTOPOR-
TU mogą zawijać statki o długości nawet 340 
metrów, przy zanurzeniu 15 metrów.  

W 2019 roku NAFTOPORT zamierza prze-
znaczyć na inwestycje i na remonty około 20 
mln zł, w porównaniu do ok 12 mln w 2018 
roku i blisko 13 mln dwa lata wcześniej.

PERN S.A.
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Piotr Dziadzio Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium

Posiedzenie Komisji Finansowo-
-Budżetowej SITPNiG

Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG 
Szanownym Koleżankom 

i Kolegom życzymy zdrowia, pomyślności 
i radości w życiu osobistym 

i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe 
urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

Trwały ustalenia dotyczące organizacji II Międzynarodowej Konferencji „Polski przemysł naftowy 
i gazowniczy (do 1939 roku). Spuścizna Archiwalna i biblioteczna”, która odbędzie się w Krako-
wie w dniach 7-8 listopada 2019 r., pod patronatem prezesa PGNiG Piotra Woźniaka

70 urodziny
Edward Cejko z Oddziału w Gdańsku, 

Nadzieja Cholod z Oddziału 
w Warszawie II, 

Maria Dziewiątkowska z Oddziału 
w Warszawie II, 

Jan Gołkowski z Oddziału w Sanoku, 
Jerzy Hajdamowicz z Oddziału 

w Warszawie I, 
Kazimierz Kaczkowski z Oddziału 

w Krośnie, 
Ryszard Przywara z Oddziału w Krośnie, 

Kamila Zarzycka z Oddziału w Łodzi 

75 urodziny
Krzysztof Nowak z Oddziału w Łodzi, 
Bronisław Plewa z Oddziału w Pile, 

Wiesława Woźniczko-Kadela z Oddziału 
w Krakowie,

80 urodziny
Zbigniew Brzostowski Piła z Oddziału 

w Pile,
Bertram Klawitter z Oddziału w Gdańsku,

Elwira Pruszkowska z Oddziału 
w Warszawie II,

85 urodziny
Jerzy Makowski z Oddziału w Warszawie I.

28 lutego br. w siedzibie Biura Za-
rządu Głównego w Krakowie odbyło 
się posiedzenie Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej Stowarzyszenia Naukowo-
-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 

W tym ważnym dla SITPNiG spotkaniu poza 
członkami komisji wzięli udział również sekretarz 
generalny – Piotr Dziadzio, skarbnik – Krzysztof 
Knap i główna księgowa – Małgorzata Kozdrój. 
Posiedzeniu komisji przewodniczyła Barbara 
Chochołek. Komisja zapoznała się ze sprawozda-
niem z działalności finansowej SITPNiG w 2018 
roku oraz z informacją dodatkową dotyczącą 

działalności merytorycznej. Po jego analizie, 
wprowadziła wcześniej sygnalizowane przez jej 
członków poprawki w zakresie przejrzystości 
w prezentacji wyników oraz drobnych korekt. 
Członkowie komisji stwierdzili w dyskusji, że 
przedłożone sprawozdanie dobrze opisuje sy-
tuację finansową stowarzyszenia a dokumenty 
wskazują, że gospodarka finansowa była prowa-
dzona prawidłowo, zgodnie z zasadami rachun-
kowości. Komisja zarekomendowała członkom 
Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Głównego 
zatwierdzenie przedstawionego projektu bilansu 
za rok 2018.

Dominika Bernaś

Fot. arch. SITPNiG
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Na koniec 2018 r. Stowarzyszenie 
liczyło 4841 członków skupionych 
w 15 oddziałach, w ramach których 
działało 79 kół. W 2018 roku wyda-
no 165 nowych legitymacji.
I. Działalność organizacyjna i informacyjna 

Zarządu Głównego SITPNiG 
1. Zakończono prace nad dostosowaniem do 

statutu regulaminów wewnętrznych do-
tyczących działalności SITPNiG (regulamin 
pracy, regulamin gospodarki majątkiem 
i funduszami SITPNiG) oraz zadaniowych 
jednostek organizacyjnych.

2.  Wybrano kancelarię prawną, która będzie 
świadczyć pomoc prawną dla SITPNiG oraz 
podpisano z nią umowę.

3. Kancelaria prawna we współpracy z BZG 
kontynuowała działania dotyczące wyto-
czenia powództwa cywilnego przeciwko 
osobie, która naraziła stowarzyszenie na 
znaczną szkodę finansową. 

4. Kontynuowano konsultacje i rozmowy 
z przedstawicielami Oddziałów SITPNiG do-
tyczące sposobu prowadzenia działalności 
przez OSIR.

5. Przygotowano i zatwierdzono Politykę 
ochrony danych osobowych zgodną z roz-
porządzeniem ogólnym Rady Europy RODO.

6. Dokonano wyboru banku, który od 2019 
roku będzie prowadził obsługę bankową 
wszystkich jednostek organizacyjnych sto-
warzyszenia – jest to Bank PKO SA. 

7. Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
w porozumieniu z przedstawicielami Ko-
misji Kwalifikacyjnych działających przy 
Oddziałach SITPNiG opracował regulamin 
pracy Komisji oraz przygotował wzory 
ujednoliconych dokumentów wydawanych 
przez Komisje Kwalifikacyjne: wniosków, 

protokołów oraz świadectw kwalifikacyj-
nych. Wybrano również program do przy-
gotowania świadectw kwalifikacyjnych. 
Z uwagi na konieczność dopasowania wzo-
ru świadectwa w programie do wszystkich 
parametrów zawartych w Księdze Wizuali-
zacji SITPNIG program został odpowiednio 
zaktualizowany i dostosowany do potrzeb 
każdej z  Komisji Kwalifikacyjnych działają-
cych przy SITPNIG.

8. W sali wykładowej Instytutu Nafty i Gazu 
w Krakowie, zorganizowano 15 październi-
ka 2018 roku sympozjum szkoleniowe dla 
terenowych i zadaniowych jednostek orga-
nizacyjnych SITPNiG, poświęcone zagad-
nieniom dotyczącym prawidłowego obiegu 
dokumentów oraz podstawowym obowiąz-
kom z zakresu przestrzegania zasad ochrony 
danych osobowych zgodnie z przepisami 
RODO oraz stosowaniem klauzul informa-
cyjnych dla różnych grup odbiorców. 

9. Kontynuowano prace nad weryfikacją bazy 
danych i ankietyzacją członków zwyczaj-
nych.

10. Kontynuowano prace nad nową stroną in-
ternetową SITPNiG oraz umocnieniem mar-
ki SITPNiG. 

11. Informacje dotyczące bieżącej działalności 
SITPNiG zamieszczano w Biuletynie Zarządu 
Głównego SITPNiG, na stronie internetowej 
www.sitpnig.pl oraz w mediach społecz-
nościowych, na Facebook’u. Informacje są 
aktualizowana na bieżąco. 

II. Działalność naukowo-techniczna
Konferencje, sympozja i seminaria nauko-
wo-techniczne organizowano dwupozio-
mowo:
• centralnie – przez Zarząd Główny SITPNiG,

• regionalnie – przez Zarządy Oddziałów 
SITPNiG.

Konferencje miały zasięg krajowy i regio-
nalny. Organizowano również seminaria, często 
o specjalistycznym charakterze.

1. Zarząd Główny zorganizował 12. Polski 
Kongres Naftowców i Gazowników oraz sym-
pozjum szkoleniowe dla terenowych i zada-
niowych jednostek organizacyjnych SITPNiG.

