


UsłUgi w zakresie badań i ekspertyz

zakład analiz naftowych
instytut nafty i gazu – państwowy instytut badawczy

badania i analizy chemiczne

•	 badanie	rop	naftowych	i	kondensatów	gazu	natu-
ralnego,	w	tym	badanie	stabilności

•	 badania	jakości	paliw,	środków	smarowych	i	innych	
produktów	naftowych	lub	alternatywnych

.
ochrona środowiska

•	 daktyloskopia	chemiczna	–	ustalanie	pochodzenia	
i	źródeł	rozlewów,	wycieków	i	zanieczyszczeń	sub-
stancjami	stałymi	typu	węglowodorowego

identyfikacja osadów i zanieczyszczeń oraz 
ustalanie przyczyn awarii

•	 powstałych	 w	 trakcie	 eksploatacji	 maszyn,	 urzą-
dzeń	 i	 pojazdów,	 związanych	 z	 eksploatowanym	
paliwem,	 środkami	 smarowymi,	 płynami	 eksplo-
atacyjnymi

•	 w	zbiornikach	magazynowych
•	 na	 instalacjach	przemysłowych,	rurociągach	 i	wy-

miennikach	ciepła
•	 identyfikacja	i	oznaczanie	niepożądanych	substan-

cji	w	mediach	ciekłych	i	gazowych

Dysponujemy	 akredytowanymi	 laboratoriami,	 nowoczesną	 aparaturą	 badawczą	 oraz	 zespołem	 ekspertów		
z	zakresu	chemii	analitycznej.	

Realizujemy	 złożone	 zadania,	 wymagające	 identyfikacji	 przyczyn	 problemu	 technicznego,	 z	 zastosowaniem		
chemicznych	analiz	klasycznych	i	instrumentalnych.

identyfikacja i oznaczanie czynników korozjogennych w strumieniach

Instytut	Nafty	i	Gazu	–	Państwowy	Instytut	Badawczy
Zakład	Analiz	Naftowych
Kierownik:	dr	inż.	Beata	Altkorn
Adres:	ul.	Łukasiewicza	1,	31-429	Kraków
Telefon:	12	61	77	500			Faks:	12	617	76	80,	12	617	75	22
E-mail:	beata.altkorn@inig.pl
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W  listopadowym  numerze  Wiadomości 

Naftowych i Gazowniczych rozpoczynamy nowy 
cykl  artykułów  pod  wspólnym  tytułem  „Pro-
mujemy  wiedzę  najlepszych”.  Chcemy  w  nim 
prezentować  fragmenty  prac  dyplomowych 
studentów  z  różnych  polskich  uczelni,  których 
tematyka związana jest z przemysłem naftowym 
i  gazowniczym.  We  współpracy  z  wiodącymi 
ośrodkami  akademickimi  będziemy  populary-
zować zarówno  nowatorskie prace dyplomowe 
absolwentów studiów magisterskich  i  inżynier-
skich jak też i samych autorów.
Cykl  ten  otwiera  artykuł  zatytułowany 

„Zastosowanie  sztucznej  inteligencji  w  mode-
lowaniu  eksploatacji  gazu  ze  złóż w  piaskow-
cach  typu  tight”  autorstwa  mgr.  inż.  Bartosza 
Świderskiego, napisany w oparciu o jego pracę 
magisterską  z  2018  r.    powstałą  na Wydziale 
Wiertnictwa,  Nafty  i  Gazu  Akademii  Górniczo-
-Hutniczej.
W  dziale  „Nauka  i  Technika”  prezentuje-

my  interesujący materiał  dr. inż.  Stefana  Ptaka 
z Zakładu Olejów, Środków Smarnych i Asfaltów 
Instytutu Nafty i Gazu – PIB poświęcony bada-
niom możliwości poprawienia składu struktural-
nego plastyfikatora TDAE oraz jego właściwości 
niskotemperaturowych.
Polecam również Państwu nasz blok artyku-

łów „Konferencje, sympozja, targi”, gdzie szero-
ko opisujemy, piórem Kamy Milewskiej z Zarzą-
du Targów Warszawskich, XVII Międzynarodową 
Konferencję i Wystawę NAFTA – GAZ – CHEMIA 
2019.  Szczególnie  wciągająca  wydaje  się  być 
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relacja  z  programowych  wystąpień  w  trakcie 
sesji  inauguracyjnej  „Integracja  energetyczna 
regionu  Europy  środkowo-wschodniej”  oraz 
z debaty publicystów. Warto pamiętać, że wśród 
patronów medialnych  konferencji  były  również 
Wiadomości Naftowe i Gazownicze. 
Chciałbym  także  zwrócić  Państwa  uwagę 

na 10-tą jubileuszową edycję seminarium „TOp 
– Gaz Technika opomiarowania gazu dziś  i  ju-
tro”  zorganizowaną,  jak  zawsze,  przez  Łódzki 
Oddział  SITPNiG.  Tematem  tegorocznej  edycji 
były:  „Gazowe  paliwa  przyszłości”,  a  ponad 
20  różnorodnych  tematycznie  prezentacji  i  bli-
sko  130  uczestników  raz  jeszcze  potwierdziło 
potrzebę organizowania  tego  typu  sympozjów 
naukowo-technicznych przez struktury SITPNiG.
W  bloku  „Konferencje,  sympozja,  targi” 

omawiamy  również  zorganizowane  po  raz 
pierwszy w Polsce, największe europejskie wy-
darzenie w branży  rafineryjnej – European Re-
fining Technology Conference. Dzięki staraniom 
Grypy LOTOS, do Warszawy zjechało ponad 500 
przedstawicieli  największych  rafinerii  w  Euro-
pie,  dyskutując  o  roli  przemysłu  rafineryjnego 
w  transformacji  energetycznej  i  o  gospodarce 
obiegu zamkniętego.
O  tym,  że  nasze  Stowarzyszenie  nie  tylko 

nauką,  techniką  ale  i  kulturą  stoi  –  świadczy 
materiał Oddziału SITPNiG w Tarnowie.  Jest  to 
relacja z obchodów 30-lecia powstania Oddzia-
łu,  które  miały  miejsce  w  Centrum  Ignacego 
Paderewskiego  w  Kąśnej  Dolnej.  Uroczystości 
były  okazją  nie  tylko  do  uhonorowania  zasłu-
żonych  członków Oddziału  ale  umożliwiły  licz-
nemu gronu uczestników spotkania zwiedzenie 
pięknie odrestaurowanego dworku, zapoznanie 
się  z  sylwetką  i działalnością Wielkiego Polaka 
i  wysłuchanie  wspaniałego  koncertu  muzyki 
m.in. Ignacego Paderewskiego.
Serdecznie zapraszam do lektury listopado-

wego numeru Wiadomości Naftowych i Gazow-
niczych.
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Wytwarzanie zmodyfikowanego plastyfikatora TDAE

Production of the modified 
plasticizers TDAE

Summary
Plasticizers  are  a  very  important  compo-

nent of rubber and significantly impact for their 
properties  exploitation.  Plasticizers  petroleum 
are obtained by process technology processing 
fraction  vacuum  crude  oil, mainly  in  oil  block 
plants.  Petroleum  plasticizers  are  divided  into 
aromatic,  naphthenic  and paraffinic,  and  their 
main  classification  is  based  on  production 
methods.  Petroleum  plasticizers  containing 
polycyclic  aromatic  hydrocarbons  (PAHs)  are 
carcinogenic and mutagenic, which resulted in 
prohibition of use the highly aromatic plasticiz-
ers  in  the  EU.  The  solvent  dewaxing  of  TDAE 
plasticisers has been carried out to test the pos-
sibility of improving the structural composition 
and low temperature properties.

Streszczenie
Plastyfikatory  stanowią  bardzo  istotny 

składnik  wyrobów  gumowych  i  w  zasadniczy 
sposób  wpływają  na  ich  właściwości  eksplo-
atacyjne.  Plastyfikatory  naftowe  uzyskiwane 
są  w  procesach  technologicznych  przerobu 
frakcji  próżniowych  z  ropy  naftowej,  głównie 
w  instalacjach bloku olejowego. Dzielą  się  na 
aromatyczne, naftenowe i parafinowe, a głów-
na ich klasyfikacja oparta jest na metodach ich 
wytwarzania. 
Plastyfikatory  naftowe  zawierające  wie-

lopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne 
(WWA) wykazują działanie  rakotwórcze  i mu-
tagenne, co spowodowało wprowadzenie w UE 
zakazu stosowania plastyfikatorów wysokoaro-
matycznych.  W  badaniach  przeprowadzono 
proces  odparafinowania  rozpuszczalnikowego 
plastyfikatora  TDAE w  celu  sprawdzenia moż-
liwości poprawienia jego składu strukturalnego 
oraz poprawienia właściwości niskotemperatu-
rowych.

Wstęp
Plastyfikatory  naftowe  stosowane  do  pro-

dukcji kauczuków i wyrobów gumowych produ-
kowane są z zastosowaniem różnych rozwiązań 
technologicznych, głównie są one wytwarzane 
w wyniku przerobu  frakcji  próżniowych  z  ropy 
naftowej na instalacjach bloku olejowego. Pla-
styfikatory naftowe stosowane są jako dodatek 
zmiękczający  w  procesach  wulkanizacji  kau-
czuków,  szczególnie  kauczuków  syntetycznych 
styrenowo-butadienowych  (SBR),  oraz  jako 
składnik mieszanek  gumowych w  procesie  ich 
wytwarzania i wulkanizacji. Udział plastyfikato-
rów  naftowych w wyrobach  gumowych może 
sięgać do 40% [12].
Plastyfikatory naftowe dla przemysłu gumo-

wego  powinny  spełniać  szereg wymagań wy-
nikających  ze  specyfiki  procesów wytwórczych 
oraz  warunków  eksploatacji  wyrobów  gumo-
wych, w tym szczególnie:
–  posiadać wymagany  dla  danego  zasto-
sowania  skład  chemiczny  oraz  charak-
teryzować  się  odpowiednimi  właściwo-
ściami fizykochemicznymi;

–  wykazywać  dobrą  kompatybilność  ze 
stosowanym kauczukiem;

–  wykazywać  niską  lotność  w  warun-
kach procesu produkcji  kauczuków oraz 
w procesach wytwarzania mieszanek 
gumowych i ich wulkanizacji;

–  nie wykazywać działania toksycznego [16].
Plastyfikatory naftowe i  inne produkty naf-

towe  zawierające  wielopierścieniowe  związki 
aromatyczne WZA (ang. PCA – Policyclic Aroma-
tic  Compounds),  wykazują  działanie  rakotwór-
cze i mutagenne. Szczególnie niebezpieczne dla 
organizmów żywych są wielopierścieniowe wę-
glowodory  aromatyczne  WWA  ang.  PAH-Poli-
cyclic Aromatic Hydrocarbons) o potwierdzonym 
działaniu rakotwórczym i mutagennym [1].
W Unii Europejskiej, w celu  lepszej ochro-

ny  środowiska  i  zdrowia  człowieka  przed  za-
grożeniami,  jakie  mogą  stanowić  substancje 
chemiczne,  wprowadzono  zakaz  stosowania 
plastyfikatorów  naftowych  o  przekroczonym 
limicie zawartości wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych (WWA).

Podział plastyfikatorów naftowych 
i ich zapotrzebowanie
Plastyfikatory naftowe dzielą się na aroma-

tyczne,  naftenowe  i  parafinowe  w  zależności 
od udziału węgli w strukturach aromatycznych, 
naftenowych i parafinowych.
Dla rozróżnienia plastyfikatorów naftowych 

o  zdecydowanie  różnym  składzie węglowodo-
rowym wprowadzono system klasyfikacji plasty-
fikatorów. 
Jedna  z  klasyfikacji  plastyfikatorów  naf-

towych  jest  oparta  głównie  na  metodach  ich 
wytwarzania.  Wyróżnia  ona  następujące  typy 
plastyfikatorów [2]:
• DAE  (Distillate  Aromatic  Extract)  –  eks-

trakt aromatyczny uzyskany z destylatu 
próżniowego ropy naftowej;

•  TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) 
–  modyfikowany  ekstrakt  aromatyczny 
z destylatu próżniowego ropy naftowej

• MES  (Mild Extraction Solvates) –  rafinat 
z  łagodnej ekstrakcji  rozpuszczalnikowej 
destylatu próżniowego ropy naftowej;

• RAE  (Residual  Aromatic  Extract)  –  eks-
trakt  aromatyczny uzyskany  z DAO  (De-
asfaltyzatu) przy produkcji Brighstocku;

• TRAE  (Residual Aromatic  Extract) – mo-
dyfikowany  ekstrakt  aromatyczny  uzy-
skany z DAO przy produkcji Brighstocku;

• NAP; Plastyfikatory naftenowe (Naphthe-
nic Plasticisers) – rafinat z ekstrakcji roz-

Stefan Ptak

Wygląd plastyfikatorów naftowych TDAE
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puszczalnikowej  destylatu  próżniowego 
z rop naftenowych, które dzielimy na: 
•  LNAP  –  plastyfikatory  naftenowe 
o średniej lepkości,

• HNAP  –  plastyfikatory  naftenowe 
o wysokiej lepkości.

Po  roku 2010  rynek  światowy plastyfikato-
rów naftowych, po wyeliminowaniu z stosowa-
nia plastyfikatora wysokoaromatycznego DAE, ze 
względu na jego mutagenne i rakotwórcze dzia-
łanie, kształtuje się następująco (patrz rys. 1) [2];

Regulacje prawne obowiązujące 
w Unii Europejskiej dotyczące 
plastyfikatorów naftowych
Wysokoaromatyczne  oleje  naftowe, 

stosowane  jako  plastyfikatory  w  produkcji 
kauczuków  i  gum, uznawane  są  za produkty 
zawierające  związki  rakotwórcze.  Związa-
ne  jest  to  z  występowaniem  w  ich  składzie 
wielopierścieniowych węglowodorów aroma-
tycznych  (WWA). Wielopierścieniowe węglo-
wodory  aromatyczne,  a  zwłaszcza  benzo[a]
piren  są  najlepiej  poznaną  pod  względem 
rakotwórczości  grupą  związków:  ich  wpływ 
na organizm ludzki i środowisko naturalne jest 
od wielu lat intensywnie badany [1].
Stworzenie  systemu  REACH  w  Unii  Euro-

pejskiej, spowodowało uchwalenie przez Parla-
ment Europejski i Radę w dniu 18 grudnia 2006 
roku, rozporządzenia nr 1907/2006 w sprawie 
rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  sto-
sowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów 
(REACH) [14], które uchyliło Dyrektywę 76/769/
EEC i przejęło zapisy 27 poprawki, wprowadza-
jące  zakaz  stosowania  ekstraktów wysokoaro-
matycznych o przekroczonym limicie zawartości 
wielopierścieniowych  węglowodorów  aroma-
tycznych.
W związku z  tym na  terenie Unii  Europej-

skiej  od  dnia  1  stycznia  2010  r.  obowiązuje 
zakaz wprowadzania na rynek i stosowania do 
opon  niektórych  olejów  aromatycznych  zawie-
rających WWA. Zakaz wprowadzania na rynek 
opon zawierających te oleje oraz bieżników do 
bieżnikowania zużytych opon i części opon, słu-
żących  do  naprawy  opon  uszkodzonych,  obo-
wiązuje wówczas, gdy zawartość ośmiu WWA, 
wykazujących działanie rakotwórcze, przekracza 
określony poziom.
Dopuszczalna  zawartość WWA w plastyfi-

katorach określona jest w sposób następujący:
–  zawartość  benzo[a]pirenu  nie  większa 
niż 1 mg/kg, 

–  sumaryczna zawartość 8 WWA uznanych 
za rakotwórcze nie większa niż 10 mg/kg.

Na  liście 8 WWA znalazły  się  takie  związ-
ki,  jak:  benzo[e]piren  (BeP),  benzo[a]antra-
cen  (BaA),  chryzen  (CHR),  benzo[b]fluoranten 

(BbFA),  benzo[j]fluoranten  (BjFA),  benzo[k]flu-
oranten  (BkFA),  dibenzo[a,h]antracen  (DBahA). 
Za  spełniające  te warunki  uznaje  się  też oleje, 
dla  których  ekstrakt  DMSO  nie  przekracza  3% 
(m/m) pod warunkiem, że producent lub impor-
ter  potwierdzą  odrębnymi  badaniami  (co  pół 
roku,  lub przy zmianach w procesie produkcyj-
nym), że nie zostały przekroczone limity BaP i 8 
WWA [14].
Zgodnie  z  zaleceniem  Komisji  Europejskiej 

dotyczącym  opracowania  metody  bezpośred-
niego  oznaczania  8 WWA,  Europejski  Komitet 
Normalizacyjny  (CEN),  przygotował  metodę 
oznaczania  zawartości  benzo(a)pirenu  (BaP) 
i  wybranych  wielopierścieniowych  węglowo-
dorów aromatycznych (WWA) w olejach-zmięk-
czaczach,  jako  norma  EN  16143:2013  [4].  Po 
okresie  przejściowym, w  którym  alternatywnie 
można było stosować zarówno metodę pośred-
nią IP 346,  jak  i nową metodę analityczną, od 
2  września  2016  roku,  do  oznaczania  WWA 
w  plastyfikatorach  naftowych  należy  stosować 
tylko normę EN 16143.

Badania procesu odparafinowania 
rozpuszczalnikowego plastyfikatora 
TDAE
Do  wytwarzania  plastyfikatorów  TDAE, 

spełniającego wymagania w zakresie zawartości 
ekstraktu DMSO oraz  zawartości  ośmiu WWA, 
określonych  w  Rozporządzeniu  1907/2006, 
można wyróżnić następujące metody:

– metody jednostopniowej i dwustopnio-
wej ekstrakcji rozpuszczalnikowej, opisane 
przykładowo w patentach: EP 0 417 980 
[3], PL-207051 [8], PL224956 [9],

– metody ekstrakcji rozpuszczalnikowej 
z  finalizującym  procesem  wodorowym, 
opisane  przykładowo  w  patentach:  EP 
0  892  032  [5],  EP  1  260  569  [15],  JP 
11080755 [7],

– metody ekstrakcji rozpuszczalnikowej za-
kończone wydzielaniem pseudorafinatu, 
opisane przykładowo w patentach: EP 0 
839 891 [13], EP 0 933 418 [10],

–  metody hydrorafinacji  i finalizującej eks-
trakcji rozpuszczalnikowej, opisane przy-
kładowo w patencie EP 0 926 219 [6].

Obecnie  podstawowym  sposobem  wytwa-
rzania  plastyfikatora  aromatycznego  TDAE  jest 
proces  powtórnej  ekstrakcji  furfurolem  ciężkich 
ekstraktów z  rafinacji selektywnej  rozpuszczalni-
kiem na klasycznych blokach olejowych w Rafine-
rii. Próby produkcyjne rafinacji ciężkich ekstraktów 
w warunkach przemysłowych obniżają znacząco 
ilość atomów węgla w strukturach aromatycznych 
rafinatów, często poniżej wymaganych 25%.
W badaniach doświadczalnych (w skali  la-

boratoryjnej) przeprowadzono proces odparafi-
nowania rozpuszczalnikowego rafinatów TDAE, 
w  celu  sprawdzenia  możliwości  poprawienia 
właściwości  użytkowych  plastyfikatora  TDAE 
(poprzez  zmianę  składu  strukturalnego, w  kie-
runku  zwiększenia  zawartości  atomów  węgla 
aromatycznego  w  strukturach  węglowodorów 
i właściwości nisko temperaturowych) [11].

Charakterystyka surowca
Surowcem do badania procesu odparafino-

wania  był  rafinat  plastyfikatora  TDAE,  pocho-
dzący  z  przerobu  ciężkiego  ekstraktu  na  insta-
lacji  selektywnej  rafinacji  rozpuszczalnikowej. 
Właściwości  fizykochemiczne  próbki  zostały 
przedstawione w tabeli 1.
Surowiec  do  badań,  oznaczenie  próbki 

44/Bl,  uzyskany  z  ekstraktu  SAE-30,  miał  gę-
stość  w  temp.  20°C,  0,9398  g/cm3,  lepkość 
kinematyczną  w  temp.  100°C,  15,33  mm2/s, 
współczynnik załamania światła w temp. 20°C, 
1,5223,  zawartość  atomów  węgla  w  struktu-
rach  aromatycznych  na  poziomie  20,3%  oraz 
zawartość WZA (ekstrakt DMSO) 2,7% (m/m).

Rys. 1. Globalne, roczne zapotrzebowanie na plastyfikatory naftowe
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Proces odparafinowania 
rozpuszczalnikowego MEK-MTBE
Próbkę  rafinatu  TDAE  poddano  procesowi 

odparafinownia  rozpuszczalnikowego  miesza-
niną  metyloetylo  ketonu  i  eteru  metylotertbu-
tylowego (MEK-MTBE). Zastosowane parametry 
technologiczne zamieszczono w tablicach wraz 
z  bilansami  masowymi  oraz  właściwościami 
uzyskanych deparafinatów i gaczów z procesów 
odparafinowania. Wyjściowy wsad próbki  rafi-
natu  TDAE  procesie  odparafinowania  wynosił 
300 g dla wszystkich przeprowadzonych prób.

Wyniki badań odparafinowania 
rozpuszczalnikiem MEK–MTBE 
rafinatu TDAE
Procesy  odparafinowania  rozpuszczalni-

kiem MEK–MTBE z próbki surowca 44/Bl zostały 
przedstawione w tabeli 2.
Podstawowe  parametry  technologiczne 

procesu  odparafinowania  rozpuszczalnikiem 
MEK-MTBE surowca 44/Bl, były następujące:
–  stosunek  masowy  MEK-MTBE  zawierał 
się w przedziale od 60 : 40 do 40 : 60;

–  temperatura krystalizacji  -20 lub -28°C;
–  całkowity  stosunek  rozpuszczalnika  do 
wsadu od 2,8 : 1 do 11,0 : 1;

–  w próbie odparafinowania nr 62  zasto-
sowano modyfikator krystalizacji.

W  czterech wykonanych próbach odpara-
finowania  surowca  44/Bl,  uzysk  deparafinatu 
był  duży  i  wynosił  od  89,0  do  94,0%  (m/m), 
a uzysk gaczu zawierał się w przedziale od 4,0 
do 7,0% (m/m). 

Analiza wyników badań 
odparafinowania rozpuszczalnikiem 
MIBK-MEK plastifikatora TDAE
Dokonując  analizy  wyników  procesu  od-

parafinowania  surowca  44/Bl  w  deparafinacie 
TDAE  dla  wszystkich  przeprowadzonych  prób 
stwierdzono: 

–  wzrost  zawartości  atomów  wę-
gla w  strukturach  aromatycznych:  od  0,78  do 
1,54% (m/m); 
–  zawartość atomów węgla w strukturach 
naftenowych  zmniejszyła  się  od  3,59% 
(m/m), do max. 4,14% (m/m); 

–  zawartość atomów węgla w strukturach 
parafinowych  zwiększyła  się  od  2,60% 

Właściwości Rafinat TDAE Metody badań
Nr ewidencyjny 44/Bl -
Gęstość w temp. 20°C, g/cm3 0,9398 PN-EN ISO 12185
Lepkość kinem. w temp. 100°C, mm2/s 15,33 PN-EN ISO 3104
Temperatura zapłonu, (t.o.)°C PN-EN ISO 2592
Współczynnik zał. światła nD

20 1,5223 PN-C-04952:81
Zawartość siarki, % (m/m) 2,5356 PN-EN ISO 8754
Temperatura płynięcia + 33 PN-ISO 3016
Zaw. WZA (ekstrakt DMSO), % (m/m) 2,7 IP 346
Zawartość atomów węgla w strukturach:
  CA, %
  CN, %
  CP, %

20,3
24,2
55,5

ASTM D 2140

(m/m) do max. 3,1% (m/m). 
–  w  wszystkich  deparafinatach  nastąpiło 
znaczące  obniżenie  temperatury  płynię-
cia  od  -13 do  -16°C w porównaniu do 
surowca.

Analiza  parametrów  jakościowych  uzyskanych 
gaczów:
–  w  porównaniu  do  deparafinatów  i  su-
rowców w gaczach wyraźnie zmniejszyła 
się  wartość  współczynnika  załamania 
światła;

–  wyraźnie  wzrosła  temperatura  krzep-
nięcia,  co  wskazuje  na  zachowanie  se-
lektywności  procesu  odparafinowania 
rafinatu TDAE.

Ilustrację graficzną wpływu procesu odpa-
rafinowania  na  zmianę  składu  strukturalnego 
i temperatury płynięcia deparafinatów przedsta-
wiono na rysunkach 2–3.

