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Szanowni Czytelnicy
Ten krótki przegląd zawartości wydania 

lipcowego „Wiadomości Naftowych i Gazowni-
czych” rozpoczynam, moim zdaniem od ważne-
go artykułu w rozdziale „Wieści z polskich firm” 
pt. „Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego kraju”, którego 
autorem jest wiceprezes Zarządu Grzegorz Łapa. 
Wspomniałem – ważnego, gdyż z jednej strony 
w tym roku firma ta obchodzi swój jubileusz 
60-lecia, a z drugiej znacząco przyczyniła się do 
rozwoju infrastruktury przesyłowej, rozdzielczej, 
magazynowej (PMG) i innej jej towarzyszącej 
działalności. Artykuł ten w pewnym sensie jest 
przeglądem działalności GAZOPROJEKTU w uję-
ciu historycznym, ale również pokazuje ogrom-
ny wkład w rozwój bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Jubilatom gratuluję i życzę dalszego 
dynamicznego rozwoju.  

Wracając jednak do początkowych stron 
tego numeru to zachęcam do przeczytania ar-
tykułu autorstwa Wiesława Witka i Pawła Bu-
daka pt. „Gaz łupkowy (Shale Gas) – strategia 
dla Polski do 2025 r.”. Artykuł ten jest pewnym 
studium sytuacji bieżącej i prognozowanej 
przyszłości rozwoju, ale również prezentuje 
pewien niezależny pogląd na kwestię rozwoju 
nowej dziedziny „gazownictwa gazu łupkowe-
go” i zachęca do polemizowania na ten temat. 
Ja w tym miejscu zapraszam do prezentowania 
na łamach „Wiadomości…” odmiennych pod-
glądów albo uzupełniana tej prognozy. 

Kolejnym artykułem w tym rozdziale jest 
materiał przygotowany przez Janusza Pudło 
pt. „Techniczne aspekty prac rekunstrukcyj-
nych w odwiercie BH 10 R”. Autor przedstawia 
jakimi nowymi i trudnymi, z punktu widzenia 
technicznego robotami górniczymi - ZRG Kros-
no obecnie się zajmuje i wskazuje na pełne 
przygotowanie do tego typu prac poprzez 

posiadanie odpowiednich zasobów ludzkich 
i wiedzy technicznej. Skądinąd artykuł ten po-
kazuje również, do jakich zagadnień wracają 
firmy naftowe w swojej działalności, a jego 
uzupełnieniem jest krótki materiał podsumo-
wujący całość działań ZRG Krosno prezento-
wany w rozdziale „Wieści z polskich firm”. 

Tutaj chcę zwrócić uwagę również na 
ostatni obszerniejszy materiał pt. „Priorytety 
gazowo-naftowego dialogu UE-Rosja w okre-
sie polskiej prezydencji” – przygotowany przez 
Cezarego Szyjko. Myślę, że wiele z aspektów 
w nim poruszonych zainteresuje wszystkich 
czytelników i przybliży jedną z najważniejszych 
kwestii polskiej prezydencji w UE, czyli popra-
wy bezpieczeństwa energetycznego Europy, jak 
i wzajemnych relacji Unii Europejskiej i Rosji.

W drugiej części tego wydania „Wiadomo-
ści…” polecam również informacje z życia Sto-
warzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego, które rozpoczyna 
Biuletyn Informacyjny ZG. Tam też znaleźć 
można ilustrowane ciekawymi zdjęciami rela-
cje z wyjazdu członków Oddziału Warszawa 
II do Skandynawii oraz sprawozdanie z wy-
jazdu naukowo-technicznego członków Koło 
SITPNIG z Karlina (Oddział w Zielonej Górze) 
do Odazotowni Grodzisk i PMG Wierzchowice  
i Republiki Czeskiej. Następnie kilka krótkich 
relacjach z konferencji, którymi uzupełniona 
jest ta część oraz relacja z III Rajdu Rowerowe-
go Oddziału SITPNiG w Tarnowie. 

Na koniec życzę wszystkim naszym Czy-
telnikom i sympatykom interesującej lektury 
oraz udanych wakacyjnych wyjazdów i odpo-
czynku. 

GAZOPROJEKT był współautorem przekształce-
nia charakteru przemysłu gazowniczego z lokalno-
komunalnego w znaczący element sektora paliwowo 
– energetycznego poprzez projektowe przygotowa-
nie inwestycji, w tym m.in. około 20 tys. km gazo-
ciągów przesyłowych, ponad 60 tys. km sieci roz-
dzielczych, 8 Podziemnych Magazynów Gazu, KRIO 
Odolanów. Jednym z największych wyzwań dla biu-
ra była budowa Systemu Gazociągów Tranzytowych 
z tłoczniami i infrastrukturą towarzyszącą.

Więcej na str. 23
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Gaz łupkowy (Shale Gas) – strategia 
dla Polski do 2025 r.

Wiesław Witek

Streszczenie
W artykule przedstawiono scenariusz 

rozwoju projektu poszukiwania i przyszłej 
eksploatacji gazu łupkowego w Polsce na tle 
uwarunkowań technicznych, środowiskowych 
oraz ekonomicznych. Scenariusz ten określono 
w perspektywie do roku 2025, a więc w czasie, 
kiedy realne wydobycie i dystrybucja gazu łup-
kowego staną się możliwe biorąc pod uwagę 
szereg uwarunkowań rynkowych a nawet po-
litycznych. Należy zaznaczyć, że proponowana 
strategia stanowi niezależny pogląd FK WES 
na kwestie, wokół których toczy się w Polsce 
aktualnie dyskusja nie tylko polityczna ale rów-
nież merytoryczna. Głównym nurtem tej dys-
kusji jest kwestia czy Polska może się stać nie 
tylko niezależnym producentem gazu ziemne-
go, ale również graczem na rynku gazu biorąc 
pod uwagę potencjalne zasoby i możliwości 
wydobywcze.

Informacje zawarte w niniejszym artykule 
oparte są na materiałach archiwalnych PIG, jak 
również na opracowaniu Departamentu Energii 
Rządu USA. Może wydawać się, że artykuł pro-
wokuje do bardziej krytycznej i otwartej dyskusji 
środowiska specjalistów, tzn. geologów, wiert-
ników i naftowców, wokół problemów gazu 
łupkowego w Polsce, ale jeżeli merytoryczna 
i otwarta dyskusja będzie wynikiem tego ar-
tykułu to cel, jaki stawia sobie FK WES będzie 
spełniony.

Gaz łupkowy jest nie tylko wielką szansą 
dla Polski, ale przede wszystkim jest bezcennym 
skarbem narodowym, który może stać się kołem 
napędowym polskiej gospodarki tak jak kiedyś 
ropa naftowa na Morzu Północnym stała się na-
pędem dla gospodarki norweskiej.

1. Trochę historii
Aktualnie w Polsce toczy się dyskusja na 

temat potencjalnych możliwości Polski w wydo-
byciu gazu ziemnego, w tym głównie gazu z łup-
ków paleozoicznych dolnego syluru i ordowiku.

Głównymi pytaniami, jakie pojawiają się 
w prasie, jak również wśród specjalistów są 

Paweł Budak

m.in.:
• Czy gaz łupkowy w Polsce w ogóle ist-

nieje?
• Ile tego gazu Polska posiada, tzn. czy 

możemy być niezależni od importu?
• Czy konkurencja na rynku gazu pozwoli 

na ekonomiczną eksploatację gazu łup-
kowego?

• Czy istnieją ograniczenia techniczno-śro-
dowiskowe, które mogą uniemożliwić 
poszukiwanie, a następnie eksploatację 
gazu z łupków sylursko-ordowickich?

Pytań jest o wiele więcej, o czym świadczy 
liczba artykułów, jakie ukazują się w prasie pol-
skiej i zagranicznej na ten temat.

Podstawowym pytaniem postawionym po-
wyżej jest oczywiście pytanie dotyczące obecno-
ści gazu w łupkach oraz ewentualnych zasobów 
tego gazu. Nie jest żadną tajemnicą, że w ot-
worach wierconych na przestrzeni ostatnich 40 
lat w Basenach Bałtyckim, Podlaskim i Lubelskim 
przewiercano utwory dolnego paleozoiku, czyli 
syluru i ordowiku, tak na lądzie jak i na Morzu 
Bałtyckim. Układ udzielonych koncesji poszu-
kiwawczych na terenie tych basenów przed-
stawiono na rys. nr 1. Szacuje się, że w sumie 
odwiercono ponad 50 otworów, które wykazy-
wały stosowne zgazowanie notowane wówczas 
przy pomocy dość prymitywnej techniki (lampa 
Wood’a) z uwagi na brak odpowiedniej apara-
tury tzw. mud logging, którą używa się aktual-
nie powszechnie w trakcie wiercenia otworów 
poszukiwawczych w Polsce.

Zgazowania notowane w otworach, szcze-
gólnie tzw. IG, wierconych na zlecenie Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego przez firmy 
polskie, w tym PG Warszawa oraz firmy Poszu-
kiwania Nafty i Gazu Jasło, Kraków, Piła i Wo-
łomin były często opróbowane tzw. Rurowymi 
Próbnikami Złoża, nie mniej jednak wynik tych 
opróbowań był raczej negatywny w tym sensie, 
że badanie stwierdzało obecność gazu nato-
miast nie uzyskiwano tzw. przemysłowego przy-
pływu do próbnika. Brak takiego przypływu był 
oczywisty z uwagi na bardzo niskie właściwości 

Rys.1. Mapa koncesji na poszukiwanie „shale gas”
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kolektorskie łupków (porowatość i przepuszczal-
ność). W tym czasie nie znano technologii szcze-
linowania w odniesieniu do skały łupkowej, jak 
również nie wymyślono jeszcze tej technologii, 
w związku z czym trudno było mówić o efektach 
dopływu gazu ze złoża. Dla historycznego przy-
pomnienia jako bardzo dobry przykład istnienia 
zgazowania notowanego w łupkach sylurskich 
i ordowickich można podać otwór Łopiennik IG-
1 wiercony w latach 70-tych przez PG Warsza-
wa w Basenie Lubelskim.

Wiedza na temat gazonośności łupków 
dolnego paleozoiku w Polsce była i jest. Nie ma 
więc dylematu czy łupki zawierają gaz czy go nie 
zawierają. W tym miejscu należy jednoznacznie 
stwierdzić i przeciąć wszelkie spekulacje.

„Polska jest zagłębiem gazowym biorąc 
pod uwagę zasoby gazu zawarte w utworach 
dolnego paleozoiku”.

Jakie są zasoby tego gazu okaże się to 
w ciągu najbliższych 5 - 10 lat.

Dla potwierdzenia powyższych stwierdzeń 
należy w tym miejscu wskazać na wiele źródeł 
tak polskich (głównie PIG) jak i zagranicznych. 
Jednych z najważniejszych jest raport Departa-
mentu Energii Rządu USA z kwietnia 2011 p.t. ” 
WORLD SHALE GAS RESOURCES: An Initial As-
sesment of 14 Regions Outside the United Sta-
tes”. W raporcie tym podano m.in. podstawowe 
dane i aktualne fakty dotyczące problemów 
związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego 
w Polsce, w tym prognozy dotyczące zasobów 
„in-situ” tzw. ryzykownych, jak również za-
sobów również ryzykownych, ale technicznie 
wydobywalnych. Nie będę odnosił się do tych 
liczb, ponieważ są one niewyobrażalne, nato-
miast można stwierdzić, że gdyby nawet po-
dzielić te liczby przez 10 to byłyby to wartości 
bardzo duże.

Raport, o którym powyżej mowa oparty jest 
przede wszystkim na informacjach zawartych 
w artykułach napisanych przez polskich specja-
listów geologów, geofizyków i innych publiko-
wanych w znanych wydawnictwach naukowych 
i popularno-naukowych. Niektóre publikacje 
datowane są nawet na styczeń 1998 r. (Journal 
of Petroleum Geology 21, 1).

Reasumując, wiedza na temat istnienia 
gazu łupkowego w Polsce ma już dobre kil-
kadziesiąt lat, ale podobnie jak w USA długo 
nie była spożytkowana ze względów czysto 
technicznych (technologia udostępniania gazu 
– szczelinowanie).

2. Problemy techniczno-środowiskowe
2.1. Wiercenie za gazem konwencjonalnym 
a niekonwencjonalnym – różnice 

Mówiąc o gazie konwencjonalnym mówimy 
o gazie wydobywanym ze złóż mających dobre 

albo bardzo dobre właściwości kolektorskie, tzn. 
przepuszczalność i porowatość. Są to najczęściej 
utwory piaskowcowe lub węglanowe typu po-
rowego lub szczelinowe.

Gaz łupkowy określany jest jako gaz niekon-
wencjonalny ze względu na sposób kumulacji 
w skale macierzystej jaką są mułowce, pospo-
licie zwane łupkami. W związku z tym istnieją 
zasadnicze różnice w technice poszukiwania 
i udostępniania gazu biorąc pod uwagę te dwa 
ośrodki skalne.

Poszukiwanie złóż konwencjonalnych reali-
zowane jest zasadniczo otworami pionowymi, 
aczkolwiek możliwe jest również stosowanie 
otworów poziomych lub wielopoziomowych 
w zależności od struktury, miąższości i wielkości 
złoża oraz tektoniki. Poszukiwanie i rozwierca-
nie złóż gazu łupkowego może być oczywiście 
również realizowane otworami pionowymi , ale 
dla uzyskania dobrego efektu ekonomicznego 
udostępnienie złóż otworami poziomymi jest 
jedynym racjonalnym rozwiązaniem.

Wiercenia poziome muszą być prowadzone 
grupowo, czyli innymi słowy z jednego placu 
wykonuje się kilka a nawet kilkanaście otworów 
poziomych. Liczba otworów z jednego placu, 
tzw. PAD DRILLING, zależy od struktury złoża 
oraz jego głębokości zalegania. Na rys. nr 2 
a, b, c przedstawiono typowy układ otworów 
poziomych w systemie Pad Drilling, jaki może 
mieć zastosowanie na złożach gazu łupkowego 
w Polsce. Układ taki wyróżnia się szczególnie 
tym, że azymut odcinka poziomego otworu 
musi być ukierunkowany prostopadle do po-
tencjalnych szczelin, które powstaną w procesie 
szczelinowania skały lub innymi słowy zgodnie 
z kierunkiem najmniejszych naprężeń głównych 
górotworu.

Druga zasadnicza różnica polega na tym, że 
odcinek złożowy otworu wierconego w łupkach 
(pionowy lub poziomy) musi być perforowany 
i szczelinowany z zastosowaniem specjalnych 
płynów szczelinujących o zróżnicowanym che-
mizmie w zależności od składu mineralogiczne-
go łupków, a szczeliny muszą być podsadzane 
piaskiem o wyselekcjonowanej granulacji.

W tym miejscu należy nadmienić, że zło-
ża konwencjonalne też podlegają zabiegom 
szczelinowania, ale technologia stosowana 
w tym wypadku jest odmienna w stosunku 
do szczelinowania łupków (ilość i rodzaj wtła-
czanego płynu). W przypadku szczelinowania 
łupków ilość płynu szczelinującego zastosowa-
nego w otworze poziomym o długości odcinka 
poziomego ok. 1500 m może wynosić nawet 
50 000 m3. Mówimy wtedy o tzw. Massive 
Frac, czyli zmasowanym szczelinowaniu. Czę-
sto wywołanie efektu powstania szczeliny 
wymaga tłoczenia płynu pod ciśnieniem po-
nad 1000 bar, co w powiązaniu z wydatkiem 
tłoczenia na poziomie 10 -15 m3/min wymaga 
stosowania agregatów pompowych o mocy 
nawet 20 000 KM.