16-18 maja 2018 r. w hotelu Qubus w Kra-
kowie odbył się 12 Polski Kongres Naftowców 
i Gazowników. Kongres, pod patronatem mini-
stra Energii – Krzysztofa Tchórzewskiego oraz 
Mariusza Oriona Jędryska – sekretarza Stanu,  
głównego geologa kraju, pełnomocnika Rządu 
ds. Polityki Surowcowej Państwa, zgromadził 
280 (w tym 48 studentów) uczestników z kra-
ju i ze świata. Podczas kongresu wygłoszono 
96 referatów i przeprowadzono 5 szkoleń 
tematycznych (warsztatów). Na zakończenie 
zostały zaprezentowane wnioski w formie 
uchwały, której głównym postulatem było, aby 
w związku z przypadającą w 2018 roku rocz-
nicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę i dbałość o historię kraju, jego dorobek 
oraz pamięć o pionierach przemysłu naftowego 
i gazowniczego, poczynić starania o wpisanie 
XIX-wiecznej kopalni ropy naftowej w Bóbrce 
na listę Pomników Historii RP. 

W sympozjum wzięli udział przedstawiciele 
Zarządu Głównego, wszystkich Oddziałów SITP-
NiG oraz Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
i jego Oddziałów, łącznie 30 osób. Omówione 
zostały zagadnienia dotyczące prawidłowego 
obiegu dokumentów, najczęściej występujące 
w tym zakresie błędy i prawidłowe wypełnia-
nie dokumentów księgowych. W drugiej części 
szkolenia zebrani zostali zapoznani z podsta-

12. Polski Kongres Naftowców i Gazowników. Fot. K. Korona Otwarcie kongresu przez prezesa SITPNiG/Prezesa PGNiG Piotra G. Woźniaka. Fot. K. Korona

Informacja o działalności Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w 2018 r.
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wowymi obowiązkami z zakresu przestrzega-
nia zasad ochrony danych osobowych zgodnie 
z przepisami RODO oraz stosowania klauzul in-
formacyjnych dla różnych grup odbiorców, m.in. 
członków SITPNiG, uczestników wyjazdów, 
uczestników szkoleń.

2. Oddziały SITPNiG zorganizowały:
2 konferencje o zasięgu krajowym, 2 se-

minaria o zasięgu krajowym oraz 7 o zasięgu 
regionalnym. Łącznie wzięło w nich udział ok. 
600 osób. Oprócz tego zorganizowano 12 semi-
nariów, w których wzięło udział 451 osób i 12 
odczytów, w których uczestniczyło 310 osób.

III. Działalność na rzecz członków zwyczajnych
• Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa pro-

wadził szeroką działalność kursową podno-
szącą kwalifikacje zawodowe pracowników 
przemysłu naftowego i gazowniczego.

• Zarządy Oddziałów SITPNiG, Kół Zakła-
dowych, Kluby Seniora organizowały dla 
członków spotkania integracyjne, spotkania 
z okazji uroczystości branżowych, jubile-
uszowych, wyjazdy naukowo-techniczne 
i turystyczne krajowe i zagraniczne, wy-
stawy, odczyty. Ogółem zorganizowano 7 
zagranicznych wyjazdów naukowo-tech-
nicznych, w których wzięły udział 193 
osoby, 17 krajowych wyjazdów naukowo-
-technicznych, w których wzięło udział 337 
osób. Pozostałe spotkania w liczbie 108 
zgromadziły 2083 osób.

• W SITPNiG działa Komisja ds. Pomocy Ko-
leżeńskiej. Zgromadzone środki pieniężne 
są przeznaczane na pomoc dla osób, które 
znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej. Wnioski składają Zarządy Od-
działów SITPNiG lub Kluby Seniora.

 W 2018 roku przyznano pomoc pieniężną 
na kwotę 11.700,- zł dla 8 osób. 

• Działalność Klubów Seniora 
 Koła Seniora działają przy Oddziałach SITP-

NiG w Gdańsku, Krośnie, Sanoku, Krako-
wie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie II i Zielo-
nej Górze. Organizują one, przy wsparciu 
Oddziałów SITPNiG, spotkania towarzyskie, 
prelekcje, wycieczki oraz występują z wnio-
skami o pomoc koleżankom i kolegom znaj-
dującym się w trudnych sytuacjach życio-
wych. 

 W oddziałach, w których nie ma Kół Senio-
ra seniorzy zapraszani są przez zarządy od-
działów na spotkania integracyjne, uczest-
niczą w organizowanych wycieczkach. 
Zarządy Oddziałów SITPNiG występują też 
do Zarządu Głównego z wnioskami o po-
moc dla członków znajdujących się w trud-
nych sytuacjach życiowych. 

IV. Działalność na rzecz członków wspiera-
jących 
Na koniec 2018 roku 15 podmiotów go-

spodarczych było zrzeszonych przy SITPNIG, 
jako członkowie wspierający. 

W ramach współpracy prowadzono pro-
mocję firm podczas konferencji i innych imprez 
naukowo-technicznych, zapraszano przedsta-
wicieli zakładów do udziału w konferencjach 
naukowo-technicznych i wygłaszania referatów, 
udostępniano łamy „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” do prezentacji firm. Loga firm, 
które wyraziły na to zgodę, znajdują się na stro-
nie głównej http://sitpnig.pl/ natomiast w za-
kładce http://sitpnig.pl/czlonkowie/wspierajacy 
ich dane kontaktowe, w celu ich promocji po-
przez naszą stronę. 

V. Działalność wydawnicza 
Kontynuowano wydawanie czasopism sto-

warzyszeniowych:
• miesięcznika – „Wiadomości Naftowe i Ga-

zownicze” z wkładką „Biuletyn Informacyjny 
ZG SITPNiG”– ukazało się 12 numerów,

• kwartalnika „Wiek Nafty” – zeszytów na-
ukowo-historycznych wydawanych przez 
Fundację Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bó-
brce – ukazały się 4 numery.

VII. Współpraca z zagranicą  
1. Współpraca z EAGE

Od 2004 roku ściśle współpracujemy z Eu-
ropejskim Stowarzyszeniem Geologów i Inżynie-
rów EAGE (European Association of Geoscienti-
sts & Engineers). W ramach współpracy co roku 
otrzymujemy bezpłatne miejsce na konferencji 
i wystawie EAEG. 

W roku 2018 prezes EAGE Jean Jacques 
Biteau oraz dyrektor generalny EAGE Marcel 
van Loon wzięli udział w 12. Polskim Kongre-
sie Naftowców i Gazowników, który odbył się 
w Krakowie. Marcel van Loon zaprezentował 
swoje wystąpienie w sesji plenarnej natomiast 

Po wręczeniu ufundowanych przez EAGE darmowych członkostw. Fot. K. Korona

Konferencja i wystawa EAGE w Kopenhadze. Z gośćmi na stoisku SITPNiG. Fot. Arch. SITPNiG
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Jean Jacques Biteau w sesji upstreamu. W czasie 
Kongresu Marcel van Loon przekazał na ręce pre-
zesa STPNiG, Piotra Woźniaka, 50 bezpłatnych 
członkostw w EAGE na lata 2018-1019. Zostały 
one rozdysponowane pośród członków SITPNiG. 