Podsumowanie
Plastyfikatory naftowe znalazły zastosowa-

nie jako jeden z istotnych składników wyrobów 
kauczukowych i gumowych. Klasyczne plastyfi-
katory naftowe TDAE charakteryzują się dodat-

Tabela 1. Wymagania dla rafinatu TDAE

Nr odparafinowania 58 59 62 63

Modyfikator lepkości - -
Viscoplex 9 
-350

-

Parametry technologiczne procesów odparafinowania
Rozpuszczalnik MEK:MTBEL, stosunek mas. 60 : 40 40 : 60 50 : 50 40 : 60
Temperatura krystalizacji/filtracji, °C -28 -20 -28 -28
Całkowity stosunek rozpuszczalnika do 

frakcji
5,0 : 1 5,5 : 1 2,8 : 1 11 : 1

Bilans masowy procesów odparafinowania, wyniki uśrednione
Czas sączenia, s 34 45 34 37

Wydajność deparafinatu, % (m/m) 91,0 93,0 94,0 89,0
Wydajność gaczu, % (m/m) 6,0 5,0 4,0 7,0

Straty, % (m/m) 3,0 2,0 2,0 4,0
Właściwości deparafinatu

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, 
mm2/s

16,47 16,29 16,52 16,49

Współczynnik zał. światła nD
20 1,5264 1,5254 1,5271 1,5253

Gęstość w temp. 20°C, g/cm3 0,9425 0,9424 0,9426 0,9423
Zawartość siarki, % (m/m) 2,98 2,93 2,99 2,97

Zaw. WZA (ekstrakt DMSO), % (m/m) 2,8 2,8 2,86 2,84
Zawartość atomów węgla w strukturach:

CA, %
CN, %
CP, %

21,32
20,08
58,60

21,08
20,59
58,33

21,84
20,06
58,10

21,28
20,61
58,11

Temperatura płynięcia, ºC - 16 -14 - 13 -15
Właściwości gaczu

Współczynnik zał. światła nD
70 1,4817 1,4763 1,4835 1,4768

Temperatura krzepnięcia, °C 52,3 54,1 51,3 53,4
Zawartość oleju, % (m/m) 48,7 41,9 61,3 42,7

Tabela 2. Parametry technologiczne, bilans masowy oraz właściwości uzyskanych deparafina-
tów i gaczy z procesów odparafinowania MEK-MTBE z próbki surowca 44/Bl
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Rys. 2. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę składu strukturalnego deparafinatów Rys. 3. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę temperatury płynięcia deparafinatów

nią temperaturą płynięcia, co jest cechą mogącą 
wpływać  niekorzystnie  na  elastyczność  wyro-
bów gumowych w niskich temperaturach. Prze-
prowadzone badania procesu odparafinowania 
rozpuszczalnikowego  plastyfikatora  TDAE,  nie 
doprowadziły  do  wyraźnej  poprawy  składu 
strukturalnego  węglowodorów.  W  wykona-
nych próbach odparafinowania  rafinatu plasty-
fikatora nie uzyskano korzystnej zmiany składu 
strukturalnego  węglowodorów,  zwłaszcza  jeśli 
chodzi o zwiększenie zawartości atomów węgla 
w  strukturach  aromatycznych  w  porównaniu 
do  składu  węglowodorów  odparafinowanego 
surowca.  Reasumując,  proces  rozpuszczalniko-
wego odparafinowania mieszaniną MEK-MTBE, 
zastosowany  dla  surowca  typu  plastyfikator 
TDAE powoduje niewielkie przesunięcia w skła-
dzie strukturalnym węglowodorów deparafinatu 
w porównaniu do surowca i wpływa nieistotnie 
na zwiększenie pożądanej aromatycznej struktu-
ry rafinatów TDAE.
Niemniej  odparafinowanie  rozpuszczalni-

kowe  plastyfikatora  TDAE  o  dodatnich  tempe-
raturach  płynięcia,  spełniającego  wymagania 
Rozporządzenia 1907/2006 UE, zachowuje do-
brą selektywność procesu i pozwala na istotne 
obniżenie  temperatury  płynięcia  plastyfikatora, 
co powinno mieć pozytywny wpływ na popra-
wienie  jego właściwości  reologicznych  i nisko-
temperaturowych.
W wszystkich wykonanych próbach odpara-

finowania w deparafinacie nastąpiło obniżenie 
temperatury płynięcia do przedziału od -13 do 
-16°C w porównaniu do dodatnich temperatur 
płynięcia surowców. W związku z tym zaobser-
wowany efekt obniżenia  temperatury płynięcia 
plastyfikatora  TDAE w  procesie  odparafinowa-
nia  rozpuszczalnikiem MEK-MTBE,  z  jednocze-
snych  zachowaniem parametrów  jakościowych 
spełniających wymagania w rozporządzeniu RE-
ACH, można ocenić jako wytworzenie zmodyfi-
kowanego plastyfikatora TDAE o ujemnej  tem-
peraturze płynięcia, który powinien mieć wpływ 
na poprawę właściwości użytkowych wyrobów 
gumowych w niskich temperaturach.
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Zastosowanie sztucznej inteligencji w modelowaniu 
eksploatacji gazu ze złóż w piaskowcach typu tight

Nowy cykl artykułów: „Promujemy wiedzę najlepszych”

Coraz szybszy rozwój gospodarczy 
niesie ze sobą rosnące zapotrzebowa-
nie na energię, w tym na gaz ziemny, 
powodując poszukiwania tego surow-
ca w złożach niekonwencjonalnych. 

Bartosz Świderski

Co roku Kapituła „Honorowej 
Szpady SITPNiG” nagradza naj-
lepszych 10 inżynierów kończących 
edukację na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH i Wydziale Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowi-
ska AGH m.in. wręczeniem hono-
rowej szpady górniczej oraz innym 
nagrodami. Do inicjatywy SITPNiG 
promującej najlepszych studentów  
dołączają Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze starając się populary-
zować osiągnięcia absolwentów stu-
diów magisterskich i inżynierskich, 
tworzących interesujące i nowocze-
sne prace dyplomowe. 
Redakcja WNiG  rozpoczyna  druk  wybra-

nych fragmentów prac dyplomowych wykony-
wanych na polskich uniwersytetach technicz-
nych, bezpośrednio związanych z przemysłem 
naftowym  i  gazowniczym.  W  szczególności 
prace  dyplomowe  dotyczą  bezpośrednio 
technologii  wiertniczych,  inżynierii  złożowej, 
eksploatacji  gazu  ziemnego,  jego  uzdatnia-
nia,  transportu,  magazynowania,  dystrybucji 
i użytkowania, eksploatacji złóż ropy itp.
Jako  pierwszy  artykuł  drukujemy  pracę 

Bartosza  Świderskiego,  najlepszego  studen-
ta  AGH  Wydziału  Wiertnictwa  Nafty i Gazu 

w roku 2017/2018, laureata „Honorowej Szpa-
dy SITPNiG” – akt nadania nr 26.
Praca magisterska „Zastosowanie sztucz-

nej  inteligencji  w  modelowaniu  eksploatacji 
gazu ze złóż w piaskowcach typu tight” reali-
zowana była pod kierunkiem dra inż. Łukasza 
Klimkowskiego w Katedrze  Inżynierii  Gazow-
niczej  WWNiG  AGH.  Nawiązuje  ona  do  no-
wych zastosowań sieci neuronowych w  two-
rzeniu  modeli  numerycznych  potrzebnych  do 
opisu  procesu  eksploatacji  złóż  niekonwen-
cjonalnych  o  dużej  niepewności  i  zmienności 
parametrów złożowych. 
Modele złożowe bazujące na elementach 

sztucznej  inteligencji  klasyfikowane  są  ze 
względu  na  rodzaj  danych,  które  wykorzy-
stuje  się  podczas  ich  tworzenia. W  praktyce 
inżynierskiej  wyróżnia  się  zwykle  dwie  drogi 
modelowania,  które  wykorzystują  sztuczną 
inteligencję.
Pierwszy  schemet  związany  jest  z  two-

rzeniem  tzw.  Inteligentnych  modeli  typu 
top-down,  przy  czym  należy  je  odróżnić 
od  klasycznych  modeli  złożowych  “Top-
-Down”  (TDRM)  zdefiniowanych  przez  firmę 
BP w 2004  r.  Tzw.  Inteligentne modele  two-
rzy  się w oparciu o bazę danych zawierającą 
faktyczne  (zmierzone)  parametry  złożowe 
I geologiczne – m.in. historię eksploatacji, logi 
geofizycznych profilowań  otworów, hydrody-
namiczne testy złożowe.

Drugi  schemat  obejmuje  tzw.  zastępcze 
modele  złożowe  (ang.  Surrogate  Reservoir 
Model),  których  baza  danych  została  zbudo-
wana  w  oparciu  o  klasyczny  symulator  zło-
żowy. Ten drugi  schemat  zrealizowany został 
w  prezentowanej  pracy  dyplomowej. W  pra-
cy  wykorzystano  m.in.  kanadyjski  symulator 
IMEX  firmy  CMG,  a  także  oprogramowanie 
Matlab  (wraz  z  bibliotekami)  do  konstrukcji 
sieci  neuronowych  tworzących  schemat  mo-
delu  zastępczego.  Ciekawym  rozwiązaniem 
wynikającym m.in.  z  zastosowania  schematu 
obliczeniowego jest możliwość analizy wrażli-
wości modelu na zmienności parametrów zło-
żowych i parametrów otworowych/eksploata-
cyjnych związanych z uzbrojeniem i procesem 
stymulacji odwiertów.
W  kolejnych  numerach Wiadomości Naf-

towych i Gazowniczych zamieszczać będziemy 
wybrane fragmenty innych prac dyplomowych 
z  różnych  ośrodków  akademickich,  rekomen-
dowane przez Radę Naukową i Zespół Redak-
cyjny WNiG.

prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy
Przewodniczący

Rady Programowej
Wiadomości Naftowych 

i Gazowniczych

Formacje te posiadają znacznie bar-
dziej skomplikowaną budowę, a ich 
udostępnienie jest trudniejsze i obar-
czone większym ryzykiem, aniżeli 
tradycyjne złoża konwencjonalne. 
Przyjmuje  się,  że  graniczną  wartością 

przepuszczalności,  poniżej  której  klasyfiku-
je  się  formacje  jako  niekonwencjonalne  jest 
0,1 mD. Jednakże taki podział, oparty tylko na 
wartościach przepuszczalności nie jest wystar-
czający, gdyż nie uwzględnia innych parame-
trów fizycznych i fizykochemicznych oraz czyn-

ników ekonomicznych. Częściej proponuje się 
definiowanie  złóż  niekonwencjonalnych  jako 
złóż,  z  których  nie  jest możliwa  eksploatacja 
węglowodorów  o  znaczeniu  ekonomicznym 
bez wykonania  zabiegów  stymulacyjnych  lub 
bez  udostępnienia  ich  przy  pomocy  odwier-
tów  horyzontalnych  bądź  multilateralnych 
(Holditch i inni, 2016).
Planowanie  eksploatacji  złóż  konwencjo-

nalnych jak i niekonwencjonalnych przy użyciu 
różnych  scenariuszy  udostępnień  i  określanie 
wariantów  optymalnych  jest możliwe  jeszcze 
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nej analizie  danych  pozwalają  odkryć  nowe, 
wcześniej nie dostrzegane zależności.
Celem  niniejszej  pracy  było  przeprowa-

dzenie  analizy  wrażliwości  zbudowanego 
numerycznego  modelu  złoża  piaskowców 
typu  tight  w  celu  wytypowania  parametrów 
złożowych o kluczowym wpływie na przebieg 
eksploatacji gazu.
Kolejnym zadaniem była analiza możliwo-

ści zastosowania technik sztucznej inteligencji 
w modelowaniu eksploatacji gazu ze złóż pia-
skowców  typu  tight,  poprzez  wykorzystanie 
sztucznych  sieci  neuronowych  (SSN)  do  bu-
dowy Zastępczego Modelu Złożowego (ZMZ), 
który  w  sposób  efektywny  będzie  odwzoro-
wywał pracę klasycznych, numerycznych mo-
deli złożowych.

Złoża gazowe w piaskowcach 
typu tight
Złoża  gazu  w  piaskowcach  typu  tight, 

określane również jako złoża gazu zamknięte-
go, o zasobach wydobywalnych szacowanych 
w skali świata na 70 bilionów nm3 (EIA, 2013), 
stanowią  ważne  źródło  węglowodorów. 
Eksploatacja  gazu  z  tego  typu  złóż  wydat-
kami  o  znaczeniu  ekonomicznym  jest  bardzo 
trudna  nie  tylko  ze  względu  na  niską  prze-
puszczalność,  lecz  także  na  wysokie  ryzyko 
uszkodzenia formacji złożowej w wyniku prac 
prowadzonych  podczas  wiercenia,  zabiegów 
intensyfikacyjnych bądź spowodowanych pra-

cami eksploatacyjnymi (Bahrami, 2013).
Wartym podkreślenia jest fakt, że w wie-

lu  przypadkach  udostępnienie  złóż  gazu 
zamkniętego  jest  łatwiejsze  niż  złóż  z  łup-
ków, które posiadają znacznie niższe wartości 
przepuszczalności.  Dodatkowo  formacje  typu 
tight cechują się większą zawartością kwarcu 
w  matrycy  skalnej,  który  powoduje  wzrost 
twardości  formacji  przy  jednoczesnej  zwięk-
szonej  kruchości.  W  rezultacie  stosowane 
zabiegi intensyfikacyjne są bardziej efektywne 
(Holditch i inni, 2016).
Występowanie  złoża  gazu  zamknięte-

go,  tak  jak  w  przypadku  większości  niekon-
wencjonalnych  złóż  węglowodorów  nie  jest 
uwarunkowane  obecnością  pułapek  złożo-
wych.  Najczęściej  złoża  te  zlokalizowane  są 
w  synklinalnych  częściach  basenów  sendy-
mentacyjnych,  znajdujących  się  na  dużych 
głębokościach. Dodatkowo  formacje  te mogą 
odznaczać  się  znacznie  większą  miąższością 
aniżeli typowe złoża konwencjonalne, osiąga-
jąc nawet wartości rzędu kilku tysięcy metrów 
(Poprawa i inni, 2010).
Diageneza i zachodzące w jej trakcie zja-

wiska  mają  ogromny  wpływ  na  parametry 
petrofizyczne osadów piaskowcowych. Głów-
nymi procesami, które powodują redukcję po-
rowatości  w  trakcie  pogrążania  się  osadów, 
przekształcając  je  w  formacje  typu  tight  są 
kompakcja oraz cementacja. Wyróżnia się dwa 
rodzaje  kompakcji  –  mechaniczną  oraz  che-

przed rozpoczęciem rzeczywistej eksploatacji, 
dzięki  zastosowaniu symulatorów złożowych. 
Niestety ze względu na to, że m.in. zbudowa-
ne modele złożowe są pewnym przybliżeniem 
struktury  ośrodków  porowatych,  otrzymane 
wyniki symulacji nie odzwierciedlają w sposób 
idealny  zjawisk  zachodzących w  złożach wę-
glowodorów. Mimo tego, symulatory złożowe 
są  obecnie  powszechnie  stosowane  w  prze-
myśle  i  to  z  dużym  sukcesem.  Właściwie 
skonstruowane  modele  potrafią  dostarczyć 
istotnych  informacji  dotyczących  przepływu 
węglowodorów, wskazać regiony, którym na-
leży się dokładniejsza analiza, a także określić 
potencjalne zagrożenia mogące wystąpić pod-
czas procesu eksploatacji (Pettersen, 2006).
Obecnie symulatory złożowe umożliwiają 

implementację  m.in.  parametrów  przepływu 
wielofazowego  płynów  wieloskładnikowych, 
szczelin naturalnych oraz szczelin hydraulicz-
nych. W przypadku złóż niekonwencjonalnych, 
konieczność  uwzględniania  kolejnych  zjawisk 
powoduje  nie  tylko  wzrost  rozdzielczości 
modeli,  ale  także  czasochłonności  procesu 
tworzenia modelu  oraz  samej  jego  symulacji 
(Klimkowski,  2015). W  rezultacie  nieustannie 
poszukuje się nowych metod, które są w sta-
nie przyspieszyć proces modelowania i symu-
lacji  złóż. Niewątpliwie  jednymi  z najbardziej 
obiecujących  rozwiązań  są  zastosowania 
technik  sztucznej  inteligencji,  które  dzięki 
rozpoznawaniu  wzorców  oraz  zaawansowa-

Rys.1 Porównanie struktury porowej złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych typu tight (opracowanie własne na podstawie (Blasingame, 2008))
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miczną. W kompakcji mechanicznej dochodzi 
do reorientacji ziaren, deformacji plastycznych 
oraz kruchych, które spowodowane są cięża-
rem nadkładu. Przebiegająca równolegle kom-
pakcja chemiczna, wiąże się z rozpuszczaniem 
i redystrybucją pierwotnych składników utwo-
rów. Z kolei, cementacja to proces wytrącania 
się składników ortochemicznych z  roztworów 
wypełniających przestrzeń porową. Kolejność 
wytrącania  się  poszczególnych  cementów, 
które  stopniowo  zapełniają  wolne  przestrze-
nie  określa  sekwencja  paragenetyczna,  która 
jest charakterystyczna dla danego środowiska 
sedymentacyjnego.  Ważnym  cementem  wy-
stępującym w  piaskowcowych  skałach  zbior-
nikowych,  jest  illit.  Prawdopodobnie  procesy 
illityzacji  doprowadziły  do  powstania  złóż 
typu  tight w osadach czerwonego spągowca 
– strefy poznańsko-kaliskiej  (Brzuszek, 2013). 
Porównanie  struktur  skał  zbiornikowych  złóż 
konwencjonalnych i niekonwencjonalnych 
przedstawiono na Rys.1.
Porowatość piaskowców typu  tight może 

wahać  się  od  2%  do  12%  (Holditch  i  inni, 
2016). Przestrzeń między ziarnami kwarcu sta-
nowiącymi szkielet skały może być wypełnio-
na materiałem  ilastym. Matryca  piaskowców 
typu tight zazwyczaj zbudowana jest z mikro 
porów  połączonych  ze  sobą  przewężeniami 
o średnicach rzędu 1-4 μm (Hexin i inni, 2017). 
Powoduje  to  występowanie  dużych  wartości 
sił kapilarnych, które w znacznym stopniu od-
działują na przepływ płynów złożowych.
Przepuszczalność  matrycy  skalnej  pia-

skowców typu tight może być niska ze wzglę-
du na pierwotne bądź wtórne procesy diage-
nezy  i  średnio  jest  mniejsza  od wartości  0,1 
mD, oscylując między 0,001 mD, a 0,1 mD. 
Jedną  z  najważniejszych metod  stymula-

cji  wydobycia  węglowodorów,  stosowanych 
w  złożach  niekonwencjonalnych  jest  szczeli-
nowanie  hydrauliczne.  Obecnie  standardem 
w udostępnianiu złóż gazu z formacji o niskiej 
przepuszczalności  jest  wykonywanie  odwier-
tów  horyzontalnych,  które  są  dodatkowo 
wieloetapowo  szczelinowane  aby  zwiększyć 
powierzchnię kontaktu odwiertu ze złożem.

Zastosowanie sztucznej inteligencji 
w modelowaniu i symulacji złóż 
węglowodorów
W branży  naftowej  i  gazowniczej  pierw-

sze  zastosowania  sztucznej  inteligencji miały 
miejsce już w latach 70-tych ubiegłego wieku. 
Wśród  najczęściej  wykorzystywanych  tech-
nik SI  znajdują  się  logika  rozmyta, algorytmy 
genetyczne  oraz  sztuczne  sieci  neuronowe. 
W ostatnich  latach obserwuje się gwałtowny 
rozwój systemów bazujących na sztucznej in-

teligencji,  które  znajdują  zastosowanie  m.in. 
w analizie logów odwiertowych, optymalizacji 
procesów wspomagania wydobycia węglowo-
dorów,  w  kontroli  i  optymalizacji  wydobycia 
oraz  symulacji  eksploatacji  węglowodorów 
(Klimkowski, 2015).

W klasycznym modelowaniu eksploatacji 
węglowodorów  obliczenia  numeryczne  pro-
wadzone są w oparciu o zależności funkcyjne, 
które wiążą parametry złoża, płynu złożowe-
go oraz parametry eksploatacyjne z wielkością 
produkcji.  Zależnościami  tymi  są:  równanie 
ciągłości  w  ośrodku  porowatym,  równanie 
filtracji,  termodynamiczne  równanie  stanu 
(EOS) oraz równia zasady zachowania energii 
w  przypadku  zachodzenia  procesów  nieizo-
termicznych.  Obecnie,  wymienione  równania 
pozwalają  także na uwzględnianie wielu zło-
żonych zjawisk, m.in. przepływu wielofazowe-
go, podwójnej porowatości oraz przepuszczal-
ności.  Gdy występują  niezgodności wyników 
pracy symulatora z produkcyjnymi danymi 
historycznymi  dokonuje  się  modyfikacji  wy-
typowanych  parametrów  złoża,  podczas  gdy 
wymienione zależności funkcjonalne pozosta-
ją niezmienne, tzw. „history matching”. 
W  przypadku  modelowania  złóż  z  wy-

korzystaniem  technik  sztucznej  inteligencji, 
rezygnuje się z założeń dotyczących niezmien-
ności  zależności  funkcyjnych,  pozwalając  na 
ich modyfikację w  trakcie  tworzenia modelu. 
Zależności  pozwalające  na  generowanie  da-
nych wyjściowych, opisujących charakter pro-
dukcyjny  na  podstawie  zestawu  parametrów 
wejściowych,  składających  się  z  parametrów 
złożowych, otrzymywane są dzięki  rozpozna-
waniu wzorców z wykorzystaniem elementów 
sztucznej inteligencji oraz analizy danych.  
Modele złożowe bazujące na elementach 

sztucznej  inteligencji  klasyfikowane  są  ze 
względu na rodzaj danych, które wykorzystuje 
się podczas ich tworzenia. 
Wyróżnia się:
•  Zastępcze  Modele  Złożowe  (ang.  Sur-
rogate Reservoir Model),  których baza 
danych  została  zbudowana  w  oparciu 
o klasyczny symulator złożowy

•  Modele  typu  Top-Down,  których  baza 
danych składa się z  faktycznych, zmie-
rzonych danych złożowych (m.in. histo-
ria  produkcji,  logi  odwiertowe,  testy 
złożowe).

Zastępcze Modele Złożowe są repliką tra-
dycyjnych  numerycznych  modeli  złożowych. 
W oparciu  o wyuczone  zależności  funkcyjne, 
pozwalają na wyznaczanie w ułamku sekundy 
danego  zestawu  parametrów  (wyjściowych) 
pracy  złoża  jako odpowiedzi  na wprowadzo-
ne  dane  (wejściowe)  określające  parametry 

złoża  oraz  parametry  eksploatacji.  Zastępcze 
Modele  Złożowe  zostały  z  sukcesem  przete-
stowane  i  wykorzystane  w  branży  naftowej 
i gazowniczej,  stając  się potencjalnym narzę-
dziem w modelowaniu eksploatacji złóż gazu 
z piaskowców typu tight, których czas symula-
cji w klasycznych modelach numerycznych jest 
znacznie  wydłużony  ze  względu  na  koniecz-
ność  implementowania  dodatkowych  zjawisk 
oraz procesów.