Ponadto na etapie eksploatacji złóż gazu 
łupkowego może zachodzić potrzeba zapusz-
czenia rurek wydobywczych 2 3/8” lub 2 7/8” 
w przypadku zawadniania się złoża w czasie 
jego eksploatacji. Zapuszczenie takich rurek musi 
odbywać się pod ciśnieniem przy zastosowaniu 
jednostki Snubbing Unit (SU). Można oczywiście 
zastosować CT bez użycia SU, ale wymaga to 
specjalnego zagłowiczenia oraz jest technologią 
droższą. Może być stosowana na etapie testów 
produkcyjnych.

Wydaje się, że fakty te w sposób bardzo 
poglądowy uwidaczniają różnice technologicz-
ne i logistyczne pomiędzy dwoma sposobami 
udostępniania gazu.Rys. 2a. Schemat wiercenia grupowego 7 otworów z placu

Rys. 2b. Schemat wiercenia grupowego 
7 otworów z placu

Rys. 2c. Schemat wiercenia grupowego 
7 – 9 otworów z placu
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2.2. Konstrukcja otworu za gazem łupkowym
Konstrukcje otworu dla udostępnienia gazu 

łupkowego są porównywalne do konstruk-
cji otworów konwencjonalnych powszechnie 
stosowanych w pracach poszukiwawczych 
za gazem i ropą naftową, z małymi wyjątka-
mi. W tym wypadku do wyjątków tych należy 
sposób uzbrojenia kolumny rur produkcyjnych 
5” lub 5 ½” pod kątem zabiegu selektywnego 
szczelinowania i wywołania otworu. Typowa 
konstrukcja otworu poziomego dla gazu łupko-
wego przedstawiona jest na rys. nr 3 i składa się 
z następujących kolumn rur:

Schemat Nr 1:
• kolumna wstępna – 20” lub 18 5/8” – ok. 

50 m c.d.w.
• kolumna prowadnikowa – 13 3/8” – ok. 500 

– 1000 m c.d.w. (w zależności od rejonu)
• kolumna techniczna – 9 5/8” – ok. 1500 –  

2500 m (strop syluru) c.n.z. w zależności od 
rejonu

• kolumna produkcyjna – 5” lub 5 ½” o dłu-
gości 4000 – 6000 m z odcinkiem pozio-
mym od 1000 – 2500 m c.n.z. w zależności 
od rejonu

Alternatywnym rozwiązaniem konstrukcji 
otworu może być schemat zarurowania przed-
stawiony na rys. nr 4, który składa się z nastę-
pujących kolumn rur:

Schemat Nr 2:
• kolumna wstępna – 18 5/8” lub 16” ok. 50 

m c.d.w.

• kolumna prowadnikowa – 10 ¾” ok. 500 
– 1000 m c.d.w. ( w zależności od rejonu)

• kolumna techniczna – 7 5/8” ok. 1500 
– 2500 m (strop syluru) c.n.z. w zależności 
od rejonu

• kolumna produkcyjna – 5” lub 4 ½” o dłu-
gości 4000 – 6000 m z odcinkiem pozio-
mym od 1000 – 2500 m c.n.z. w zależności 
od rejonu.

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że schemat za-
rurowania nr 2 może być stosowany wyłącznie 
wtedy, kiedy będzie zagwarantowana stabilność 
ścian otworu (brak sypania łupków syluru gór-
nego). Z kolei schemat nr 1 pozwala na zastoso-
wanie kolumny awaryjnej 7 5/8” i zarurowanie 
otworu rurami produkcyjnymi o średnicy nawet 
5 1/2”. Warunkiem oczywiście jest zastosowa-
nie rur 7 5/8” typu bezłączkowego, tzw. Integral 
Connection, na przykład FJL lub Hydril.

2.3. Konstrukcja i wielkość placu pod 
wiercenie grupowe

Jak już wskazano w rozdziale 2.1 rozwier-
canie złoża z gazem łupkowym odbywa się wy-
łącznie otworami poziomymi rozmieszczonymi 
w różnych formach na jednym placu tzw. Pad 
Drilling. System rozmieszczenia otworów można 
przyrównać do grilla i stąd można spotkać w li-
teraturze nazwę system grillowy.

Biorąc pod uwagę schemat rozmieszczenia 
otworów na rysunku nr 2 a,b,c można założyć 
odwiercenie dla jakiegokolwiek rejonu gazu 
łupkowego w Polsce minimum 7 otworów po-
ziomych, w tym jednego z nich jako otworu pio-

nowego-badawczego z możliwością wykonania 
operacji SideTrack, czyli zbaczania i odwiercenia 
odcinka poziomego.

Wielkość placu pod wiercenie grupowe jest 
istotna z dwóch względów:

a/ wielkości urządzenia wiertniczego,
b/ skali prowadzonych zabiegów szczelino-

wania.

2.3.1. Wielkość urządzenia wiertniczego
Zakładając konstrukcje otworów wg zapro-

ponowanych schematów nr 1 i 2 należy założyć, 
że główne wymagania dotyczące urządzenia 
wiertniczego powinny być następujące:

• Typ urządzenia, rodzaj napędu – kro-
czące, elektr. system VFD z możliwością 
podłączenia do sieci zawodowej

• Moc wyciągu – 1500 lub 2000 KM
• Max. udźwig na haku – 350 lub 450 Ton
• Ilość i moc hydrauliczna pomp płuczko-

wych – 3 szt. każda min. 1600 KM
• Pojemność systemu płuczkowego – min. 

250 m3 + 150 m3 zapas
• Top Drive - moment i udżwig, rodzaj na-

pędu – 75 kNm.500 Ton, elektryczny
• Klucz Rougneck, moment max. – 108 

kNm, 3 ½”- 9 ½”
• Poziom hałasu – max. 80/50 dBA-1/50 

m od źródła
• Systemy sterowania i kontroli – Soft Tor-

que + Soft Pump system
• Prewentery, rozmiar, klasa ciśnienia – 13 

5/8” x 70 MPa
• Diverter (w rejonach nierozpoznanych) 

– 21 ¾”x 14 MPa – uniwersalny

Rys. 3. Schemat konstrukcji otworu nr 1 Rys. 4. Schemat konstrukcji otworu nr 2
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• Choke manifold, rozmiar, klasa ciśnienia  
– 4 1/16” x 70 MPa

• Przewód wiertniczy, rozmiar, klasa – 5” 
i 3 ½” – S-135

• Pełny certyfikat ATEX i świadectwo zgod-
ności z przepisami UE

• Wiek urządzenia – nowe lub nie starsze 
niż 5 lat

2.3.2. Skala prowadzonych zabiegów 
szczelinowania

Zabiegi szczelinowania dla otworów po-
ziomych, szczególnie z odcinkami poziomymi 
o długości ponad 2000 m, będą wymagać 
wykonania zbiorników na zgromadzenie wody 
o pojemności nawet 70 000 m3. Taka pojem-
ność zbiornika dyktuje zarazem zajęcie określo-
nego placu poza obszarem, jaki jest niezbędny 
do postawienia i przesuwania urządzenia wiert-
niczego. Innym wyznacznikiem wielkości placu 
pod wiercenie grupowe – Pad Drilling – będzie 
ilość urządzeń technologicznych zgromadzonych 
jednorazowo na placu do wykonania zabiegu 
szczelinowania.

Biorąc pod uwagę czynniki, o których mowa 
w w/w punktach oraz względy bezpieczeństwa 
dla swobodnego i bezkolizyjnego poruszania 
się jednostek transportowych na placu należy 
założyć, że średnia minimalna wielkość obszaru 
dla wiercenia zbiorowego 7 otworów z jednego 
placu powinna wynosić ok. 35 000 m2 plus dro-
gi dojazdowe do placu. Jeżeli uwzględnimy fakt, 
że w/w wielkość placu dzieli się na 7 otworów, 
to średnia wielkość placu/1 otwór wynosi ok. 
5 000 m2.

Dla tej klasy urządzenia j.w. średnia wiel-
kość placu przy wierceniu pojedynczego otworu 
wynosi ok. 15 000 m2, a więc średnio wypada 
3-krotnie więcej na otwór niż przy wierceniu 
grupowym. Inaczej rzecz ujmując można stwier-
dzić, że przy pojedynczych otworach wierconych 
z różnych placów sumaryczna wielkość tych pla-
ców wynosiłaby:
S = 7 x 15 000 = 105 000 m2 ≥≥ 35 000 m2

Prawdopodobnie koszty jednostkowe wy-
konania placu/1 otwór będą rozkładać się po-
dobnie. W takiej sytuacji komentarze na temat 
nadmiernej wielkości placu oraz kosztów jego 
przygotowania nie mają uzasadnienia.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, w tym 
środowiskowe (o czym będzie mowa w dalszych 
rozdziałach niniejszego artykułu) rozsądnym wy-
daje się konstrukcja placu wyłożonego asfaltem 
zamiast płytami betonowymi, tym bardziej, że 
plac taki będzie użytkowany przez okres eksplo-
atacji otworów, tzn. minimum 15 lat. Nie bez 
znaczenia będzie również fakt, że po zakończe-
niu eksploatacji i likwidacji otworów plac może 
stanowić infrastrukturę dla innej działalności, 

np. handlowej, mając już podłączoną wodę 
i kanalizację dla kontroli odpadów po szczeli-
nowaniu.

Wydaje się, że przy dalszym rozwoju wier-
ceń grupowych za gazem łupkowym w Polsce 
należałoby wprowadzić wymóg prawny bu-
dowy placów pod zbiorowe wiercenia oparte 
na konstrukcji pokrytej asfaltem, odpowiednio 
uszczelnione i skanalizowane. Takie rozwiązanie 
z pewnością zabezpieczyłoby środowisko od 
ewentualnych skażeń, jak również wytrąciłoby 
argumenty różnych grup ekologicznych o zagro-
żeniu środowiska.

2.3.3. Problemy środowiskowe
Głównym problemem podnoszonym w ca-

łej dyskusji na temat wydobywania gazu łup-
kowego w Polsce i nie tylko, ponieważ w Unii 
Europejskiej i aktualnie w USA i Kanadzie także, 
jest skażenie środowiska i krajobrazu. Polska jak 
wiadomo objęta jest tzw. programem Natura 
2000, który wyklucza prowadzenie działalności 
i jakichkolwiek inwestycji na obszarach objętych 
tym programem. Do takich działalności zalicza 
się również poszukiwanie i eksploatacja gazu 
łupkowego.

Innym zagadnieniem jest dewastacja kra-
jobrazu poprzez budowę placów do wierceń 
grupowych, każdy o powierzchni minimum 
35 000 m2 wraz ze zbiornikami na wodę do 
szczelinowania. Place te muszą być finalnie 
zlikwidowane a ich stan musi być taki sam jak 
ustalono pierwotnie w momencie przekazania. 
Nie mniej jednak trzeba zakładać, że okres 15 
lat jest to minimalny czas, kiedy taka infrastruk-
tura musi istnieć i ewentualnie „drażnić oko” 
otoczenia. Jest to problem wyłącznie estetyczny, 
ale tylko czasowo.

Inną obawą dotyczącą środowiska jest jego 
skażenie cieczami używanymi do szczelinowa-
nia. Jest to z założenia nieprawda, ponieważ:

a) Stosowane dodatki chemiczne do czystej 
wody muszą spełniać określone normy 
środowiskowe, określone w ustawach 
i są to środki na ogół powszechnie stoso-
wane w przemyśle spożywczym, kosme-
tycznym, a nawet w produkcji środków 
czystości i żywności.

b) Łupki podlegające szczelinowaniu za-
legają na ogół bardzo głęboko, poniżej 
2 500 m i są uszczelnione przez zaruro-
wanie i cementowanie. Po operacji ruro-
wania i cementowania wykonywane są 
próby ciśnieniowe, które muszą potwier-
dzić absolutną integralność konstrukcji 
otworu.

Pozytywny test ciśnieniowy kolumny pro-
dukcyjnej wyklucza jakiekolwiek przedostanie 
się płynu szczelinującego i gazu do warstw 
zawodnionych leżących powyżej, które i tak są 

dodatkowo uszczelnione zacementowanymi do 
wierzchu innymi kolumnami rur okładzinowych.

W artykule [2] w sposób jasny i rzeczowy 
omówiono problemy środowiskowe związane 
z aspektem poszukiwania i eksploatacji gazu 
łupkowego. Istotnym zagadnieniem dotyczącym 
kwestii środowiskowych, o czym nie ma mowy 
w w/w publikacji, jest wykonywanie zabiegów 
szczelinowania w taki sposób, że:

a) gwarantują ZERO zanieczyszczenia pla-
cu i otoczenia – oznacza to, że „każda 
kropla płynu” (z małą przesadą), który 
będzie oddawany przez otwór po zabie-
gu szczelinowania będzie musiała być 
gromadzona w szczelnym zbiorniku,

b) płyn, który będzie gromadzony po za-
biegu szczelinowania musi być płynem 
wielokrotnego użycia aż do momentu, 
kiedy traci swoje właściwości technolo-
giczne.

Praktycznie rzecz biorąc płyn do szczelino-
wania powinien być w ciągłym obiegu zamknię-
tym aż do praktycznie ostatniej „kropli”. Ewen-
tualne resztki lub faza stała powinna podlegać 
utylizacji lub takiej neutralizacji, aby odpowia-
dały polskim normom dozwolonego zanieczysz-
czenia. W praktyce potwierdza się, że ok. 20- 
25 % całkowitej objętości zatłaczanego płynu 
powraca po zabiegu szczelinowania, a więc 
istnieje realna szansa kontroli i bilansowania 
objętości, jaka znajduje się w obiegu. Wydaje 
się, że istotną rolę w tym zakresie mogą odegrać 
przepisy środowiskowe oraz procedury kontrol-
ne, które powinny obowiązywać w udzielanych 
pozwoleniach na składowanie odpadów oraz 
opiniach OUG.

Istotną kwestią, którą warto w tym miej-
scu podnieść i postulować, byłaby zmiana 
przepisów ustawowych dotyczących podmio-
towości w zakresie udzielania zezwoleń na 
składowanie odpadów, jak również wymagań 
dotyczących monitorowania składowisk. Obo-
wiązek uzyskania zezwoleń na składowanie 
odpadów powinien zostać przeniesiony na 
przedsiębiorcę, czyli właściciela koncesji 
poszukiwawczej lub eksploatacyjnej, a nie 
jak dotychczas należeć do kontraktora, czyli 
podmiotu wykonującego roboty geologicz-
ne. Zmieniłoby to w istotny sposób kwestie 
odpowiedzialności za gospodarkę odpadami, 
wskazując jednoznacznie na podmiot, który 
jest beneficjentem czerpiącym zyski z eksplo-
atacji gazu łupkowego i nie tylko. W praktyce 
kontraktor wiertniczy uczestniczy wyłącznie 
w procesie wiercenia otworu, natomiast ope-
racje udostępniania otworu (perforacja, szcze-
linowanie, wywołanie produkcji, testy i pro-
dukcja) realizowane są przez inne podmioty 
pod nadzorem operatora. 