W czerwcu 2018 roku nasi przedstawiciele 
wzięli udział w 80 Konferencji i Wystawie EAGE, 
która odbyła się w Kopenhadze. SITPNiG, jak 
co roku podczas wystawy miało swoje stoisko. 
Podczas konferencji prezes i dyrektor wykonaw-
czy bardzo dobrze ocenili poziom zorganizo-
wanego przez SITPNiG 12. Polskiego Kongresu 
Naftowców i Gazowników, w którym wzięli 
udział i zadeklarowali kontynuację i poszerzenie 
współpracy obu stowarzyszeń.

Na bieżąco otrzymywaliśmy miesięcznik 
FIRST BREAK.

2. Współpraca z WPC 
W 2018 roku został przyjęty przez Zarząd 

Polskiego Komitetu Narodowego Światowej 
Rady Naftowej (PKŚRN) Regulamin Polskiego 
Komitetu Narodowego Światowej Rady Nafto-
wej, działającego przy SITPNiG.

Zarząd PKŚRN powołał uchwałą z dnia 
15 marca 2018 roku World Petroleum Coun-
cil Young Professionals Poland (Polscy Mło-
dzi Profesjonaliści Światowej Rady Naftowej) 
w skrócie WPC YP Poland. W skład pierwsze-
go zarządu na kadencję 2018-2020 zostali 
powołani przez PKNŚRN Klaudia Wilk – prze-
wodnicząca, Kamil Klejna – wiceprzewodni-
czący i Paweł Wielgos – sekretarz. W 2018 
roku Zarząd PKŚRN przyjął regulamin organi-
zacyjny WPC YP Poland. 

Podczas 12. Polskiego Kongresu Naftowców 
i Gazowników odbyły się, po raz pierwszy w Pol-

sce, posiedzenia Światowej Rady Naftowej (World 
Petroleum Council), jej Komitetu Wykonawczego 
oraz Rady Programowej Światowego Kongresu 
Naftowego, Kongresu Naftowego w Houston 
w 2020 r., w którym wzięły udział 54 osoby, Tor 
Fjearen - prezydent WPC oraz członkowie komite-
tów narodowych z Brazylii, Kanady, Chin, Hiszpa-
nii, Holandii, Iranu, Japonii, Kazachstanu, Francji, 
Niemiec, Norwegii, Serbii, Rosji, Rumunii, Turcji, 
USA, Węgier i Wielkiej Brytanii. Obserwatorami 
byli przedstawiciele krajów członkowskich z całe-
go świata w tym z Polski. 

W październiku 2018 r. w Astanie (Kazach-
stan) odbyło się posiedzenie Światowej Rady 
Naftowej, w której biorą udział przedstawiciele 
Komitetów Narodowych. Polskę reprezentował 
sekretarz Polskiego Komitetu Narodowego, Piotr 
Dziadzio, będący jednocześnie sekretarzem ge-
neralnym SITPNiG. 

Przed rozpoczęciem głównego posiedze-
nia Światowej Rady Naftowej odbyło się po-
siedzenie Komitetu Młodych Profesjonalistów 
(YP WPC). Podczas spotkania omawiano ak-
tywność YP, realizowane projekty i zgłoszone 
pomysły nowych projektów, również z Polski, 
stan przygotowania do 6 Forum Młodzieży 
w Saint Petersburgu (23-28 czerwca 2019) i 23 
Światowego Kongresu Naftowego w Houston 
w 2020 r,

VIII. Szkolenie i doskonalenie kadr
1. Działalność szkoleniowa

Działalność szkoleniową i rzeczoznawczą 
prowadzi Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
SITPNiG. 

W roku 2018 ośrodek organizował wła-
sne szkolenia jak również nadzorował, rozliczał 

i wspomagał działalność Oddziałów OSiR. Od-
działy OSiR działały przy Oddziałach SITPNiG 
w Czechowicach, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, 
Krośnie, Krakowie, Warszawie II. W zakresie 
działalności szkoleniowej OSiR współpracował 
również z Oddziałami SITPNiG w Pile, Sanoku, 
Tarnowie i Zielonej Górze. 

Zakres organizowanych szkoleń obejmował 
następujące grupy tematyczne:

• szkolenia zawodowe,
• szkolenia w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy,
• kursokonferencje, 
• egzaminy zawodowe,
• szkolenia energetyczne.
Łącznie w 2018 r. zorganizowano 164 róż-

ne formy kształcenia (kursy, egzaminy zawodo-
we, konferencje, seminaria, szkolenia indywidu-
alne i grupowe), w czasie których przeszkolono 
7156 osób.

W roku 2018 wydano 8038 uprawnień 
energetycznych w postaci wydanych świa-
dectw kwalifikacyjnych osobom, które przed-
łożyły wnioski o nadanie im uprawnień dozo-
rowych bądź eksploatacyjnych w określonych 
zakresach.

Oddziały SITPNiG zorganizowały 731 róż-
nych form szkoleń (egzaminy, kursy, pokazy 
sprzętu itp.), w których wzięły udział 4153 osoby.

2. Działalność ekspercka i rzeczoznawcza 
Realizując działalność rzeczoznawczą OSiR 

wraz ze swoimi Oddziałami wykonał 33 prace 
(w tym ekspertyzy, opracowania, opinie, pro-
jekty techniczne itp.). W realizacji pozostaje 28 
prac dotyczących głównie dokumentacji projek-
towych. 

Przedstawiciele polskiego i irańskiego komitetów Młodych Profesjonalistów Światowej Rady Naftowej Fot. K. Korona
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IX. Działalność na rzecz Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. I. Łuka-
siewicza w Bóbrce, historii i osób zasłu-
żonych dla promocji historii. 

1. Bóbrka Pomnikiem Historii
Dzięki staraniom Dyrekcji Muzeum Prze-

mysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, 
Fundacji Przemysłu Naftowego i Gazownicze-
go im. Ignacego Łukasiewicza oraz naszego 
stowarzyszenia, XIX wieczna kopalnia ropy 
naftowej w Bóbrce, obecnie w obszarze Mu-
zeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza, została wyróż-
niona zaszczytnym tytułem Pomnika Historii. 
Nominacja została wręczona przez prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystej gali 
zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta 
RP w Teatrze Narodowym, 10 grudnia 2018 r. 
To najwyższe uhonorowanie obiektu zabytko-
wego w Polsce, wydawane specjalnym rozpo-
rządzeniem prezydenta. Tym samym kopalnia 
w Bóbrce weszła do kanonu najistotniejszego 
i najbardziej cenionego dziedzictwa kulturowe-
go naszego kraju. 

W grudniu 2018 r. przekazaliśmy nieod-
płatnie Fundacji Muzeum PNiG działkę będącą 
własnością SITPNiG, znajdującą się na terenie 
muzeum. 