Analiza wrażliwości modelu 
numerycznego
W  numerycznym modelu  złoża  założono 

występowanie  akumulacji  gazu  bezgazolino-
wego (suchego) oraz przyjęto, że w złożu nie 
występuje mobilna woda złożowa. Ze wzglę-
du na to, do obliczeń numerycznych wykorzy-
stano symulator typu „black oil”.
Do  opisu  rodzaju  porowatości  wybrano 

model  podwójnej  przepuszczalności  (DUAL-
PERM), który uwzględnia przepływ ze złoża do 
odwiertu poprzez szczeliny naturalne i matrycę 
skały oraz transport płynów wewnątrz matrycy.
Każdy  z  analizowanych modeli  złoża  po-

siadał wyidealizowaną formę prostopadłościa-
nu, którego strop zalegał na głębokości 3000 
m  poniżej  powierzchni  terenu.  Przyjęto  stałą 
temperaturę złożową 98 ˚C oraz ciśnienie po-
czątkowe 25 MPa. 
Eksploatację  z  minimalnym  ciśnieniem 

dennym  dynamicznych  4  MPa  realizowano 
poprzez  jeden  odwiert  horyzontalny,  który 
został  poddany  zabiegowi  szczelinowania 
hydraulicznego i znajdował się w środkowych 
blokach  modelu  będąc  równo  oddalony  od 
granic.  Założono,  że  produkcja  była  prowa-
dzona przez 20 lat.
Pierwszym krokiem w tworzeniu sztucznej 

sieci neuronowej (SSN), która potrafi w sposób 
efektywny  zastępować  numeryczny  model 
złoża  było  ograniczenie wymiarowości  anali-
zowanego zagadnienia, poprzez wytypowanie 
parametrów  złożowych  mających  największy 
wpływ  na  wielkość  produkcji.  Pozwoliło  to 
na redukcję parametrów wejściowych do SSN, 
zwiększając  dokładność  obliczeniową  sieci 
oraz szybkość uczenia. 
W  celu  określenia  zestawu  parametrów, 

które  w  znaczącym  stopniu  oddziałują  na 
wielkość  produkcji  w  analizowanym modelu, 
przeprowadzono  analizę  wrażliwości.  Pole-
gała  ona  na  modyfikacji  jednego  parametru 
w  określonym  zakresie,  przy  niezmienności 
pozostałych  parametrów  modelu  bazowego 
i analizie jego wpływu na przebieg eksploata-
cji gazu ziemnego.
Analizując poszczególne profile sumarycz-

nego  wydobycia  gazu,  otrzymane  w  wyniku 
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przeprowadzonej analizy wrażliwości, wybra-
no 11 parametrów o największym wpływie na 
przebieg eksploatacji. Parametrami, które mia-
ły istotny wpływ na wielkość wydobycia gazu 
w analizowanym przypadku były wymiary mo-
delowanej strefy drenażu, miąższość modelu, 
porowatość,  przepuszczalność  i  ściśliwość 
matrycy skały, przepuszczalność szczelin natu-
ralnych, długość odcinka poziomego odwiertu 
horyzontalnego,  liczba  oraz  zasięg  szczelin 
hydraulicznych, a także współczynnik krzywej 
przepuszczalności  względnej  gazu  oraz  koń-
cowa, maksymalna wartość przepuszczalności 
względnej gazu. Parametry te wraz z przyjęty-
mi zakresami zostały przedstawione w Tab. 1. 

Budowa Zastępczego Modelu 
Złożowego
W  celu  budowy  Zastępczego  Modelu 

Złożowego  (ZMZ)  konieczne  było  wygenero-
wanie  odpowiednio  dużego  zestawu  danych, 
który  pozwoliłby  na  efektywne wytrenowanie 
sztucznej sieci neuronowej (SSN).
Do  generowania  plików  wsadowych, 

które  były  przedmiotem  obliczeń  w  konwen-
cjonalnym  symulatorze  IMEX  typu  „black  oil”, 
wykorzystano  skrypt  napisany  w  programie 
MATLAB. Również do tworzenia struktury i tre-
nowania  SSN  wykorzystano  środowisko  MA-
TLAB i narzędzie Neural Network Toolbox. 
Ważnym  etapem  w  tworzeniu  ZMZ  było 

określenie  liczby  zestawów  danych,  które 
będą użyte podczas uczenia SSN. Początkowo 
przyjęta  liczba 100  zestawów,  ze względu na 
złożoność  analizowanego  problemu,  okazała 
się zbyt mała, skutkując dużymi rozbieżnościa-
mi w wynikach pracy ZMZ oraz numerycznych 
modeli złoża. Zwiększenie  liczby zestawów do 
150  znacząco  zmniejszyło  uzyskiwane  błędy, 
lecz w dalszym ciągu nie otrzymywano satys-
fakcjonujących rezultatów. Ostatecznie przyjęto 
liczbę  200  zestawów  jako  wystarczającą  do 
budowy ZMZ, który będzie w stanie w sposób 

dokładny odwzorowywać wielkości wydobycia 
otrzymywane  na  drodze  obliczeń  numerycz-
nych klasycznych modeli złożowych.
Do uczenia sieci wykorzystano metodę na-

uki pod nadzorem, dlatego konieczne było wy-
generowanie bazy danych składającej się z 200 
zestawów  parametrów  złożowych  i  odpowia-
dającej  im wielkości wydobycia w określonych 
krokach czasowych. Dodatkowo wygenerowa-
no 140 zestawów, które jako zewnętrzna baza 
danych (tzw. „blind data”) zostaną wykorzysta-
ne do sprawdzenia jakości pracy zbudowanego 
ZMZ.
Wartości każdego z 11 parametrów wyty-

powanych w  analizie wrażliwości, mogły wa-
hać  się  w  zdefiniowanym  zakresie.  Wybranie 
określonej wartości danego parametru w zesta-
wie  odbywało  się  z wykorzystaniem  ciągłego 
jednostajnego rozkładu prawdopodobieństwa. 
Otrzymane zestawy parametrów wykorzy-

stywano podczas generowania plików wsado-
wych, charakteryzujących dany model złożowy, 
które  następnie  przesyłano  do  konwencjonal-
nego  symulatora  IMEX  typu  „black  oil”.  Na 
podstawie obliczeń numerycznych dla każdego 
zestawu otrzymano odpowiadający mu zestaw 

określający przebieg eksploatacji gazu z forma-
cji typu tight na przestrzeni 20 lat. Założono, że 
zestaw wyjściowy będzie składał się z wielko-
ści wydobycia sumarycznego gazu określonych 
w 10 krokach czasowych.
Analogiczny  algorytm  postępowania  za-

stosowano  w  przypadku  generowania  dodat-
kowych 140 zestawów, które testowały zbudo-
wany ZMZ.

Struktura sztucznej sieci 
neuronowej
Struktura  sztucznej  sieci  neuronowej 

zależna  jest  od  rodzaju  analizowanego  pro-
blemu.  Nie  istnieje  jednoznaczna  metodyka 
doboru  wielkości  sieci,  liczby  warstw  ukry-
tych,  liczby  neuronów  w  poszczególnych 
warstwach,  funkcji  aktywacji  czy  algorytmu 
uczenia sztucznej sieci neuronowej. Tworzenie 
SSN potrafiącej pracować w sposób efektywny 
jest realizowane na zasadzie „prób i błędów”.
W niniejszej pracy wykorzystano sieć ka-

skadową jednokierunkową, składającą się z 5 
warstw ukrytych. Pierwsze 3 warstwy tworzo-
ne są przez 3 neurony, a pozostałe 2 warstwy 
przez  5  neuronów. Na Rys.  2  przedstawiono 

Tab. 1. Zakresy wartości parametrów zmiennych wytypowanych podczas analizy wrażliwości

Rys. 2. Schemat sztucznej sieci neuronowej zastępczego modelu złożowego
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schemat budowy SSN.
Rolę funkcji aktywacji w każdej z warstw 

ukrytych pełni radialna funkcja bazowa. W od-
różnieniu  od  sieci  o  sigmoidalnych  funkcjach 
aktywacji,  sieci  posiadające  radialne  funk-
cje  bazowe  wyróżniają  się  właściwościami 
umożliwiającymi  lepsze  odwzorowanie  cech 
charakterystycznych  modelowanego  procesu 
(Grabska- Chrząstowska, 2001).
Do  treningu  sieci  wykorzystano  regula-

ryzację  bayesowską  (uczenie  bayesowskie), 
która jest zmodyfikowanym algorytmem Le-
venberga- Marqurdta (Białobrzewski, 2002). 
W bayesowskim podejściu do uczenia, war-
tości  poszczególnych  wag  określa  się  po-
przez wprowadzenie  ich  rozkładów a’priori, 
czyli  rozkładów  przyjętych  przed  zaobser-
wowaniem  jakichkolwiek  danych.  Każdy 
z rozkładów jest opisany poprzez pewien pa-
rametr,  który  jest  następnie  iteracyjnie mo-
dyfikowany  na  podstawie  kolejnych  obser-
wacji  (Momot,  2004). Uczenie  bayesowskie 
znacząco  eliminuje  zagrożenie  przeuczenia 
sieci  neuronowej,  pozwalając  na  tworzenie 
struktur  o  dobrych  własnościach  generali-
zujących  nawet  przy  małej  ilości  zestawów 
uczących (Kayri, 2016).

Testowanie Zastępczego 
Modelu Złożowego
Do  testowania  Zastępczego Modelu  Zło-

żowego  wykorzystano  odrębną  bazę  danych 
zawierającą  140  zestawów,  która  nie  brała 
udziału  w  żadnym  etapie  tworzenia  ZMZ. 
Porównanie  pracy  ZMZ w  oparciu  o  tą  bazę 
danych pozwoliło na ostateczną ocenę jakości 
zbudowanej sztucznej sieci neuronowej.
Wartości błędu całkowitego dla poszcze-

gólnych  zestawów przedstawione  są  na Rys. 
3.  Zauważa  się,  że  żadna wartość  błędu  nie 
przekracza  14%,  a  średni  błąd  całkowity  dla 
wszystkich 140 zestawów wynosi 2,838%.
Na  Rys.  4  przedstawiono  porównanie 

dokładności  Zastępczego Modelu  Złożowego 
w odwzorowaniu wielkości wydobycia suma-
rycznego gazu po 20  latach eksploatacji, dla 
każdego  zewnętrznego  zestawu  testującego. 
W  większości  przypadków  punkty  wielkości 
wydobycia wygenerowane przez ZMZ nie od-
biegają  bądź  są  w  bezpośrednim  kontakcie  
z  punktami  otrzymanymi  w  wyniku  obliczeń 
numerycznych w symulatorze IMEX.
Porównanie  profili  wydobycia  skumulo-

wanego gazu z formacji piaskowcowych typu 
tight, otrzymanych w wyniku pracy klasyczne-
go  numerycznego  modelu  złożowego  IMEX 
oraz  zbudowanego  ZMZ  dla  losowo  wybra-
nych  zestawów  zostało  przedstawione  na 
Rys. 5. W każdym z przypadków zauważa się 

Rys. 3. Zestawienie błędów całkowitych dla poszczególnych zestawów wraz z zaznaczeniem błędu całkowitego dla wszystkich 
140 zestawów (linia czerwona wraz z wartością błędu)

Rys. 4. Porównanie dokładności Zastępczego Modelu Złożowego w odwzorowaniu wielkości wydobycia sumarycznego gazu po 
20 latach eksploatacji

dobre  odwzorowanie  przebiegu  eksploatacji 
przez ZMZ.

Wnioski
W ramach niniejszej pracy udowodnio-

no  możliwość  zastosowania  technik  sztucz-
nej  inteligencji  w  modelowaniu  eksploatacji 
gazu  ze  złóż  piaskowców  typu  tight  poprzez 
wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych. 
Zbudowany  Zastępczy Model  Złożowy  (ZMZ) 
w  sposób  efektywny  odwzorowywał  pracę 
klasycznych, numerycznych modeli złoża, uzy-
skując całkowity średni błąd względny mniej-
szy niż 3% dla  testowej bazy danych. Zakres 

stosowalności  ZMZ  określony  jest  poprzez 
przyjęte odgórnie zakresy poszczególnych pa-
rametrów złożowych. Wiarygodność wyników 
otrzymywanych z Zastępczego Modelu Złożo-
wego została także potwierdzona poprzez po-
równanie wygenerowanych  profili wydobycia 
gazu z analogicznymi otrzymanymi w wyniku 
symulacji numerycznych w symulatorze  IMEX 
CMG typu „black oil”.
Wykonana  analiza  wrażliwości  zreduko-

wała  wymiarowość  analizowanego  proble-
mu,  zawężając  liczbę  parametrów  złożowych 
mających  znaczący  wpływ  na  wielkość  wy-
dobycia  gazu  z  formacji  typu  tight,  do  11.  
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Parametrami  tymi  były:  wymiary  modelo-
wanej  strefy  drenażu,  miąższość  modelu, 
porowatość,  przepuszczalność  i  ściśliwość 
matrycy skały, przepuszczalność szczelin na-
turalnych,  długość odcinka horyzontalnego, 
zasięg  i  liczba  szczelin  hydraulicznych  oraz 
końcowa, maksymalna wartość i współczyn-
nik  nachylenia  krzywej  przepuszczalności 
względnej.
Kluczowym  etapem  pracy  nad  budową 

Zastępczego  Modelu  Złożowego  był  wybór 
odpowiedniej struktury i rodzaju sieci neu-
ronowej.  Wykorzystana  do  treningu  sieci 
regularyzacja bayesowska w połączeniu z ra-
dialną  funkcją  bazową,  pełniącą  role  funkcji 
aktywacji, pozwoliła na zbudowanie sztucznej 
sieci neuronowej, która potrafi dobrze odwzo-
rować przebieg  eksploatacji  gazu bazując  na 
niewielkiej  liczbie  zestawów  uczących  (200 
zestawów) w stosunku do skali analizowane-
go problemu. 
Wykorzystanie w praktyce zbudowanego 

Zastępczego  Modelu  Złożowego,  umożliwia 
znacznie  szybsze  określanie  sumarycznych 
profili  wydobycia  w  oparciu  o  podstawowe 
parametry  złożowe,  bez  konieczności  stoso-
wania do obliczeń zestawów komputerowych 
o dużych mocach obliczeniowych.
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Rys. 5. Porównanie profili wydobycia skumulowanego gazu wygenerowanych za pomocą Zastępczego Modelu Złożowego (ZMZ) oraz Numerycznego Modelu Złożowego (IMEX)
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Michał 
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Plany najgłębszego otworu geotermalnego w Polsce

7 km głębokości – tyle będzie 
miał najgłębszy odwiert geotermalny 
w Polsce. Pierwotnie planowany na 
5.3 km, otwór w Szaflarach, wsi poło-
żonej w województwie małopolskim, 
w powiecie nowotarskim, w gmi-
nie Szaflary, ma zostać pogłębiony 
o kolejne 1.7 km. Geolodzy zmienili 
również planowaną pierwotnie lo-
kalizację otworu z powodu lepszych 
parametrów wód geotermalnych. 
Na  ten  projekt,  gmina  otrzymała  100% 

dofinansowanie  z  Narodowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej. 
Wiercenie  otworu  ma  ruszyć  w  przyszłym 
roku i potrwa około 7 miesięcy. Przewidywa-
ne  jest,  że  poprzez  głębokość  aż  7  km,  uda 
dowiercić  się  do  źródła  wód  geotermalnych 
z  temperaturą  przewyższającą  120oC.  Taka 
temperatura  nie  tylko  umożliwi  eksploatację 
ciepła,  ale  również  produkcję  energii  elek-
trycznej. Będzie to pierwszy otwór oraz pierw-
szy  taki  projekt geotermalny,  który umożliwi 
produkcję  energii  elektrycznej  w  Polsce.  Po-

dobne  otwory  funkcjonują  już  w  Niemczech 
czy  we  Francji.  Planowany  odwiert  geoter-
malny w  Szaflarach wspomoże  istniejące  już 
trzy  głębokie  odwierty  ogrzewające  domy 
w  Zakopanem  oraz  okolicznych  wsiach.  In-
westycja  pozwoli  również  na  budowę  sieci 
ciepłowniczej  w  Szaflarach  oraz  magistrali 
ciepłowniczej do Nowego Targu.
Inwestycja  ma  pomóc  nie  tylko  w  zdy-

wersyfikowaniu  źródeł  energii  cieplnej  oraz 
elektrycznej,  ale  również  pozwoli  lepiej  po-
znać  strukturę  Niecki  Podhalańskiej,  gdzie 
do  tej  pory  nie  dowiercono  się  do  aż  tak 
głębokich  warstw  ziemi.  Odwiert  pozwoli 

także  na  znaczne  zmniejszenie  zanieczysz-
czeń  powietrza  w  rejonie,  który  od  dłuższe-
go czasu boryka się ze smogiem. Z pomiarów 
Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Śro-
dowiska w miesiącach  zimowych  (tj.  styczeń 
i  luty),  wynika,  że  normy  pyłów  unoszących 
się  w  powietrzu,  są  znacznie  przekroczone 
i zdecydowanie odradza się np. spacery. Taka 
sytuacja  wpływa  szczególnie  negatywnie  na 
przemysł  turystyczny  rejonu. Z  tego powodu, 
energia geotermia widziana jest jako jeden ze 
sposobów poprawy stanu zanieczyszczeń oraz 
dobrego  wizerunku  Podhala  jako  destynacji 
turystycznej.

Źródła:
1. https://spidersweb.pl/bizblog/karty-ekuz-nfz-
-kolejki/ (dostęp: 17.11.2019)

2. http://24tp.pl/n/60923 (dostęp: 18.11.2019)
3. https://www.wnp.pl/energetyka/najglebszy-
odwiert-geotermalny-w-polsce-bedzie-mial-
7-km,352610.html (dostęp: 16.11.2019)

4. https://www.forbes.pl/csr/zanieczyszczenie-
-powietrza-w-zakopanem/z5wh5q0  (dostęp: 
16.11.2019)

Mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International

Geothermal Centre w Bochum 
(Niemcy)

michal.kruszewski@hs-bochum.de

Szaflary (źródło: www.kartatatrzanska.pl)

Głowica istniejącego otworu geotermalnego w Szaflarach (źródło: www.geotermia.pl)
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PGNiG wchodzi na rynek small scale LNG na Litwie

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo będzie przez pięć lat wy-
łącznym użytkownikiem nabrzeżnej 
stacji odbioru i przeładunku LNG 
małej skali w  Kłajpedzie. Dla 
PGNiG to istotny krok w budowie 
kompetencji i pozycji na tym rynku 
w Europie Środkowo-Wschodniej 
i basenie Morza Bałtyckiego. Umowa 
z Klaipedos Nafta będzie obowiązy-
wać od kwietnia 2020 roku.

Zarządu  PGNiG  SA.  –  Dzięki  użytkowaniu  na-
brzeżnej  stacji  odbioru  i  przeładunku  LNG  na 
Litwie,  PGNiG  zyska  również  lepszy dostęp do 
rynku LNG małej  skali w krajach nadbałtyckich 
oraz  zwiększy  konkurencyjność  swojej  oferty 
dla odbiorców z obszaru północno-wschodniej 
Polski  oraz  Europy  Środkowo-Wschodniej.  Bar-
dzo ważne  z punktu widzenia bezpieczeństwa 
dostaw  jest  to,  że  PGNiG będzie  samodzielnie 
decydował  od  kogo  kupi  i  sprowadzi  LNG  do 
nabrzeżnej  stacji  odbiorczej  na  Litwie  –  dodał 
Prezes PGNiG SA.
Dostawy  LNG  do  nabrzeżnej  stacji  będą 

możliwe  małymi  jednostkami  pływającymi 
o pojemności zbiorników 30 razy mniejszej niż 
w  przypadku  konwencjonalnych  metanowców 
oceanicznych. Nabrzeżna stacja odbioru i prze-
ładunku  LNG wyposażona  jest w pięć  zbiorni-
ków LNG o  łącznej pojemności 5  tys. m sześc. 
(2250 ton) LNG. Posiada dwa stanowiska do za-
ładunku autocystern lub ISO-kontenerów, które 
mogą być używane  jednocześnie. Maksymalne 
tempo załadunku to 100 m sześć. (45 ton) LNG 
na  godzinę,  co  oznacza,  że  proces  ładowania 
jednej  autocysterny  skroplonym  gazem  ziem-
nym trwa ok. 30 minut. Stacja posiada również 
nabrzeże przystosowane do odbioru i załadun-
ku LNG na  jednostki pływające mniejszej skali. 
Tempo  przeładunku  to  1250  m  sześc.  (562,5 
ton)  skroplonego  gazu  ziemnego  na  godzinę. 
Tempo bunkrowania statków wynosi 250–500 

m sześc. (112,5–225 ton) LNG na godzinę.
Nabrzeże  stacji  przeładunkowej  w  Kłaj-

pedzie  umożliwia  także  bunkrowanie  statków 
napędzanych  silnikami  na  LNG.  Z  powodów 
regulacji środowiskowych popyt na LNG ze stro-
ny  armatorów  działających  na  Bałtyku  będzie 
w najbliższych latach dynamicznie rosnąć.
– Pozyskanie strategicznego partnera stwo-

rzy  efekt  synergii  z  korzyścią  dla  stacji  przeła-
dunkowej  LNG,  której  operatorem  jest  KN. 
Rozwój rynku małego LNG w krajach bałtyckich 
i w Polsce daje wiele nowych możliwości zwięk-
szenia dostępności dostaw energii dla przedsię-
biorstw w całym regionie. Zapewni także więcej 
możliwości dywersyfikacji dostaw dla obiektów 
przemysłowych i osiedli oddalonych od gazocią-
gów, a  także dla  transportu drogowego  i mor-
skiego – powiedział Darius Šilenskis, CEO KN.
Kompetencje  i  relacje  handlowe  zdobyte 

przez  Grupę  PGNiG  w  Kłajpedzie  pozwolą  na 
płynne rozpoczęcie operacji i transakcji bunkro-
wania w terminalu Świnoujściu po jego rozbu-
dowie i uruchomieniu nabrzeża umożliwiające-
go świadczenie tej usługi w 2023 roku. Na razie 
Grupa  PGNiG  dokonuje  bunkrowań  statków 
z  autocystern  stojących  na  nabrzeżach  w  por-
tach (metoda tzw. truck-to-ship).

Departament Public Relations
PGNiG SA

Darius Šilenskis, CEO KN (po lewej); Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA (w środku); Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Handlowych. Fot. arch. PGNiG SA

Klaipedos  Nafta  jest  operatorem  terminali 
naftowych  i  FSRU,  czyli  pływającego  terminala 
regazyfikującego  i  magazynującego  LNG  za-
cumowanego  w  Kłajpedzie,  ale  również  nie-
zależnej  od  FSRU,  nabrzeżnej  stacji  odbioru 
i przeładunku LNG małej skali. Instalacja ta jest 
zlokalizowana u wejścia do portu w Kłajpedzie 
(ok. 7 km od FSRU). Oferta PGNiG została uzna-
na za najkorzystniejszą w przetargu.
– Klaipedos Nafta doceniło doświadczenie 

jakie ma Grupa PGNiG w operacjach i sprzeda-
ży  LNG małej  skali  z  Terminala  im.  Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu  i  z naszych 
wytwórni LNG w Odolanowie i Grodzisku Wiel-
kopolskim  –  powiedział  Piotr Woźniak,  Prezes 
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Coraz bliżej rozbudowy kompleksu olefin w Płocku

 Realizowany przez PKN ORLEN Program 
Rozwoju Petrochemii wchodzi w kolejny 
etap. W ramach rozbudowy kompleksu ole-
fin w Płocku podpisana została umowa na 
usługę doradztwa technicznego i zarządzania 
projektem w formule PMC+ (Project Mana-
gement Contractor). Pozwoli to optymalnie 
przygotować się do realizacji inwestycji i wy-
konać ją zgodnie z planowanym budżetem 
oraz harmonogramem.
Wykonaliśmy kolejny ważny krok w realiza-

cji kluczowego filaru Programu Rozwoju Petro-
chemii, jakim jest rozbudowa kompleksu olefin. 
Petrochemia ma bardzo duży potencjał i zamie-
rzamy  go  optymalnie  wykorzystać.  Inwestycje 
prowadzone  w  ramach  Programu  wzmocnią 
naszą pozycję na europejskim rynku i zapewnią 
wymierne korzyści krajowej gospodarce, ponie-
waż Polska przekształci  się  z  importera w eks-
portera  produktów  petrochemicznych  –  mówi 
Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.
Umowa na usługi doradztwa technicznego 

i zarządzania w formule PMC+ została podpisa-
na z firmą Fluor, jedną z największych na świe-
cie  spółek  inżynieryjno-projektowych. Gwaran-
tuje  ona  sprawdzone,  optymalne  rozwiązania 
w  realizacji  złożonych projektów w branży pa-
liwowo-energetycznej. Usługi polegają na pro-
wadzeniu  całego  projektu  we wszystkich  jego 
obszarach –  od  zarządzania  harmonogramem, 
kosztami,  wykonawcami,  ryzykiem,  poprzez 

zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  wsparcia 
technicznego  oraz  nadzorowanie  standardów 
technicznych w projektowaniu, aż po zarządza-
nie dostawami i realizacją prac inwestycyjnych. 
Wszystkie prace zostaną wykonane przez w peł-
ni zintegrowany zespół, złożony z pracowników 
PKN ORLEN i doradcy PMC+.
Ze względu  na  skalę  realizowanego  przez 

nas  przedsięwzięcia  zdecydowaliśmy  się 
wdrożyć  usługę  doradztwa w  ramach  PMC+. 
W  przypadku  bardzo  dużych  projektów,  a  ta-
kim  jest  rozbudowa  kompleksu  olefin,  rozwią-
zanie  to  jest  światowym  standardem.  Zawarta 
umowa pozwoli na  zintegrowanie  zarządzania 
całym  projektem  i  da  możliwość  synergii  oraz 
wymiany wiedzy pomiędzy PKN ORLEN a Fluor 
– podkreśla Zbigniew Leszczyński, Członek Za-
rządu PKN ORLEN ds. Rozwoju.