7(�59)/20��
lipiec

�

3. Ile jest gazu do wydobycia 
z łupków?

Jak już nadmieniono powyżej, wielkość 
zasobów gazu łupkowego w Polsce określona 
w opracowaniu [1] pozwala na pełne zabezpie-
czenie energetyczne tego surowca bez importu, 
mając na względzie dalszy wzrost zużycia gazu 
nawet na przestrzeni 50 lat. Należy pamiętać, 
że w USA boom na „shale gas” rozpoczął się 
ok. 10 lat temu. W 2000 roku USA były im-
porterem gazu „netto”, a w ciągu 10 lat stały 
się potencjalnym jego eksporterem. Znamienny 
jest fakt, że wzrost wydobycia gazu łupkowego 
w USA podyktowany był nie tylko konsumpcją, 
ale przede wszystkim ceną pozyskiwania gazu 
i ceną detaliczną na rynku. Rynek amerykański 
jest absolutnie rynkiem uwolnionym, jeżeli cho-
dzi o obrót paliwami, w tym gazem ziemnym, 
stąd też produkcja gazu łupkowego w ciągu 10 
lat osiągnęła poziom ok. 120 mld m3, co sta-
nowi ponad 20 % całkowitej konsumpcji gazu 
w USA.

Powstaje pytanie czy taki sam scenariusz 
będzie miał miejsce w Polsce. Z pewnością moż-
na stwierdzić, że taki scenariusz w Polsce jest 
niemożliwy z kilku względów.

a) Gospodarka polska wciąż opiera się na 
energii z węgla kamiennego i brunatnego.

b) Przemysł gazowy w Polsce jest praktycz-
nie zmonopolizowany, co stworzy natu-
ralne bariery do dynamicznego wzrostu 
wydobycia gazu łupkowego do poziomu 
niwelującego kompletnie import gazu 
z Rosji (przynajmniej do roku 2025).

c) Gaz łupkowy należy traktować jak dobry 
„depozyt bankowy”, który może być za-
wsze podjęty na wypadek wystąpienia 
problemów ekonomicznych i politycz-
nych - globalnie jak i w Polsce.

d) W Polsce scenariusz swobodnego nie-
kontrolowanego wzrostu wydobycia 
„gazu łupkowego” jest niewskazany do 
momentu uzyskania takiego obrazu na 
rynku wydobycia i obrotu gazem w Eu-
ropie, który pozwoli na odegranie przez 
Polskę roli „rozdającego karty”, a nie 
roli biernego uczestnika tej gry. Według 
opinii FK WES takim granicznym rokiem 
może być rok 2025. Do tego czasu 
wszystko powinno być w miarę jasne, 
tzn. jaki dalszy scenariusz jest najlepszy 
dla interesów Polski.

Jaki więc scenariusz – strategia dla Polski 
byłaby optymalnym rozwiązaniem?

Analizując dotychczasowe informacje doty-
czące gazu łupkowego, tak z rynku amerykań-
skiego jak również europejskiego i polskiego, FK 
WES rozważa następujący scenariusz rozwoju 
wydarzeń:

A. Okres do 2015 r.- jest to okres wypeł-
niania zobowiązań koncesyjnych przez podmio-
ty, które posiadają koncesje poszukiwawcze na 
eksploracje gazu łupkowego na terenie Polski. 
W okresie tym koncesjobiorcy muszą wykonać 
określony plan badawczy polegający na wyko-
naniu badań sejsmicznych i reinterpretacji do-
tychczasowych, jak również odwiercenie okre-
ślonych w koncesji liczby otworów – pionowych 
i poziomych. Biorąc pod uwagę liczbę wydanych 
koncesji należy zakładać, że do roku 2015 zo-
stanie odwierconych w Polsce ok. 100 otworów 
poszukiwawczo-badawczych dla sporządzenia 
planów wierceń eksploatacyjnych i budowy 
Zakładów Górniczych dla eksploatacji gazu łup-
kowego. Oczywistym jest, że dalszy plan dzia-
łań w tym zakresie będzie wymagał uzyskania 
Koncesji Eksploatacyjnych, które w zasadniczy 
sposób różnią się od Koncesji Poszukiwawczych 
udzielanych praktycznie na 5 lat.

B. Okres do 2025 r. – jest to okres wzmo-
żonych prac polegających na opracowaniu 
dokumentacji złóż, tzw. PZZ, rozwoju wierceń 
eksploatacyjnych, zagospodarowaniu złóż oraz 
budowy systemu dodatkowych rurociągów dys-
trybucyjnych w obrębie istniejących obszarów 
koncesyjnych. Prognoza FK WES w tym wypad-
ku zakłada odwiercenie takiej ilości otworów, 
aby w roku 2025 produkcja gazu łupkowego 
wynosiła ok. 5 – 6 mld m3.
Może rodzić się pytanie, dlaczego taka liczba?

Zakładając wydobycie gazu na poziomie jak 
wskazano powyżej należy brać szereg uwarun-
kowań a mianowicie:

- poziom wydobycia węgla kamiennego 
i brunatnego w Polsce

- poziom zakontraktowanego gazu ziem-
nego z importu - głównie z Rosji

- poszukiwania gazu konwencjonalnego, 
szczególnie w utworach czerwonego 
spągowca i nowych strukturach w Kar-
patach, a w związku z tym możliwość 
udokumentowania nowych złóż 

- powstanie portu LNG na Bałtyku
- pozyskiwanie gazu na koncesjach zagra-

nicznych PGNiG SA
- uwarunkowania polityczne, w tym poli-

tyka energetyczna UE
- stopień liberalizacji rynku gazowego 

w Polsce w odniesieniu do jego dostępu, 
innymi słowy demonopolizacja dystrybu-
cji gazu

- poziom cen gazu na rynkach światowych 
w aspekcie opłacalności wydobycia gazu 
łupkowego

Wychodząc z założenia, że w/w czynniki 
będą istotne w okresie, nazwijmy to przejścio-
wym, do roku 2025, to należy przyjąć ostrożny 
scenariusz wydobycia, co w opinii FK WES stano-

wi poziom ok. 5-6 mld m3 gazu rocznie. Ilość ta 
może być traktowana jako element dywersyfika-
cji zaopatrzenia Polski w gaz, a więc w pierwszej 
kolejności ograniczenie importu gazu z Rosji. Tak 
ostrożna kalkulacja poziomu pozyskiwania gazu 
łupkowego w czasie może być dobrym „poligo-
nem doświadczalnym” jak posterować wydoby-
cie gazu na kolejne 25-50 lat.

3.1. Liczba odwierconych otworów
Dla określenia liczby odwierconych otwo-

rów do roku 2025 roku należy przyjąć pewne 
założenie:

a) Średnie – dzienne wydobycie – na prze-
strzeni 10 lat (2015-2025) z 7 otworów 
poziomych odwierconych w systemie 
grupowym, jak pokazano na rys. 2 
– 1 000 000 m3 gazu/dobę

b) Roczne wydobycie z 7 otworów – śred-
nio 300 000 000 m3/rocznie

c) Zakładając wydobycie na poziomie 5 – 6 
mld m3 gazu rocznie, to:

 liczba otworów do odwiercenia wynosi:
 6 000 000 000 ÷ 300 000 000 = 20 

wierceń grupowych
 20 x 7 = 140 otworów
d) Powierzchnia placów pod wiercenie 140 

otworów:
 20 x 35 000 m2 = 700 000 m2 (na tere-

nie całego kraju)
Jest to scenariusz bardzo optymistyczny. 

Biorąc pod uwagę scenariusz mniej optymi-
styczny można założyć odwiercenie podwójnej 
liczby otworów, tzn. 280, co w skali Polski nie 
stanowi oszałamiającej liczby biorąc pod uwagę 
wielkość powierzchni terenu, jaki musi być wy-
łączony pod place na wiercenia grupowe. Gene-
ralnie mówiąc o ilości odwierconych otworów 
należy mieć na uwadze otwory czynne, które 
będą w ciągłej eksploatacji na przestrzeni 10 lat 
zakładając wydobycie gazu łupkowego na po-
ziomie j.w., czyli 6 mld m3 średnio rocznie. 

Zaproponowane założenia oraz kalkulacje 
powinny spełnić oczekiwania i zaplanować 
nowy scenariusz na kolejne lata. Zaproponowa-
ny scenariusz bierze pod uwagę wiele aspektów 
pozytywnych i negatywnych, które mogą poja-
wić się po drodze.

Jedną z istotnych kwestii może okazać 
się problem ze zbytem gazu łupkowego, je-
żeli uwzględni się aktualną sytuację rynkową 
w UE oraz w Polsce, jak również wiele aspek-
tów prawnych, które wynikną prawdopodobnie 
w chwili kiedy dojdzie do budowy Zakładów 
Górniczych eksploatujących gaz oraz możliwości 
dystrybucyjnych tego gazu.

Mając na uwadze ilość odwiertów, które 
mogą być odwiercone na przestrzeni do roku 
2025 należy mieć na uwadze również 100 ot-
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worów odwierconych w ramach zobowiązań 
wynikających z koncesji poszukiwawczych oraz 
dodatkową produkcję gazu, jeżeli z otworów 
tych odwiercone będą dodatkowo odcinki po-
ziome. Taka możliwość zawsze istnieje tym 
bardziej, że planowanie wykonania pionowych 
otworów badawczych uwzględnia odwiercenie 
kolejnych otworów poziomych z tego samego 
placu. Reasumując można założyć, że całkowita 
liczba odwiertów poszukiwawczo-eksploata-
cyjnych, jakie mogą być odwiercone za gazem 
łupkowym do roku 2025, osiągnie liczbę ok. 
400 do 600 zakładając utrzymanie wydobycia 
na stałym poziomie rzędu 5 – 6 mld m3 gazu 
rocznie. 

Maksymalna liczba 600 otworów uwzględ-
nia ewentualne przestoje technologiczne, jak 
również szybki stopień zczerpania w początko-
wej fazie wydobycia i utrzymującego się PLATEU 
na stosunkowo niskim poziomie przez ¾ czasu 
produkcyjnego ze złoża.

4. Złoża gazu łupkowego – swoiste 
PMG

Inżynieria złożowa w odniesieniu do gazu 
łupkowego jest odmienna w porównaniu 
z problemami złożowymi, z jakimi mamy do czy-
nienia w eksploatacji złóż konwencjonalnych. 
Złoża gazu łupkowego mogą być eksploatowa-
ne z przerwami bez żadnych konsekwencji co 
do wydajności lub zmian fizyko-chemicznych 
jakie mogą mieć miejsce w złożach konwencjo-
nalnych. Z faktu tego wypływa bardzo istotny 
wniosek, a mianowicie:

Złoża gazu łupkowego mogą stano-
wić swoiste PMG, tym bardziej, że potencjał 
oddawania 7 otworów może wynosić min. 
1 000 000 m3 gazu (jak podano powyżej). Moż-
na łatwo wyobrazić sobie rozmieszczenie takich 
magazynów w obrębie dużych aglomeracji, ta-
kich jak Warszawa, Trójmiasto, Lublin lub inne 
bardziej odległe od złóż gazu łupkowego. Na 
rys. 5 przedstawiono aktualną sieć rurociągów 
gazowych w Polsce na tle koncesji udzielonych 
na poszukiwania gazu łupkowego. Z mapy tej 
wynika szereg ciekawych spostrzeżeń, a mia-
nowicie:

a) w obrębie głównego obszaru koncesyj-
nego dla gazu łupkowego od Gdańska 
aż do Lublina i dalej do granicy z Ukra-
iną infrastruktura linii gazowniczych, tak 
tranzytowych jak dystrybucyjnych, jest 
bardzo słabo rozwinięta;

b) na obszarze tym brak jest jakichkolwiek 
PMG oraz struktur złożowych, które sta-
nowiłyby podstawę do tworzenia takich 
magazynów.

Zdaniem FK WES koncepcja tworzenia re-
gionalnych magazynów gazu na bazie złóż gazu 

łupkowego dla potrzeb nawet dużych obszarów 
samorządowych może być jedną z opcji wyko-
rzystywania zasobów i stanowić czynnik bez-
pieczeństwa energetycznego. Budowa nowych 
sieci przesyłu gazu na obszarach występowania 
złóż gazu łupkowego, jak również moderniza-
cja starych linii, może stanowić istotny czynnik 
rozwoju i wzrostu wydobycia gazu w Polsce nie 
mówiąc już o umożliwieniu dystrybucji gazu 
łupkowego w ogóle. Brak odpowiedniej infra-
struktury sieciowej czy brak możliwości magazy-
nowania gazu staje się czynnikiem hamującym 
rozwój wydobycia i może mieć istotny wpływ 
na koszty pozyskiwania tego gazu w związku 
z kosztami przesyłu.

Gazownicze Spółki Dystrybucyjne – te już 
istniejące, jak również nowe, jakie niewątpliwie 
będą się tworzyć, gdy zajdzie potrzeba sprzedaży 
gazu łupkowego – muszą wyciągać z tego faktu 
wnioski już dzisiaj i być przygotowane do zago-
spodarowania dodatkowych ilości gazu z obsza-
rów nieposiadających żadnej struktury sieciowej 
gazociągów. Według opinii FK WES kwestie te 
będą mieć niemały wpływ na ceny gazu notowa-
ne na tzw. głowicy, czyli w otworze.

5. Jaka cena gazu łupkowego?
Jaka więc powinna być cena gazu łupkowe-

go na tzw. głowicy, aby cały interes zaczął się 
opłacać i rozwijać?

Odpowiedź może być tylko jedna – konku-
rencyjna i jak najniższa.

Według analiz FK WES cena gazu łupkowego 
na głowicy – zakładając parametry wydajności 
i czas eksploatacji siedmiu otworów (wiercenia 
grupowe) min. 15 lat – nie powinna przekra-
czać kwoty 250 $/1000 m3.W miarę wzrostu 
wydobycia gazu łupkowego i zmiany struktury 
pozyskiwania gazu w Polsce (w tym głównie 
ograniczenie importu z Rosji) cena ta powinna 
spadać nawet do 200 $/1000 m3. Cena ta oczy-
wiście będzie związana z kosztami pozyskiwania 
gazu, a więc z kosztami wierceń, szczelinowa-
nia, utrzymania otworów na ruchu w trakcie eks-
ploatacji i w końcu z kosztami przesyłu z głowicy 
do odbiorcy. Dzisiaj wiadomym jest, że koszty 
pozyskiwania 1000 m3 gazu łupkowego nie 
będą małe, ale z pewnością będą konkurencyjne 
w porównaniu z cenami gazu z importu.

Koszty wiercenia otworów stanowią po-
ważną kwotę wydatków, ale w miarę rozwoju 
wierceń grupowych i ich odpowiedniego zor-
ganizowania logistycznego koszty te mogą być 
porównywalne do kosztów poszukiwań gazu 
konwencjonalnego. W Polsce koszty otworu 
poszukiwawczego za gazem konwencjonalnym, 
czy to na Niżu Polskim (utwory cechsztynu) 
czy w Karpatach, są również bardzo wysokie. 
Można nawet stwierdzić, że są porównywalne 
z kosztami wiercenia otworów poziomych za 
gazem łupkowym.

Konstrukcje otworów za gazem łupkowym 
są prostsze w porównaniu z konstrukcją otwo-
ru wierconego np. na Niżu Polskim, a poziom 

Rys. 5. Mapa udzielonych koncesji na poszukiwanie „shale gas” wraz z istniejącą siecią gazociągów
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zagrożeń jest nieporównywalny (H2S, ciężkie 
płuczki, skomplikowane i kosztowne uzbrojenie 
wgłębne otworów). Nie bez znaczenia jest fakt, 
że wiercenia za gazem łupkowym są wiercenia-
mi tzw. grupowymi, a więc jednostkowe koszty 
logistyczne, płuczki, transportu, dostaw wody 
i elektryczności są z pewnością o wiele niższe 
w porównaniu z wierceniem pojedynczych ot-
worów na większym obszarze. Nie można więc 
zakładać a priori, że koszty pozyskiwania gazu 
łupkowego w Polsce będą wyższe niż gazu 
konwencjonalnego. Jednocześnie nie możemy 
tych kosztów porównywać do kosztów, jakie są 
ponoszone w USA z uwagi na różne uwarun-
kowania.