2.Konferencja historyczna w Krakowie
W ramach gromadzenia informacji o miej-

scach przechowywania materiałów histo-
rycznych dotyczących przemysłu naftowego, 
gazowniczego i rafineryjnego zorganizowano, 
pod honorowym patronatem prezesa PGNiG 
Piotra Woźniaka, międzynarodową konferencję 
zatytułowaną: „Polski przemysł naftowy i ga-
zowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć 
– dziedzictwo”. Konferencja odbyła się w listo-
padzie 2018 r., a jej organizatorami były spółki 
i instytucje wchodzące w skład grupy PGNiG jak: 
Polska Spółka Gazownictwa, Fundacja PGNiG 
im. Ignacego Łukasiewicza oraz Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, a tak-
że Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu 

Rozporządzenie o nadaniu XIX-wiecznej kopalnia ropy naftowej w Bóbrce tytułu Pomnik Historii z rąk prezydenta 
RP Andrzeja Dudy odbiera prezes Fundacji PNiG Ryszard Rabski. Fot. Arch. SITPNiG

Uczestnicy uroczystej gali zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP w Teatrze Narodowym. Fot. Arch SITPNiG

Fot. Arch. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Odsłonięcie pomnika Heleny i Zygmunta Biluchowskich w Zakopanem. Fot. Arch. SITPNiG

Pedagogicznego w Krakowie. Konferencja była 
częścią obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Udział w niej wzięli na-
ukowcy z Polski oraz z Ukrainy reprezentujący 
osiem uniwersytetów z sześciu ośrodków aka-
demickich. Podczas konferencji przedstawiciele 
nauk humanistycznych zaprezentowali swój 
dorobek naukowy dotyczący polskiego przemy-
słu naftowego i gazowniczego oparty w dużej 
mierze na unikatowych i nieznanych archiwa-
liach zdeponowanych w Polsce oraz poza jej 
granicami. Nawiązano również kontakty z na-
ukowcami z polskich a także ukraińskich uczelni 
oraz archiwów.

3. Pamięć o pionierach polskiego przemysłu 
naftowego i gazowniczego

W ramach inicjowania akcji opieki nad po-
mnikami i grobami zasłużonych naftowców i ga-
zowników przekazaliśmy dotację z Funduszu im. 
dr Józefa Pietruszy na budowę pomnika Heleny 
i Zygmunta Biluchowskich. Finansujemy również 
prace nad zamieszczeniem nagrobka oraz tablicy 
informacyjnej na grobie Jakuba Perkinsa. Z ini-
cjatywy członków Komisji ds. Historii odsłonięto 
w budynku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowe-
go Instytutu Badawczego Oddział Krosno tablicę 
pamiątkową, poświęconą pierwszemu dyrekto-
rowi - Augustowi Nieniewskiemu.
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W „Wieku Nafty” zamieszczane są publika-
cje o życiu i działalności pracowników przemy-
słu naftowego i gazowniczego na Kresach. Przy 
współudziale Muzeum w Bóbrce zorganizowa-
no wystawę przedstawiającą udział ludzi zatrud-
nionych w przemyśle naftowym i gazowniczym 
w walce o odzyskanie niepodległości. Wydano 
numer specjalny „Wieku Nafty” poświęcony 
udziałowi naftowców w organizacjach patrio-
tycznych i Legionach Polskich, w związku ze 
100-leciem odzyskania niepodległości. 

X. Działalność na rzecz młodzieży 
1. Gra symulacyjna OPEC

Podczas 12. Polskiego Kongresu Naftow-
ców i Gazowników odbyła się, po raz pierwszy 
w Polsce, studencka gra symulacyjna „Model 
OPEC 2018”, polegająca na symulacji posiedzenia 
przedstawicieli kartelu państw-eksporterów ropy 
naftowej (Organization of Petroleum Exporting 
Countries – OPEC). Adresatami wydarzenia byli 
studenci i doktoranci – przedstawiciele kół nauko-
wych i organizacji studenckich (doktoranckich), 
tzw. „młodzi profesjonaliści” (Young Professionals). 

Wydarzenie przeprowadzono w języku an-
gielskim, w postaci gry negocjacyjnej, w której 
rywalizowały ze sobą zespoły 1- lub 2-oso-
bowe, jako przedstawiciele poszczególnych 
państw członkowskich OPEC

2. Konkurs Youth Polish Petroleum Award
W czasie kongresu odbyła się również Sesja 

młodzieży i innowacyjności. Podczas sesji zo-

stała zainaugurowana działalność WPC Young 
Professionals Poland. W ramach rozpoczęcia 
działalności WPC YP w Polsce uczestnicy sesji 
młodzieży i innowacyjności mieli szansę wziąć 
udział w konkursie 1st Youth Polish Petroleum 
Award, którego laureat otrzymał nagrodę pie-
niężną ufundowaną przez prezesa PGNiG. 
W konkursie wzięło udział 17 wcześniej dopusz-
czonych referatów.

3. Konkurs na wolontariat w czasie 6. Forum 
Młodzieży w Petersburgu 2019 

Na początku listopada 2018 r. Komitet 
Organizacyjny 6. Forum Młodzieży, które 
ma się odbyć w Petersburgu w dniach 23-28 
czerwca 2019 roku, ogłosił nabór wolonta-
riuszy, spośród młodych profesjonalistów 
z krajów, które są członkami World Petro-
leum Council.

Uczestnicy gry symulacyjnej „Model OPEC 2018”. Fot. K. Korona

Wręczenie 1st Youth Polish Petroleum Award. Fot. K.Korona
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Polski Komitet Narodowy Światowej Rady 
Naftowej, który działa w ramach SITPNiG, ogło-
sił konkurs na wolontariusza, który został roz-
strzygnięty w grudniu 2018 r.

4. Honorowa Szpada SITPNiG 
22 marca 2018 r. Kapituła Honorowej 

Szpady SITPNiG, na wniosek Zarządu Oddziału 
w Sanoku, nadała honorową Szpadę Seniora  
Wiesławowi Turzańskiemu. 

Kapituła nadała również Honorową Szpa-
dę SITPNiG najlepszemu w roku akademickim 
2017/2018 absolwentowi Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska – Piotrowi Siw-
kowi oraz Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
Akademii Górniczo-Hutniczej – Bartoszowi Świ-
derskiemu. Wyróżnienia otrzymało dwunastu 
absolwentów WGGiOŚ oraz dwóch absolwen-
tów WWNiG.

„Honorowa Szpada SITPNiG” oraz wyróż-
nienia dla najlepszych absolwentów Wydziału 
GGiOŚ zostały wręczone na uroczystym rozda-
niu dyplomów 11 stycznia 2019 r. a dla Wydzia-
łu WNiG 25 stycznia 2019 r. 

5. Szkoły im. I. Łukasiewicza 
Zarząd Główny nadał Złotą Odznakę Ho-

norową Szkołom Podstawowym im. I. Łukasie-
wicza w Cieszacinie Wielkim; Jodłówce i Pako-
szówce.

Szczególnie zaangażowany we współpracę 
ze szkołami jest Oddział SITPNiG w Sanoku, na 
którego terenie działa 8 szkół noszących imię I. 
Łukasiewicza. Jak co roku Sanocki Oddział SITP-
NiG, przy wsparciu PGNiG SA Oddział w Sanoku, 
zorganizował XXX Spartakiadę Szkół Podstawo-
wych im. I. Łukasiewicza. Stowarzyszenie włącza 

się również do organizacji imprez poprzez prze-
kazywanie szkołom upominków na nagrody dla 
laureatów konkursów, członkowie Zarządów Od-
działów, na terenie których znajdują się szkoły, 
biorą udział w uroczystościach szkolnych. 

XI. Współpraca z Polską Izbą Inżynierów Bu-
downictwa 
Współpraca prowadzona jest na podstawie 

porozumienia zawartego w sprawie współdzia-
łania 7 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
działających w sferze budownictwa z Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa. W ramach tej 
współpracy SITPNiG jest udziałowcem Spółki 
z o.o. wydającej czasopismo „Inżynier Budow-
nictwa”. Członkiem Rady Programowej tego 
czasopisma o nakładzie ok. 100 000 egz. jest 
Andrzej Mikołajczak. 