Współpraca  w  formule  PMC+  będzie 
oznaczała pozyskanie przez PKN ORLEN know-
-how  w  zakresie  zarządzania  zintegrowanymi 
projektami inwestycyjnymi. Przyczyni się też do 
rozwoju  i  podniesienia  kompetencji  w  firmie, 
z korzyścią dla kolejnych inwestycji. Będzie rów-
nież  przykładem  efektywnego  stosowania  naj-
lepszych  praktyk  biznesowych  z  branży,  a  tym 
samym umożliwi PKN ORLEN budowanie prze-
wagi konkurencyjnej na rynku.
Zgodnie z prognozami, do 2030 roku war-

tość  rynku  petrochemikaliów  i  bazowych  two-
rzyw sztucznych podwoi się. Popyt na produkty 
petrochemiczne  będzie  rósł  napędzany  coraz 
większą  liczbą  ludności,  wzrostem  gospodar-
czym oraz zmianą struktury zapotrzebowania na 
surowce używane w przemyśle. Z tego względu 
PKN  ORLEN  planuje  optymalnie  wykorzystać 
swój potencjał w segmencie petrochemicznym.
Inwestycje  w  ramach  Programu  Rozwoju 

Petrochemii  zwiększą  moce  produkcyjne  PKN 
ORLEN  o  około  30%  i  zagwarantują  znaczącą 
poprawę bilansu handlowego Polski w obszarze 
petrochemikaliów. Program będzie zrealizowany 
do końca 2023 roku. W przyszłym roku zostanie 
otwarte  Centrum  Badawczo-Rozwojowe,  które 
umożliwi  wdrażanie  własnych  technologii.  Na 
zaawansowanym etapie są też prace związane 
z  rozbudową  zdolności  produkcyjnych  fenolu 
i budową kompleksu pochodnych aromatów. Po 
zakończeniu projektów szacowana roczna EBIT-
DA wzrośnie o 1,5 mld zł, co oznacza wymierne 
korzyści dla firmy i akcjonariuszy.

Biuro Prasowe PKN ORLEN

Fot. arch. PKN ORLEN

Fot. arch. PKN ORLEN
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Spółka PGNiG Upstream Nor-
way dokupiła 10 proc. udziałów 
w koncesjach PL636 i PL636B na Mo-
rzu Północnym. Tym samym zwięk-
szyła swój stan posiadania w złożu 
Duva do 30 proc.  
–  Zwiększenie  udziałów  w  złożu,  które 

jest  bliskie  rozpoczęcia  produkcji,  przybliża 
nas  do  osiągnięcia  celu,  jakim  jest  realizacja 
strategii w zakresie wydobycia gazu ziemnego 
na Norweskim  Szelfie  Kontynentalnym –  po-
wiedział Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG 
SA. Rozpoczęcie eksploatacji  złoża Duva pla-
nowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku. 
– Po nabyciu dodatkowych udziałów śred-

nie  wydobycie  gazu  ziemnego  z  tego  złoża 
przez PGNiG przez pierwsze pięć lat działania 

gazociągu  Baltic  Pipe  w  latach  2023-2028 
oszacowaliśmy na ok. 0,2 mld m sześc. rocz-
nie  – dodał Prezes Woźniak.
PGNiG  Upstream  Norway  nabyło  swo-

je pierwsze 20 proc.  udziałów w złożu Duva 
w  lipcu  2019  roku.  Dodatkowe  10  proc.  ku-
piło obecnie od spółki Pandion Energy. Pozo-
stałymi  udziałowcami  w  koncesjach  są  firmy 
Neptune Energy Norge (Norwegia), która pełni 
rolę operatora, oraz Idemitsu Petroleum Norge 
(Japonia).
Duva  jest  złożem  gazowo-ropnym  od-

krytym w 2016  roku.  Leży w obrębie  konce-
sji PL636  i PL636B na Morzu Północnym, ok. 
140 km na północ od miasta Bergen. Według 
danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego 
zasobność złoża wynosi 88 milionów baryłek 
ekwiwalentu ropy naftowej (w tym ok. 8,4 mld 
m  sześc.  gazu  ziemnego).  W  czerwcu  2019 
roku  norweskie  Ministerstwo  Ropy  Naftowej 
i Energii zaakceptowało plan zagospodarowa-

nia złoża. Zostaną na nim wykonane trzy od-
wierty eksploatacyjne – dwa z nich będą pro-
dukowały ropę naftową, a jeden – gaz ziemny. 
Plan zagospodarowania umożliwia wykonanie 
dodatkowego odwiertu do produkcji ropy. Po 
rozpoczęciu eksploatacji planowanej na prze-
łomie  2020  i  2021  roku  maksymalna  roczna 
produkcja  ze  złoża  w  początkowym  okresie 
ma wynieść ok. 30 tys. boe.
Transakcja związana z nabyciem udziałów 

w  złożu  Duva  podlega  zatwierdzeniu  przez 
norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Ener-
gii.  Procedura  administracyjna może potrwać 
ok. 3-4 miesięcy.
Obecnie PGNiG Upstream Norway posia-

da  udziały  w  27  koncesjach  na  Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym, gdzie jest operatorem 
na czterech z nich.

Departament Public Relations
PGNiG SA

PGNiG zwiększa udziały w norweskim złożu Duva

Lokalizacja złoża Duva (koncesje PL636 i PL636B)
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG rozpoczyna prace na koncesji
w emiracie Ras al-Chajma

W pierwszym etapie Spółka wykona 
badania geofizyczne w technice trójwymia-
rowego zdjęcia sejsmicznego. Prace ruszą 
w grudniu.

W  Polsce  Geofizyka  wykonała  największe 
trójwymiarowe zdjęcie sejsmiczne w Europie 
dokumentujące budowę geologiczną obszaru 
o powierzchni 1280 km kw. na  terenie Pod-
karpacia.
Do wykonania  zdjęcia w  Ras  al-Chajma 

Geofizyka  wykorzysta  4  pojazdy  do  wzbu-
dzania fal sejsmicznych oraz ok. 30 tys. czuj-
ników,  tzw.  geofonów.  Obszar,  po  którym 
będą poruszać się pojazdy, wyniesie ok. 350 
km kw. a obszar rozmieszczenia geofonów – 
ok. 735 km kw. Przy realizacji badania spółka 
zamierza zatrudnić ok. 300 osób.
Badania  geofizyczne  potrwają  od  grud-

nia  2019  r.  do  końca  lutego  2020  roku. 
Opracowanie  i  analiza  pozyskanych  danych 
sejsmicznych  potrwa    do  IV  kwartału  2020 
roku.  Na  tej  podstawie  PGNiG  zdecyduje 
o dalszych działaniach na terenie  koncesji.
Koncesja  PGNiG w  Ras  al-Chajma  prze-

widuje trzy dwuletnie okresy poszukiwawcze 
z możliwością przedłużenia o dwuletni okres 
rozpoznawczy,  a  następnie  30-letni  okres 
produkcji.  Po  każdym  z  okresów  poszuki-
wawczych  spółka  ma  możliwość  rezygnacji 
z udziałów w koncesji.
PGNiG  wygrało  przetarg  na  konce-

sję  w  Ras  al-Chajma  w  grudniu  2018  roku. 
W styczniu 2019 roku spółka podpisała poro-
zumienie o poszukiwaniu i podziale produkcji 
z Ras Al  Khaimah Petroleum Authority  i  RAK 
GAS LLC. Za działalność PGNiG na terenie emi-
ratu odpowiada specjalnie w tym celu utwo-
rzony oddział z siedzibą w Ras al-Chajma.
PGNiG SA jest  liderem rynku gazu ziem-

nego  w  Polsce  i  jedną  z  największych  firm 
Europy Środkowo-Wschodniej pod względem 
obrotów.  Spółka  jest  notowana  na  Giełdzie 
Papierów  Wartościowych  w  Warszawie. 
PGNiG  zajmuje  się  poszukiwaniem  i  wydo-
byciem  węglowodorów,  importem  gazu, 
a  także,  poprzez  kluczowe  spółki,  magazy-
nowaniem,  sprzedażą,  dystrybucją  paliw 
gazowych  i  płynnych  oraz  produkcją  ciepła 
i energii elektrycznej.
Oprócz  wydobycia  ropy  i  gazu  w  Pol-

sce,  PGNiG  prowadzi  działalność  upstream 
na  Norweskim  Szelfie  Kontynentalnym  oraz 
w  Pakistanie.  W  Norwegii  Grupa  PGNiG 
działa  od  2007  roku  i  aktualnie  posiada  27 
koncesji,  z  których  na  czterech  jest  opera-
torem. W  Pakistanie  spółka  jest  obecna  już 
od ponad 20 lat  i prowadzi wydobycie gazu 
z dwóch złóż – Rizq i Rehman

–  To  zasadniczy  moment  dla  naszej 
działalności  w  Zjednoczonych  Emiratach 
Arabskich,  a  więc  w  regionie,  który  odgry-
wa  wiodącą  rolę  w  wydobyciu  węglowo-
dorów w  skali  światowej.  Badania  pozwolą 
oszacować potencjał zasobowy koncesji oraz 
wskazać  najlepsze  miejsca  do  prowadzenia 
prac wiertniczych. Badania poprowadzi nale-
żąca do Grupy PGNiG Geofizyka Toruń, jedna 
z najlepszych firm na świecie w tej dziedzinie 
– powiedział  Piotr Woźniak,  Prezes  Zarządu 
PGNiG SA.
Nishant  Dighe,  Dyrektor  Generalny  RAK 

GAS  LLC  i  Dyrektor  Generalny  Urzędu  ds. 
Ropy Naftowej w Ras al-Chajma, skomento-
wał:  –  Z  satysfakcją  przyjęliśmy  informację 
o  gotowości  PGNiG  do  rozpoczęcia  badań 
sejsmicznych  na  bloku  nr  5  w  Ras  al-Chaj-
ma.  Przygotowanie  badań wymagało  inten-
sywnego  planowania  i  projektowania  a  ich 
początek  stanowi  kamień  milowy  naszej 
wspólnej strategii identyfikacji zasobów wę-
glowodorów w  tej  atrakcyjnej  z  punktu wi-
dzenia geologii, ale wciąż słabo rozpoznanej 
części  Zjednoczonych  Emiratów  Arabskich. 
Jesteśmy  przekonani,  że  wykorzystanie  no-
woczesnych  metod  sejsmiki  trójwymiarowej 
pozwoli  odkryć  obiecujące  struktury  geo-
logiczne,  w  których  w  przyszłości  zostaną 
wykonane odwierty poszukiwawcze za  ropą 
i gazem.
Za  realizację  badań  odpowiada  Geo-

fizyka  Toruń,  spółka  z  Grupy  Kapitałowej 
PGNiG.  Firma należy do światowej czołówki 
w swojej dziedzinie, prowadziła prace geofi-
zyczne  na  zlecenie  czołowych  spółek  z  sek-
tora  upstream m.in.  Eni,  Shell,  Total  i OMV. 

GK PGNiG z 1,3 mld zł zysku netto
i wzrostem sprzedaży gazu 
po trzech kwartałach 2019 roku 
o ponad 1 mld m sześc. 

Po trzech kwartałach Grupa Kapitałowa 
PGNiG osiągnęła przychody ze sprzedaży na 
poziomie 29,65 mld zł, a EBITDA wyniosła 
3,93 mld zł.
W III kwartale czynnikiem, który zaważył na 

wynikach Grupy, były niskie ceny gazu ziemne-
go i ropy naftowej na giełdach. Na Rynku Dnia 
Następnego  Towarowej  Giełdy  Energii  średnia 
arytmetyczna  cena  gazu  ziemnego w  III  kwar-
tale 2018 roku wyniosła   112,21 zł/MWh, na-
tomiast   w  III  kwartale bieżącego  roku –  tylko 
51,20 zł/MWh. Tak duży spadek ceny – aż o 54 
proc. – nie był notowany od 2015 roku. Nato-
miast średnia kwartalna cena ropy Brent wyra-
żona w USD spadła w III kwartale o 18 proc. r/r.
To  w  znacznej  mierze  wpłynęło  na  spa-

dek  przychodów  w  segmencie  Poszukiwanie 
i  Wydobycie,  który  ma  tradycyjnie  największy 
udział  w  EBITDA  Grupy  Kapitałowej  PGNiG. 
Niższe ceny gazu przełożyły się także na spadek 
przychodów  ze  sprzedaży w  segmencie  Obrót 
i Magazynowanie i to mimo wyższego o 8 proc. 
wolumenu sprzedaży poza Grupę w III kwartale. 
Wolumen sprzedaży w całym segmencie wzrósł 
po trzech kwartałach o 5 proc. r/r.
Po  trzech  kwartałach  2019  roku  przycho-

dy  ze  sprzedaży  GK  PGNiG wzrosły  o  4  proc. 
r/r  do  29,65 mld  zł. Wynik  EBITDA  był  niższy 
o 32 proc. r/r i wyniósł 3,93 mld zł, a zysk netto 
zmniejszył się o 52 proc. r/r do 1,34 mld złotych.
Trzy kwartały 2019 roku były okresem po-

stępującej  dywersyfikacji  źródeł  importu  gazu 
ziemnego.  Wolumen  LNG  sprowadzonego  od 
początku roku był na koniec września o ok. 27 
proc.  wyższy  niż  po  trzech  kwartałach  2018 
roku i wyniósł 2,48 mld m sześc. po regazyfika-
cji. Udział  dostaw gazu  skroplonego w  impor-
cie gazu ogółem stanowił ok. 23 proc., wobec 
18 proc. rok wcześniej. Od początku bieżącego 
roku do końca września liczba dostaw LNG wy-
niosła 22 w porównaniu z 16 ładunkami w tym 
samym okresie 2018 roku, a wolumen importu 
skroplonego gazu wzrósł o 0,52 mld m sześc.
Jednocześnie  import  gazu  z  kierunku 

wschodniego w tym okresie spadł o ok. 21 proc. 
r/r do 6,29 mld m sześc., a jego udział w całej 
strukturze importu gazu ogółem spadł o 17 p.p. 
do  58  proc.  wobec  75  proc.  w  analogicznym 
okresie rok wcześniej.
W ujęciu kwartalnym sprzedaż gazu przez 

GK PGNiG poza Grupę była większa o ok. 0,41 
mld m sześc., a licząc od początku roku – więk-
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Prezydent D. Trump potwierdza 
wycofanie USA z porozumienia 
klimatycznego w Paryżu
Na konferencji w Pittsburghu 23 paździer-

nika br. poświęconej zagadnieniem energii pre-
zydent D.  Trump potwierdził  zamiar wycofania 
USA  z paryskiego porozumienia  klimatycznego 
z 2015 r. Przemawiając do zgromadzonych pra-
cowników  zakładów  przemysłowych  Pittsbur-
gha stwierdził, że restrykcyjne zobowiązania kli-
matyczne blokują wzrost wydobycia ropy i gazu 
w  USA,  podczas  gdy  zagraniczni  producenci 
zatruwający  środowisko  bogacą  się  kosztem 
mieszkańców  Stanów  Zjednoczonych.  Zapo-
wiedzi wypowiedzenia paktu były składane już 
wielokrotnie, ale po raz pierwszy jest to oficjalna 
deklaracja rozpoczęcia formalnej procedury, któ-
rą stanowi wysłanie  listu do ONZ  i od tej daty 
liczony będzie roczny okres wypowiedzenia.
Zobowiązania podpisane przez prezydenta 

B. Obamę przewidywały redukcję emisji gazów 
cieplarnianych o 28% do roku 2025. Wycofanie 
się  z  porozumienia może  osłabić  pozycję  USA 
w grupie G7.

Wyniki poszukiwań na Morzu 
Północnym budzą optymizm
Decyzje  o  sprzedaży  aktywów  na  Morzu 

Północnym  podjęte  przez  amerykańskie  kon-
cerny  w  I  połowie  br.  oznaczały  spadek  zain-

teresowania  tym  regionem  (WNiG,  8/2019, 
str.24-25). W  lutym wycofał  się Marathon Oil, 
w następnych miesiącach ConocoPhillips i Che-
vron,  a w  sierpniu  udziały w  40  złożach  ropy 
i gazu w sektorze brytyjskim Morza Północnego 
o wartości  2 mld  dolarów,  czyli  5%  produkcji 
całego  regionu  sprzedał  ExxonMobil.  Jednak 
bieżące wiadomości o wynikach poszukiwań są 
bardziej optymistyczne i wskazują na możliwo-
ści dalszych odkryć.
Najnowsza  informacja  to  doniesienia  z  6 

listopada  br.  o  odkryciu  na  strukturze  Echino 
South złoża o zasobach wydobywalnych szaco-
wanych na 5,1-13,6 mln t równoważnika ropy 
naftowej. Znajduje się ono w pobliżu takich zna-
nych złóż jak Troll i Fram. Operator, którym jest 
Equinor,  określa  je  jako  „największe  odkrycie 
w tym roku”. Z końca października br. pochodzi 
wiadomość o sukcesie brytyjskiej firmy i3 Ener-
gy na obiekcie strukturalnym Serenity. Wielkość 
zasobów ropy szacowana jest na 27,2 mln t, ale 
łączne zasoby w tej strefie mogą sięgać 53 mln 
t ropy. Firma nawiązała współpracę z Repsol Si-
nopec  Resources  UK  eksploatującym  położone 
w pobliżu Serenity złoże Tain, aby wspólnie wy-
korzystać zakotwiczony tam FPSO „Bleo Holm”. 
Opóźnia się początek eksploatacji innego sąsia-
dującego złoża Liberator o zasobach 8,6 mln  t 
ropy, z perspektywą zwiększenia do 12,2 mln t. 
Wcześniej,  w  czerwcu  br.  na  Morzu  Nor-

weskim w pobliżu złoża Norne na obiekcie na-
zwanym Snadd Outer/Black Vulture stwierdzono 
obecność gazu w  formacji  Lysing  (górny ceno-
man). Jest to horyzont gazonośny o miąższości 
5  m  i  bardzo  zróżnicowanych  własnościach 
zbiornikowych.  W  zalegającej  niżej  formacji 
Lange  (górny  cenoman)  występuje  piaszczysty 
poziom roponośny o miąższości 14 m. Przybli-
żone szacunki wielkości zasobów wahają się od 
400 tys. t równoważnika ropy naftowej do 8,1 
mln  t  równoważnika. W sierpniu Aker BP ASA 
donosił,  że w  odległości  6  km  od  złoża  Boyla 
w  dwóch  otworach  odkryto  gaz.  Miąższość 
górnego  horyzontu  wynosi  3  m,  natomiast 
zalegające  głębiej  piaskowce  formacji  Balder 
mają  miąższość  77  m,  w  tym  17  m  stanowi 
seria gazonośna. Norweski Dyrektoriat Naftowy 
(NPD) określił  to odkrycie  jako „niewielką aku-
mulację gazową”. Nieco później potwierdzono 
roponośność  struktury  Goddo  zlokalizowanej 
na południe od złoża Edward Grieg. Ropa wy-
stępuje tam w zwietrzałym i spękanym podłożu 
w  20-metrowym  interwale  produktywnym.  Są 
to  utwory  zbliżone  do  wcześniejszego  odkry-
cia  Rolvsnes  położonego  na  północny  zachód 
od Goddo. Także w tym przypadku szacowana 
wielkość zasobów może wynosić od 136 tys. t 
do 1,3 mln  t  ropy,  zależnie od wyników  rdze-
niowania i opróbowania wykonywanego przez 

operatora, którym  jest Lundin Norway. Wspól-
nym sukcesem Equinor, ÖMV i Petoro jest roz-
poznanie  struktury  Sputnik  na Morzu Barentsa 
w  obrębie  koncesji  PL  855.  Horyzont  ropono-
śny o miąższości 15 m z ropą  lekką występuje 
w  piaskowcach  triasowych.  Trwa  określanie 
przemysłowego  znaczenia  złoża,  ale  wstępnie 
ocenia  się,  że  zasoby  wydobywalne  wynoszą 
3,4-8,8 mln t równoważnika ropy naftowej.
Także  w  sektorze  brytyjskim  rozpoznanie 

dokumentuje  nowe  obiekty  złożowe  powięk-
szające bazę zasobów ropy i gazu. Przykładem 
jest  akumulacja  gazu  Tolmount  East  zloka-
lizowana w  odległości  4  km  od  dużego  złoża 
Tolmount.  Seria  gazonośna  to  73-metrowy  in-
terwał  piaskowców  formacji  Leman  (czerwony 
spągowiec),  z  którego  pobrano  66  m  rdzeni. 
Nie  stwierdzono  kontaktu  gaz-woda. Operator 
spodziewa  się,  że  integracja  danych  otworo-
wych  z  badaniami  sejsmicznymi  3-D  przyspie-
szy opracowanie szybkiej ścieżki udostępnienia 
tego złoża  i do końca roku produkcja w strefie 
Greater Tolmount zwiększy się o 2700-3400 t/d 
równoważnika ropy naftowej.
Na  Morzu  Norweskim  w  połowie  wrze-

śnia w pobliżu  złoża Marulk badając otworem 
o głębokości 4147 m perspektywy roponośno-
ści utworów środkowej jury, jak również górnej 
kredy,  stwierdzono  występowanie  40-metro-
wego  horyzontu  gazonośnego,  z  czego  30 m 
stanowią  zwięzłe  i  zawodnione  piaskowce. 
Wiercenie osiągnęło głębokość 4147m i zostało 
zakończone w dolnojurajskiej formacji Tilje. Jest 
to kontynuacja kilku innych odkryć w tym rejo-
nie  powiększająca  szacunkowe  zasoby  do  6,8 
mln  t  równoważnika  ropy naftowej, a  istnieją-
ca  infrastruktura ułatwi  ich zagospodarowanie. 
Udziałowcami w  tej koncesji  są Equinor  (40%) 
i Aker BP ASA z Wellesley Petroleum po 30%.
Jak wynika z podsumowania omówionych 

wyżej osiągnięć firm naftowych pracujących na 
Morzu Północnym, są to odkrycia niezbyt duże, 
ale jednak zwiększające stan zasobów i zachę-
cające do dalszych prac.

Pierwsza publiczna oferta akcji 
Saudi Aramco
W niedzielę  3  listopada br.  przewodniczący 

Rady  Administracyjnej  Arabii  Saudyjskiej  oficjal-
nie  potwierdził  otwarcie  procedury  pierwszej 
publicznej oferty  (IPO-Initial Public Offering) akcji 
państwowego koncernu Saudi Aramco. Wprowa-
dzenie na giełdę było zapowiadane od dwóch lat 
przez  następcę  tronu  księcia  Mohammada  ibn-

sza o 1,01 mld m sześc. Duży udział we wzro-
ście sprzedaży poza Grupę w III kwartale 2019 
roku  miała  spółka  zależna  PST.  Jej  wolumeny 
sprzedaży wzrosły z 0,86 mld m sześc. do 1,3 
mld m sześc.
W  segmencie  Dystrybucji  w  III  kwartale 

2019  roku  zanotowano  nieznacznie  niższy  (1 
proc. r/r) wolumen dystrybuowanego gazu i niż-
sze o 3 proc. r/r przychody z tytułu świadczenia 
usługi dystrybucyjnej.
Na uwagę zasługuje wynik segmentu Wy-

twarzanie  za  III  kwartał  2019  roku, w  którym 
osiągnięto wyższe o 13 proc.  r/r  przychody  ze 
sprzedaży  ciepła m.in.  na  skutek  spadku  śred-
niej temperatury. Wolumen sprzedanego ciepła 
był większy o 11 proc. r/r.