6. Aspekty organizacyjno-prawne
Rozpoczęcie procesu pozyskiwania gazu 

łupkowego w Polsce wywołało wśród potencjal-
nych inwestorów szereg perturbacji i niepokoi, 
począwszy od momentu uzyskiwania koncesji 
poszukiwawczych. Szczególną barierą było brak 
zrozumienia specyfiki polskiego prawa geolo-
gicznego i górniczego (PGG) w odniesieniu do 
kwestii ruchu zakładu i wymagań bezpieczeń-
stwa tego ruchu, ratownictwa górniczego oraz 
uprawnień osób dozoru górniczego. W dużym 
stopniu kwestie te zostały uregulowane i pod-
legały harmonizacji z prawem unijnym, a od-
powiednie regulacje znalazły się w stosownych 
Dyrektywach Unijnych dotyczących przemysłu 
wydobywczego. Drugą istotną sferą prawną 
oprócz PGG są ustawy i przepisy wykonaw-
cze dotyczące kwestii środowiskowych, w tym 
głównie gospodarowanie odpadami wytwarza-
nymi w trakcie wiercenia i eksploatacji otworów. 
Nie bez znaczenia są również kwestie związane 
z użyciem materiałów strzałowych używanych 
do perforacji rur, jak również sposób obchodze-
nia się z materiałami promieniotwórczymi.

Wszystkie przepisy, o których tutaj mowa 
dotyczą serwisów, które uczestniczą w procesie 
wiercenia otworu za gazem łupkowym, a mia-
nowicie:

- serwisu wiertniczego (urządzenie wiert-
nicze)

- serwisu cementacyjnego
- serwisu płuczkowego
- mud loggingu
- geofizyki
- serwisu kierunkowego
- CT
- serwisu perforacyjnego
- serwisu logistycznego
- serwisu prac przygotowawczych
Znamiennym jest, że jak do tej pory Inwe-

storzy zagraniczni w małym stopniu korzystają 
z usług serwisowych, jakie mogą być dostarcza-
ne przez firmy krajowe. W tym miejscu należy 

poważnie zastanowić się dlaczego tak się dzie-
je. Do głównych czynników odpowiedzialnych 
za ten stan można by zaliczyć:

- nieznajomość polskich przepisów prawa 
(KRZ, Plan Ruchu, Ruch Zakładu),

- brak doświadczenia we współpracy pod-
miotów zagranicznych z firmami polski-
mi,

- braki w komunikacji szczególnie w języku 
angielskim,

- niekonkurencyjne ceny usług w porów-
naniu z firmami serwisowymi zagranicz-
nymi,

- brak niektórych usług w kraju szczegól-
nie w zakresie geofizyki, mud loggingu,

- zbyt mała wydajność, niewłaściwa orga-
nizacja pracy,

- przestarzały system pracy – brak do-
świadczeń z systemem Daily Rate,

- brak systemów HSE i nadzoru bezpie-
czeństwa ze strony kontraktora, 

- brak nowoczesnego sprzętu, w tym no-
wej generacji urządzeń wiertniczych.

Rozwój poszukiwań gazu łupkowego 
w Polsce w najbliższych latach z pewnością wy-
musi pewne działania i zmiany na rynku usług 
serwisowych. Zmiany te będą dotyczyć:

- organizacji poszczególnych serwisów,
- struktury własnościowej poszczególnych 

spółek,
- modernizacji i zakupu nowego sprzętu,
- szkolenia personelu, w tym porozumie-

wania się w języku angielskim,
- wzrostu wydajności i efektywności w za-

kresie świadczonych usług,
- obniżenia cen na usługi serwisowe zbli-

żone do cen konkurencji.
Aby tego dokonać potrzebne są duże 

zmiany strukturalne w obrębie polskich firm 
serwisowych tak, aby firmy te mogły się rów-
nocześnie rozwijać i stanowić konkurencję dla 
firm zagranicznych, które nieuchronnie pojawią 
się na rynku polskim. W szczególności mowa 
tutaj o firmach zarejestrowanych na obszarze 
UE, jak również o firmach amerykańskich czy 
kanadyjskich.

Ochrona rynku polskiego przed konkuren-
cją z obszaru Unii skończyła się z chwilą, gdy 
Polska stała się pełnoprawnym członkiem UE 
oraz w momencie, kiedy zaakceptowała prawo 
unijne przez wdrożenie stosownych Dyrektyw. 
Konkurencja i liberalizacja rynku w UE sprawiły, 
że polskie firmy serwisowe zostały w pewnym 
stopniu obnażone i po długim okresie po ostat-
niej modernizacji technicznej, jaka miała miej-
sce w latach 90. dzięki funduszom uzyskanym 
z Banku Światowego, przyszedł czas na kolejną 
modernizację nie tylko techniczną, ale przede 
wszystkim strukturalną.

Utrzymanie pewnych instytucji prawnych 
w polskim systemie, takich jak KRZ, Ruch Zakła-
du czy też Plan Ruchu, daje pewne priorytety 
polskim firmom serwisowym, ale tylko do czasu. 
Jeżeli podmioty zagraniczne (serwisy) rozwiążą 
te dylematy prawne w Polsce, to w pewnym 
momencie opanują rynek usług i wyeliminują 
drogą i mało efektywną konkurencję. Problem 
w tym, aby w tej walce konkurencyjnej na rynku 
poszukiwań gazu łupkowego w Polsce rodzime 
firmy skorzystały najwięcej. Przecież są u siebie 
i to powinien być ich atut.

Ostatnią kwestią prawną, która pozostała 
do poruszenia w tym artykule, i na którą FK WES 
pragnie zwrócić szczególną uwagę, jest sprawa 
przyszłościowego udzielania Koncesji Eksploata-
cyjnych na obszarach, gdzie udokumentowano 
zasoby gazu i zamierza się podjąć regularną 
eksploatację w ramach zorganizowanego Ru-
chu Zakładu Górniczego. Do istotnych kwestii 
w tym zakresie można by zaliczyć rozważenie 
wprowadzenia w (PGG) i ustawach tzw. śro-
dowiskowych nowych uregulowań prawnych 
dotyczących:

- gospodarowania zasobami gazu łupko-
wego

- wprowadzenia tzw. progów wydobyw-
czych, np.: rocznie 2 mld m3 z danej 
koncesji

- rozważenie zmiany opłat eksploatacyj-
nych idących w kierunku aktywizacji śro-
dowisk samorządowych i modernizacji 
infrastruktury obszarów szczególnie nie-
doinwestowanych (obszar Lubelszczyzny, 
Pomorza i Mazowsza)

- stworzenie odpisów na Państwowy Fun-
dusz Rozwoju innych dziedzin w zakresie 
energetyki, np. od każdego 1 m3 wydo-
bytego gazu 1 grosz

- stworzenie funduszu renowacji i rewa-
loryzacji naturalnego środowiska dla 
obszarów eksploatacyjnych znajdujących 
się w sąsiedztwie terenów Natura 2000 

- wspomagania inicjatyw tworzenia pod-
miotów mieszanych (polsko-zagranicz-
nych) zajmujących się eksploatacją gazu 
łupkowego tak w zakresie Ruchu Zakładu 
Górniczego, jak również dystrybucji gazu

- wprowadzenie przepisów środowisko-
wych dot. budowy odpowiednich pla-
ców pod wiercenia grupowe, a potem 
pod zabiegi szczelinowania i eksploatacji 
(wielkość, izolacja, monitoring zanie-
czyszczeń, wyłożenie asfaltem, pełna 
kanalizacja, gromadzenie ścieków z opa-
dów atmosferycznych i ewentualnych 
wycieków w trakcie zabiegu szczelino-
wania lub eksploatacji)

- wprowadzenie nowych zasad rejestracji 
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i bilansowania odpadów przez przedsię-
biorcę, a nie jak dotychczas przez wyko-
nawcę robót geologicznych

- utrzymanie i podniesienie rangi instytucji 
KRZ wypełnianej wyłącznie przez obywa-
teli polskich lub biegle posługujących się 
językiem polskim i angielskim – zatwier-
dzenia KRZ powinny być uznawane na 
podstawie decyzji prezesa WUG 

- Plany Ruchu oraz Ruch Zakładu powinien 
tworzyć przedsiębiorca mający w swojej 
strukturze podstawowe piony nadzoru 
i zarządzania, w tym KRZ lub działać na 
podstawie powiernictwa z firmami ser-
wisowymi świadczącymi usługi wypeł-
niania roli w/w instytucji

- urealnienie zasad i przepisów dotyczących 
sprawowania funkcji Ratownictwa Gór-
niczego przez dopuszczenie podmiotów 
działających na terenie UE, ale przy ścisłej 
współpracy z organizacjami polskimi

- wprowadzenie zasad HSE, w tym nowej 
organizacji nadzoru bezpieczeństwa pro-
wadzonego przez służby BHP – wprowa-
dzenie instytucji tzw. Safety Officer

- określenie zasad prawnej odpowiedzial-
ności pomiędzy KRZ a przedsiębiorcą do 
czasu zmian organizacyjno-prawnych 
w tym zakresie jak zaproponowano po-
wyżej.

7. Strategia w liczbach
Z powyższej analizy można sporządzić 

pewną statystykę podstawowych danych dają-
cych wyobrażenie o skali zadań i kosztów, jakie 
należy brać pod uwagę zakładając strategię do 
roku 2025. Będą to oczywiście szacunki oparte 
na założeniach, jakie zostały powyżej omówio-
ne. Z pobieżnej i bardzo konserwatywnej anali-
zy kosztów wynika, że opłacalność projektu nie 
ulega wątpliwości. Jeżeli z kosztów wynika, że 
cena gazu łupkowego na głowicy może kształ-
tować się na poziomie 200 $, to cena detaliczna 
u odbiorcy nie powinna przekraczać 250 $ netto 
za 1000 m3 gazu. Biorąc pod uwagę aktualne 
ceny jakie obowiązują na rynku (Polska, UE) 
powyższa cena staje się bardzo konkurencyjna 
w stosunku do gazu z importu. 

8. Podsumowanie
Poddany pod dyskusję materiał zawarty 

w niniejszym artykule stanowi udział FK WES 
jako podmiotu niezależnego w dyskusji, która 
toczy się dzisiaj w Polsce na temat gazu łupkowe-
go. W artykule zaprezentowano pewne poglądy 
i opinie, które dla jednych mogą być dyskusyjne 
a dla drugich wręcz nie do przyjęcia. Nie ukrywa-
my, że artykuł stanowi swoistą prowokację, ale 
pojętą w dobrym tego słowa znaczeniu.

Perspektywa czasowa określana na rok 
2025 wydaje się bardzo odległa, ale trzeba zda-
wać sobie sprawę z faktu, że to nie jest długi 
okres czasowy, gdy mówimy o takiej skali prob-
lemów i zagadnień prawnych. Dla FK WES rok 
2025 jest rokiem szczególnym, w którym, mam 
nadzieję, pozwoli mi los na weryfikację założeń 
i opinii w artykule opisanych. Przepraszam za 
ten osobisty wątek w artykule technicznym, ale 
w tym momencie zagrała struna patriotyczna 
a do tego nafciarska. Chciałbym, aby moje na-
dzieje i oceny wyrażone w niniejszym artykule 
sprawdziły się nawet w części, a może przeros-
ną nasze wyobrażenia?

Czas da na to pytanie częściową odpowiedź 
już niedługo - myślę, że za ok. 5 lat.

Literatura wykorzystana:
1. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 

14 Regions Outside the United States. US Department 
of Energy Washington DC, April 2011 - Poland V

2. Jan Macuda, Piotr Marchel: Oddziaływanie prac 
wiertniczych na środowisko przy poszukiwaniu gazu 
łupkowego w Polsce. Referat – Kwartalnik Tom 28. 
Zeszyt 1-2, 2011 AGH Kraków – Wiertnictwo-Nafta-
Gaz. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

3. Materiały niepublikowane WUG
4. PPG i rozporządzenia
5. Materiały archiwalne FK WES - niepublikowane.
6. Rzeczpospolita – Wydanie czwartek 16 czerwca 2011 

Strony A15 i B3
7. Analiza biznesowa koncepcji konsolidacji spółek 

poszukiwania nafty i gazu oraz Spółek serwisowych 
– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – Opra-
cowanie F5 Konsulting Frąckowiak i Wspólnicy przy 

Poziom wydobycia gazu (średnio rocznie) 6 mld m3

Całkowita ilość gazu wydobyta do roku 2025 60 mld m3

Średnia cena gazu na głowicy za 1000 m3 w PLZ 500 plz
Średnia cena gazu na głowicy za 1000 m3 – w USD ($) ok. 200 $
Liczba odwierconych otworów (pionowych i poziomych łącznie) 600
Liczba urządzeń wiertniczych klasy jak wskazano w 2.3.1 minimum 15
Liczba placów tzw. Pad Drilling 90
Powierzchnia zajęta pod wiercenie grupowe minimum 315 ha
Ilość odpadów do zagospodarowania (stałe i płynne – bez wody szczelinującej) 2 mln m3

Ilość wody do szczelinowania (średnio na otwór 20 000 m3) 12 mln m3 
Ilość wody szczelinującej do utylizacji (po szczelinowaniu) 2 mln m3

Koszty wiercenia bez szczelinowania 21 mld plz
Koszty przygotowania placów (wersja asfaltowa) 270 mln plz
Koszty perforacji, szczelinowania i wywołania otworów 2 mld plz
Koszty dodatkowych badań sejsmicznych 1 mld plz
Inne koszty (ogólne) 1 mld plz

Razem koszty szacunkowe projektu (netto): ok. 30 mld zł

Tabela 1. Zestawienie podstawowych danych dotyczących projektu wydobycia gazu 
łupkowego w Polsce do roku 2025 r. według FK WES

Uwaga: Stały poziom kosztów liczony według cen z 2011 r. (do roku 2025). Koszty uwzględniają cenę wody do 
szczelinowania i utylizację odpadów. Koszty nie uwzględniają rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji pola

współpracy Firmy Konsultingowej WES. Poznań, 
Wrzesień 2007 rok

8. Materiały zawarte na stronach internetowych Mini-
sterstwa Środowiska, Gaz-System

Dr inż. Wiesław Witek
Absolwent AGH oraz Uniwersytetu Rze-
szowskiego (mgr prawa). Pracownik FM-
WiG GLINIK w Gorlicach, PG i PRWiG 
Warszawa, PGNiG S.A. oraz INVEST-
GAS SA na stanowisku specjalisty i Gł. 
Inż. ds. wierceń i Dyrektora ds. PMG. 
W latach 1977 – 1992 praca na kontrak-
tach zagranicznych obejmujących wierce-
nia i rekonstrukcje głębokich otworów dla 
firm Mobil,OXY,AGIP,PETROFINA MEW. 
Aktualnie właściciel Firmy Konsultingowej 
WES wykonującej prace na rzecz przemy-
słu naftowego.