Członkowie Oddziału SITPNiG w Poznaniu 
uczestniczą w pracach Krajowej i Regionalnej 
Izby Inżynierów Budownictwa. M.in. Andrzej 
Mikołajczak jest Krajowym Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej PIIB i Zastępcą Prze-
wodniczącego Rady WOIIB, Andrzej Barczyński 
jest wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, a Jarosław Pieterek Członkiem 
Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego i Szko-
leń. Oprócz tego Zdzisław Kowalski jest człon-
kiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego a Ry-
szard Białczyk Członkiem Okręgowej Komisji 
Organizacyjnej.

SITPNiG Oddział Łódź współpracuje z Łódz-
ką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. 
Członkowie Oddziału biorą czynny udział w pra-
cach władz izby:

• Zbigniew Cichoński jest przewodniczącym 
Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB IV kadencji,

• Roman Kostyła jest członkiem Rady ŁOIIB 
IV kadencji,

• Bogusława Gutowska jest członkiem 
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB IV kadencji.

XII. Współpraca z Izbą Gospodarczą Gazow-
nictwa 
W ramach współpracy nasze stowarzysze-

nie współuczestniczy m.in. w przygotowywa-
niu i uzgadnianiu opinii oraz wniosków doty-
czących branży gazowniczej w zakresie aktów 
normatywnych i prawnych np.: rozporządzeń 
i przepisów, które przesyłane są ze szczebla 
rządowego do konsultacji, a także w organi-
zacji kongresów. Przedstawiciele Izby zostali 
zaproszeni do udziału w 12. Polskim Kongre-
sie Naftowców i Gazowników. Prowadzono 
prace przygotowawcze do mającego odbyć się 
w Warszawie, 14 i 15 marca 2019 roku 39. Zjaz-
du Gazowników, w którym SITPNiG jest współ-
organizatorem.

Oddział SITPNiG w Poznaniu uczestniczył 
w pracach Izby Gospodarczej Gazownictwa po-
przez opracowywanie oraz opiniowanie nowych 
standardów technicznych:

XIII. Współpraca z PZITS 
W ramach współpracy współuczestniczymy, 

wspólnie z IGG, w przygotowaniach 39. Zjaz-
du Gazowników. W skład Rady Programowej 
Zjazdu wchodzą z ramienia SITPNiG: Andrzej 
Barczyński, Dominik Staśko, Stanisław Nagy 
i Jerzy Stopa. Nasi przedstawiciele: Bogusława 
Gutowska, Piotr Dziadzio i Andrzej Mikołajczak 
są członkami Komitetu Organizacyjnego. W ra-
mach prac komitetu przygotowaliśmy również 
logotyp zjazdu.

XIV. Odznaczenia i wyróżnienia
W 2018 r. Zarząd Główny nadał członkom 

SITPNiG: 7 Diamentowych Odznak Honorowych 
SITPNiG, 22 Złote Odznaki Honorowe SITPNiG, 
w tym 3 dla szkół noszących imię Ignacego Łu-
kasiewicza, 46 Srebrnych Odznak Honorowych 
SITPNiG.

Zarząd Główny SITPNiG wnioskował do 
Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT o nadanie członkom SITPNiG 2 
Złotych Odznak Honorowych. 

Wszystkim członkom zwyczajnym, wspie-
rającym, składamy serdeczne podziękowania 
za wsparcie działalności naukowo-technicznej 
i za uczestnictwo w życiu stowarzyszenia. 
Ośrodkowi Szkolenia i Rzeczoznawstwa za 
realizację szkoleń oraz opinii, ekspertyz, pro-
jektów technicznych w ramach działalności 
rzeczoznawczej.  

Jolanta Likus

Honorowa Szpada SITPNiG wręczona najlepszemu absolwentowi Wydziału GGiOŚ AGH – Piotrowi Siwkowi 
Fot. P. Olchowy
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Spotkanie noworoczne Oddziału SITPNiG w Krakowie
16 stycznia 2019 r. miało miej-

sce uroczyste spotkanie Zarządu 
Oddziału SITPNiG w Krakowie. 
W zebraniu uczestniczyli również 
przewodniczący Kół Zakładowych, 
szefowie instytucji macierzystych kół, 
członkowie honorowi SITPNiG oraz 
odznaczani aktualnie członkowie 
SITPNiG.

Spotkanie rozpoczął prezes Oddziału SITP-
NiG w Krakowie Dominik Staśko, który powitał 
zebranych przedstawiając gości honorowych, 
a to: prezesa Krakowskiej Rady Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej 
Organizacji Technicznej (NOT) Andrzeja Kuchar-
skiego, dyrektora INiG w Krakowie – prof. Marię 
Ciechanowską, prezesa Krakowskiego Oddziału 
PZITS Małgorzatę Michalik-Dumę, dziekana 
WWNiG AGH – prof. Rafała Wiśniowskiego, 
dyrektora Gaz-System w Tarnowie – Krystiana 
Liszkę, dyrektora PSG Oddział Zakład Gazowni-
czy w Krakowie –  Pawła Firleja oraz sekretarza 
generalnego SITPNiG – Piotra Dziadzio.

Kolejny punkt programu to uroczyste wrę-
czenie honorowych odznaczeń SITPNiG.

Srebrną Odznakę Honorową SITPNiG otrzy-
mali: Marta Gąska, Adam Gosztyła, Paweł Ko-
łodziej, Piotr Kosowski, Marek Krzemień, Teresa 
Rzymska, Anna Sochacka, Tomasz Włodek, 
Aleksandra Wojnar, Michał Wojnar, Bogusław 

Zbrzeźniak, Albert Złotkowski.
Złotą Odznakę Honorową SITPNiG: Iwona 

Bira, Krystian Liszka, Małgorzata Suder, Rafał 
Wiśniowski, Jan Ziaja.

Diamentową Odznakę Honorową SITPNiG: 
Jan Artymiuk, Zdzisław Herman, Mariusz Łaciak, 
Czesław Rybicki.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Cze-
sław Rybicki dziękując za przyznane odznaczenie.

Następnie prezes Dominik Staśko stosow-
nym toastem lampką szampana złożył wszyst-
kim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia 
noworoczne.

W następnej kolejności, już podczas uroczy-
stego obiadu, Dominik Staśko przedstawił spra-
wozdanie z działalności oddziału w roku 2018. 

Podczas wieczornej uroczystości głos zabie-
rali m.in.:

• sekretarz generalny SITPNiG: Piotr Dziadzio
• prezes KRFSNT : Andrzej Kucharski
• dyrektor INiG w Krakowie: Maria Ciecha-

nowska
• dziekan Wydz. WNiG AGH: Rafał Wi-

śniowski
• prezes PZITS – Małgorzata Michalik - 

Duma
• dyrektor Gaz-System w Tarnowie: Kry-

stian Liszka
• dyrektor Zakładu Gazowniczego w Kra-

kowie: Paweł Firlej
• Jan Artymiuk
• Albin Wojnar
W trakcie wystąpień Albin Wojnar oraz 

Dominik Staśko nawiązywali do planowanych 
działań oddziału w roku 2019.

Spotkanie towarzyskie uczestników zebra-
nia umilał występ zespołu wokalnego Pieśni 
i Tańca Krakus, w ławach biesiadnych trwały 
ożywione dyskusje.

W końcowej części spotkania był jeszcze 
czas na biesiadne śpiewanie przy gitarze.

Albin Wojnar

Fot. arch. SITPNiG O/Kraków

Fot. arch. SITPNiG O/Kraków

Fot. arch. SITPNiG O/Kraków

Fot. arch. SITPNiG O/Kraków

Fot. arch. SITPNiG O/Kraków
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ODDZIAŁ w KRAKOWIE

Jak znikają nasze śmieci – wizyta w Zakładzie 
Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie

26 lutego 2019 roku 35 osobowa 
grupa Oddziału SITPNiG w Krako-
wie wzięła udział w zwiedzaniu Za-
kładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów. 