Departament Public Relations
PGNiG SA
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-Salmana  jako element wzmocnienia gospodarki 
saudyjskiej.  Jednym z etapów IPO jest przygoto-
wanie prospektu emisyjnego firmy, a dotychczas 
dane finansowe Saudi Aramco nie były publiko-
wane. Wyceny wartości koncernu podawane na 
rynkach  finansowych  zmieniają  się  w  granicach 
od 1,2 do 2,3 biliona dolarów. Analitycy przypusz-
czają, że na wejściu na rynek zostanie skierowa-
ne 2% akcji, może to być więc największa oferta 
publiczna. Akcje będą dostępne dla  inwestorów 
instytucjonalnych,  obywateli  Arabii  Saudyjskiej, 
cudzoziemskich  rezydentów w Arabii Saudyjskiej 
i obywateli państw Zatoki Perskiej.
Saudi  Aramco  osiąga  rekordowe  zyski  – 

w ub. roku wyniosły one 111 mld dolarów, wię-
cej niż łączne zyski ExxonMobil, Chevron, Shell, 
BP i Total,  a w  ciągu  8 miesięcy  br.  osiągnęły 
68 mld dolarów. Z wielkimi zyskami kontrastu-
ją  umiarkowane  (w  porównaniu  z  koncernami 
amerykańskimi  i  brytyjskimi)  zarobki  kadry  za-
rządzającej. Na wynagrodzenia 17 osób kieru-
jących koncernem wydano w r. 30 mln dolarów, 
co daje średnią 1764 tys. dolarów rocznie. Dy-
rektor wykonawczy Saudi Aramco Amin Nasser 
otrzymał  niecałe  5  mln  dolarów,  podczas  gdy 
prezes Shella,  Ben  van  Beurden  zarobił  23,8 
mln dolarów, a prezes Chevronu M. Wirth 20,6 
mln dolarów. Na tym tle skromnie wypada upo-
sażenie Eldara Saetre, szefa Equinor (d. Statoil ) 
– 2,1 mln dolarów.

Moratorium na stosowanie 
szczelinowania w W. Brytanii
Rząd  brytyjski  ogłosił  2  listopada  br.  cał-

kowity zakaz wykonywania szczelinowania hy-
draulicznego  argumentując,  że  ta metoda wy-
dobywania gazu powoduje zbyt duże problemy 
dla lokalnych społeczności z powodu wstrząsów 
sejsmicznych. Minister gospodarki Andrea Lead-
som powiedziała, że jeśli szczelinowanie będzie 
kontynuowane,  nie  można  wykluczyć  w  przy-
szłości  jego negatywnych skutków w środowi-
sku naturalnym. W obecnym stanie wiedzy nie 
możemy być pewni, czy jest ono bezpieczne.
Jest  to  istotna  zmiana  stanowiska,  po-

przednio  rząd  popierał  poszukiwania  gazu 
łupkowego  i wydawał  koncesje.  Jednym z po-
wodów było nasilenie protestów w sierpniu br. 
po  zarejestrowaniu  wstrząsów  o  magnitudzie 
2,9  w  czasie  szczelinowania  wykonywanego 
przez Cuadrilla Resources w pobliżu Blackpool. 
Przypadek był badany przez urząd Oil & Gas Au-
thority, który stwierdził, że nie można dokładnie 
prognozować  siły  wstrząsów  przy  szczelino-

waniu.  Decyzja  rządu  jest  również  wsparciem 
przed  grudniowymi wyborami  dla  premiera  B. 
Johnsona  w  północnych  okręgach,  w  których 
planowane były poszukiwania gazu z łupków ze 
szczelinowaniem. 
Moratorium  oznacza  wstrzymanie  poszu-

kiwań  złóż  gazu  w  łupkach  w  Anglii  i  Walii. 
Wcześniej  taki  zakaz  wprowadzono  w  Szkocji 
i Irlandii.

Irlandia wycofuje się z zakazu 
poszukiwań na morzu
Rząd  Irlandii wstrzymał  prace  nad  ustawą 

Climate  Emergency  Bill,  która  przewidywała 
wstrzymanie wydawania nowych koncesji po-
szukiwawczych i eksploatacyjnych na wodach 
Irlandii  i  zaprzestanie  tej  działalności.  Decyzja 
ta została przyjęta z zadowoleniem przez orga-
nizację  grupującą  operatorów  Ireland  Offshore 
Operator’s  Association  (IOOA).  Dyrektor  IOOA 
M. Johnston przypomina, że 60% gazu zużywa-
nego w Irlandii pochodzi z dwóch podmorskich 
złóż: Kinsale  i Corrib.  Inne źródła zaopatrzenia 
to  Katar,  skąd  pochodzi  skroplony  gaz  ziemny 
i  gaz  rosyjski.  Spalanie  gazu  z  importu  odpo-
wiada za 56 do 68% emisji gazów cieplarnia-
nych.  Wskazuje  również,  że  Brexit,  niestabil-
na  sytuacja  polityczna  na  Bliskim  Wschodzie 
w połączeniu z brakiem stałego  interkonektora 
gazowego  z  Europą  kontynentalną  (jest  tylko 
połączenie z W. Brytanią) powodują, że Irlandia 
jest  wyjątkowo  wrażliwa  na  poważne  zakłó-
cenia w  dostawach  gazu  ziemnego  i w  ogóle 
w zaopatrzeniu w energię. Nie ma realistyczne-
go scenariusza, w którym gaz  i  ropa nie będą 
konieczne,  aby  pokryć  większą  część  potrzeb 
kraju w bliższej i dalszej perspektywie. Jedynym 
krajem, który wprowadził pełny zakaz poszuki-
wań na morzu jest Francja posiadająca stabilną 
infrastrukturę energetyki atomowej dostarczają-
cej ponad 50% energii. M. Johnston zaznaczył, 
że IOOA pracuje wspólnie ze wszystkimi partia-
mi nad stworzeniem nowoczesnej polityki, która 
nie będzie zmniejszała perspektyw pomyślności 
dla przyszłych pokoleń.

Awans firmy Chrysaor
Założona  w  2007  r.  firma  Chrysaor ma 

szansę stać się  jednym z czołowych producen-
tów  ropy  i  gazu  na  Morzu  Północnym,  kon-

kurującym  z  BP i Totalem.  Takie  opinie można 
przeczytać w „Financial Times”. Jeszcze trzy lata 
temu dyrektor Phil Kirk zarządzał niewielką firmą 
z  kilkuosobowym  personelem,  obecnie  jest  to 
1800 zatrudnionych i kontrahentów. W 2017 r. 
kosztem 3 mld dolarów Chrysaor przejął połowę 
produkcji Shella na Morzu Północnym, a w tym 
roku kupił aktywa ConocoPhillips za 2,7 mld do-
larów. Być może tytuł „Nowy król Morza Północ-
nego”,  który  już  się  pojawił,  jest  przesadzony, 
ale  warto  śledzić  dalszy  rozwój  tej  brytyjskiej 
firmy. Obecnie Chrysaor ma w portfolio 14 złóż 
ropy  i  gazu,  285 wierceń  i  dzienną  produkcję 
27,2  tys.  t/d w brytyjskim sektorze Morza Pół-
nocnego.

Stan Nowy Jork kontra ExxonMobil
Rozpoczęły  się  dwa  procesy  wytoczone 

przez  stan  Nowy  Jork  i  stan  Massachusetts 
koncernowi ExxonMobil. Prokurator Maura He-
aley oskarża koncern, że od dziesięcioleci oszu-
kuje inwestorów i konsumentów systematycznie 
wprowadzając ich w błąd co do ryzyka związa-
nego z paliwami kopalnymi  i  ich wpływem na 
zmiany klimatu. Proces jest wynikiem 3-letniego 
dochodzenia  rozpoczętego  po  opublikowaniu 
w 2015  r.  przez  „Inside  Climate News”  i  „Los 
Angeles Times”, informacji o dokumentach przy-
gotowanych  przez  specjalistów  ExxonMobil, 
w których stwierdza się, że spalanie paliw ko-
palnych należy ograniczyć, aby zmniejszyć jego 
szkodliwy  wpływ  na  klimat.  Koncern  twierdzi, 
że  tamte  opracowania  opierały  się  na  danych 
z lat 70-tych i 80-tych i nie stanowią oficjalne-
go stanowiska koncernu. W 2018 r. stan Nowy 
Jork oskarżył ExxonMobil o podawanie inwesto-
rom  fałszywych  informacji  o  właściwej  ocenie 
wpływu  przyszłych  regulacji  klimatycznych  na 
ich  interesy,  narażając w  ten  sposób  na  straty 
w wysokości 1,6 mld dolarów. Koncern zaprze-
cza i utrzymuje, że miał sprawdzony i wypróbo-
wany system zarządzania ryzykiem.

ConocoPhillips planuje nowe 
wiercenia na Alasce
Nowe  otwory  planowane w  2020  r.  i  la-

tach  następnych  zlokalizowane  są  głównie 
na  obszarze  Prudhoe  Bay, West  i  North  Slope 
i Kuparuk. Właśnie w rejonie Kuparuk w 2016 
odkryto  duże  złoże  Willow,  które  będzie  pro-
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dukować 17700  t/d  ropy,  a w 2018  r.  kolejne 
trzy  złoża. W sierpniu  rozpoczęto przygotowa-
nia do wierceń,  co wymaga przede wszystkim 
budowy zimowych dróg lodowych. Tylko jeden 
projekt Harpoon wymaga zbudowania 265 km 
dróg. Kontynuowana będzie również inwestycja 
w  rejonie  Greater  Mooses  Tooth  z  zadaniem 
uruchomienia  w  2021  r.  eksploatacji  w  ilości 
5500  t/d  ropy. ConocoPhillips liczy na znaczne 
przyspieszenie wierceń dzięki zakontraktowaniu 
nowego urządzenia Doyon 26 – największego 
mobilnego urządzenia wiertniczego w Ameryce 
Północnej.  Oddzielnym  wyzwaniem  jest  prze-
wiezienie go  z Alberty na Alaskę na odległość 
3860 km. Doyon 26 waży 4300 ton i transport 
będzie się składał z 267 ładunków. Dotychczas 
zasięg wierceń kierunkowych wynosił 6700 m, 
natomiast zasięg urządzenia Doyon 26 wynosi 
11280 m, co oznacza, że z jednego stanowiska 
można rozpoznać 398 km2 obszaru złoża.
Raport koncernu za III kwartał br. przynosi 

dobre  wyniki  finansowe.  Przychody  wyniosły 
3,1  mld  dolarów,  a  w  analogicznym  okresie 
roku ubiegłego było to 1,9 mld dolarów. Cono-
coPhillips posiada na Alasce koncesje o łącznej 
powierzchni 6880 km2.

Jerzy Zagórski
Źródła: ConocoPhillips, Financial Times, Hart 
Energy, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 
Oil & Gas Journal, Reuters, Saudi Aramco, 

Vermilion Energy, World Oil.

Kolejny stabilny kwartał LOTOSU
Skumulowana EBITDA wg LIFO LOTOSU 

po 3 kwartałach 2019 wyniosła 2,3 mld zł. 
Sam III kwartał to 0,86 mld zł. Dane te po-
twierdzają, że uzupełniające się segmenty 
działalności zapewniają koncernowi odpor-
ność na znaczne zmiany czynników rynko-
wych. W III kwartale Grupa LOTOS wypłaciła 
rekordową dywidendę za rok 2018 w wyso-
kości 555 mln zł (3 zł na akcję). Wcześniej 
niż planowano, uruchomiono wydobycie 
ze złoża Utgard. Rafineria pracowała w tym 
okresie przy maksymalnym wykorzystaniu 
mocy wytwórczych. Rozpoczął się też rozruch 
kluczowych instalacji Projektu EFRA.
Na  wyniki  finansowe  Grupy  Kapitałowej 

LOTOS w III kw. 2019 r. największy wpływ miały 
spadające notowania surowców (tj. ropy nafto-
wej i gazu ziemnego), niższy wolumen sprzeda-
ży węglowodorów (spadek o ok. 12% kw./kw.), 

wyższy  poziom  modelowej  marży  rafineryjnej 
(wzrost o 40,6% kw./kw.) oraz wyższy średnio-
kwartalny kurs dolara.
W  lipcu  2019  r.  Grupa  LOTOS  podpisała 

z  konsorcjum  8  instytucji  finansowych  nowe 
umowy  kredytowe  w  ramach  refinansowania 
kredytów  zaciągniętych  na  finansowanie  Pro-
gramu  10+.  Oprócz  optymalizacji  struktury 
i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zwol-
nione zostały zabezpieczenia na majątku spółki.

Segment wydobywczy
Na  wielkość  wydobycia  w  III  kw.  wpływ 

miał  zarówno  postój  remontowy  (20  czerwca 
–  27  lipca)  operującej  na  złożu  B8  platformy 
LOTOS  Petrobaltic,  jak  i  zaplanowane  posto-
je  produkcyjne  w  sierpniu:  10-dniowy  postój 
w obszarze Sleipner oraz 5-dniowy postój w ob-
szarze Heimdal. W połączeniu z trudną sytuacją 
makroekenomiczną dla tego segmentu (spadek 
cen gazu o 60% r/r), przełożyło się to na słabsze 
jego wyniki. Wydobycie osiągnęło poziom 1,64 
mln boe (-4,7% kw./kw.), a przychody ze sprze-
daży wyniosły 0,24 mld zł (-23,5% kw./kw.).
Sytuacja  powinna  zmienić  się  w  ostatnim 

kwartale tego roku. Przede wszystkim dzięki roz-
poczętej w połowie września eksploatacji złoża 
Utgard. Projekt  ten  zrealizowano z 3-miesięcz-
nym wyprzedzeniem w stosunku do pierwotne-
go harmonogramu uzyskując 25% oszczędności 
w porównaniu do zakładanego budżetu.
W III kw. 2019 r. spółka LOTOS Petrobaltic 

kontynuowała  wydobycie  węglowodorów  ze 
złóż B3 i B8 na Morzu Bałtyckim. Wydobycie na 
drugim  z nich  realizowano przy wykorzystaniu 
platformy LOTOS Petrobaltic. Docelowo zadanie 
to  przejmie  przebudowana  na  Morskie  Cen-
trum  Produkcyjne  platforma  Petrobaltic,  która 
w  ubiegłym  tygodniu  przeszła  skomplikowaną 
i wymagającą ogromnej precyzji operację pozy-
cjonowania na złożu B8.  
Pod  koniec  września  do  Gdańska  dotarła 

nowa  platforma  wiertnicza  Giant,  zakupio-
na  przez  LOTOS  Petrobaltic  od  firmy  Maersk 
w  czerwcu  2019  r.  Po  wykonaniu  prac  przy-
stosowawczych  wymaganych  do  recertyfikacji 
oraz przeszkoleniu załogi, jednostka rozpocznie 
prace  rekonstrukcyjne  na  złożach  bałtyckich 
LOTOSU.  Może  ona  wykonywać  odwierty  do 
głębokości 25 000 stóp (7 620 m). Pierwszym 
jej zadaniem będzie wykonanie  rekonstrukcji 7 
odwiertów na złożu B3 w celu zwiększenia wo-
lumenu wydobycia węglowodorów.  Rozpoczę-
cie prac rekonstrukcyjnych planowane jest w IV 
kw. 2019 r.
W  III  kw.  2019  r.  LOTOS  Exploration  & 

Production  Norge  w  ramach  konsorcjum  wy-
dobywała gaz ziemny i kondensat z dotychcza-
sowych  złóż,  a  także  z  uruchomionego  złoża 
Utgard.  Kontynuowano  prace  inwestycyjne 

związane  z  realizacją  projektu  zagospodaro-
wania  złoża  Yme,  a  także  przygotowania  do 
zagospodarowania złóż Trell i Trine. W obszarze 
Greater  Heimdal  (tzw.  projekt  NOAKA)  zakoń-
czono  wiercenie  odwiertu  poszukiwawczego 
Liatårnet. Odkryte zasoby ropy, których wielkość 
szacuje  się  na  poziomie  ok.  80-200  mln  boe 
(udział  LOTOSU wynosi  9,74%),  czynią  je  naj-
większym odkryciem węglowodorów na Szelfie 
Norweskim w 2019 r. W następnym roku zapla-
nowano  dokonanie  pierwszego  odwiertu  roz-
poznawczego  w  celu  precyzyjnego  określenia 
potencjału zasobowego.

Segment produkcji i handlu
Wykorzystanie nominalnych zdolności prze-

robowych  rafinerii w Gdańsku kształtowało się 
w III kw. 2019 r. na poziomie 103%. Rafineria 
pracowała  w  tym  czasie  stabilnie,  osiągając 
przerób na poziomie 2,7 mln ton ropy naftowej. 
O  8%  (kw./kw.)  zwiększyła  się  sprzedaż  seg-
mentu  produkcji  i  handlu,  która wyniosła  pra-
wie 3,1 mln ton produktów. Największe wzrosty 
odnotowano  dla  paliwa  lotniczego  (+17,2% 
kw./kw.), benzyn  (+16% kw./kw.) oraz olejów 
napędowych  (+12,4%  kw./kw.).  Równolegle 
wzrosły  (+3,8%  kw./kw.)  przychody  ze  sprze-
daży tego segmentu, które wyniosły 7,8 mld zł.
Na  koniec  III  kw.  2019  r.  Grupa  Kapitało-

wa  LOTOS posiadała w  swojej  sieci  496  stacji 
paliw (307 stacji własnych oraz 189 stacji part-
nerskich). W tym okresie obszar detaliczny wy-
pracował zysk na poziomie operacyjnym w wy-
sokości 61,6 mln zł (+20,8% kw./kw.). Znaczny 
wzrost  wynika  z  wyższej  marży  jednostkowej 
zrealizowanej na sprzedaży paliw poprzez sta-
cje własne paliw.
W III kw. 2019 r. prowadzono prace na te-

renie  Projekt  EFRA,  będącego  kluczowym  pro-
gramem  inwestycyjnym  LOTOSU.  Pod  koniec 
czerwca 2019 r. LOTOS Asfalt rozpoczął proces 
rozruchowy  (technologiczny).  We  wrześniu 
nastąpiło  wprowadzenie  wsadu  do  instalacji 
Opóźnionego  Koksowania  i  rozpoczęcie  pra-
cy  ze  stopniowym  zwiększaniem  obciążenia. 
Otrzymano pierwsze pełnowartościowe produk-
ty: benzynę surową oraz LCGO (ang. Light Coker 
Gas Oil, tj. średnia frakcja destylatów z procesu 
koksowania)  i  HCGO  (ang.  Heavy  Coker  Gas 
Oil,  tj.  ciężka  frakcja  destylatów  z  procesów 
koksowania).  Dwa  ostatnie  trafiają  do  dalsze-
go  przerobu w  kierunku  paliw  na  instalacjach 
rafineryjnych.  Rozpoczęto  również  ekspedycję 
samochodową koksu naftowego.
Grupa  LOTOS  na  bieżąco  monitoruje  pro-

gnozowany  poziom  marż  dla  poszczególnych 
produktów rafineryjnych i  jego wpływ na przy-
szłą  rentowność  oraz  inkrementalną marżę  ra-
fineryjną po ukończeniu Projektu EFRA. Spółka 
szacuje,  że  ta  dodatkowa  marża  będzie  się 
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Gazociąg Polska – Litwa 
z kompletem pozwoleń na budowę

GAZ-SYSTEM uzyskał wszystkie decyzje 
lokalizacyjne oraz pozwolenia na budowę 
dla 343 km transgranicznego połączenia 
gazowego z Litwą (GIPL), wraz z rozbudową 
tłoczni w Hołowczycach. Oznacza to zielone 
światło dla rozpoczęcia budowy tak ważnej 
dla państw bałtyckich inwestycji.
Ostatnia  z  11decyzji  pozwolenia  na  bu-

dowę  dla  GIPL  została  wydana  6  listopada 
2019  r.  przez  wojewodę  mazowieckiego. 
Gazociąg  Polska –  Litwa,  najdłuższy  interko-
nektor  w  GAZ-SYSTEM    o  średnicy  700  mm 
przebiegać  będzie  przez  trzy  województwa: 
podlaskie,  mazowieckie  oraz  warmińsko  – 
mazurskie.    Jego budowa została podzielona 
na  dwa  odcinki.  Pierwszy,  północny  o  dłu-
gości  185  km  biegnie  od  Zespołu  Zaporowo 
Upustowego  (ZZU)  Rudka-Skroda  do  granicy 
z Litwą. Drugi odcinek, południowy przebiega 
od  tłoczni  w  Hołowczycach  do  ZZU  Rudka-
-Skroda. Jego długość to około 158 km.
Uzyskanie  ostatniego  pozwolenia  na  bu-

dowę oznacza,  że ważny etap projektu budo-
wy  polsko-litewskiego  interkonektora  został 
zakończony.  Obecnie w  spółce  trwa  procedu-
ra  przetargowa,  która  pozwoli  wybrać  wyko-
nawców  robót  budowlanych  dla  tej  inwesty-
cji  –  powiedział  Artur  Zawartko,  wiceprezes 
GAZ-SYSTEM. Dzięki  budowanemu połączeniu 
gazowemu Polski z Litwą możliwa będzie inte-

gracja rynku gazu ziemnego w regionie państw 
bałtyckich – dodał.
Gazociąg  Polska  –  Litwa  połączy  systemy 

przesyłowe  obu  krajów.  Stronami  projektu  są 
GAZ-SYSTEM  –  operator  polskiego  systemu 
przesyłowego  oraz  Amber  Grid  –  operator  li-
tewskiego  systemu  przesyłowego.  Operatorzy 
24 maja 2018  r. podpisali  umowę Connection 
Agreement  regulującą  prawne,  biznesowe 
i  techniczne aspekty  inwestycji. Zawarcie umo-
wy  stanowi  wspólne  zobowiązanie  stron  do 
budowy  interkonektora.  Gazociąg  przyczyni 
się  do  eliminacji  tzw.  „wysp  energetycznych” 
czyli  regionów  uzależnionych  od  dostaw  gazu 
wyłącznie  z  jednego  kierunku,  a  także  do  zin-
tegrowania  krajów  bałtyckich  z  rynkiem  gazu 
Unii  Europejskiej,  zapewniając  również  dostęp 
do globalnego rynku gazu skroplonego np. po-
przez Terminal LNG w Świnoujściu. Istotne zna-
czenie tego projektu dla wspólnoty europejskiej 
potwierdza  fakt  uzyskania  przez  GAZ-SYSTEM 
dofinansowania ze środków unijnych w ramach 
instrumentu „Łącząc Europę” - Connecting Euro-
pe Facility (CEF).

Baltic Pipe: gazociąg podmorski 
uzyskał kolejną decyzję 
środowiskową

25 listopada 2019 roku Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie wy-
dała decyzję środowiskową dla gazociągu 
podmorskiego wchodzącego w skład pro-
jektu Baltic Pipe, zlokalizowanego w polskiej 
części Morza Bałtyckiego. Miejsce wyjścia ga-
zociągu na ląd będzie w rejonie miejscowości 
Niechorze i Pogorzelica w gminie Rewal.
– Ta decyzja to kolejny krok na drodze do 

uzyskania przez Polskę niezależności w zakresie 
dostaw gazu. Proces pozwoleniowy dla całego 
projektu  Baltic  Pipe  jest  już  na  ukończeniu. 
Równolegle trwa procedura wyboru wykonaw-
cy  prac  budowlanych,  GAZ-SYSTEM  zakończy 
ją na początku przyszłego roku – wskazał Piotr 
Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strate-
gicznej Infrastruktury Energetycznej.
Na  potrzeby  wydania  decyzji  środowi-

skowej  został  przygotowany  raport  oceny  od-
działywania  przedsięwzięcia  na  środowisko, 
w którym uwzględniono wyniki wielomiesięcz-
nych,  szczegółowych  badań  środowiskowych, 
geofizycznych  i geotechnicznych. Przedstawio-
ny w decyzji wybór miejsca wyjścia gazociągu 
podmorskiego  w  lokalizacji  Niechorze-Pogo-
rzelica był wariantem rekomendowanym przez 

firmę Ramboll Danmark A/S, która odpowiada 
za  projekt  gazociągu.  Badania  prowadzone 
były jednak nie tylko dla tej lokalizacji, ale także 
dla  wariantu  alternatywnego  w  miejscowości 
Rogowo.
–  Proces  uzyskiwania  pozwoleń  admini-

stracyjnych  dla  projektu  Baltic  Pipe  przebiega 
zgodnie z przyjętym planem. Dziś została wy-
dana decyzja środowiskowa dla morskiej części 
Baltic Pipe w Polsce,  która  znacząco przybliża 
nas  do  rozpoczęcia  fazy  budowlanej.  Przed 
nami jest jeszcze decyzja lokalizacyjna i pozwo-
lenie na budowę dla gazociągu zlokalizowane-
go w polskiej  części Morza Bałtyckiego – po-
wiedział Tomasz Stępień, Prezes GAZ-SYSTEM.
Pozwolenie wydane przez Regionalną Dy-

rekcję Ochrony  Środowiska w Szczecinie obej-
muje trzy elementy:
1) stację zaworową, która powstanie w re-
jonie miejscowości Niechorze i Pogorze-
lica (gmina Rewal),

2) odcinek  kończący  gazociąg  podmorski 
w rejonie plaż w Niechorzu i Pogorzeli-
cy, który przebiegać będzie w podziem-
nym  tunelu,  dzięki  czemu  nie  będzie 
ingerencji w plażę i wydmy,

3) gazociąg  ułożony  na  dnie  Morza  Bał-
tyckiego w polskich obszarach morskich 
o łącznej długości około 56 km.