Współpraca:

Mgr inż. Paweł Budak
Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowe-
go AGH. Kierownik Zakładu Inżynierii Naf-
towej Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie. 
Zajmuje się realizacją prac naukowych i na-
ukowo-badawczych, głównie z zakresu in-
żynierii złożowej, wiertnictwa i eksploatacji 
podziemnych magazynów gazu w kawer-
nach solnych oraz tworzeniem oprogra-
mowania na potrzeby przemysłu nafto-
wego i gazowniczego. Autor i współautor 
szeregu opracowań, publikacji, patentów 
oraz oprogramowania komputerowego.
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Artykuł ten został napisany na podstawie 
referatu „Rekonstrukcja zlikwidowanych od-
wiertów na złożach PMG” J. Roicki, W. Stępień 
– ZRG Krosno ,L. Skovron, M. Prokop – RWE GS 
Tranovice wygłoszonego na XII Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowo-Technicznej zorgani-
zowanej przez Zakład Robót Górniczych Krosno 
Sp. z o.o. oraz SITPNiG O/KROSNO na terenie 
Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Techniczne aspekty prac rekunstrukcyjnych 
w odwiercie BH 10 R

Janusz Pudło 

Prezentacja referatu przez Wiesława Stępnia podczas XII 
Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej. 
Fot. Arch. ZRG Krosno.

Niewłaściwie zlikwidowane odwierty, 
zwłaszcza odwierty gazowe, mogą stwarzać 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowi-
ska. W myśl przepisów prawa górniczego i geo-
logicznego, takie odwierty należy zlikwidować 

powtórnie. Relikwidacja odwiertów wymaga 
znacznych nakładów finansowych i nie zawsze 
daje gwarancję powodzenia. W wielu przy-
padkach zły stan techniczny lub nieskuteczna 
likwidacja odwiertów gazowych są przyczyną 
dyskwalifikacji wyeksploatowanych złóż plano-
wanych do budowy poziemnych magazynów 
gazu. Taki przypadek miał miejsce na złożu 
Roztoki.

Podobny dylemat mieli geolodzy z Podziem-
nego Magazynu Gazu Tranovice w Republice 
Czeskiej należącego do firmy RWE Trans Gas 
Czechy.  Nieskutecznie zlikwidowane kilkadzie-
siąt lat temu odwierty stawiały pod znakiem 
zapytania rozbudowę PMG Tranovice na starej 
części złoża Zuków. Służby geologiczno-tech-
niczne PMG  Tranovice opracowały śmiałą kon-
cepcję zrekonstruowania tych odwiertów i włą-
czenia ich w system pracy PMG. 

 Planowane rekonstrukcje miały na celu li-
kwidację migracji gazu i przystosowanie odwier-
tów do pracy w systemie PMG przez usunięcie 
starych kolumn rur okładzinowych, zarurowanie 
i zacementowanie nowych rur, odtworzenie 
uzbrojenia napowierzchniowego, poszerzenie 
horyzontu magazynowego, zafiltrowanie i wy-
konanie obsypki żwirowej „gravel pack”.

Do rekonstrukcji wytypowano 5 odwier-
tów. Odwierty te były zlikwidowane w różnych 
okresach czasu. W każdym z nich stwierdzono 
migrację gazu w przestrzeniach międzyruro-
wych i to zarówno gazów płytkich jak i gazu 
złożowego z horyzontu przeznaczonego do 
magazynowania gazu. W danych źródłowych 
o stanie technicznym odwiertów brakowało 
wielu informacji. 

Zarówno stan techniczny odwiertów, ską-
pość informacji o ich historii technicznej jak 

Schemat otworu BH-10R przed wykonaniem rekonstrukcji
Wylot zlikwidowanego otworu BH10 
Fot. arch. RWE Trans Gas – M. Prokop
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i planowany zakres prac stawiał przed poten-
cjalnymi wykonawcami bardzo duże wymaga-
nia oraz stwarzał wysoki stopień ryzyka.

Tego bardzo skomplikowanego zadania 
podjęli się specjaliści z ZRG Krosno. Rozpoczę-
cie prac poprzedziło kilka narad technicznych  
ze specjalistami z RWE Transgas, KAC Hodo-
nin, Geofizyka Ostrava, Unigeo Ostrava, PSPW 
Krosno. W wyniku tych spotkań ustalono nie-
zbędne dla powodzenia wykonania prac zasady 
współpracy, rodzaje narzędzi, receptury cieczy 
roboczych, sposoby ochrony horyzontu maga-
zynowego, wykonania cementowania kolumn 
rur okładzinowych. Na wniosek specjalistów 
z ZRG Krosno przedstawiciele nadzoru z PMG 
Tranovice  zadecydowali o przyjęciu droższego 
wariantu cementowania kolumn rur okładzino-
wych z zastosowaniem pakerów zewnętrznych 
na rury okładzinowe External Casing Packer  
firmy Baker, co jak pokazała przyszłość było 
jedną z kluczowych spraw decydującą o powo-
dzeniu prac. 

Pierwszym odwiertem przeznaczonym do 
rekonstrukcji był najtrudniejszy odwiert BH10R, 
odwiercony udarowo w roku 1916, a zlikwi-
dowany w latach 60. ubiegłego stulecia. Fakt, 
że był to odwiert udarowy stwarzał dodatko-
we komplikacje przy wykonaniu rekonstrukcji. 
Musieliśmy wykonać i przygotować nietypowe 
rozmiary specjalnych narzędzi oraz przyjąć, za 
względu na brak danych o odwiercie, najbar-
dziej prawdopodobną koncepcją prac.

Rekonstrukcja odwiertu miała być przepro-
wadzona w dwóch głównych etapach.

Etap I likwidacja starego wyposażenia od-
wiertu przez:

– zwiercenie korków cementowych,
– zwiercenie i usunięcie kolumn rur okła-

dzinowych  (5”, 6”, 7”, 8”, 9 ¼”).
Etap II odtworzenie odwiertu i przystoso-

wanie do pracy w systemie PMG przez:
– zarurowanie rur 9 5/8” i 7” i ich skutecz-

ne cementowanie,
– poszerzenie interwału odwiertu pod rura-

mi okładzinowymi do średnicy 280 mm
– zapuszczenie filtra i wykonanie obsypki 

piaskowej.
Zwiercanie rur wykonywano wspólnie ze 

specjalistami z firmy Baker Oil Tools, która do-
starczała niezbędne narzędzia do wykonania 
tych prac. 

W trakcie udrażniania odwiertu pojawiły się 
problemy związane z występowaniem płytkich 
gazów i ich migracją. Utrudniało to uzyskanie 
równowagi ciśnień w odwiercie co powodowało 
niestabilność ścian odwiertu, która skutkowała sy-
paniem i tworzeniem się kawern. Problemom tym 
przeciwdziałano wykonując stabilizujące odwiert 
korki cementowe, które następnie zwiercono. 

Bardzo ważną sprawą był też odpowied-
ni dobór cieczy roboczych i szybka reakcja na 
zmienną sytuację w odwiercie. Te problemy 
udawało się mam rozwiązywać na bieżąco 
dzięki znakomitej współpracy ze specjalistami 
z PSPW Krosno.

Prace rozpoczęliśmy od zwiercenia rur okła-
dzinowych 5” do głębokości 67 m, wykonaliśmy 
korek cementowy 70 – 102m oraz badania 

Schemat otworu BH-10R - planowane prace

geofizycznne stwierdzające rury 7” w głębokości 
60,7m. Następnie zwierciliśmy rury 5” do głę-
bokości 83 m oraz rury 7” do głębokości 61,6 m

Po zwierceniu rur okładzinowych 7”, wy-
konaliśmy szablonowanie odwiertu i badania 
geofizyczne stwierdzające wierzch kolumny rur 
12” w głębokości 46 m. 

W celu próby wyciągnięcia kolumny rur 12”   
oczyściliśmy wnętrze rur  frezem czołowym 150 

Urządzenie do rekonstrukcji ZRG Krosno przy pracach na PMG w Czechach. Fot. W. Rojek – arch. ZRG Krosno
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mm do głębokości 112,7 m a następnie frezem 
czołowym 286 mm do głębokości 102,2 m oraz 
frezem czołowym 153 mm do głębokości 119,6 
m. Niestety próba wyciągnięcia kolumny rur 12”  
zakończyła się niepowodzeniem.

Po analizie sytuacji w odwiercie doszliśmy 
do wniosku, że jesteśmy poza odwiertem. Przy-
stąpiliśmy do likwidacji skrzywienia przez prze-
robienie odwiertu frezem stożkowym 95 mm do 
głębokości 147 m i wykonanie korka cemento-
wego 41,5 – 147 a następnie zwiercenie korka 

i zawiercenie pionowego odcinka  sztywnym ze-
stawem z gryzerami 216 mm i frezem silverback 
216 mm od głębokości 41,5 do 148 m z ciągłym 
pomiarem krzywizny. Dzięki temu uzyskaliśmy 
na spodzie odchylenie od pionu 0,60 i z powro-
tem  byliśmy w  odwiercie .

Następnie oczyściliśmy odwiert frezem stoż-
kowym 237 mm od 230 do 262 m i zwiercili-
śmy rury okładzinowe 10 ½” frezem stożkowym 
240 mm i piranią 278 mm do głębokości 262,2. 
W ostatniej fazie prac zwierciliśmy rur okładzino-
wych 8” od 396,8 do głębokości 440 m z uży-
ciem taper mill 184 mm i pilot mill 250 mm.

Pomimo tych komplikacji udrożniono od-
wiert, zarurowano rurami 9 5/8” do głęboko-
ści 230 m i zacementowano. Uzyskano w ten 
sposób stabilność górnej części odwiertu. Na-
stępnie usunięto z odwiertu pozostałe rury 
okładzinowe, zapuszczono i zacementowano 
rury 7” z zastosowaniem External Casing Packer 
firmy Baker dla zlikwidowania migracji płytkich 
gazów. Dla uniknięcia penetracji strefy złożowej 
przez cement podczas cementowania zastoso-
wano dla ochrony korki żelowe. Po zarurowaniu 
do głębokości 341 m rurami 7” udrożniono od-
wiert do spodu, zapuszczono filtry i wykonano 
obsypkę piaskową „gravel pack”. Wylot odwier-
tu uzbrojono w głowicę eksploatacyjną ZUN 
Naftomet Krosno. 

Odwiert BH-10R okazał się najbardziej 
skomplikowanym technicznie odwiertem na 
złożu Żukowice. 

Nietypowe rozmiary rur okładzinowych 
wymuszały dobór narzędzi i osprzętu indywidu-
alnie do  każdej średnicy rur na bieżąco w zależ-
ności od sytuacji.  

Dodatkowe problemy, które występowały 
podczas zwiercania rur okładzinowych spowo-

dowane były:
– innymi średnicami i głębokościami ko-

lumn rur niż to wynikało z dokumentacji  
odwiertu,

– obracaniem się rur, 
– niecentrycznym ustawieniem poszcze-

gólnych kolumn. 
– migracjami „płytkich gazów” w prze-

strzeniach miedzyrurowych
– niestabilnością ścian odwiertu
Dzięki doświadczeniu zdobytemu przy jego 

rekonstrukcji mogliśmy skutecznie i z sukcesem wy-
konać trudne prace w pozostałych odwiertach.

Podobne prace wykonane zostały z powo-
dzeniem w pozostałych czterech odwiertach. 
Każdy z tych odwiertów ze względu na stan 
techniczny, warunki złożowe  wymagał od wy-
konawców szczególnego podejścia.

W tym miejscu zobowiązany jestem pod-
kreślić znakomitą współpracę naszych specja-
listów ze specjalistami nadzoru inwestorskiego 
RWE GS Tranovice i z wysokiej klasy fachowcami 
z czeskich, niemieckich i polskich firm wykonaw-
czych KAC Hodonin, Geofizyka Ostrava, Unigeo 
Ostrava, Baker Celle, Smith Celle i PSPW Krosno, 
oraz wysoki profesjonalizm załóg rekonstrukcyj-
nych, serwisowych i geofizycznych z tych firm. 

Ta dobra współpraca owocuje dalszymi 
wspólnymi pracami zarówno w Czeskiej Repub-
lice, jak i w Polsce.

Po realizacji tego kontaktu mamy pełną sa-
tysfakcję z dobrze wykonanej roboty.

Janusz Pudło 
ZRG Krosno

Informacja dla autorów publikujących 
w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych”

Wszystkie dostarczane materiały przeznaczone do druku powinny być w formie elektro-
nicznej, przesłane na adres redakcji na CD, wraz z wydrukiem. Materiały do 1O MB mogą 
być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja@wnig.pl jednakże au-
tor musi dostarczyć dodatkowo wydruk. Każdy autor wraz z tekstem, który jest jego autor-
stwa, przesyła swoje zdjęcie. Tekst powinien zawierać krótki tytuł oddający prezentowaną 
treść. Pod nim imię (a) nazwisko(a) autora (ów), adres, e-mail. Tekst nie powinien przekra-
czać 10 stron A-4 wraz z grafiką i spisem cytowanych w tekście pozycji literatury. Zaleca 
się stosowanie czcionki Times New Roman 12 pt i podwójny odstęp między wierszami. 
Wszystkie przeznaczone do zamieszczania w tekście rysunki, zdjęcia, itp. powinny być cy-
towane jako figury. Figury numerowane w osobnych plikach (wykonane w Corel Draw 7-9 
lub jako JPG lub TIFF 300 DPI) z zaznaczeniem w tekście miejsc ich umieszczenia. Podpisy 
pod figurami na końcu tekstu. Spis literatury powinien zawierać imię i nazwisko autora, rok 
publikacji, tytuł, wydawcę i strony.

WNiG znajdują się w wykazie czasopism punktowanych MNiSz.W. Za opublikowany 
artykuł naukowy w WNiG, autor otrzymuje 2 punkty.

Schemat wyposażenia odwiertu po rekonstrukcji
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Priorytety gazowo-naftowego dialogu 
UE-Rosja w okresie polskiej prezydencji

Cezary Tomasz Szyjko

1 stycznia 2009 r. Rosja kolejny raz zakrę-
ciła kurek z gazem na Ukrainę. Decyzja ta była 
skutkiem braku porozumienia dotyczącego cen 
surowca. W wyniku kryzysu Rosja wstrzymała 
dostawy błękitnego paliwa aż do 10 państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Bułga-
ria, Czechy, Francja, Grecja, Słowacja, Słowenia, 
Rumunia, Węgry i Włochy) oraz Bośni i Herce-
gowiny, Chorwacji, Macedonii, Mołdawii, Serbii. 
Ograniczenia objęły również Polskę, gdzie dosta-
wy z Rosji spadły o 70 proc.1 Aby w przyszłości 
uniknąć podobnych sytuacji kryzysowych Pań-
stwa Członkowskie UE planują wspólne działa-
nia w celu stworzenia bezpiecznych i pewnych 
tras dostaw surowców energetycznych.2 Czy 
polska prezydencja w UE mogłaby przyczynić 
się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
Europy i nadać nowy wymiar unijno-rosyjskiemu 
dialogowi energetycznemu?