Zakład jest zlokalizowany w południowo-
-wschodniej części Krakowa na terenie Dzielnicy 
XVIII – Nowa Huta, przy ul. Jerzego Giedroycia 
23. Jego właścicielem i operatorem jest Krakow-
ski Holding Komunalny SA w Krakowie. Pomimo 
ogromu zakładu (powierzchnia użytkowa blisko 
30 tys. m²) jego architektura w sposób niezwy- Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów z lotu ptaka. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Zwarta grupa uczestników w trakcie prelekcji. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie Zwiedzanie zakładu … Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

kle ciekawy a zarazem spójny wpisuje się w kra-
jobraz tej przemysłowej, i jak widać zielonej, 
części miasta Krakowa.

W ramach organizowanej ścieżki edukacyj-
nej członkowie i sympatycy krakowskiego Od-
działu SITPNiG mieli okazje zapoznać się z funk-
cjonowaniem nowoczesnego zakładu, którego 
uruchomienie w 2016 roku było odpowiedzią 

na palące potrzeby ekologiczne miasta Krakowa.
Przykładem znaczenia tego obiektu dla Kra-

kowa może być liczba 700 ton spalanych od-
padów jedynie w ciągu doby. Do termicznego 
przekształcenia kierowane są zmieszane odpady 
komunalne wyselekcjonowane przez mieszkań-
ców oraz inne odpady powstałe w wyniku prze-
róbek mechanicznych.

Spalanie odbywa się w sposób ciągły 
na 2 równoległych liniach, zapewniając od-
zysk energii zawartej w odpadach i produk-
cję energii elektrycznej oraz cieplnej. Energia 
ta wytwarzana w procesie kogeneracji jest 
równa ilości, jakiej potrzebują krakowskie 
tramwaje w ciągu roku (65 tys. MWh energii 
elektrycznej) oraz pozwala na zaspokojenie 
ok 10% rocznych potrzeb systemu ciepłowni-
czego miasta Krakowa (280 tys. MWh energii 
cieplnej). 

Co istotne eksploatacja Ekospalarni nie 
powoduje emisji hałasu, odoru, czy zanie-
czyszczeń powietrza. Obiekt spełnia wszyst-
kie standardy emisyjne i dopuszczalne normy 
określone przez obowiązujące przepisy prawa 
a ciągły monitoring i sterowanie procesem 
poprzez centralną dyspozycje sprawia, iż pro-
ces jest wysoce efektywny i ekologiczny. 

Zakład Termicznego Przetwarzania od-
padów jest jedynym miejscem w Krakowie, 
gdzie spalanie śmieci jest przejawem dbało-
ści o środowisko naturalne zaspokajając przy 
tym cześć potrzeb energetycznych miasta 
Krakowa. Zatem apel … jeśli palimy śmieci 
to tylko tam. 

Dominik Staśko
Zwiedzanie zakładu …. i „próby uruchomienia kolejnej linii spalania” :-) Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie
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Podsumowanie „GAZ-SYSTEM Forum”

Omówienie aktualnych zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem i roz-
wojem rynku gazu oraz korzystaniem 
z usług oferowanych przez GAZ-SYS-
TEM to główny cel zorganizowanych 
w Warszawie warsztatów „GAZ-SYS-
TEM Forum”. 

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele klientów przesyłowych i przyłączeniowych 
oraz pozostali uczestnicy rynku gazu, w tym przed-
stawiciele administracji publicznej oraz kluczowych 
instytucji branżowych, odbyło się 27 lutego 2019 r.

Otwierając „GAZ-SYSTEM Forum” Piotr Kuś, 
zastępca dyrektora Pionu Rozwoju Rynku Gazu, 
zwrócił uwagę, że celem warsztatów jest budowa 
relacji i wzmacnianie współpracy z naszymi partne-
rami biznesowymi. – „Jest to okazja do przekazania 
kluczowych informacji na temat kwestii związanych 
z korzystaniem z infrastruktury GAZ-SYSTEM oraz 

zmian regulacyjnych” – powiedział. 
Podczas warsztatów omówiono także dwa 

kluczowe dla spółki dokumenty: Instrukcję Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) oraz Plan 
Rozwoju Sieci Przesyłowej Gazu na lata 2020-
2029. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się 
również ze statusem realizacji programu Baltic Pipe. 

Zakres tematyczny warsztatów obejmował też: 
nowe zasady współpracy w zakresie administrowa-
nia Systemem Wymiany Informacji; działalność La-
boratorium Wzorcowania Gazomierzy oraz najważ-
niejsze wydarzenia w nadchodzących kwartałach 
roku gazowego 2018/2019.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik Prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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XIX Mistrzostwa Polski Branży Gazowniczej 
i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim
21 – 24 lutego 2019 r. Rytro, RyterSKI Raj

Już po raz 19. w dniach 21-24 lute-
go spotkaliśmy się na Mistrzostwach 
Polski Branży Gazowniczej i Nafto-
wej w Narciarstwie Alpejskim, or-
ganizowanych przez Stowarzyszenie 
Miłośników Sportu i Rekreacji „Al-
pejczyk”. Honorowy patronat nad 
naszymi mistrzostwami objęło Pol-
skie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo. PGNiG było także sponso-
rem głównym imprezy, a zwycięzcy 
klasyfikacji drużynowej otrzymali 
puchary ufundowane przez prezesa 
Zarządu PGNiG.

W tym roku, po raz kolejny, mistrzostwa 
zorganizowaliśmy w  hotelu „Perła Południa” 
w Rytrze. Oprócz zawodów narciarskich, które 
tak jak w ubiegłych latach zostały rozegrane na Fot. KamPas Sport, Agencja Fotografii Sportowej

Fot. KamPas Sport, Agencja Fotografii Sportowej

Fot. KamPas Sport, Agencja Fotografii Sportowej

Fot. KamPas Sport, Agencja Fotografii Sportowej

Fot. KamPas Sport, Agencja Fotografii Sportowej

stoku RyterSKI Raj, wzięliśmy także udział w im-
prezach towarzyszących. Tym razem, w piątko-
wy wieczór wszystkich uczestników zaprosiliśmy 
do Krynicy na koncert  Ani Dąbrowskiej. W so-
botę przed południem wzięliśmy udział w  in-
teresującym pokazie serwisowania nart. Pokaz 
przeprowadził Jacek Nikliński, który 38 lat temu 
ustanowił rekord Polski w najszybszym zjeździe 
na nartach, osiągając prędkość ponad 180 km/
godz. Do dzisiaj ten rekord prędkości jazdy na 
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Fot. KamPas Sport, Agencja Fotografii Sportowej

nartach w Polsce nie został pobity. Dowiedzieli-
śmy się m in. w jaki sposób i przy pomocy jakich 
narzędzi i środków należy przygotować narty do 
sezonu i jak należy je zakonserwować po jego 
zakończeniu. Jacek Nikliński nadal związany 
jest z narciarstwem, będąc przedstawicielem 
na Polskę niemieckiej firmy HOLMENKOL która 
jest producentem smarów i akcesoriów do ser-
wisowania nart. W drugiej części warsztatów 
uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniu nt. 
roli marketingu sportowego w kształtowaniu 
postaw pracowników.