Tym samym wydana właśnie decyzja  śro-
dowiskowa  wskazuje,  że  realizowanym  wa-
riantem  projektowym  Baltic  Pipe  dla  wyjścia 
gazociągu  podmorskiego  będzie  Niechorze  – 
Pogorzelica.
Ze  względu  na  międzynarodowy  charak-

ter  projektu,  przygotowana  została  również 
transgraniczna ocena oddziaływania  przedsię-
wzięcia  na  środowisko,  wskazująca  w  jakim 
stopniu działania prowadzone w każdym z kra-
jów mogą oddziaływać na państwa sąsiednie. 
Projekt  podlegał więc  zarówno  krajowym,  jak 
i międzynarodowym, wynikającymi z konwencji 
Espoo, konsultacjom społecznym, które finalnie 
zostały zakończone w październiku br. Przepro-
wadzono  również  szereg  otwartych  spotkań 
informacyjnych, w  których mogli wziąć  udział 
wszyscy zainteresowani.
Otrzymane  zezwolenie  w  Polsce  jest 

drugim  z  trzech  niezbędnych  do  pozyskania 
pozwoleń  środowiskowych  na  realizację  ga-
zociągu  na  dnie Morza  Bałtyckiego.  Pierwszą 
decyzję,  obejmującą  obszary  morskie  Danii, 
GAZ-SYSTEM  uzyskał  25  października.  Nato-
miast pozwolenie dla odcinka, który powstanie 
w szwedzkich obszarach morskich spodziewa-
ne jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Biuro prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.

kształtować pomiędzy ok. 2 a 4,5 USD/bbl. Po-
wyższy przedział wartości jest wypadkową naj-
częstszych  scenariuszy  przedstawianych  przez 
analityków  sektora  rafineryjnego  i  instytucje 
branżowe. Może on ulegać zmianom w następ-
stwie  wahań  otoczenia  makroekonomicznego, 
a  także  w  wyniku  różnej  dostępności  opera-
cyjnej  instalacji wchodzących w  skład  Projektu 
EFRA.  Spółka  podtrzymuje,  że  w/w  inkremen-
talna  efektywna  marża  rafineryjna  pojawi  się 
w  skonsolidowanych  wynikach  finansowych 
w trakcie IV kw. 2019 r.
Więcej szczegółowych danych na temat wy-

ników finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS za 
3 kw. 2019 r. można znaleźć na stronie: www.
inwestor.lotos.pl

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium

Posiedzenie Zarządu Głównego 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: 
7.11.2019 r. w siedzibie Zarządu Spółki PGNiG S.A. w Warszawie 
odbyło  się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG,  któ-
remu  przewodniczył  wiceprezes  Zarządu  Waldemar  Wójcik.  Głównym 
celem posiedzenia był wybór Prezesa  i wiceprezesów SITPNiG na okres 
do końca kadencji 2016-2020. 
13-15.11.2019 r. w ośrodku konferencyjnym Magellan nad Zale-
wem Sulejowskim odbyła się 10 jubileuszowa edycja sympozjum „TOp-
-Gaz  Technika  opomiarowania  gazu  dziś  i  jutro”.  Tegoroczna  edycja 
odbyła się pod hasłem „Gazowe paliwa przyszłości”.
25-26.11.2019 r. we Lwowie odbyła się II edycja Międzynarodo-
wej Konferencji  zatytułowana: „Polski przemysł naftowy  i gazowniczy 
(do 1939  roku). Spuścizna archiwalna  i biblioteczna. Nowe wyzwania 
polskiego  przemysłu  gazowniczego”  zorganizowana  pod Honorowym 
Patronatem  Prezesa  PGNiG  Piotra  Woźniaka.  Jej  organizatorami  były 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego  i Gazowniczego oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krako-
wie, a także Spółki i Instytucje wchodzące w skład grupy PGNiG: Polska 
Spółka Gazownictwa i Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 
26.11.2019 r.  na Wydziale  Geologii,  Geofizyki  i  Ochrony  Środo-
wiska AGH odbyło są posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. 
Członkowie Kapituły dokonali wyboru najlepszych w roku akademickim 
2018/2019 absolwentów Wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej: Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, Nafty i Gazu

70 urodziny
Czesław Rybicki z Oddziału w Krakowie, 

Jan Lubaś z Oddziału w Krośnie, 
Eliza Dyakowska z Oddziału w Warszawie II, 
Krystyna Iwańska z Oddziału w Warszawie II,

Lesław Żelek z Oddziału w Zielonej Górze, 
75 urodziny

Bożena Bączkowska z Oddziału w Poznaniu,
Andrzej Radwański z Oddziału w Sanoku, 
Jerzy Janocha z Oddziału w Warszawie II,

Jadwiga Jóźwiak z Oddziału w Warszawie II,
80 urodziny

Anatol Tarnowiecki z Oddziału w Gdańsku, 
Aleksandra Koper z Oddziału w Gdańsku,

Halina Porzak z Oddziału w Krośnie, 
Edward Wytrwał z Oddziału w Tarnowie.

7 listopada 2019 r. w siedzibie PGNiG w War-
szawie, przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się XV nad-
zwyczajne  posiedzenie  Zarządu  Głównego  SITP-
NiG. Wzięło w nim udział 14 członków Zarządu 
oraz przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
SITPNiG –  Stanisław  Józefczyk,  prezes  PGNiG,  – 
Piotr Woźniak  i  dyrektor  BZG  SITPNiG  –  Jolanta 
Likus. Posiedzeniu przewodniczył wiceprezes SITP-
NiG – Waldemar Wójcik.
Głównym  powodem  zwołania  nadzwyczaj-

nego posiedzenia Zarządu była rezygnacja Piotra 
Woźniaka z pełnienia funkcji prezesa SITPNiG oraz 
rezygnacja Wiesława  Prugara  z  pełnienia  funkcji 
wiceprezesa  SITPNiG  i  związana  z  tym  koniecz-
ność uzupełnienia władz Stowarzyszenia do końca 

kadencji 2016-2020. 
Na wniosek Komisji Wyborczej Zarząd Głów-

ny  jednogłośnie wybrał na  funkcję prezesa SITP-
NiG Pawła Stańczaka, który od  roku 2016 pełnił 
funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia.
Jako  wiceprezesi  zostali  wybrani  Jan  Lubaś 

i Bogusława Gutowska.
Jan  Lubaś  jest  aktywnym  członkiem  SITPNiG 

od 1980 roku. Od 2006 roku był członkiem redak-
cji czasopisma „Wiek Nafty”, a w roku 2012 został 
jego  redaktorem  naczelnym.  Funkcję  tę  sprawuje 
do dnia dzisiejszego. Jest również członkiem Rady 
Programowej Czasopism SITPNiG. Zawodowo jest 
związany z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym 
Instytutem Badawczym, gdzie pełni funkcję Zastęp-

cy Dyrektora ds. Eksploatacji Złóż Węglowodorów
Koleżanka Bogusława Gutowska  jest aktyw-

nym  członkiem  Stowarzyszenia  od  1997  roku. 
W roku 2014 została powołana w skład Zarządu 
Oddziału  SITPNiG w  Łodzi,  gdzie  pełniła  kolejno 
funkcje z-cy skarbnika, wiceprezesa, a od 2012 r. 
do dnia dzisiejszego prezesa Oddziału.

Jolanta Likus

Fot. arch. SITPNiG
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Spotkanie przedstawicieli wszystkich 
Kół Oddziału SITPNiG w Gdańsku

ODDZIAŁ w GDAŃSKU

18 października 2019 r. w Otomi-
nie k/ Gdańska odbyło się coroczne 
spotkanie członków SITPNiG Od-
dział w Gdańsku. W tegorocznym 
spotkaniu uczestniczyło 95 członków 
– przedstawicieli wszystkich Kół zrze-
szonych w Oddziale – PSG Zakład 
Gazowniczy w Gdańsku, OGP Gaz-
-System Oddział w Gdańsku, PGNiG 
Obrót Detaliczny w Gdańsku, Grupy 
LOTOS, LOTOS Petrobaltic, ME-
TRIX, Koła Wykonawców i Projek-
tantów oraz Koła Seniorów.
Po  powitaniu  przez  Prezesa  wszystkich 

uczestników  przybyłych  na  spotkanie,  odbyło 
się  uroczyste  wręczenie  Diamentowych,  Zło-
tych  i Srebrnych Odznak Honorowych SITPNiG, 
Złotych  i  Srebrnych  Odznak  Honorowych  NOT, 
a także legitymacji i odznak organizacyjnych dla 
nowych członków Stowarzyszenia.
W  dalszej  części  spotkania  Prezesi,  Sekre-

tarz i Skarbnik Oddziału omówili sprawy organi-
zacyjne związane z działalnością Kół i Oddziału 
- aktualizacja stanu członków, płatność składek 
członkowskich,  działalność  Komisji  Kwalifika-
cyjnej przy Zarządzie Oddziału do prowadzenia 
szkoleń  i  egzaminów  na  uprawnienia  energe-
tyczne,  sprawozdawczość  za  2019  oraz  plany 

działalności  na  2020  rok  oraz  wybory  władz 
na nową kadencję 2020 – 2024 na wszystkich 
szczeblach organizacji.
Spotkania  tego  typu są  idealną okazją do 

integracji  stowarzyszeniowej,  rozwijania  kon-
taktów  i  współpracy  między  różnymi  środo-
wiskami  zawodowymi  –  naftowców,  gazow-
ników,  wykonawców  i  projektantów  branży 
gazowniczej, producentów gazomierzy, a nade 

wszystko do tworzenia niepowtarzalnej atmos-
fery koleżeństwa.

Małgorzata Celej
SITPNiG Oddział w Gdańsku 

Członkowie odznaczeni Złotą OH SITPNiG. Fot. arch. Oddziału Członkowie odznaczeni Srebrną OH SITPNiG. Fot. arch. Oddziału

Członkowie odznaczeni Diamentową OH SITPNiG – od pra-
wej Ryszard Wrzosek, Małgorzata Celej i Zbigniew Oskroba. 
Fot. arch. Oddziału

Edward Cejko odznaczony Złotą OH NOT. Fot. arch. Oddziału

Dariusz Skurczyński odznaczony Złotą OH NOT. Fot. arch.
Oddziału

Adam Stręciwilk odznaczony Srebrną OH NOT. Fot. arch.
Oddziału

Członkowie odznaczeni Srebrną Odznaką SITPNiG. Fot. arch.
Oddziału
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Pasowanie na ucznia w szkołach im. I. Łukasiewicza

ODDZIAŁ w SANOKU

W roku 2019 w szkołach podsta-
wowych im. I. Łukasiewicza w Ro-
pience, Pakoszówce, Strachocinie, 
Czarnej i szkole nr 2 w Humniskach 
obchodzono Święto Szkoły wraz z pa-
sowaniem na ucznia klasy pierwszej. 
W niektórych szkołach pasowanie na ucznia 

było obchodzone w Dniu Święta Komisji Edukacji 
Narodowej.  Uczniowie  klasy  pierwszej  przed-
stawiali  program  artystyczny,  różne  widowiska 
związane  z  pasowaniem  na  ucznia,  recytowali 
wiersze,  śpiewali  piosenki.  Udowadniali  w  ten 
sposób, że potrafią pokonywać wiele  trudności, 
że  są  bardzo  pracowici  i  w  pełni  zasługują  na 
tytuł  ucznia  swojej  szkoły. Następnie  dyrektorzy 
dokonali  pasowania  ołówkiem,  piórem,  każdy 
z uczniów dostał pamiątkowy dyplom i legityma-
cje szkolną. Na zakończenie uczniowie otrzymali 
upominki ufundowane przez Urzędy Gminy, oraz 
SITPNiG   Oddział w Sanoku. W  tych uroczysto-
ściach  uczestniczyli  przedstawiciele  Gminy  oraz 
członkowie Zarządu Oddziału SITPNiG w Sanoku.

Wiesław Turzański 
Oddział SITPNiG w Sanoku

Fot. arch. Oddziału

Fot. arch. Oddziału

Fot. arch. Oddziału
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Sympozjum Jubileuszowe Oddziału SITPNiG w Tarnowie

Oddział Stowarzyszenia Na-
ukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w Tarnowie obcho-
dził jubileusz trzydziestolecia po-
wstania. Dla uczczenia tej rocznicy 
w październiku 2019 r. w Centrum 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej od-
było się Jubileuszowe Sympozjum 
z udziałem członków Stowarzysze-
nia, reprezentantów Kół Oddziału, 
przedstawicieli Zarządu Głównego 
SITPNiG i zaproszonych gości. 

Oddział  powstał  w  1988  roku,  w  roku 
w  którym  Polska  nie  świętowała  70-lecia  od-
zyskania  niepodległości.  Dlatego  Jubileusz 
Oddziału, przypadający w 100-lecie powstania 
niepodległego  państwa  polskiego,  miał  szcze-
gólne znaczenie. Wyjątkowy jubileusz  i  równie 
ważne  miejsce,  w  którym  jubileuszowe  sym-
pozjum miało  się  odbyć.  Dla  nas,  ludzi  na  co 
dzień  związanych  z przemysłem, dla  kontrastu 
z surowością  techniki, wybrano na sympozjum 
miejsce niepowtarzalne, będące symbolem pol-
skości  i  związane z muzyką. Dworek w Kąśnej 
Dolnej,  który  był własnością wielkiego  Polaka, 
jednego z ojców niepodległości Ignacego Pade-

ODDZIAŁ w TARNOWIE

rewskiego, odpowiadał temu najlepiej. 
Pobyt w dworku był okazją do zwiedzenia 

jego  historycznych  pomieszczeń,  wysłuchania 
zajmującego  referatu  o  Ignacym Paderewskim, 
obejrzenia  filmu  o  wielkim  pianiście,  kompo-
zytorze  i  oddanym polskiej  sprawie  człowieku. 
Atmosfera  dworku  sprzyjała  melancholii  i  za-
dumie, szczególnie gdy swój koncert rozpoczął 
duet  Artur  Jaroń  pianista  i  Ludmiła  Worobec-
-Witek  skrzypaczka,  prezentując  m.in.  utwory 
Ignacego Paderewskiego. 

Janina Dziędziel-Gostek

W  podniosłym  nastroju  Prezes  Zarządu 
Oddziału  Ryszard  Ryba  przedstawił  trzydzie-
stoletnią  historię  Oddziału,  omówił  działania 
prowadzone  w  celu  wykorzystania  umiejętno-
ści  i  doświadczeń  inżynierów  i  techników  dla 
wspomagania  przemysłu  gazowniczego  oraz 
dla  dobra  członków.  Wymienił  też  prezesów 
Kolegów: Lucjana Łużeckiego, Zbigniewa Łabu-
za  i Bogdana Baniaka, a szczególnie Edmunda 
Bergera  –  inicjatora  powstania  Oddziału  SITP-
NiG w Tarnowie, niestety nagle zmarłego dzień 
przed uroczystym powołaniem Oddziału. 
Z  ramienia  Zarządu  Głównego  SITPNiG 

w  spotkaniu  uczestniczył  Wiceprezes  Zarządu 
Głównego  SITPNiG  Waldemar  Wójcik,  który 
przekazał  życzenia  od  Prezesa  Stowarzyszenia Uczestnicy sympozjum. Fot. T. Zawiliński

Fot. T. Zawiliński Fot. T. Zawiliński

Od lewej Ryszard Ryba i Waldemar Wójcik. Fot. T. Zawiliński
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Piotra  Woźniaka.  Życzenia  przesłał  też  Prezes 
PSG sp. z o.o., równocześnie członek Oddziału 
SITPNiG w Tarnowie, Marian Żołyniak oraz Pre-
zes tarnowskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów  i  Techników  Sanitarnych  Zbigniew 
Łabuz.
Uroczystości  jubileuszowe  były  okazją  do 

uhonorowania  zasłużonych  członków  Oddzia-
łu. Wiceprezes  SITPNiG wręczył  5  Złotych  i  25 
Srebrnych  Odznak  Honorowych  SITPNiG  oraz 
dwie  Diamentowe  Odznaki  Honorowe,  które 
otrzymali: Mieczysław Menżyński  i  Tomasz  Ży-
czyński.  Dalsza  część  przebiegała  w  zaadap-
towanej  na  salę  koncertową  byłej  stodole  po-
siadłości  I.  Paderewskiego.  W  Jubileuszowym 
Sympozjum wzięło udział 43 członków SITPNiG.

Janina Dziędziel-Gostek
SITPNiG Oddział w Tarnowie

Odznaczeni. Fot. B. Kukulska-Filipowicz Odznaczeni. Fot. T. Zawiliński

Duet Artur Jaroń pianista i Ludmiła Worobec-Witek skrzypaczka. Fot. Tadeusz Zawiliński

Uczestnicy sympozjum. Fot. T. Zawiliński
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W dniach 13 - 15 listopada 
w ośrodku konferencyjnym Magellan 
nad Zalewem Sulejowskim odbyła 
się 10 jubileuszowa edycja sympo-
zjum „TOp-Gaz Technika opomiaro-
wania gazu dziś i jutro”. Tegoroczna 
edycja odbyła się pod hasłem „Gazo-
we paliwa przyszłości”.
Nad  sympozjum  honorowy  patronat  objął 

Główny  Urząd  Miar,  Instytut  Nafty  i  Gazu  Pań-
stwowy Instytut Badawczy oraz Izba Gospodarcza 
Gazownictwa. Tytuł Diamentowego Sponsora sym-
pozjum otrzymała Polska Spółka Gazownictwa sp. 
z  o.o.  a  tytuł  Srebrnego  Sponsora  spółki:  Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Sys-
tem Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.
Organizatorem  10  edycji,  tak  jak  i  poprzed-

nich, był Oddział w Łodzi Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego.
Przygotowane  na  tegoroczną  edycję  sympo-

zjum 23 prezentacje, zostały pogrupowane w 7 se-
sjach tematycznych rozłożonych na trzy kolejne dni.
Pierwszego dnia, otwierając spotkanie, Bogu-

sława Gutowska, Prezes Oddziału SITPNiG w Łodzi, 
podkreśliła potrzebę organizowania takich wąskich 
tematycznie  konferencji  technicznych  i  wskazała, 
iż w  tegorocznej  edycji  bierze  udział  prawie  130 
uczestników. W pierwszej sesji swoje wystąpienia 
mieli zaproszeni goście: Radosław Wiśniewski Pre-

zes Głównego Urzędu Miar  oraz  Ireneusz  Krupa, 
Prezes PSG sp. z o.o. Również głos zabrali przed-
stawiciele pozostałych honorowych Patronów kon-
ferencji: w  imieniu  Profesor Marii  Ciechanowskiej 
- Dyrektora INiG PIB głos zabrał dr Jacek Jaworski 
a w imieniu Łukasza Kroplewskiego, Prezesa IGG – 
Kazimierz Nowak.
Dalsze wystąpienia to już prezentacje zwią-

zane  z  założoną  tematyką  sympozjum.  Przed-
stawiciele PGNiG S.A. Oddziału Centralne Labo-
ratorium Badawczo Pomiarowe,  Polskiej  Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o., Operatora Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System  S.A.  oraz  Głównego 
Urzędu  Miar  i  Uniwersytetu  Warszawskiego 
wprowadzili  uczestników  w  tematykę  pomia-
rów LNG i wodoru oraz analizę mieszanin wo-
dorowo-metanowych  z  uwzględnieniem  rów-
nież biometanu.
Każda  z  prezentacji  stwarzała  możliwość  do 

rozpoczęcia rozmów i dyskusji, które kontynuowa-
ne  były  w  kuluarach  oraz  podczas  wieczornego 
spotkania towarzyskiego.
Drugi dzień to kolejne prezentacje przedstawi-

cieli spółek gazownictwa: PGNiG S.A., OGP Gaz-
-System S.A.,  PSG  sp.  z o.o., przeplatane wystą-
pieniami przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, 
Instytutu Nafty i Gazu, Głównego Urzędu Miar jak 
również  producentów  urządzeń  pomiarowych  – 
Emerson Process Management Sp. z o.o. Introl Sp. 

z o.o. oraz COMMON S.A. tematyką nawiązujące 
do pomiarów wodoru  czy  LNG oraz do głównej 
tematyki  sympozjum  –  zagadnień  związanych 
z pomiarami gazu ziemnego.
W  piątek  sympozjum  swoją  obecnością 

uświetnił  Paweł  Stańczak,  Prezes  Zarządu  Głów-
nego  SITPNiG  i  poprowadził  dwie  ostatnie  sesje 
konferencji,  związane  z  pomiarami  objętości  oraz 
nowościami  w  transmisji  danych  pomiarowych. 
Podczas  tych  sesji  swoimi  doświadczeniami  po-
dzielili się przedstawiciele PSG sp. z o.o., Plum Sp. 
z  o.o.  a  następnie  spółek  Integrotech  sp.  z  o.o., 
EuRoPol  GAZ  s.a.,  COMMON  S.A.  oraz  Instytutu 
Nafty i Gazu.
Krótkiego  podsumowania  sympozjum  TOp-

-Gaz  dokonał  Prezes  SITPNiG  Paweł  Stańczak 
wskazując,  iż  sympozjum zawsze  cieszyło  się du-
żym zainteresowaniem osób związanych z szeroko 
rozumianymi  pomiarami  ilości  gazów  i  że  należy 
kontynuować tą ważną inicjatywę.

Wszystkim uczestnikom sympozjum oraz oso-
bom, które przyczyniły  się do  jego zrealizowania: 
prelegentom, recenzentom, członkom Komitetu Na-
ukowego i Komitetu Organizacyjnego – serdeczne 
podziękowania  w  imieniu  organizatorów  złożyła 
Bogusława Gutowska.

Oddział SITPNiG w Łodzi

10 jubileuszowa edycja „TOp-Gaz 
Technika opomiarowania gazu dziś i jutro”

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Łodzi

Paweł Stańczak, Prezes Zarządu Głównego SITPNiG
Fot. arch. SITPNiG Oddział w Łodzi
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Sprawozdanie z XVII Międzynarodowej Konferencji 
i Wystawy NAFTA-GAZ-CHEMIA 2019

9 października 2019 w Hotelu No-
votel Warszawa Airport odbyła się 
XVII Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 
2019, zorganizowana przez Zarząd 
Targów Warszawskich S.A. pod ho-
norowym patronatem: Ministerstwa 
Energii, Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, 
Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Su-
rowcowej Państwa, Głównego Geolo-
ga Kraju, Urzędu Regulacji Energety-
ki i Izby Gospodarczej Gazownictwa. 
Partnerami tegorocznej konferencji byli:

• PERN S.A. – STRATEGICZNY PARTNER 
KONFERENCJI

• GAZ-SYSTEM S.A. – PARTNER KONFERENCJI
• PKN ORLEN S.A. – PARTNER KONFERENCJI
• POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE i GA-

ZOWNICTWO S.A. – PARTNER SESJI KON-
FERENCJI
Patronat  branżowy  nad  tegoroczną  konfe-

rencją  przyjęły:    Urząd  Dozoru  Technicznego, 
Polska  Organizacja  Przemysłu  i  Handlu  Nafto-
wego,    Naczelna  Organizacja  Techniczna  oraz 
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.
Patronat naukowy objęły: Politechnika War-

szawska,  Akademia  Górniczo-Hutnicza,  Rada 
Główna Instytutów Badawczych.