Wprowadzenie
Wkrótce po upadku Związku Radzieckiego 

przedsiębiorstwa europejskie dokonały znacz-

nych inwestycji w rosyjskim sektorze energe-
tycznym.3 Obecnie to rosyjskie przedsiębiorstwa 
energetyczne inwestują coraz więcej na terenie 
UE. Relacje z Federacją Rosyjską są kluczowym 
elementem polityki zewnętrznej UE w aspekcie 
polityki energetycznej i surowców energetycz-
nych.4 Dwustronne stosunki charakteryzują się 
współzależnością dotyczącą podaży, popytu, 
inwestycji i wiedzy specjalistycznej. Zużycie ropy 
naftowej i gazu w Europie gwałtownie wzrosło 
na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Od po-
czątku lat sześćdziesiątych głównym źródłem 
energii w gospodarkach europejskich była ropa 
naftowa.5

Rosja jest kluczowym partnerem gospo-
darczym UE. Zarówno w imporcie jak i ekspor-
cie plasuje się na trzecim miejscu. Największy 
udział w imporcie z Rosji stanowią surowce 
energetyczne – 57 proc. W 2010 r. surowce 
energetyczne stanowiły ok. 45 proc. rosyjskiego 
eksportu do UE.6 Rosja jest największym, obok 
Arabii Saudyjskiej, producentem i eksporterem 
ropy naftowej. W 2004 r. uzależnienie państw 
Wspólnoty Europejskiej osiągnęło najwyższą 
wartość – 67% ogólnego zużycia energii, pod 
koniec dekady ustabilizowało się na poziomie 
45%.7 Ponad 4/5 zużywanej w UE ropy pochodzi 
z krajów trzecich, w 2010 r. 2/3 ropy pochodziło 
z krajów OPEC. Jeśli chodzi o gaz ziemny, które-
go zużycie pokrywane jest w 1/3 z importu, jego 

głównym dostawcą od lat osiemdziesiątych jest 
Rosja. Posiada ponad 20% znanych światowych 
rezerw gazu oraz 5% wszystkich odkrytych 
złóż ropy. Sektor energetyczny i metalurgiczny 
stanowi ok. 20% rosyjskiej gospodarki, jednak 
zatrudnia zaledwie 2% całej siły roboczej.8 

W 2009 r. Rosja produkowała 9,98 mln 
baryłek ropy dziennie, co stanowiło 12,6 proc. 
światowej produkcji.9 Eksport stanowił ponad 
50 proc. wydobytego surowca (5,17 mln baryłek 
dziennie). Rezerwy rosyjskiej ropy naftowej na 
początek 2011 r. szacuje się na 79 mld baryłek 
– 6,4 proc. światowych zasobów.10 Natomiast 
w przypadku gazu ziemnego Rosja w 2010 r. 
wyeksportowała 173 mld m3, a zasoby błękitne-
go surowca określa się na 44,65 bln m3 – 25,2 
proc. światowych rezerw (2009 r.).11 To w Ro-
sji znajduje się drugie największe na świecie 
pole gazu ziemnego - Urengoy, szacowane na 
10 200 mld m3. Rozpoczęty w 2000 r. dialog 
energetyczny pomiędzy Unią a Rosją umożliwia 
na szczeblu politycznym i eksperckim propago-
wanie współpracy i rozwiązywanie kluczowych 
problemów.12 

Polski kontekst
Obecnie ponad 80 proc. surowców ener-

getycznych niezbędnych dla funkcjonowania 
polskiej gospodarki pochodzi z jednego źródła, 
z Rosji i zależnych od niej dostawców z byłych 

Rys. 1. Wydobycie ropy naftowej w Rosji

Rys. 2: Magistrale gazowe z Rosji do Europy. Źródło: A. Łoskot, Bez-
pieczeństwo dostaw rosyjskiego gazu do UE- kwestia połączeń infra-
strukturalnych, „Punkt widzenia OSW”, Warszawa, luty 2005.
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republik ZSRR13. Członkostwo Polski w UE wy-
maga określonych działań dostosowawczych 
i realizacyjnych w obszarze polityki energetycz-
nej. W praktyce jednak nadrzędność ustaleń 
i zaleceń instytucji UE w tak newralgicznych 
dziedzinach jak energetyka, nie zawsze bywa 
przestrzegane i to nie tylko w Polsce.14 Stąd 
też, pomimo podejmowanych kolejnych prób 
wprowadzenia wspólnej polityki energetycz-
nej, zasadniczym problemem pozostaje wciąż 
osiągnięcie jej korelacji z interesami i polityką 
poszczególnych państw członkowskich. Przyjęte 
przez rząd dokumenty: „Polityka energetyczna 
Polski do 2030 r.” i założenia do „Narodowego 
Planu Rozwoju na lata 2007-2013” w swych 
podstawowych, strategicznych celach są zgod-
ne z kierunkami tej polityki proponowanymi 
przez UE.15 

Nadrzędną sprawą dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, warunkującą w znacznej 
części realizację nakreślonej polityki energetycz-
nej, jest zróżnicowanie (dywersyfikacja) dostaw 
ropy i gazu. Priorytetami obecnego rządu są: 
budowa elektrowni atomowych i gazoportu 
w Świnoujściu, rozbudowa magazynów gazu 
ziemnego i ropy, zwiększenie wydobycia gazu 
ze źródeł krajowych (w tym gazu niekonwen-
cjonalnego z łupków) i budowa połączeń do 
zachodnich systemów przesyłowych. Gazport 
w Świnoujściu ma przyjmować od 2014 r. rocz-
nie około 2,5 mld m3 gazu skroplonego (LNG), 
głównie z Kataru i Algierii.16 Jeszcze większe na-
dzieje wiążemy z gazem łukowym, który może 
poprawić nasz bilans energetyczny i uniezależni 
Polskę od importu gazu. Polska jest obecnie jed-
nym z najbardziej atrakcyjnych rynków poszuki-
wań złóż gazu ziemnego w łupkach w Europie.17 
Według niedawno opublikowanego raportu 
amerykańskiej Agencji Informacji ds. Energii 
(EIA) zasoby gazu łupkowego w Polsce szacuje 
się na 5,3 bilionów metrów sześciennych, co 
daje Polsce pierwsze miejsce wśród objętych 
badaniami państw europejskich; przy obecnym 
rocznym zużyciu gazu zasoby te wystarczyłyby 
na ponad 300 lat.18 

W świetle powyższego należy podkreślić, 
że ważnym elementem przyczyniającym się do 
zwiększenia solidarności energetycznej konty-
nentu jest wypracowanie spójnej zewnętrznej 
polityki energetycznej oraz skoordynowanie 
działań na poziomie 27-ki. Zdaniem komisarza 
UE ds. energii Guenthera Oettingera Polska do-
brze koordynuje agendę energetyczną podczas 
swojej prezydencji. Polska jest szczególnie pre-
destynowana do zajęcia się tematyką zewnętrz-
nej polityki energetycznej Unii – powiedział.19 
Postęp w dziedzinie europejskiego bezpieczeń-
stwa energetycznego to jeden z priorytetów 
polskiej prezydencji w UE.20 Jak poinformował 

wicepremier Waldemar Pawlak, bez silnej i spój-
nej polityki w dziedzinie zewnętrznej polityki 
energetycznej, UE nie będzie w stanie utrzymać 
swojej pozycji na światowym rynku.21 Ustale-
nie kwestii zewnętrznej polityki energetycznej 
Wspólnoty jest konieczne m.in. ze względu na 
ostatnie wydarzenia w państwach basenu Mo-
rza Śródziemnego. W okresie polskiej prezyden-
cji uregulowania będą wymagały relacje z taki-
mi krajami jak Libia, Algieria, Tunezja, Maroko. 
Na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2011 r. 
Polska przedstawi konkretne propozycje.22

Polskę bardzo interesują także dalsze prace 
nad rozporządzeniem o integralności i trans-
parentności rynku energii. Na początku marca 
2011 r. Polska przekazała w ramach konsul-
tacji społecznych do KE swoje propozycje no-
wych rozwiązań w tym obszarze. Zamknięciem 
pierwszego etapu prac będzie debata na temat 
wymiaru zewnętrznej polityki energetycznej 
UE, którą Polska chce przeprowadzić podczas 
posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Teleko-
munikacji i Energii (TTE) we wrześniu 2011 r. 
we Wrocławiu. W październiku w Wiedniu od-
będą się obchody 5-lecia istnienia Europejskiej 
Wspólnoty Energetycznej (EWE). Uroczystość tę 
Polska mogłaby wykorzystać do merytorycznej 
pracy i przygotowań do rozmów z Rosją - tra-
dycyjnie podstawowym dostawcą surowców 
paliwowych dla UE. 

Okres polskiej prezydencji to także realizacja 
założeń kluczowego dokumentu UE w sprawie 
energii tzw. energy road map 2050.23 Zawiera 
ona długookresowe wytyczne co do przyszłego 
kształtu europejskiego mixu energetycznego, 

konsumpcji energii oraz zwiększania efektywno-
ści energetycznej. Na początku marca Komisja 
Europejska przyjęła plan obniżania unijnych 
emisji CO2 o 80 proc. w 2050 roku.24 Potwier-
dziła cel redukcji emisji do 2020 roku. o 20 proc. 
nie wykluczając, że może to być 25 proc., jeśli 
kraje poprawią wydajność energetyczną i zwięk-
szą udział energii odnawialnej. Dokument okre-
śla tzw. kroki milowe na drodze ograniczenia 
emisji o 80 proc. w 2050 roku: redukcja emisji 
o 40 proc. już w 2030 roku i o 60 proc. w 2040 
roku.25 Na czerwcowym szczycie ministrów Śro-
dowiska Polska jako jedyny kraj zablokowała 
konkluzje rady, nie zgadzając się na żadne kroki 
milowe na ścieżce redukcji emisji do 2050 roku.26 
W projekcie dokumentu podkreślono strategicz-
ną rolę, jaką Rosja odgrywa pod względem 
geopolitycznym i bezpieczeństwa zarówno na 
poziomie globalnym, jak i regionalnym. 

Integracja energetyczna Europy
Przez wiele lat polityka energetyczna nie 

była priorytetem integrujących się państw. Kiedy 
tworzono Wspólnotę Europejską, nie zastana-
wiano się nad wspólną polityką energetyczną. 
Ramy instytucjonalne stworzono tylko dla sek-
tora węglowego (Europejska Wspólnota Węgla 
i Stali) oraz dla sektora energii atomowej (Euro-
pejska Wspólnota Energii Atomowej). Dopiero 
w 1964 r. państwa członkowskie Wspólnoty 
Europejskiej podpisały protokół w sprawie 
podjęcia kroków w stronę wspólnej polityki 
energetycznej, a na jego podstawie Rada UE 
opracowała w 1969 r. wstępne podstawy tej 
polityki. W wyniku pogłębiającego się kryzysu 

Rys. 3: Mosty energetyczne Polski z systemami krajów sąsiednich. Źródło: www.cire.pl
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energetycznego 17 grudnia 1973 r. Rada UE 
powołała do życia Komitet Energetyczny, któ-
rego zadaniem było przygotowanie dla Komisji 
Europejskiej projektów uchwał w zakresie po-
lityki energetycznej oraz kontrolowanie wpro-
wadzania w życie przez państwa członkowskie 
środków polityki energetycznej wypracowanych 
przez WE.27

Dopiero w listopadzie 1983 r. Rada Mi-
nistrów Gospodarki Energetycznej przyznała 
Wspólnocie pełnomocnictwo do prowadzenia 
samodzielnej polityki energetycznej. Następnie 
Komisja WE w raporcie „Rynek wewnętrzny 
energii” (maj 1988 r.) ujęła w formie programu 
szereg inicjatyw, w tym liberalizację europejskie-
go rynku energetycznego, zwłaszcza w sektorze 
węgla i elektryczności. Zrozumiano, że w celu 
wzmocnienia polityki energetycznej należy 
usprawnić współpracę między krajami człon-
kowskimi UE oraz korelacje między polityką we-
wnętrzną i zewnętrzną. Przy rozwijaniu wspól-
nej polityki energetycznej zaczęto uwzględniać 
bezpieczeństwo, potrzeby i interesy energetycz-
ne państw członkowskich.28

Idea nowej polityki energetycznej zrodziła 
się na skutek kryzysu gazowego z 2006 r. 1 
stycznia 2006 r. Rosja wstrzymała dostawy gazu 
ziemnego na Ukrainę, co było wynikiem sporu 
między tymi krajami dotyczącego ceny gazu 
oraz opłat tranzytowych. Pomimo że został szyb-
ko zażegnany (4 stycznia 2006 r. wznowiono 
dostawy) to kraje Unii Europejskiej odnotowały 
zmniejszenie rosyjskich dostaw. Kryzys najbar-
dziej dotknął Węgry, gdzie spadek ten wyniósł 
40 proc., Austrię, Słowację i Słowenię (spadek 
o 33 proc.). Dostawy do Francji zmalały o 25 
proc., Włoch 24 proc., Rumunii 20 proc., Polski 
14 proc.29 26 stycznia 2006 r. austriacka prezy-
dencja UE przedstawiła notę dotyczącą kwestii 
energetycznych w celu przedyskutowania ich na 
wiosennym szczycie Rady Europejskiej 23 marca 
2006 r. W konkluzji tej prezydencji zwrócono 
uwagę na wzrastające uzależnienia od importu 
surowców energetycznych, rosnące ich ceny oraz 
zagrożenia dla dostaw. Postanowiono, że Unia 
Europejska musi skoncentrować się na trzech 
elementach: bezpieczeństwie, konkurencyjności 
i ochronie środowiska. Postanowiono również 
pogłębić energetyczny dialog z Rosją. W lipcu 
2006 r. rozpoczęto negocjacje nad nowym ukła-
dem regulującym relacje UE – Rosja.30 Rozmowy 
zostały jednak zablokowane przez Polskę.

Kontrowersyjna Karta
Unia Europejska w rozmowach z Rosją 

koncentruje się na kwestii: otwarcia rosyjskiego 
rynku energii, ochronie środowiska naturalne-
go, bezpieczeństwie nuklearnym oraz kwestiach 
związanych z ratyfikacją Traktatu Karty Energe-

tycznej. Podstawą prawną stosunków UE z Rosją 
jest Układ o Partnerstwie i Współpracy z czerwca 
1994 r., który wszedł w życie 1 grudnia 1997 r. 
Po upływie 10 lat, na które początkowo została 
zawarta, umowa jest automatycznie przedłuża-
na co roku, o ile żadna ze stron jej nie wypowie. 
Dokument ten określa podstawowe wspólne 
cele stron i ramy instytucjonalne dla kontaktów 
dwustronnych, a także stwarza przestrzeń do 
wspólnych inicjatyw i dialogu w wielu dziedzi-
nach. Leżąca u jej podstaw idea partnerstwa ma 
wzmocnić m.in. więzi handlowe i gospodarcze. 
Umowa ustanowiła ramy instytucjonalne dla re-
gularnych konsultacji pomiędzy UE a Federacją 
Rosyjską. W czerwcu 1999 r. UE przyjęła po raz 
pierwszy Wspólną Strategię Unii wobec Rosji.

W energetycznych stosunkach gospodar-
czych między Moskwą i Brukselą istnieje wiele 
nierozstrzygniętych problemów. Niestety przeło-
mem nie stał się czerwcowy szczyt UE – Rosja 
w Niżnym Nowogrodzie, który zdominowała 
kwestia wwozu unijnych warzyw do Rosji 
w związku z falą zarażeń bakteriami e.coli.31 
Tylko sporadycznie wspomniano o perspek-
tywach współpracy energetycznej i nowych 
umowach na dostawy gazu i ropy dla krajów 
członkowskich.32 Więcej problematyce energii 
poświęcono na posiedzeniu komitetu współpra-
cy parlamentarnej, swojego rodzaju szczyty par-
lamentarne na szczeblu Rosja-UE. Zdaniem ro-
syjskiego senatora Wasilija Lichaczowa obecnie 
w stosunkach między Rosją i Unią Europejską 
nadszedł czas na podejmowanie decyzji o klu-
czowej wadze w imię przyszłego strategicznego 
rozwoju naszej współpracy.33 Dotyczy to dialogu 
między Rosją i Unią Europejską w zakresie bez-
pieczeństwa energetycznego. Jednym słowem, 
energia słów powinna uzyskać postać konkret-
nych kroków. 