Zawodniczki i zawodnicy biorący udział 
w zawodach zostali podzieleni na dwie grupy 
wiekowe w kategorii kobiet i trzy grupy w kate-
gorii mężczyzn. Pomimo dość trudnych warun-
ków, uczestnicy walczyli na trasie o setne części 
sekundy, a co za tym idzie, o zajęcie jak najlep-
szego miejsca w poszczególnych klasyfikacjach. 
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez sponsorów mistrzostw. Bar-
dzo dziękujemy wszystkim uczestnikom i spon-
sorom biorącym udział w  tym corocznym, jakże 
ważnym dla nas, wydarzeniu. Mamy nadzieję, 
że już we wrześniu tego roku, zaprosimy Was 
na kolejną naszą imprezę rowerowo-biegową, 
tym razem na południe Polski, gdzie odbędą 
się XVII Mistrzostwa Polski Branży Gazowniczej 
i Naftowej w Rowerach Terenowych oraz V Mi-
strzostwa w Biegach Przełajowych. Rok 2020 
będzie dla nas bardzo ważny, albowiem będzie-
my obchodzili 20-lecie działalności naszego sto-
warzyszenia. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 

Kobiety Grupa I
Miejsce 1 Maria Sosnowska GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 2 Urszula Gawlik PGNiG SA OGiE Warszawa
Miejsce 3 Małgorzata Putowska GAZ-SYSTEM, Warszawa

Kobiety Grupa II
Miejsce 1 Agnieszka Traczyk PGNiG SA OGiE Warszawa
Miejsce 2 Karolina Walkowiak PGNiG Termika SA
Miejsce 3 Kamila Świątek GAZ-SYSTEM, Warszawa

Mężczyźni Grupa I
Miejsce 1 Aleksy Bartoszewicz PGNiG Termika SA
Miejsce 2 Pavel Pyszko ANTICOR BOHEMIA, Ostrawa
Miejsce 3 Krzysztof Łyczko PGNiG SA OGiE Warszawa

Mężczyźni Grupa II
Miejsce 1 Radosław Nowak PGNiG SA O/Sanok
Miejsce 2 Paweł Tarapacki PGNiG SA O/Sanok
Miejsce 3 Paweł Morawiec PGNiG SA O/Sanok

Mężczyźni Grupa III
Miejsce 1 Jan Wielowieyski GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 2 Przemysła Łaciński GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 3 Stefan Doroszewski PGNiG Termika SA

Klasyfikacja drużynowa
Miejsce 1 GAZ-SYSTEM, Warszawa
Miejsce 2 PGNiG SA O/ Sanok
Miejsce 3 PGNiG SA OGiE, Warszawa
Miejsce 4 PGNiG Termika SA, Warszawa
Miejsce 5 PGNiG SA O/Zielona Góra
Miejsce 6 EuRoPol Gaz s.a., Warszawa

Wyniki Mistrzostw

do wzięcia udziału w przyszłorocznej, zimowej 
imprezie, którą zamierzamy obchodzić w spo-
sób szczególny.

Dziękujemy również naszym patronom 
medialnym, którymi po raz kolejny były „Wia-

domości Naftowe i Gazownicze” i „Przegląd 
Gazowniczy”. 

Włodzimierz Kleniewski
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Skąd wziął się pomysł na napisanie książki 
o Ignacym Łukasiewiczu?

Inicjatywa stworzenia książki o Ignacym Łuka-
siewiczu powstała niecałe trzy lata temu, w trak-
cie pierwszej edycji Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej „Bezpieczeństwo Energetyczne – filary 
i perspektywa rozwoju” na Politechnice Rzeszow-
skiej. Uczestnicy konferencji – dr Michał Kurtyka, 
ówczesny sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, 
dyrektor Piotr Szlagowski z PGNiGu oraz dyrektor 
Aleksander Zawisza z GAZ-SYSTEM wyrazili dużą 
aprobatę dla pomysłu stworzenia takiej książki 

podczas długiej dyskusji przy okazji wystawy 
o Ignacym Łukasiewiczu. Zgodnie stwierdziliśmy, 
że wydanie tego typu publikacji w języku angiel-
skim pomogłoby promować postać Ignacego Łu-
kasiewicza jako pioniera przemysłu naftowego, na 
przykład wśród gości zza granicy. 

Niestety, w skali globalnej nasz obszar geo-
graficzny nie jest uznawany za kolebkę przemysłu 
naftowego, a już na pewno nie w takim stopniu, 
w jakim należałoby go przedstawiać. W książce 
„The Quest – Energy, Security and the Rema-
king of the Modern World” Daniel Yergin pisze, 

że to w Pensylwanii zapoczątkowano historię 
światowego przemysłu naftowego. Oczywiście, 
nie do końca jest to prawdziwa informacja. Nie-
stety nie zaoferowaliśmy do tej pory żadnej roz-
poznawalnej publikacji w dziedzinie światowej hi-
storii gospodarczej, która by tezę zaprezentowaną 
w tej amerykańskiej publikacji w skuteczny spo-
sób zanegowała i która mogłaby z tą publikacją 
skutecznie rywalizować, chociażby w kontekście 
ilości cytowań na świecie. Jest chyba oczywiste, 
że to Ignacego Łukasiewicza z Galicji, a nie Rocke-
fellera z Pensylwanii należy uznawać za inicjatora 
i pioniera branży naftowej. Informacje zawarte 
w publikacji Daniela Yergina stanowiły więc dla 
nas dodatkową motywację w realizacji tego am-
bitnego projektu.

Jak wyglądał proces tworzenia książki i kto był 
w niego zaangażowany? Kiedy możemy spo-
dziewać się jej premiery?

W prace nad publikacją zaangażowali się: 
dr hab. Grzegorz Zamoyski, profesor PRz, profe-
sor Piotr Franaszek z Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, dr hab. Paweł Grata, profesor Uniwersytetu 
Rzeszowskiego oraz magister Anna Kozicka-Ko-
łaczkowska, która współpracowała z nami od 
jakiegoś czasu. Wstępne prace polegały na licz-
nych wyjazdach oraz wizytach w polskich i za-
granicznych archiwach, celem zebrania materia-
łów niezbędnych do rzetelnego przedstawienia 
postaci Łukasiewicza. W efekcie tych działań 
zebraliśmy ogromną ilość materiałów źródło-
wych. Oczywiście, bardzo istotnym elementem 
procesu powstawania książki było poszukiwa-
nie sponsorów dla projektu. Naszą ideę wsparli 
między innymi: Fundacja Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce, firmy GAZ-SYSTEM, PERN oraz Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Książka zostanie wy-
dana przez światowe wydawnictwo Peter-Lang 
– a więc książka będzie miała światową dystry-
bucję. Po 18 miesiącach od publikacji będzie do-
stępna za darmo dla każdego w systemie Open 
Access. Rozpoczęliśmy także otwartą dyskusję na 
temat polskiego wydania książki z firmami, któ-
re nas wspierają. Książkę planujemy promować 
w Warszawie oraz w samej Bóbrce. Docelowo 
planujemy, aby również polskojęzyczna wersja 
książki stała się darmowa dla wszystkich odbior-
ców w systemie Open Access.

Książka zostanie wydana jesienią 2019 roku. 
Jako koordynatorzy projektu – czyli przedstawicie-
le Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łu-
kasiewicza będziemy starali się, aby książka mogła 
zostać zaindeksowana we wszystkich bibliotekach 
oraz możliwie jak najwyżej pozycjonowana w In-
ternecie pod podstawowymi hasłami związanymi 
z przemysłem naftowym czy z samym Ignacym 
Łukasiewiczem.