Patronat  medialny  nad  Nafta-Gaz-Chemia 
2019 objęły następujące media: BiznesAlert.pl, 
A&S,  Wysokie  Napięcie,  Przemysł  Chemiczny, 
Chemia Przemysłowa, Energetyka24. Via Expert, 
Chemia i Biznes, e-gospodarka.pl, CNG-LNG.pl, 
Przegląd Techniczny, Wiadomości Naftowe i Ga-
zownicze,  PortalMorski.pl,  Express  Przemysło-
wy, gazeo.pl, EXPress Przemysłowy oraz Świat 
Kominków.
Uczestnikami  konferencji  byli  przedstawi-

ciele  administracji  rządowej  i  samorządowej, 
ambasadorowie  i  przedstawiciele  ambasad, 
członkowie zarządów firm z sektora nafty i gazu, 
przedstawiciele  wyższych  uczelni  i  instytutów 
naukowo-badawczych, eksperci branży paliwo-
wej, energetycznej, przedstawiciele firm dorad-
czych i konsultingowych, dziennikarze. 
Tegoroczna konferencja składała się z  sesji 

inauguracyjnej „ Integracja energetyczna regio-
nu Europy Środkowo-Wschodniej”, stanowiącej 
przedłużenie  sesji  inauguracyjnej:  „Debaty  pu-
blicystów”;  sesji:  „Czy  LNG  to  nowa  ropa  XXI 
wieku?”,  sesji:  „Konkurencyjność  polskiego 
i europejskiego przemysłu rafineryjnego. Nowe 
inwestycje w branży  ropy  i paliw” oraz dwóch 
równoległych sesji technologicznych: „W poszu-
kiwaniu nowych technologii: ROPA” i „W poszu-
kiwaniu nowych technologii: GAZ”.
W  konferencji  wzięło  udział  łącznie  208 

osób.  Wśród  uczestników  byli  goście  z  Polski 

oraz Austrii, Chińskiej Republiki Ludowej, Rosji, 
Emiratów Arabskich, Ukrainy, Białorusi, Węgier, 
Litwy, Niemiec,  Czech,  Belgii, Norwegii,  Iranu, 
Nigerii i Filipin.
W  wystawie  towarzyszącej  konferencji 

udział  wzięło  8  firm:  ekspozycje  produktowe: 
Arpapol  Sp.  z  o.o.,  GAZEX,  Kersten  Europe 
Sp.  z  o.o.,  Vortex Oil  Engineering  S.A.,  SPYRA 
PRIMO POLAND Sp. z o.o.; ścianki reklamowe: 
PERN S.A., PGNiG S.A., PKN Orlen S.A. 
Uczestników  konferencji  powitał  Sławomir 

Majman, Wiceprezes Zarządu Targów Warszaw-
skich, który podziękował partnerom i patronom 
konferencji za ich wkład w kształt tegorocznego 
wydarzenia.

SESJA INAUGURACYJNA
W sesji inauguracyjnej pt. „Integracja ener-

getyczna  regionu  Europy  Środkowo-Wschod-
niej”, prowadzonej przez prof. Roberta Gwiaz-
dowskiego z Centrum im. Adama Smitha wzięli 
udział: Piotr Naimski- Sekretarz Stanu w KPRM, 
Pełnomocnik  Rządu do  spraw Strategicznej  In-
frastruktury Energetycznej, Igor Wasilewski- Pre-
zes Zarządu PERN S.A., Tetyana Fedorova- Czło-
nek Zarządu Uktransgaz, Igor Baranecki- Radca, 
Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Ambasady 
Ukrainy w RP,  Agata  Łoskot-Strachota  -  Senior 
Fellow,  Ośrodek  Studiów  Wschodnich,  Jacek 
Bartosiak - Prezes, Strategy & Future oraz Marcin 
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Jastrzębski - ekspert rynku, były Prezes zarządu 
Grupy LOTOS S.A. 
Debatę rozpoczął Minister Piotr Naimski od 

krótkiego  wprowadzenia  w  temat  konferencji. 
W  swoim  wystąpieniu  odniósł  się  do  tematu 
handlu  gazem  z  Rosją  i  Ukrainą.  Wskazał  na 
dotychczasowe  trudności  w  realizacji  strategii 
pomimo  istniejących  już  od  czterech  lat  moż-
liwości  praktycznej  realizacji,  spowodowane 
m.in.  umowami  podpisanymi  przez  Premiera 
Waldemara Pawlaka w 2010 roku. 
Ważnym zadaniem stojącym obecnie przed 

Polską,  zdaniem  Ministra  P.  Naimskiego,  jest 
uniezależnienie  Polski  od  „dominacji  Gazpro-
mu”.  Są  szanse,  że uda  się  rozwiązać  tę  kwe-
stię do 2022 roku. Polska buduje infrastrukturę, 
która pozwoli osiągnąć ten cel dzięki Baltic Pipe 
z Norwegii i gazoportowi w Świnoujściu. Gazo-
port zostanie rozbudowany w zakresie możliwo-
ści rozładunkowych i magazynowych w 2021 r., 
zabezpieczone zostaną potrzeby krajowe w za-
kresie gazu ziemnego. W 2025 r. uruchomiony 
zostanie nowy gazoport w Gdańsku. Dzięki  in-
terkonektorom ze  Słowacją pojawią  się dodat-
kowe możliwości dostaw gazu ziemnego z kie-
runku południowego. Rurociągi gazowe z Litwy 
i Czech pozwolą wszystkim krajom  regionu na 
pozyskiwanie dostaw gazu z różnych kierunków 
i od różnych dostawców. W ciągu najbliższych 
4  lat Gaz System dokona inwestycji o wartości 
14 mld zł. 
Dr  Jacek  Bartosik,  ekspert  ds.  geopolityki 

i strategii, powiedział, że do tego systemu nie-
zależnych dostaw nośników energii trzeba włą-
czyć  Białoruś  i Ukrainę  i  rozbudować  rurociągi 
gazowe w kierunku południowym. 
W  tym  roku  bowiem  wygasa  długoter-

minowy  kontrakt  z  Gazpromem.  W  związku 
z  planami  rozbudowy  infrastruktury  -  budową 

gazociągu  Baltic  Pipe  i  rozbudową  termina-
la  LNG  w  Świnoujściu  zyskamy  alternatywę, 
której do  tej pory w kontaktach  z Gazpromem 
nie mieliśmy. Minister przedstawił stan przygo-
towań  do  realizacji  projektu  Baltic  Pipe  -  stan 
zakupów  (rury  gazociągu  Baltic  Pipe  zostały 
zakupione  przez  Energinet.dk,  kompresory  do 
tłoczni  w  Polsce,  konieczne  do  przetłoczenia 
gazu  w  systemie,  również  zostały  kupione). 
Przygotowywany  jest  plac  budowy  na  terenie 
Polski (na odcinku Świnoujście-Przemyśl) a nie-
które  odcinki  zostały  już  ukończone.  Do  roku 
2022 korytarz Baltic Pipe powinien być gotowy 
do eksploatacji. Minister Naimski zapewnia, że 
zakładany plan zostanie zrealizowany. Rosnące 
zapotrzebowanie na gaz w Polsce na obecnym 
poziomie 17 mld m  sześć.  będzie możliwe do 
pokrycia. Dodatkowo planowane na 2025  rok 
oddanie do eksploatacji pływającego terminala 
FSRU  w  Gdańsku  umożliwi  wprowadzenie  do 
systemu ok. 4 mld m sześc. gazu.
Przedłużenie polskiej nitki gazociągu umoż-

liwi przesyłanie gazu ze Świnoujścia czy Niecho-
rza przez polski system, system słowacki, aż na 
Węgry. Będzie to alternatywna droga transpor-
tu  gazu  dla  Europy  Środkowej w  stosunku  do 
dwóch  istniejących,  czyli  trasy  przez  Niemcy, 
czyli gazociągu OPAL, będącego przedłużeniem 
Nord  Streamu,  a  także  trasy wschodniej  przez 
Ukrainę.  Projekt Baltic  Pipe uniezależni nas od 
decyzji politycznych Rosji, ale również Niemiec, 
których decyzje, jak się okazuje, są też politycz-
ne – stwierdził Minister Piotr Naimski. Realizacja 
planowanych inwestycji polsko-słowackich, przy 
wykorzystaniu  istniejącego  już, ale do  tej pory 
niewykorzystywanego,  połączenia  węgiersko-
słowackiego, sprawi, że Węgrzy, którzy są w tej 
chwili odcięci od innych niż Rosja kierunków do-
staw gazu, będą miały możliwość wyboru. 

Polska  jest  gotowa  do  rozbudowy  połą-
czenia  z Ukrainą. Obecnie  jesteśmy półtora  ki-
lometra od granicy ukraińskiej.  Projekt  ten  jest 
oczywisty i zostanie zrealizowany w 2021 roku. 
Będzie  to  możliwe,  gdy  uzyskamy  twarde  de-
klaracje kontraktowe, zakupowe, czy rezerwacji 
przepustowości  ze  strony  partnerów.  Wyko-
rzystanie  tych  połączeń  będzie  uzależnione  od 
zapotrzebowania  -  zadeklarował Minister  Piotr 
Naimski. 
Igor  Baranecki,  radca  Ambasady  Ukrainy 

w  Polsce,  stwierdził,  że  Ukraina  też  stara  się 
uniezależnić  od  Rosji  i  ma  przygotowane  od-
powiednie zapasy gazu na najbliższą zimę. Po-
dziękował on Polsce  za wsparcie w  staraniach 
w zakresie uniezależnienia od rosyjskiego gazu. 
Tematu integracji energetycznej regionu nie 

można rozpatrywać bez szerszego spojrzenia na 
istniejące warunki geopolityczne - i na to zwrócił 
uwagę Jacek Bartosiak - ekspert ds. geopolityki, 
który przedstawił szerszy kontekst omawianych 
zjawisk.  Rewolucja  łupkowa w  USA  stworzyła 
wyjątkową  sytuację,  w  której  zaistniała  pew-
na wspólnota  interesów. Umożliwiło  to  Polsce 
dokonanie pierwszego kroku do dywersyfikacji 
źródeł  gazu.  W  interesie  państwa  polskiego 
byłoby jeszcze związanie taką sytuacją naszych 
wschodnich sąsiadów. Wtedy nie tylko państwa 
dawnego imperium rosyjskiego byłyby niezależ-
ne  energetycznie,  ale  kraje  takie  jak  np. Ukra-
ina  związałyby  się mocniej  z oceanem świato-
wym - stwierdził Jacek Bartosiak. Jego zdaniem 
w  przyszłości  będzie  dochodziło  do  intensyfi-
kacji napięć wokół przesyłu surowców energe-
tycznych.  Teoretycznie,  państwa,  które  chcemy 
spiąć, są słabsze od tych, które mogłyby działać 
przeciwko  temu procesowi. Mamy  tu dużo do 
ugrania ze Stanami Zjednoczonymi, by stworzyć 
przewagę  państw  regionu  ale  powinniśmy  do 

Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A. 
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tego dążyć - stwierdził Jacek Bartosiak - prezes 
Strategy & Future.
Wśród tematów omawianych podczas sesji 

inauguracyjnej nie mogło zabraknąć kontrower-
syjnego rosyjsko-niemieckiego projektu gazocią-
gu Nord Stream 2. Tej problematyce poświęciła 
też  swoje  wystąpienie  Agata  Łoskot-Strachota 
z  Ośrodka  Studiów  Wschodnich,  która  przed-
stawiła pokrótce warunki wpływające na handel 
gazem  w  regionie  Europy  Środkowo-Wschod-
niej.  W  związku  z  budową  interkonektorów 
zmienił się kierunek przesyłu gazu. Nord Stream 
2  jest wyzwaniem dla bezpieczeństwa energe-
tycznego  dostaw  gazu,  szczególnie w  kontek-
ście wygasającej umowy na przesył rosyjskiego 
gazu przez Ukrainę. Na ewentualne przedłuże-
nie umów z Gazpromem będzie miała niewąt-
pliwie wpływ  tegoroczna  zima.  Przygotowując 
się na czekające nas wyzwania w regionie Euro-
py  Środkowo-Wschodniej  zaczęły  pojawiać  się 
alternatywne  projekty  szlaków  przesyłu  gazu. 
Z  jednej  strony  są  projekty  rosyjskie,  takie  jak 
Nord Stream 2  i  TurkStream,  które będą wpły-
wać na sytuację w regionie, a z drugiej strony, 
oprócz  projektów  polskich,  powstają  kolejne 
projekty w Turcji i Grecji. Sytuacja na rynku jest 
więc dynamiczna – dodała analityczka.
Gaz z rurociągu Nord Stream 2 przeznaczo-

ny jest dla Europy Środkowo-Wschodniej, a jego 
budowa  jest  niezgodna  z  interesem  Polski, 
Ukrainy i innych krajów Europy. Ma on za zada-
nie  utrzymać  rosyjską  dominację  energetyczną 
w  Europie.  Niestety,  w  tym  planie  pomagają 
Niemcy, wbrew interesom Unii Europejskiej, co 
jest sukcesem polityki rosyjskiej. Jeden z warian-
tów rurociągu przewiduje trasę na wodach tery-
torialnych Danii w pobliżu Bornholmu, ale Dania 
nie chce się zgodzić na taki przebieg rurociągu. 
Możliwe są też nowe sankcje amerykańskie wo-
bec Rosji, które mogą utrudnić budowę rurocią-

gu. Po ukończeniu budowy Nord Stream 2 może 
zostać wstrzymany przesył gazu przez Ukrainę, 
a przy jego utrzymaniu możliwości dostaw gazu 
z Rosji znacznie wzrosną. Projekt Nord Stream 2 
jest  dla Ukrainy  całkowicie  polityczny,  bowiem 
grozi  jej wyłączeniem z  tranzytu gazu. Po zbu-
dowaniu tego rurociągu i Baltic Pipe powstanie 
wielka konkurencja na rynku gazu.
W programie tegorocznej konferencji poja-

wił się, wcześniej wspomniany, temat bilateral-
nej współpracy z Ukrainą i perspektywa tranzytu 
ropy przez Ukrainę po 2019  roku.  Tetyana Fe-
dorova, członek zarządu Uktrasgaz, zapewniła, 
że Ukraina czyni starania do przyłączenia się do 
europejskiego  rynku gazu,  co oczywiście moż-
liwe  jest  tylko  przy  udziale  Polski.  Przedstawi-
cielka Ukrtransgazu poinformowała o wspólnym 
w pełni cyfrowym systemie informatycznym, na 
którym pracują  zarówno polscy  jak  i  ukraińscy 
klienci  i  dostawcy.  System  działa  w  oparciu 
o  zasady  unijne.  Zadeklarowała,  że wdrożenie 
rozdziału właścicielskiego w sektorze gazowym 
na Ukrainie może nastąpić do końca roku. Wy-
raziła nadzieję, że Rosja zaakceptuje unijne za-
sady, a Ukraina będzie mogła działać z Unią jako 
jeden wspólny  rynek,  co  jest  też  perspektywą 
do  dobrej  współpracy  z  Polską.  Przypomniała 
o możliwości składowania gazu w magazynach 
ukraińskich z ulgą podatkową. – To szansa na 
zwiększenie  ilości  partnerów  europejskich  ko-
rzystających  z  tej  usługi.  Dlatego  ważna  jest 
współpraca z Polską. PGNiG korzysta już z ma-
gazynów  gazu  na  Ukrainie.  Podpisało  w  tej 
sprawie  umowę  z  Ukrtransgaz,  która  pozwala 
im wykorzystać tamtejsze magazyny w zależno-
ści  od  zapotrzebowania. Memorandum podpi-
sane z Polską, USA i Ukrainą dotyczące rozwoju 
współpracy w sektorze  LNG daje obu stronom 
również duże możliwości. Z kolei Igor Baranecki, 
radca  Ambasady  Ukrainy w  Polsce wspomniał 

o planach powołania na Ukrainie pełnomocni-
ka  rządu do  spraw  infrastruktury  strategicznej, 
by temat ten był w rękach jednego przedstawi-
ciela rządu, co niewątpliwie też ułatwi bieżące 
kontakty naszych rządów.
Pani  Agata  Łoskot-Strachota  z  Ośrodka 

Studiów Wschodnich,  podała,  że  kraje  Europy 
Wschodniej  i  Południowej  szybko  zwiększają 
swoje  możliwości  przesyłowe  i  liczbę  warian-
tów i kierunków dostaw. Na przykład Turcja ma 
możliwości  przesyłowe  gazu  w  wysokości  60 
mld m3. Rurociąg Odessa-Brody może przesyłać 
ropę naftową w obu  kierunkach a  jego możli-
wości  przesyłowe  (15  mln  t/r)  można  łatwo 
zwiększyć do 30 mln t/r. Rurociąg ten, działając 
w kierunku przesyłu z Odessy do Brodów mógł-
by  np.  zaopatrywać  w  ropę  naftową  rafinerie 
czeskie.  Problemem  jest  tylko  cena  ropy,  która 
ma być przesyłana. 
Odnosząc  się  do  tematu  planowanej  fuzji 

polskich  rafinerii  Marcin  Jastrzębski,  ekspert 
rynku  ropy,  były  Prezes  zarządu  Grupy  Lotos 
SA,  powiedział,  że  w  połączeniu  Orlen-Lotos 
liderem  jest  Orlen.  Unia  Europejska  obawia 
się w związku z  tym połączeniem monopoliza-
cji  rynku.  Obie  firmy mogłoby  współpracować 
w zakresie downstream, co mogłoby dać korzy-
ści przy logistyce dostaw z Gdańska na południe 
Polski a z  rafinerii płockiej na północ kraju. Co 
prawda moderator  panelu  sceptycznie  odniósł 
się  do  projektu  przeprowadzonej  fuzji  ale Mi-
nister  Piotr  Naimski,  Prezes  I. Wasilewski  oraz 
M.  Jastrzębski  byli  innego  zdania  wskazując 
m.in.  na  zaistniały  w  wyniku  połączenia  tych 
firm  efekt  synergii.  Prezes  Igor Wasilewski  od-
niósł się do tematu na przykładzie własnych do-
świadczeń z fuzją OLPP i PERN wspominając, że 
pomysł dotyczący połączenia  tych dwóch waż-
nych podmiotów rynku paliwowego pojawił się 
już  kilkanaście  lat  temu.  Po  kilku  nieudanych 
próbach  poprzednich  zarządów  to  dopiero  za 
czasów obecnego zarządu udało się dokonać tej 
fuzji i to z bardzo dobrym efektem.
Kolejnym  ważnym  tematem  poruszanym 

podczas  tegorocznej  konferencji  Nafta-Gaz-
-Chemia był rynek ropy i projekty naftowe. Igor 
Wasilewski,  prezes  zarządu  PERN  SA,  zwrócił 
uwagę, że rynek paliw w Polsce rósł w ostatnich 
latach  po  kilkanaście  procent  rocznie.  Polityka 
rozbudowy infrastruktury była w związku z tym 
bardzo  dynamiczna.  PERN  rozbudowuje  ruro-
ciągi przesyłowe produktów naftowych i buduje 
w Gdańsku dwa zbiorniki  ropy naftowej o po-
jemności po 100 tys. m3, a w dalszej kolejności 
planuje  budowę  kolejnych  zbiorników  o  po-
jemności  400  tys. m3.  Planuje  się  też  budowę 
drugiej  nitki  (do 2032  r.)  rurociągu naftowego 
Płock-Gdańsk. Dzięki  temu  rurociągowi polskie 
rafinerie  nie  odczuły  braku  surowca  w  czasie Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A. 
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wstrzymania dostaw ropy z Rosji po jej zanie-
czyszczeniu chlorkami.
Prezes  Igor Wasilewski  odniósł  się  do  pro-

jektu  ropociągu  Odessa-Brody-Gdańsk  zwraca-
jąc  uwagę na  fakt,  że  żeby  doszło  do  realizacji 
projektu  przez  PERN  S.A.  konieczne  jest  wcze-
śniejsze porozumienie dostawców ropy z rafine-
riami.  Kolejnym  tematem  poruszonym  podczas 
panelu była planowana fuzja rafinerii i jej wpływ 
na polski rynek. 
Prezes Igor Wasilewski zwrócił również uwa-

gę na najważniejszą zmianą ostatnich czterech lat 
jaką był bez wątpienia  pakiet paliwowy. Ważna 
była  również dywersyfikacja dostaw ropy. PERN 
realizuje projekty terminali naftowych i sukce-
sywnie  zwiększa  pojemności  magazynów  ropy 
naftowej. Kryzys  spowodowany przesyłem ropy 
zanieczyszczonej  chlorkami  organicznymi  poka-
zał, że budowa ropociągu Gdańsk-Płock jest  jak 
najbardziej na czasie. Brak wpływu tej kryzysowej 
sytuacji na wzrost cen paliw świadczył o tym, że 
wszystkie podmioty  stanęły na wysokości  zada-
nia – powiedział Prezes zarządu PERN S.A.

DEBATA PUBLICYSTÓW
Swoistym przedłużeniem sesji  inauguracyj-

nej  konferencji  Nafta-Gaz-Chemia  2019  stała 
się  organizowana  po  raz  pierwszy  podczas 
konferencji  energetycznych  organizowanych 
w naszym kraju debata publicystów. W debacie 
prowadzonej  przez  Wojciecha  Jakóbika  -  re-
daktora naczelnego BiznesAlert.pl wzięli udział 
zaproszeni  dziennikarze:  Karolina  Baca-Pogo-
rzelska-  Dziennik  Gazeta  Prawna,  Michał  Nie-
wiadomski z Rzeczpospolitej oraz  Jakub Wiech 
z  Energetyka24.  Podczas  debaty  dziennikarze 
próbowali  odpowiedzieć  na  pytanie:  Jaka  jest 
polska polityka energetyczna?
Uczestnicy  debaty  zwrócili  uwagę  na  fakt, 

że proponowana przez Ministerstwo Energii Po-
lityka Energetyczna Polski do roku 2040 nie jest 
jak na razie jeszcze dokumentem oficjalnym oraz, 

że zakładane tempo transformacji jest za wolne. 
Czekamy na naniesienie poprawek do Krajowego 
Planu na rzecz Energii i Klimatu by móc porównać 
zakładane  przez  nasz  rząd  tempo  transformacji 
energetycznej  do  poziomu  wymaganego  przez 
Unię  Europejską  powiedziała  Karolina  Baca-Po-
gorzelska. Uważa ona, że do 2040 r. można bę-
dzie ograniczyć produkcję energii z węgla o 50%. 
J.  Wiech  stwierdził,  że  realizacja  polskiej 

elektrowni atomowej ciągle oddala się w czasie 
i  plany uruchomienia  tej  elektrowni w 2032  r. 
są  mało  realny.  M.  Niewiadomski  krytycznie 
odniósł się do polskich planów budowy źródeł 
energii  odnawialnej.  Zablokowano  w  Polsce 
rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i w zasa-
dzie  nowe  wiatraki  można  dziś  budować  tyl-
ko na morzu. Dla elektrowni atomowej nie ma 
nawet lokalizacji, i zdaniem części dziennikarzy, 
Polska  nie wybuduje  takiej  elektrowni,  choć  3 
z 5 ogólnopolskich  komitetów wyborczych ma 
w swoim programie jej budowę. Problemem nie 
jest  tylko  lokalizacja  ale  i wybór odpowiedniej 
technologii. Obecnie najpopularniejsza  techno-
logia nie  jest  już nowoczesna. Budowa bioga-
zowni w Polsce ograniczona jest kosztem budo-
wy sieci odbierającej energię z tych biogazowni. 
Pewnym rozwiązaniem dla energii odnawialnej 
jest polski oryginalny kinetyczny magazyn ener-
gii,  który  rozwiązałby  problemy  z  dostępem 
światła  słonecznego w  elektrowniach  fotowol-
taicznych i braku wiatru w wiatrowych. W Pol-
sce maleje wydobycie węgla, ale nie maleje jego 
zużycie.  Jego  brak  uzupełniany  jest  importem. 
Niemcy  wytwarzają  35%  energii  elektrycznej 
z OZE i 35% z węgla. Swoje elektrownie węglo-
we przestawiają na zasilanie gazem. 