Kością niezgody w stosunkach wzajemnych 
między Rosją i Unią Europejską stała się Karta 
Energetyczna.34 Traktat Karty Energetycznej nie 
tylko wprowadza dodatkowe (wobec tych funk-
cjonujących w UE i krajach trzecich) reguły, ale 
też część jego zapisów i trudność w faktycznej 
egzekucji zobowiązań budzi zastrzeżenia Rosji, 
która w 2009 roku zrezygnowała z członkostwa 
w Karcie Energetycznej. Ponadto nie wszystkie 
państwa europejskie podpisały i ratyfikowały 
ten dokument. Te, które to zrobiły, na przykład 
Ukraina, ani myślą respektować ustaleń tego 
dokumentu35. 

Z uwagi na nieratyfikowanie przez Rosję 
Traktatu Karty Energetycznej powołano Stałą 
Radę Partnerstwa UE - Rosja ds. Energii. Rosja 
sprzeciwia się klauzuli regionalnej, która traktu-
je obszar Unii Europejskiej jako jednolite teryto-
rium. Powoduje to, że transport przez kraj Unii 
Europejskiej nie jest traktowany jako tranzyt. 

Kolejna kwestią sporną jest prawo pierwszej od-
mowy regulujące dostęp do sieci przesyłowych 
w przypadku braku wystarczającej zdolności 
transportowych dla wszystkich chętnych. Rosja 
stoi na stanowisku, że pierwszeństwo powinny 
uzyskać przedsiębiorstwa, które wcześniej miały 
dostęp, a nie ten, kto zapłaci więcej. Odrzuca 
także konieczność podniesienia wewnętrznych 
stawek przesyłowych i obniżenia opłat za tran-
zyt. Rosja obawia się nałożenia kar na Gazprom 
oraz konieczności udostępnienia rurociągów.36

Drugą kwestią sporną w relacjach z Rosją 
są sprawy inwestycji energetycznych w rosyj-
skim sektorze energetycznym. Kontrolowany 
przez państwo koncern energetyczny Gazprom 
odpowiada za 85 proc. rosyjskiej produkcji gazu 
ziemnego i 100 proc. eksportu. Udział inwe-
storów z państw Unii Europejskiej w sektorze 
naftowym i gazowym w Rosji jest znikomy. 
W przypadku projektów wydobywczych udział 
zachodnich firm nie przekracza kilkunastu pro-
cent. Wyjątkiem są udziały w złożach naftowo-
gazowych Sachalin I oraz złożach naftowych 
Charlaga37.

Ponadto władze rosyjskie prowadzą dzia-
łania mające na celu pozbawienie przyznanych 
już koncesji wydobywczych - anulowano wyniki 
przetargów - Sachalin III oraz odebranie licencji 
Exxon Mobile oraz Chevron. W myśl rosyjskich 
przepisów inwestor zagraniczny może posia-
dać mniejszościowy pakiet i prawo do zysków 
ze sprzedaży wydobytego surowca na terenie 
Rosji. Muszą oni jednak odsprzedawać Gazpro-
mowi wydobyty surowiec. Praktyką stosowaną 
przez władze rosyjskie jest udzielanie dostępu 
do złóż zachodnim koncernom w zamian za ich 
aktywa (np. porozumienia BASF i Gazpromu 
czy ENI i Gazpromu). Przykładem praktycznego 
wymiaru współpracy Unii i Rosji jest wspólne 
Centrum Technologii Energetycznych, które czę-
sto służy jako podstawowe miejsce praktycznej 
współpracy w sektorze energetycznym.38 Ponad-
to prowadzone są dwa projekty: pierwszy z nich 
ma na celu ujednolicenie działań w dziedzinie 
energetyki, natomiast drugi dotyczy promowa-
nia efektywnego wykorzystania energii w trzech 
regionach pilotażowych, tj. w Astrachaniu, Ar-
changielsku i Obwodzie Kaliningradzkim.39 

South Stream a prawo UE
W 2011 r. wszedł w życie tzw. Trzeci Pa-

kiet infrastrukturalny pod nazwą: „Priorytety 
w odniesieniu do infrastruktury energetycznej 
na 2020 r. i w dalszej perspektywie - plan dzia-
łania na rzecz zintegrowanej europejskiej sieci 
energetycznej” (KOM(2010)677). Europejska 
infrastruktura energetyczna to centralny system 
napędzający gospodarkę UE. Celów polityki 
energetycznej UE i celów gospodarczych stra-
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tegii „Europa 2020” (KOM (2009)647) nie da 
się osiągnąć bez gruntownej zmiany metod 
sposobu zapewnienia rozwoju infrastruktury 
europejskiej. Przebudowa europejskiego syste-
mu energetycznego na rzecz niskoemisyjnych 
technologii przyszłości to nie tylko zadanie 
dla sektora energetycznego. Konieczne będą 
usprawnienia techniczne, większa efektywność, 
odporność na zmiany klimatu i nowa elastycz-
ność. To nie jest zadanie, któremu może samo-
dzielnie podołać jedno państwo członkowskie. 
Konieczna będzie europejska strategia oraz 
środki finansowe. W uzgodnionej przez Radę 
Europejską w 2007 r. polityce energetycznej dla 
Europy określono podstawowe cele unijnej poli-
tyki sektorowej polegające na konkurencyjności, 
stabilności oraz bezpieczeństwie dostaw.40 

W komunikacie Energia 2020 (KOM(2010) 
639), przyjętym 10 listopada 2010 r., wzywa 
się do zmiany sposobu, w jaki planujemy, bu-
dujemy i eksploatujemy naszą infrastrukturę 
energetyczną i sieci energetyczne. Infrastruktura 
energetyczna zajmuje czołowe miejsce w inicja-
tywie przewodniej pod nazwą „Europa efektyw-
nie korzystająca z zasobów”. Odpowiednie, zin-
tegrowane i niezawodne sieci energetyczne to 
nie tylko podstawowy warunek realizacji celów 
polityki energetycznej UE, ale również warunek 
realizacji strategii gospodarczej UE. Rozwój 
naszej infrastruktury energetycznej pozwoli UE 
nie tylko zapewnić prawidłowo funkcjonujący 
wewnętrzny rynek energii, ale zwiększy też bez-
pieczeństwo dostaw (Rozporządzenie o Bezpie-
czeństwie Dostaw 994/2010 - weszło w życie 2 
grudnia 2010 r.), umożliwi integrację odnawial-
nych źródeł energii, zwiększy efektywność ener-
getyczną oraz zapewni konsumentom korzyści 
wynikające ze stosowania nowych technologii 
i inteligentnego wykorzystania energii.41

UE płaci wysoką cenę za swoją przestarzałą 
infrastrukturę energetyczną, którą charakteryzują 
słabe połączenia międzysystemowe. W styczniu 
2009 r. rozwiązaniom na rzecz wyeliminowania 
przerw w dostawie gazu w Europie Wschodniej 

przeszkodził brak opcji zwrotnego przepływu 
gazu oraz niewłaściwa infrastruktura połączeń 
międzysystemowych i magazynowania. Szyb-
kiemu rozwojowi energii elektrycznej przez 
morskie elektrownie wiatrowe w regionach 
Morza Północnego i Bałtyku lub przeszkodziły 
niewystarczające połączenia morskie i lądowe 
sieci. Rozwój ogromnego potencjału energii 
odnawialnej w Europie Południowej i w Afryce 
Północnej będzie niemożliwy bez dodatkowych 
połączeń międzysystemowych w obrębie UE 
i z państwami sąsiednimi. Ryzyko i koszt przerw 
w dostawach oraz straty znacznie się zwiększą, 
jeżeli UE nie zainwestuje pilnie w inteligentne, 
efektywne i konkurencyjne sieci energetyczne 
i nie wykorzysta swojego potencjału poprawy 
efektywności energetycznej. Działania na rzecz 
nowej strategii energetycznej dla UE cieszą się 
pełnym poparciem szefów państw i rządów eu-
ropejskich. W marcu 2009 r. Rada Europejska 
(dok. 7880/09) wezwała do dokonania szcze-
gółowego przeglądu ram transeuropejskich sieci 
energetycznych (TEN-E) (KOM(2010)203). 

Wicepremier Rosji Igor Sieczin podczas nie-
dawnego spotkania z unijnym komisarzem ds. 
energii Guentherem Oettingerem w Moskwie 
zabiegał o włączenie South Stream do programu 
Trans-European Energy Network (TEN).42 Wyłą-
czyłoby to tę magistralę projektowaną przez 
Gazprom, którą gaz z Rosji i Azji Środkowej ma 
być przesyłany do Europy z ominięciem Ukrainy, 
spod rygorów trzeciego Pakietu Energetycznego 
Unii Europejskiej, a także pozwoliłoby uczestni-
kom projektu ubiegać się o sfinansowanie 30 
proc. jego kosztów ze środków UE.43

South Stream ma prowadzić z Rosji po dnie 
Morza Czarnego (przez wyłączną strefę ekono-
miczną Turcji) do Bułgarii, gdzie powinien się 
podzielić na dwie nitki: północną – do Austrii 
i Słowenii przez Serbię i Węgry oraz południową 
– do Włoch przez Grecję. Jego przepustowość 
wyniesie 63 mld m sześc. surowca rocznie. 
Gazociąg będzie liczyć 2200 kilometrów (jeśli 
zostanie doprowadzony do austriackiego Baum-

garten), w tym jego podwodny odcinek będzie 
miał 900 kilometrów. Gazprom chce oddać 
magistralę do użytku przed końcem 2015 roku. 
Planowana jest również budowa odnogi do 
Chorwacji. Na razie nie wiadomo, czy zostanie 
poprowadzona z Serbii czy ze Słowenii.44

Wyzwania dla Europy
W nadchodzących latach UE musi urzeczy-

wistnić wewnętrzny rynek energii, natomiast 
do 2020 r. udział odnawialnych źródeł energii 
w finalnym zużyciu energii musi wynosić 20%, 
o 20% muszą się zmniejszyć emisje gazów 
cieplarnianych, a korzyści wynikające z efek-
tywności energetycznej muszą zapewnić 20% 
oszczędność zużycia energii.45 W obliczu coraz 
większej międzynarodowej konkurencji doty-
czącej światowych zasobów, UE musi zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw po konkurencyjnych ce-
nach 500 milionom swoich obywateli. Względ-
ne znaczenie źródeł energii będzie się zmieniało. 
W przypadku paliw kopalnych, zwłaszcza gazu 
i ropy, UE będzie jeszcze bardziej zależna od 
importu. Przewiduje się również znaczny wzrost 
popytu na energię elektryczną.

Wobec rosnącego zapotrzebowania na 
importowane surowce UE buduje wspólną poli-
tykę energetyczną, by uniknąć w przyszłości kry-
zysów, takich jak wywołane w ubiegłych latach 
na skutek sporów Rosji z Ukrainą. Od 2015 roku 
żaden kraj nie może być izolowany od europej-
skiej sieci przesyłu gazu i elektryczności, a jego 
bezpieczeństwo narażone na szwank przez brak 
odpowiednich połączeń. Odpowiednia infra-
struktura, czyli nowe trasy przesyłu i interkonek-
tory między krajami, a także poszukiwanie alter-
natywnych surowców, źródeł i tras dostaw mają 
być podstawą bezpieczeństwa energetycznego 
UE i solidarności między jej członkami w razie 
kryzysu. KE oszacowała potrzeby zainwestowa-
nia w sieci przesyłowe w UE na 200 mld euro 
do 2020 roku. Ciężar największych wydatków 
spadnie na firmy energetyczne, co wyraźnie za-
pisano w cytowanym dokumencie. Dodatkowe 
koszty będą one mogły pokryć podwyższonymi 
stawkami np. za przesył gazu46. Ten zapis bez-
skutecznie próbowała wykreślić Polska, w trosce 
o ceny energii dla końcowych konsumentów. 
Polsce, z gospodarką opartą na węglu, udało się 
wpisać wykorzystanie rodzimych zasobów paliw 
kopalnych, czyli np. węgla, a także gazu łupko-
wego. (W Polsce produkcja energii elektrycznej 
jest w ponad 90 proc. oparta na węglu, a kopal-
nie są rentowne, co stanowi wyjątek w UE.47) 

Oprócz inwestycji Europa potrzebuje ade-
kwatnych rozwiązań prawno-administracyjnych. 
Traktat z Lizbony (TFUE) jako pierwszy z aktów 
tej rangi wprowadził elementy przyczyniające 
się do wzrostu solidarności w kwestiach energii 

Rys. 4. Trasa dwóch południowych gazociągów: Nabucco i SouthStream (na niebiesko). Źródło: www.gazprom.ru
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w postaci art. 122. Była to bez wątpienia reakcja 
na kryzys gazowy z 2006 r. We wspomnianym 
art. znalazła się „klauzula solidarności”, któ-
ra została wprowadzona z polskiej inicjatywy 
(potem powtórzona w art. 194 TFUE), zgodnie 
z którą „Rada, na wniosek Komisji, może posta-
nowić, w duchu solidarności między Państwami 
Członkowskimi, o środkach stosownych do sytu-
acji gospodarczej, w szczególności w przypadku 
wystąpienia poważnych trudności w zaopatrzeniu 
w niektóre produkty, zwłaszcza w obszarze ener-
gii” (art. 122 ust. 1 TFUE)48.

Całkowitym novum jest pojawienie się w TFUE 
tytułu poświęconego energetyce (Tytuł XXI), w ob-
rębie którego ustanowiony został art. 94 wskazu-
jący założenia polityki energetycznej UE. Polityka ta 
ma być prowadzona w ramach rynku wewnętrz-
nego, „w duchu solidarności między Państwami 
Członkowskimi” oraz z uwzględnieniem „potrzeby 
zachowania i poprawy środowiska naturalnego”. 
Środki niezbędne do osiągnięcia tych celów mogą 
być przyjmowane przez Radę i Parlament w zwy-
kłej procedurze prawodawczej (art. 94 ust. 2 akapit 
pierwszy TFUE). Jedynie o środkach o charakterze 
głównie fiskalnym decydować będzie jednomyśl-
nie Rada po konsultacji z Parlamentem (art. 194 
ust. 3 TFUE). Państwa członkowskie zachowały 
natomiast prawo „do określania warunków wyko-
rzystania jego zasobów energetycznych, wyboru 
między różnymi źródłami energii i ogólnej struk-
tury jego zaopatrzenia w energię” (art. 194 ust. 2 
akapit drugi TFUE). 