Prometeusz na ludzką miarę – Ignacy 
Łukasiewicz – wywiad o książce
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W ostatnim czasie otrzymaliśmy pierwszą 
recenzję naszej publikacji od dr. hab. Krzysztofa 
Brońskiego, profesora Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Krakowie. Oczekujemy na drugą recenzję 
od profesor Alison Frank Johnson z Uniwersytetu 
Harvarda w USA. Jest ona rozpoznawalnym na 
całym świecie autorytetem w poruszanej przez 
nas tematyce, jej opinia jest więc dla nas niezwy-
kle cenna.

Na jakich aspektach dorobku Ignacego Łuka-
siewicza skupia się publikacja?

W procesie tworzenia naszej książki bardzo 
istotne było dla nas ukazanie Ignacego Łukasie-
wicza nie tylko jako naukowca, ale również jako 
człowieka. Postać ta kojarzy się przede wszystkim 
z przemysłem naftowym i z lampą naftową – ale 
Ignacy Łukasiewicz był przecież w gruncie rzeczy 
postacią nieszablonową – genialnym wizjonerem 
i przedsiębiorcą. Pokazał, w jaki sposób należy 
służyć społeczeństwu i dowiódł, że ta polityka 
może być motorem napędowym dla rozwoju oraz 
służbą dla społeczeństwa – a nie tylko przywile-
jem. Ignacy Łukasiewicz prowadził swoją działal-
ność w czasie, w którym Polski nie było na mapie. 
Trwała wtedy walka o niepodległość. Człowiek 
ten potrafił te bariery przekraczać. Uczył nas pa-
triotyzmu – nigdy nie zapominał o sprawie pol-
skiej i namawiał do walki o niepodległość. Duży 
nacisk kładł na ideę wzmacniania polskiego po-
tencjału naukowego, gospodarczego i przemysło-
wego, a w szczególności na rozwój infrastruktury 
i edukacji. To niesamowite, że już wtedy potrafił 
przewidzieć te potrzeby – infrastruktura i edukacja 
są przecież czynnikami, na których opiera się spo-
łeczeństwo XXI wieku. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że 
bez Ignacego Łukasiewicza infrastruktura energe-

tyczna Podkarpacia nie rozwinęłaby się tak bardzo. 
Podkarpacie posiada najwięcej podziemnych ma-
gazynów gazu. Sieć gazownicza na podkarpaciu 
jest najbardziej rozwinięta na tle naszego kraju. 
Jesteśmy regionem najbardziej zgazyfikowanym. 
Gdyby Ignacy Łukasiewicz nie zapoczątkował idei 
przemysłu naftowego w regionie, z całą pewno-
ścią Podkarpacie nie mogłoby się pochwalić naj-
gęstszą w Polsce siecią gazociągów.

Naszą wizją było stworzenie książki przystęp-
nej dla każdego odbiorcy – dlatego zaangażowa-
liśmy do naszego zespołu Annę Kozicką-Kołacz-
kowską, publicystkę i byłą dziennikarkę. Zależało 
nam, aby styl naukowy połączyć ze stylem lekkim 
w odbiorze, aby książkę czytało się z przyjemno-
ścią. Tworzenie książki było dla nas wszystkich 
ogromną nauką i okazją do zdobycia nowych, 
interesujących informacji. W tym kontekście war-
to nadmienić przykładowo, że w Bóbrce mamy 

jedyną na świecie czynną kopalnię ropy naftowej, 
w której ropa naftowa jest cały czas wydobywana.

Naszym społecznym obowiązkiem jest pod-
trzymywanie pamięci o Ignacym Łukasiewiczu. 
Przypominanie o nim w Polsce oraz promowanie 
jego dorobku za granicą powinno być naszym ce-
lem – pozwoli to wejść w dyskusje z publikacjami 
amerykańskimi, które sugerują Pensylwanię jako 
kolebkę światowego przemysłu naftowego. Nie 
możemy zaniedbać obowiązku przypominania 
o tym, że to Galicja i Ignacy Łukasiewicz są głów-
nymi postaciami, które zainicjowały istnienie tej 
gałęzi przemysłu.

Odpowiadał: 
dr Mariusz Ruszel – Prezes Instytutu Polityki 
Energetycznej im. I. Łukasiewicza/Politechnika 
Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Wiertnice obrotowe z lotu ptaka Fot. ze zbiorów Fundacji Bóbrka

Kopanka Franek. Fot. ze zbiorów Fundacji Bóbrka
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Nowoczesne stanowisko do badania przepływów  
w ośrodkach porowatych

Uruchomione w 2019 roku, pierwsze tego typu w Europie stanowisko, na którym można przeprowadzać 
precyzyjne badania przepływów w ośrodkach porowatych, znajduje się w Instytucie Nafty i Gazu  
– Państwowym Instytucie Badawczym. 

Poszukiwania i eksploatacja złóż niekonwencjonalnych (typu shale, tight, pozyskiwanie metanu 
z pokładów węgla) oraz złóż konwencjonalnych, zwłaszcza tych zalegających na dużych głębokościach 
wymaga nowego podejścia do badań parametrów petrofizycznych. Podczas przeprowadzania tych 
badań, przy testach związanych z przepływami płynów złożowych, w rozwiązywaniu 
zagadnień z zakresu eksploatacji odwiertów i inżynierii złożowej, muszą być 
uwzględnione między innymi, takie parametry jak: 

•	 ściśliwość skał i cieczy (zmieniająca w sposób drastyczny porowatość 
i przepuszczalność), 

•	 ciśnienie porowe/złożowe i geostatyczne,
•	 temperatura złożowa. 

Wykonywanie tego typu pomiarów jest już możliwe w unikalnym, w skali europejskiej, 
stanowisku do badania przepływów płynów przez ośrodki porowate. Jego rdzeniem 
jest zestaw aparaturowy Core Flood System firmy DCI Corporation, zbudowany 
zgodnie z wymaganiami technicznymi postawionymi przez INiG – PIB. System ten 
umożliwia wykonywanie wszystkich typów testów związanych z przepływami 
płynów przez próbki skał porowatych w symulowanych warunkach złożowych oraz 
określenie współczynnika ściśliwości skał i cieczy. 

Ciśnienia robocze do 700 bar (max. 1000 bar), temperatura do 180°C.

Pracę zestawu uzupełniają urządzenia laboratoryjne: 

•	 Pulse Decay do badania skrajnie niskich przepuszczalności, 
•	 aparat firmy Data Physics do mierzenia kątów kontaktu i napięć 

powierzchniowych na granicy faz, 
•	 reometr rotacyjny Anton Paar MCR 301 do pomiarów właściwości 

reologicznych cieczy i niektórych ciał plastycznolepkich (urządzenia te 
umożliwiają wykonywanie pomiarów również w symulowanych warunkach 
złożowych),

•	 TRISTAR do badania procesów dyfuzyjnych w ośrodkach porowatych. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z możliwości naszego 
nowoczesnego stanowisko do badania przepływów w ośrodkach porowatych.

Zakład Geologii i Geochemii  Zakład Inżynierii Naftowej
Kierownik: dr inż. Grzegorz Leśniak  Kierownik: mgr inż. Paweł Budak
Adres: ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków  Adres: ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
Tel.: 12 617 76 87    Tel.: 12 617 76 65
e-mail: grzegorz.lesniak@inig.pl   e-mail: paweł.budak@inig.pl 
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