CZY LNG TO NOWA ROPA XXI 
WIEKU?
Kolejna z sesji tegorocznej konferencji Naf-

ta-Gaz-Chemia  została  poświęcona  tematowi 
LNG. W dyskusji panelowej „Czy LNG to nowa 

ropa XXI wieku?” prowadzonej przez Michała 
Perzyńskiego  z  BiznesAlert  wzięli  udział:  An-
drzej  Buczkowski  -  Dyrektor  Sprzedaży  repre-
zentujący  Wartsilę,  poseł  Zbigniew  Gryglas 
-  członek  sejmowej  Komisji  Energii  i  Skarbu 
państwa,  Tomasz  Matan-  Dyrektor  Departa-
mentu  CNG  i  LNG  z  PGNiG Obrót Detaliczny, 
Paweł Musiałek- ekspert Klubu Jagiellońskiego 
oraz Tadeusz Tański- Dyrektor Biura Zarządza-
nia Operacyjnego Polskiego LNG S.A. Partne-
rem sesji było Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo S.A.
Poseł  Zbigniew  Gryglas  mówił  o  wpływie 

współpracy  polsko-amerykańskiej  w  obsza-
rze  LNG na współpracę    pomiędzy państwami 
Trójmorza. Tadeusz Tański ze spółki Polskie LNG 
stwierdził,  że w związku  z planowanym wzro-
stem udziału LNG na polskim rynku gazu, Pol-
ska  powinna  dywersyfikować  również  punkty 
odbioru tego surowca, stąd projekt pływającego 
terminala LNG w Zatoce Gdańskiej. Paweł Mu-
siałek z klubu Jagiellońskiego zwrócił uwagę na  
atrakcyjność biznesową kupowanego przez Po-
laków LNG wśród naszych sąsiadów za wschod-
nią granicą. 
PGNiG chce w pełni wykorzystać potencjał 

biznesowy  jaki  daje  technologia  LNG  i  dyna-
micznie  rozwija  ten  segment  działalności.  Gaz 
skroplony wykorzystywany jest jako ekologiczne 
paliwo w przemyśle, rozwija średni  i mały biz-
nes na terenach, gdzie nie ma gazu sieciowego, 
znajduje  zastosowanie  w  ciężkim  transporcie 
kołowym  oraz  służy  do  zasilania  autobusów 
miejskich. Przedstawiciel PGNIG Obrót Detalicz-
ny wspomniał o wciąż poszerzanej przez PGNiG 
bazie odbiorców LNG np. o dużym kontrakcie na 
dostawy  LNG  dla  floty  pojazdów  ciężarowych 
firmy Bisek-Asfalt. 
Choć  same  pojazdy  napędzane  gazem  są 

droższe niż diesle, to per saldo mogą być opła-
calne.  Rozwojowi  rynku  LNG  jako  paliwa  do 
ciężarówek sprzyja Unia Europejska, a ostatnio 
również system podatkowy.
Skroplony  gaz  ziemny  sprowadzany  do 

Terminalu LNG  im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego  w  Świnoujściu  cieszy  się  rosnącym 
zainteresowaniem  wśród  przedsiębiorstw, 
działających  w  Polsce.  Aktualnie  skroplony 
gaz  z  Terminalu  LNG  transportowany  jest  do 
odbiorców  w  całym  kraju  głównie  z  wyko-
rzystaniem  autocystern  kriogenicznych.  Uru-
chomienie transportu kolejowego paliwa LNG 
pozwoliłoby  na  przewożenie  znacznie  więk-
szych  ilości  gazu w  krótkim  czasie  i  tym  sa-
mym otworzyłoby  nowe,  bardzo  interesujące 
perspektywy biznesowe. 
PGNiG  zbudowało  przez  ostatnie  trzy  lata 

szerokie kompetencje na rynku LNG w związku 
z możliwością zakupu LNG na konkurencyjnych Fot. arch. Zarząd Targów Warszawskich S.A. 
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warunkach od dostawców z całego świata. Jest 
naturalnym partnerem do współpracy na  rzecz 
budowy  nowoczesnego  i  bezpiecznego  rynku 
gazu w naszej części Europy.
LNG  powoli  zastępuje  węgiel  stając  się 

paliwem  konkurencyjnym  dla  tego  surowca 
np.   Gaz  coraz  częściej  przeznaczany  jest  do 
celów energetycznych np. PGNiG Obrót Deta-
liczny  i  chemiczna  spółka  Synthos  podpisały 
największą  dotychczas  w  Polsce  umowę  na 
dostawy  LNG.  Kontrakt  przewiduje  dostawę 
8,2 tys. ton do końca 2021 r. Synthos planuje 
w  Oświęcimiu  budowę  kogeneracyjnego  ga-
zowego źródła typu CCGT o mocy elektrycznej 
rzędu ok. 100 MW.
Andrzej  Buczkowski  z  firmy  Wartsila  po-

święcił swoją wypowiedź na przedstawienie in-
nowacji  technologicznych związanych z gazem 
skroplonym.

KONKURENCYJNOŚĆ 
POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO 
PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO
Równolegle do sesji poświęconej LNG od-

bywało  się  spotkanie  przedstawicieli  sektora 
naftowego,  którzy  podczas  debaty  próbowali 
odpowiedzieć na pytanie  czy polski  i  europej-
ski przemysł rafineryjny jest konkurencyjny oraz 
przedstawili  nowe  inwestycje  w  branży  ropy 
i paliw.

W spotkaniu moderowanym przez redakto-
ra Michała Niewiadomskiego z Rzeczpospolitej 
wzięli udział Rafał Miland - Wiceprezes zarządu 
PERN S.A., Tomasz Olczak - Dyrektor Biura Tech-
nologii PKN Orlen S.A., Leszek Wiwała - Prezes-
-Dyrektor  Generalny  Polskiej  Organizacji  Prze-
mysłu  i Handlu Naftowego oraz prof. Krzysztof 
Biernat z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.
Tematami debaty organizowanej z pomocą 

Polskiej  Organizacji  Przemysłu  i  Handlu  Nafto-
wego  patronującej  konferencji  były  wyzwania 
stojące  obecnie  przed  polskim  i  europejskim 
przemysłem  rafineryjnym,  wpływ  europejskich 
regulacji  prawnych  na  przyszłość  sektora  naf-
towego  i  europejskie  bezpieczeństwo  energe-
tyczne,  odpowiedź  na  pytanie  jak  zachować 
konkurencyjność polskiego i europejskiego prze-
mysłu  rafineryjnego  i  branż  powiązanych  oraz 
infrastruktura  krytyczna  sektora  nafty  i  gazu: 
megainwestycje PERN oraz problem pojemności 
magazynów, terminali i rurociągów.
Prezes  POPIHN  przedstawił  europejski 

przemysł  rafineryjny  jako  bardzo  nowoczesny. 
Przez najbliższe lata paliwa na rynku będą cią-
gle  dominować  paliwa  węglowodorowe,  ale 
w perspektywie kilku najbliższych  lat mogą się 
pojawić technologie pozwalające samochodom 
elektrycznym wygrać konkurencję cenową z sa-
mochodami spalinowymi. 

Reprezentujący  PKN  Orlen  S.A.  Dyrektor 
T.  Olczak  powiedział,  że  Zakład  Produkcyjny 
w  Płocku  jest  rafinerią  połączoną  z  petroche-
mią,  dzięki  czemu możliwy  jest  bardzo  głębo-
ki  przerób  ropy  i  uzyskiwanie  wysokiej  marży 
z  tego przerobu. Program rozwoju petrochemii 
w  Orlenie  ma  kosztować  8  mld  zł.  To  będzie 
druga  petrochemia,  równa  tej  już  istniejącej. 
Planowana  jest  budowa nowych wytwórni  fe-
nolu i benzenu, gdyż istniejące wytwórnie są już 
przestarzałe  technologicznie.  Polska  importuje 
produkty  petrochemiczne  za  5  mld  zł  i  Orlen 
chce te produkty wytwarzać u siebie w perspek-
tywie 2023 r.
R.Miland-  Wiceprezes  zarządu  PERN  S.A. 

odniósł się do tematu planowanych inwestycji. 
Plan megainwestycji PERN oznacza budowę no-
wych pojemności zbiornikowych na paliwa i no-
wych rurociągów. Nowe pojemności to z jednej 
strony  zbiorniki  na  paliwa  płynne,  a  z  drugiej 
–  na  ropę  naftową.  Do  tego  dochodzą  rów-
nież rurociągi na ropę i paliwa. PERN inwestu-
je w nowe zbiorniki  ropy naftowej w Gdańsku 
obok Rafinerii Gdańskiej, budowa  już  trwa. Te 
zbiorniki mają za zadanie przyjąć ropę naftową 
importowaną  do  Polski  drogą morską  a  krajo-
wi  odbiorcy  chcą  ją  otrzymywać  nie mieszaną 
z  ropą  rosyjską  Rebco.  Budowane  są  nowe 
zbiorniki na paliwa w trzech etapach (128 tys. 
m3)  w  Koluszkach  i  Nowej Wsi Wielkiej.  Roz-
budowane  będą  4  kolejne  bazy  paliw  i  nowe 
zbiorniki będą miały 10 tys. m3 i 32 tys. m3. Bu-
dowany jest też rurociąg produktowy z Borono-
wa do bazy PKN Orlen w Trzebini o długości 100 
km. Rozbudowana będzie baza w Emilianowie 
stanowiąca  podstawę  zaopatrzenia  Warszawy 
w paliwa. 
PERN  to  nie  tylko  magazynowanie  ale 

i przesył. Kluczową sprawą jest budowa rurocią-
gu z Gdańska do Płocka, czyli drugiej nitki od-
cinka  pomorskiego.  Ogromne  znacznie  będzie 

miała  również  budowa  rurociągu  paliwowego 
z Boronowa do Trzebini, który dostarczy paliwo 
z rafinerii do Aglomeracji Śląskiej. To jeden z ob-
szarów, gdzie klienci PERN mają największy zbyt 
na paliwo. W zależności od tego jakiego rodzaju 
ropa  trafia  do  Polski,  PERN  jest  przygotowany 
by zapewnić jej elastyczny transport do rafinerii 
i zachować pełną jakość transportowanego su-
rowca.
Prof.  Krzysztof  Biernat  zwrócił  uwagę  na 

fakt,  że  paliwa  z  zawartością  składników  bio, 
wbrew ogólnej opinii,  nie są lepsze od czystych 
paliw węglowodorowych, a ciężarówki zasilane 
dieslem  są  wielokrotnie  bardziej  ekonomiczne 
niż zasilane LPG. Nowe paliwa typu drop-in są 
kilka  razy droższe od  tradycyjnych. Atakowane 
są silniki wysokoprężne jako nieekologiczne, ale 
nie pisze  się o pyłach emitowanych z klocków 
hamulcowych  i  ze  ścierających  się  opon.  A  te 
dwa źródła dają gigantyczne emisje pyłów. Sil-
nik wysokoprężny dostosowujący się do obcią-
żenia samochodu może zachować bardzo dobre 
właściwości  z  punktu  widzenia  oddziaływania 
na środowisko naturalne.
Dyrektor  T.  Olczak  pokusił  się  o  prognozę 

najbliższej  przyszłości  stojącej  przed  rynkiem 
motoryzacyjnym.  Przewiduje  on,  że  zarówno 
samochody zasilane tradycyjnymi paliwami sil-
nikowymi jak i samochody elektryczne oraz te 
zasilane wodorem będą przez jeszcze przez dłu-
gi czas współistniały na rynku, przy czym wodór 
jest ciągle paliwem drogim, wymagającym wiel-
kich nakładów.
R. Miland  zacytował  wypowiedź  Aleksan-

dra  Łukaszenki,  prezydenta  Białorusi,  że  ropa 
naftowa z Gdańska jest dla Białorusi najkorzyst-
niejsza.  Jest  to  na  razie  tylko  deklaracja  poli-
tyczna i nie ma rozmów na ten temat Białorusi 
z PERN, choć kryzysy w dostawach ropy z Rosji 
na  Białoruś  zdarzały  się  już  kilkakrotnie.  Tech-
nicznie możliwa  jest  dostawa  ropy  z  Polski  na 
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Białoruś rurociągiem „Przyjaźń”, w przeciwnym 
kierunku do dotychczasowego. 

SESJE TECHNOLOGICZNE
Tradycyjnie  już  konferencję  zakończyły  se-

sje  technologiczne: W Poszukiwaniu nowych 
technologii: NAFTA  oraz równolegle organizo-
wana sesja: W poszukiwaniu nowych techno-
logii: GAZ.

NAFTA
Panel poświęcony nafcie prowadził Mariusz 

Przybylik-  dyrektor  zarządzający  Leyton  Polska. 
W  dyskusji  wzięli  udział:  Mateusz  Wodejko- 
Wiceprezes zarządu PERN S.A., Tomasz Olczak- 
Dyrektor Biura Technologii PKN Orlen S.A., oraz 
prof. Krzysztof Biernat z Przemysłowego Instytu-
tu Motoryzacji. 
Podczas sesji dyskusja toczyła się wokół tak 

ważnych problemów sektora jak paliwa alterna-
tywne, inwestycje w automatykę i nowe rozwią-
zania proklienckie na bazach paliw. Dyskutowa-
no również o wpływie sztucznej  inteligencji na 
sektor energetyczny i projekcie Vision 2015.
Podczas  Konferencji  Nafta-Gaz-Chemia  od 

lat promowane są nowatorskie rozwiązania pre-
zentowane przez start-upy. 
Sesja  rozpoczęła  się  od  prezentacji  Prze-

mysława  Budnickiego-  Dyrektora  ds.  Strategii 
i  Sprzedaży  Spectral  Applications  Sp.  z  o.o., 
który  przedstawił    podczas  konferencji  temat: 
Rozszerzona  Efektywność  -  co  zmienia  bezpo-
średni transfer wiedzy do przestrzeni pracy użyt-
kownika  i  integracja  tych  danych  z  procesami 
zarzadzania.).  Rynek AR w 2022  r.  jest  szaco-
wany  na  18 mld  USD  tylko w  branżach  ener-
getyki  i  działalności  publicznej.  Zastosowanie 
procedury AR i okularów GE Renewable Energy 
skraca czas montażu o 34 % co może zreduko-
wać wydatki  kapitałowe w sektorze naftowym 
i gazowniczym o 20%. Technologia „rozszerza-
nej  rzeczywistości”  (AR)  pomaga  serwisantom 
samochodów bez żadnego przeszkolenia serwi-
sować nowoczesne samochody, są bowiem pro-
wadzeni instrukcjami wyświetlanymi na ekranie 
okularów WR (virtual reality).
Waldemar  Bąk  z  Vortex  Oil  Engineering 

S.A. - kolejnego strat-upu - zaprezentował  eko-
logiczną  i  energooszczędną  technologię  VOR-
TEX  zwiększającą  stopień  sczerpania  złóż  ropy 
naftowej. Technologia Vortex Oil IOR została za-
projektowana w celu radykalnego poprawienia 
wydajności  metody  zalewania  wody  stosowa-
nej w produkcji ropy. Technologia opiera się na 
nowatorskim  sposobie  formowania  strumienia 
wiru  w  rurach  wtryskowych  tuż  przed  dosta-
niem się wody do studni wtryskowych. Pomaga 
ona utrzymać niższą lepkość płynu w zbiorniku, 
zwiększyć  bieżącą  produkcję  oleju  i  zmniej-

szyć zużycie wody w zbiornikach napędzanych 
wodą.  Technologia  ta pozwala uzyskać wzrost 
sczerpania ropy naftowej o 40–70%. 
Wiceprezes  PERN  S.A.  Mateusz  Wodejko 

przedstawił rozwiązania innowacyjne na bazach 
paliw  związane  z  bezpieczeństwem  przesyłu 
produktów  rurociągami,  ich  monitorowaniem 
i zapobieganiem wyciekom węglowodorów, tak 
niebezpiecznych dla środowiska. 
Kolejnym  ważnym  tematem  poruszonym 

podczas  debaty  była  współpraca  nauka-prze-
mysł.  T.  Olczak  wspomniał  o  współpracy  PKN 
Orlen  z  jednostkami  naukowo-badawczymi. 
Przykładem  takiej  współpracy  są  innowacyjne 
rozwiązanie  jakim  są  paliwa  Efecta, wdrożone 
do sprzedaży w ub. roku. Za paliwo można za-
płacić  aplikacją  Orlen  Pay  przy  dystrybutorze, 
bez wysiadania  z  samochodu.  Inne  innowacje 
są stosowane w sterowaniu procesami techno-
logicznymi  oraz  nowymi  katalizatorami w pro-
cesach  technologicznych.  Modernizowane  są 
nawet ścieżki obchodu instalacji przez operatora 
nadzorującego instalację produkcyjną.

GAZ
Podczas  kolejnej,  prowadzonej  równole-

gle,  sesji  technologicznej:  „W  poszukiwaniu 
nowych  technologii:  GAZ”,  prowadzonej  Przez 
Agnieszkę Łakomą z centrum Idei Gospodarczo-
-Ekonomicznych wystąpili: przedstawiciel Naro-
dowego Centrum Badan i Rozwoju - Oktawian 
Makowski , Jacek Adamiak - Główny Specjalista, 
Pion  Robót  Geologicznych  z  oddziału  Geologii 
i Eksploatacji PGNiG S.A. oraz Łukasz Wyrębkie-
wicz  z  firmy GAZEX  i  Damian Wąsik,  Dyrektor 
Zarządzający Kersten Europe Sp., z o.o.
Oktawian  Makowski  z  NCBiR  przedsta-

wił  aktualny  stan  projektu  INGA  oraz  zapoznał 
uczestników  panelu  z  warunkami  jakie  należy 
spełnić by otrzymać dotację na realizację projektu 
i krokami prowadzącymi do podpisania umowy. 
Program  INGA  ,  na  który  przeznaczono  400 
mln.  złotych,  realizowany  jest  od  ponad  roku. 
W projekt zaangażowane są czołowe firmy sek-

tora gazowniczego w Polsce: Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwa S.A. i GAZ-SYSTEM S.A. 
oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR 
pełni ważna  rolę w  tym programie- wspiera go 
finansowo  jako partner  i  czuwa nad  stroną na-
ukowo-badawczą,  nie  tylko  inwestując w okre-
ślone  rozwiązania  techniczne  ale,  co  ważne, 
wspiera określone badania naukowe i inżynieryj-
ne, które zakończa się wdrożeniem produktu lub 
projektu.  Jesienią ubiegłego roku konkurs został 
rozstrzygnięty - wzięło w nim udział 65 podmio-
tów (konsorcjów - na które składały się instytucje 
naukowo-badawcze  oraz  firmy  technologiczne). 
Wnioski konkursowe opiewały na 390 mln zł. 
Jacek Adamiak reprezentujący Oddział Geo-

logii  i  Eksploatacji  PGNiG S.A.  podczas  swego 
wystąpienia odniósł się do tematu projektu GEO-
-METAN i pytań stawianych przez moderatorkę 
sesji, m.in.: dlaczego metan z pokładów węgla 
jest interesujący z punktu widzenia PGNiG S.A.; 
jakie są kolejne planowane etapy projektu GEO 
METAN i jakich efektów należy się spodziewać; 
jakie są uwarunkowania realizacji projektu; jakie 
są koszty przedsięwzięcia i budżet przeznaczony 
na odwierty oraz główne zagrożenia dla realiza-
cji tego projektu.
W  styczniu  2019  roku  Prezesi  PGNiG 

S.A  oraz  największych  spółek  węglowych:  Ja-
strzębskiej  Spółki  Węglowej,  Polskiej  Grupy 
Górniczej  oraz  Grupy  Tauron  podpisali  list  in-
tencyjny o współpracy przy projekcie GEO ME-
TAN.  Ale  praktyczne  prace  nad  tym  projektem 
zaczęły się  już dwa lata wcześniej. PGNiG S.A. 
wraz  z  Państwowym  Instytutem Geologicznym 
w  2017  roku  uruchomiło  projekt  pilotażowy 
umożliwiający  pozyskanie metanu  z  pokładów 
węgla przed ich eksploatacją. W związku z po-
zytywnymi  wynikami  testów  produkcyjnych 
w Gilowicach, planowana jest budowa Ośrodka 
Zbioru Gazu, skąd za rok metan zasili sieć gazo-
wa i trafi do odbiorców. Gaz z tych odwiertów 
już jest wykorzystywany przez Tauron. 
Każda  tego  typu  instalacja  wymaga  indy-

widualnego  podejścia  i  specjalnie  dedykowa-
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nych rozwiązań. Technologie oczyszczania gazu 
czy  ropy  ze  związków  chemicznych  są  znane, 
jednak  oczyszczanie  metanu  wydobywanego 
wprost  ze  złóż węgla ma  swoją  specyfikę,  do 
której  trzeba  przystosować  instalację  -  w  ten 
sposób często rodzą się pionierskie, prototypo-
we rozwiązania technologiczne. W ub. roku pre-
zes PGNiG S.A. Piotr Woźniak poinformował, że 
we współpracy z PIG oraz spółkami węglowymi, 
firma wytypowała  już kilkanaście  lokalizacji do 

dalszych prac służących przedeksploatacyjnemu 
odmetanowaniu  pokładów  węgla.  Na  prace 
w tym zakresie spółka chce przeznaczyć do 300 
mln  zł w najbliższych  kilku  latach,  licząc  także 
na dofinansowanie  z  funduszy  ochrony  środo-
wiska.  Planowane  są  dalsze  prace  badawcze, 
a  następnie  demonstracyjne  i  wdrożeniowe 
w ramach programu Geo-Metan.
Prezentacja  Łukasza Wyrębkiewicza  z  GA-

ZEXu dotyczyła praktycznych zastosowań syste-

mów detekcji gazu ziemnego i propanu butanu. 
Przedstawił ofertę firmy i konkretne rozwiązania 
dla  sektora  gazowniczego  jak  m.in.:  progowe 
moduły  sterujące  -  urządzenia  („Centrale”)  do 
kontroli  i zasilania detektorów progowych oraz 
do kontroli i zasilania detektorów pomiarowych 
w  standardzie  pasywnym  4-20mA  oraz  stero-
wania urządzeniami zewnętrznymi.
Sesję zakończyło wystąpienie prezentacyjne 

Damiana  Wąsika  z  Kersten  Europe  Sp.  z  o.o. 
dotyczące  łuków  giętych  indukcyjnych  do  ru-
rociągowych  systemów  przesyłowych.  Firma 
przedstawiła  swoje możliwości w  zakresie  bu-
dowy  różnego  rodzaju  rurociągów,  zbiorników 
dla przemysłu petrochemicznego oraz oferę of-
fshorową- budowa platform.
W  czasie  przerw  w  obradach  konferencji 

uczestnicy mieli możliwość kontynuowania przy 
kawie tematów poruszanych podczas sesji i roz-
mów w nieformalnej atmosferze.

ZAPRASZAMY ZA ROK. Do zobaczenia 
na NAFTA-GAZ-CHEMIA 2020, 23 września 
2020 r. 

W materiale wykorzystano informacje z re-
lacji pokonferencyjnych, opublikowanych przez  
BiznesAlert.pl oraz Przemysł Chemiczny -partne-
rów medialnych konferencji.

Kama Milewska
Zarząd Targów Warszawskich S.A.
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Czołowi europejscy 
rafinerzy w Polsce

W Warszawie w dniach 4-7 listo-
pada obradowało ponad 500 przed-
stawicieli największych rafinerii 
w Europie. Współorganizatorem i po-
mysłodawcą zaproszenia 24. edycji 
European Refining Technology Con-
ference (ERTC) do Polski jest Grupa 
LOTOS.
Polska po  raz pierwszy w historii była go-

spodarzem  tego  corocznego,  największego 
wydarzenia branży rafineryjnej na naszym kon-
tynencie. Do Warszawy przyjechali przedstawi-
ciele takich firm, jak: Grupa LOTOS, PKN ORLEN, 
Total, Shell, Repsol, MOL, OMV, BP, CEPSA, Equ-
inor,  ExxonMobil  i wielu  innych. Przybyli  także 
uczestnicy z innych obszarów świata. Konferen-
cja w ubiegłych  latach gościła m.in. w Cannes 
(2018),  Atenach  (2017),  Lizbonie  (2016),  czy 
Rzymie (2015).
– Zabiegaliśmy, aby tę konferencję zorgani-

zować w Polsce  i udało się. Polska  jest prekur-
sorem  wielu  projektów  innowacyjnych,  trzeba 
je  szeroko  prezentować.  Działania  LOTOSU  są 
tego dobrym przykładem – podkreśla Mateusz 
A.  Bonca,  prezes  Zarządu  Grupy  LOTOS  S.A., 
współorgospodarz  tegorocznej  konferencji.  – 
To  spotkanie  to  doskonała  okazja,  żeby  poka-
zać europejskiemu środowisku rafinerów nasze 
działania  na  rzecz  czystszego  środowiska  oraz 
coraz bardziej wydajnego sektora rafineryjnego. 
Konferencja to ważne miejsce, w którym mówi-
my o wprowadzanych przez nas nowoczesnych 
rozwiązaniach. To także nieocenione źródło  in-

spiracji  umożliwiające  wymianę  doświadczeń 
z kluczowymi graczami na rynku.
Głównym tematem tegorocznej konferencji 

była rola przemysłu rafineryjnego w transforma-
cji  energetycznej  oraz  gospodarka  obiegu  za-
mkniętego. Ważną  kwestią  były  również  coraz 
bardziej  restrykcyjne unijne  regulacje związane 
z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla.
Uczestnicy dyskutowali w panelach  i  pod-

czas  interaktywnych  wykładów  o  nowościach 
technologicznych  oraz  największych  wyzwa-
niach branży – o sekwestracji dwutlenku węgla, 
czyli procesie polegającym na oddzieleniu i wy-
chwyceniu  dwutlenku węgla  ze  spalin  w  celu 
ograniczenia jego emisji do atmosfery, o digita-
lizacji w przemyśle rafineryjnym, o bezemisyjnej 
produkcji wodoru  itd. Słuchacze obecni na wi-
downi wyznaczali  kierunki  dyskusji, wypełniali 
ankiety  i zadawali pytania on-line obecnym na 
scenie rozmówcom. 

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.
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