Polska Prezydencja ma nadzieję, że zapisy 
te będzie mogła wykorzystać dla zwiększenia 
solidarności i jedności w aspekcie surowców 
energetycznych. Solidarność energetyczną 
państw członkowskich UE w obszarze gazu 
ziemnego i ropy naftowej ma zapewnić także 
międzynarodowa polityka energetyczna aktyw-
nie wspierająca europejskie interesy. UE oraz 
kraje członkowskie muszą mówić w sprawach 
energetycznych jednym głosem.49 Energia po-
winna stać się kluczowym elementem zewnętrz-
nej polityki zjednoczonej Europy. W zawieranych 
umowach międzynarodowych z Rosją należy 
uwzględnić możliwość wzajemnej liberalizacji 
warunków handlu i inwestowania w rynki po-
szukiwań i wydobycia surowców (upstream) 
oraz handlu detalicznego i dystrybucji (dow-
nstream) oraz kwestie dostępu do rurociągów 
w krajach położonych wzdłuż szlaków tranzyto-
wych i transportowych.50

W celu zwiększenia solidarności energetycz-
nej należy dokonać optymalizacji zapasów ropy 
naftowej i gazu oraz wypracować mechanizmy 
reagowania w sytuacjach kryzysowych. W tym 
aspekcie kluczowe jest osiągnięcie spójności 
z systemem rezerw Międzynarodowej Agencji 
Energii. Należy zwiększyć niezawodność i przej-

rzystość dostępnych rezerw oraz wypracować 
jasne procedury w zakresie sytuacji nagłych. 
Komisja Europejska już proponuje odstąpić 
od publikowania oddzielnie dla każdego kraju 
poziomu zapasów ropy naftowej i rozpocząć 
publikowanie zbiorczych informacji na temat 
poziomu komercyjnych zapasów ropy znajdują-
cych się w posiadaniu wspólnotowych przedsię-
biorstw naftowych. Również w przypadku gazu 
ziemnego konieczne jest zwiększenie koordy-
nacji w sytuacji kryzysowych na poziomie Unii 
Europejskiej, zarówno pomiędzy państwami 
członkowskimi, jak i w relacjach z państwami 
dostawcami i państwami tranzytowymi.51

Podsumowanie
Rosja na wiele lat pozostanie ważnym 

dostawcą energii do UE. Pomimo pozytyw-
nych tendencji w rozwoju stosunków energe-
tycznych Unii i Rosji niektóre istotne kwestie 
pozostają nierozwiązane i wymagają dalszego 
dialogu. Zarówno Unii, jak i Rosji zależy na 
ściślejszym partnerstwie w sektorze energe-
tycznym, zapewniającym obopólne bezpie-
czeństwo i przewidywalność zachowań oby-
dwu stron. Obecny wzrost gospodarczy Rosji 
oraz poprawa warunków życia społeczeństwa 
rosyjskiego zależą w dużym stopniu od możli-
wości sprzedaży energii do UE. Z kolei ciągłość 
dostaw energii za rozsądną cenę jest istotnym 
czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy 
w Europie. Ostatecznie nasi obywatele i przed-
siębiorcy potrzebują bezpiecznej energii za 
rozsądna cenę. 

Rosja posiada także dodatkowe zasoby 
energii, które są w stanie pokryć zapotrzebo-
wanie UE w perspektywie średnioterminowej. 
Zwiększenie potencjału wydobywczego oraz 
możliwości dostaw gazu i ropy wymaga sto-
sownych nakładów inwestycyjnych. Przedsię-
biorstwom rosyjskim i unijnym należy umożliwić 
równy, przejrzysty i wzajemny dostęp do źródeł 
energii, rynków oraz infrastruktury służącej do 
transportu ropy i gazu. Poruszane w ramach 
dialogu kwestie powinny dotyczyć barier in-
westycyjnych związanych z przejrzystością, 
wzajemnością i ochroną inwestorów w sektorze 
energetycznym. Tematem rozmów powinny być 
również nowe technologie CCS i projekty zwią-
zane z infrastrukturą. Szczególną uwagę należy 
poświęcić kwestiom efektywnego wykorzysta-
nia i oszczędzania energii. W związku z global-
nym ociepleniem oraz wysokimi cenami energii, 
zarówno Rosji, jak i UE w dużym stopniu zależy 
na bardziej racjonalnym wykorzystywaniu ener-
gii w Rosji. Zgodnie z danymi Międzynarodowej 
Agencji Energii (IEA) efektywność energetyczna 
w Rosji w stosunku do jej PKB jest 2,5 razy 
mniejsza niż w krajach OECD.52 Dlatego też 

kwestia ta powinna pozostać jednym z priory-
tetów dwustronnej współpracy. 

Jedną z nierozwiązanych kwestii jest m.in. 
problem dostępu niezależnych producentów 
energii do rosyjskich rurociągów, jak również 
kwestia tras tranzytowych z Azji Centralnej. 
Problem przerw w dostawach ropy i gazu 
z Rosji do UE, powodowany sporami pomię-
dzy Rosją a krajami tranzytowymi to kolejna 
kwestia do rozwiązania w drodze wzajemnego 
dialogu. Obydwie strony rozumieją powagę 
takich sytuacji oraz przywiązują dużą wagę do 
owocnej współpracy. Dlatego też uznają po-
trzebę ulepszenia mechanizmów wzajemnych 
konsultacji oraz stworzenia systemu wczesnego 
ostrzegania z myślą o zapewnieniu ciągłości do-
staw ropy i gazu do wszystkich konsumentów 
europejskich. 

Ważnym komponentem dialogu będzie 
również energia atomowa, która ostatnio po-
dzieliła Europę. Rozmowy z Rosją dotyczące 
energii jądrowej odbywają się na kilku płaszczy-
znach. Rozpoczęto negocjacje dotyczące umo-
wy w sprawie handlu materiałami jądrowymi. 
Oprócz tego, Unia dąży do ponownego podję-
cia na forum grupy roboczej rozmów na temat 
bezpieczeństwa reaktorów jądrowych pierwszej 
generacji.53 Na szczycie w Niżnym Nowogrodzie 
zapadła decyzja o odnowieniu umowy o współ-
pracy naukowej i technologicznej, która obej-
muje m.in. kwestie bezpieczeństwa jądrowego 
oraz syntezy jądrowej. 

Planowana obecnie infrastruktura energe-
tyczna musi być zgodna z bardziej długotermino-
wymi decyzjami politycznymi po obu stronach. 
W celu koordynowania i optymalizacji rozwoju 
sieci na skalę całego kontynentu konieczna jest 
nowa strategia UE wobec Rosji. Całkowicie wy-
posażony w połączenia międzysystemowe rynek 
europejski zwiększy bezpieczeństwo dostaw 
i pomoże ustabilizować ceny dla konsumen-
tów, zapewniając dostawy energii elektrycznej 
i gazu do miejsc, w których są one potrzebne. 
Przede wszystkim zintegrowana infrastruktura 
europejska zapewni europejskim obywatelom 
i przedsiębiorstwom dostęp do źródeł energii 
po przystępnych cenach. To z kolei będzie miało 
pozytywny wpływ na realizacje celu polityki eu-
ropejskiej na 2020 r., zakładającego utrzymanie 
silnej, zdywersyfikowanej i konkurencyjnej bazy 
przemysłowej w Europie.

Zarówno Europa, jak i Rosja potrzebują 
w pełni funkcjonującego, połączonego i zinte-
growanego wewnętrznego rynku energii gazu 
i ropy naftowej. Reasumując, w kwestiach ener-
getycznych Rosja potrzebuje Europy dokładnie 
w takim samym stopniu, jak Europa Rosji. Inny-
mi słowy, w sektorze energetycznym udzielamy 
sobie wzajemnego wsparcia. Polska prezyden-
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cja powinna stymulować dyskusję o nowym 
wymiarze energetycznego dialogu UE-Rosja.  
Podstawą współpracy powinien stać się Trzeci 
Europejski Pakiet Energetyczny, ale należało-
by wypracować nową metodę strategicznego 
zarządzania zasobami energetycznymi i infra-
strukturą na podstawie klarownej i przejrzystej 
metodyki, jak też w celu opracowania narzędzi 
mających zapewnić terminową realizację, w tym 
sposobów na szybsze zatwierdzanie, lepszą 
alokację kosztów i ukierunkowanie finansowa-
nia w celu wzmożenia dwustronnych inwestycji 
prywatnych. 
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Kontakty przedstawicieli Zakładu Robót 
Górniczych Krosno Sp. z o.o. z przedstawiciela-
mi RWE Gas Storage s.r.o Czechy  rozpoczęły się 
w roku 2004. Początkowo sprowadzały się do 
kurtuazyjnych spotkań w czasie naukowo-tech-
nicznych konferencji, zarówno w Ostrawie, jak 
i organizowanych w Bóbrce przez Zakład Robót 
Górniczych Krosno corocznych konferencjach. 
Przy okazji tych spotkań dyskutowane były 
także problemy techniczne, dotyczące z jednej 
strony spraw związanych z eksploatacją ot-
worów na czeskich podziemnych magazynach 
gazu, a z drugiej możliwości technicznych ZRG 
Krosno, jako specjalistycznej firmy świadczącej 
usługi serwisowe dla potrzeb przemysłu nafto-
wego i gazowniczego. Efektem tych kontaktów 
były zaproszenia do udziału w przetargach 
na prace rekonstrukcyjne skierowane do ZRG. 
Pierwsze trzy próby zakończyły się niestety 
niepowodzeniem. W drugiej połowie 2009 
roku Zakład Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. 
otworzył swój oddział w Republice Czeskiej. 
Równocześnie, po wygranym przetargu na 
prace rekonstrukcyjne dla RWE Gas Storage 
s.r.o., podpisany został kontrakt na realizację 
rekonstrukcji odwiertów na podziemnym ma-
gazynie gazu w Tranovicach i magazynie gazu 
w Tvrdonicach. Jednocześnie osoby dozoru ZRG 
Krosno oddelegowane do prowadzenia prac, 
chcąc sprostać wymogom stawianych zarówno 
przez czeskich inwestorów, jak i czeskie prawo 
górnicze i geologiczne, uzyskały niezbędne do-
kumenty, zaświadczenia i certyfikaty uprawnia-
jące do prowadzenia ruchu i prac wiertniczych 
na terenie Republiki Czech. Na przełomie roku 
2009/2010, w ciężkich zimowych warunkach 
i skomplikowanych technicznie warunkach ot-
worowych, załoga Zakładu Robót Górniczych 
Krosno przy pomocy 2 urządzeń Cardwell KM 
200 C rozpoczęła prace.

Naszym zadaniem było wykonanie re-
konstrukcji zlikwidowanych odwiertów i prze-

Prace Zakładu Robót Górniczych 
Krosno Sp. z o.o. w Republice Czeskiej

Jan Sęp

łu magazynowego, zapuszczania i zapi-
nania External Casing Packers

• Smiths – poszerzanie interwału magazy-
nowego,

• Weatherford – zapuszczanie podpowierzch-
niowych zaworów bezpieczeństwa,

• Cameron – montaż głowicy eksploatacyjnej
• KAC- zapuszczanie filtrów, wykonywa-

nie obsypki żwirowej, cementownie rur 
okładzinowych, wykonywanie korków 
cementowych, wykonywanie badań 
geofizycznych,

• Geofizyka Ostrawa – wykonywanie ba-
dań geofizycznych

• Unigeo – przygotowywanie placów 
i dróg dojazdowych

• PNiG Kraków – serwis kierunkowy
• Nafta Gaz Serwis – doszczelnianie dolnej 

części głowicy
• ZUN Naftomet – głowice eksploatacyjne
Ogółem w czasie realizacji kontraktu prze-

prowadzono rekonstrukcję 6 odwiertów, wyko-
nano 214,5 m wierceń kierunkowych, zwierco-
no ponad 1500 metrów rur o średnicach od 5 
do 10 ½” oraz poszerzono ponad 220 m otwo-
rów do średnicy 280 mm.

znaczenie ich na odwierty eksploatacyjne na 
złożach PMG. Do rekonstrukcji wytypowano 5 
odwiertów: BH10R, NP11, ŻU113, ŻU130 i NP. 
15. na PMG Tranovice oraz HRZ-72 na PMG 
Tvrdonice. 

Pierwszym odwiertem przeznaczonym do 
rekonstrukcji był odwiert BH10R odwiercony 
w roku 1916, a zlikwidowany w latach 60. 
ubiegłego stulecia. Upływ czasu, zarówno od 
wiercenia jak i likwidacji sprawił, że brakowało 
technicznych danych źródłowych, ale, ogólnie 
rzecz ujmując,  istota rekonstrukcji polegała na 
usunięciu kolumn rur okładzinowych, zaruro-
waniu odwiertu nowymi rurami i zapuszcze-
niu uzbrojenia wgłębnego odwiertu. Przebieg 
prac, problemy techniczne i inne szczegóły 
związane z pracami w tym odwiercie zostały 
przedstawione w artykule Janusza Pudło na 
stronie 12) Pomyślne rozwiązanie problemów 
technicznych, wykonanie postawionego przed 
nami zadania, były doskonały przetarciem się 
zarówno załogi jak i sprzętu przed pozostałymi 
pracami. 

Prace Zakładu Robót Górniczych Krosno Sp. 
z o.o. trwały kilka miesięcy i zostały zakończone 
we wrześniu 2010 r. W czasie realizacji kontrak-
tu współpracowano z:

• Baker Oil Tools – w zakresie zwiercania 
rur okładzinowych, poszerzania interwa-

Przeprowadzone przez Zakład Robót Gór-
niczych Krosno Sp. z o.o. prace spotkały się 
z bardzo wysoką oceną i otwarły nam drogę do 
dalszej współpracy na czeskim rynku.

Jan Sęp

Ciężkie, zimowe warunki... Fot. Janusz Roicki

Urządzenie rekonstrukcyjne ZRG Krosno na PMG Tra-
novice. Fot. Janusz Roicki



7(�59)/20��
lipiec

22



2�
7(�59)/20��

lipiec

Wstęp
GAZOPROJEKT był współautorem prze-

kształcenia charakteru przemysłu gazowniczego 
z lokalno – komunalnego w znaczący element 
sektora paliwowo – energetycznego poprzez 
projektowe przygotowanie inwestycji, w tym 
m.in. około 20 tys. km gazociągów przesyło-
wych,  ponad 60 tys. km sieci rozdzielczych, 
8 Podziemnych Magazynów Gazu, KRIO Od-
olanów. Jednym z największych wyzwań dla 
biura była budowa Systemu Gazociągów Tran-
zytowych z tłoczniami i infrastrukturą towarzy-
szącą. GAZOPROJEKT nie ogranicza się w swej 
działalności wyłącznie do sieci i obiektów czysto 
gazowniczych – czego przykładem są projekty 
rurociągów paliwowych. W tym świetle widocz-
ne jest, że 60 letnia działalność biura wzmacnia-
ła bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Pozycja startowa – etap budowy 
i rozbudowy gazowni klasycznych

GAZOPROJEKT powstał w 1951 roku, 
w okresie intensywnych działań związanych 

z odbudową obiektów gazowniczych, zniszczo-
nych w czasie II wojny światowej.

W 1950 roku system gazowniczy składał 
się z 154 gazowni wytwarzających gaz z węgla, 
28 rozdzielni gazu ziemnego i koksowniczego, 
668 km gazociągów przesyłowych wysokie-
go ciśnienia gazu koksowniczego i 1035 km 
gazociągów przesyłowych gazu ziemnego wy-
sokometanowego. Długość sieci rozdzielczych 
wynosiła 6,3 tys. km.

W początkowym okresie główne problemy 
biura koncentrowały się na projektach odbudo-
wy lokalnych gazowni i miejscowych sieci roz-
dzielczych. 

Oprócz powojennej rekonstrukcji gazow-
ni klasycznych opracowano projekty nowych 
obiektów w Białymstoku, Bydgoszczy, Poznaniu, 
Kłodzku. Opracowano szereg projektów no-
wych Zakładów Przesyłu Gazu Koksowniczego 
(oczyszczanie gazu, przetłaczanie i magazyno-
wanie), m.in. Zdzieszowice, Knurów, Radlin, 
Walenty, Zabrze, Dębieńsko. Z punktu widzenia 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, najistot-

niejszy był udział GAZOPROJEKTU w rozbudo-
wie systemu przesyłowego i dystrybucyjnego.

W 1960 r. długość sieci gazociągów gazu 
koksowniczego wynosiła 1070 km, a gazu 
ziemnego wysokometanowego 1420 km.  Rów-
nolegle do rozbudowy systemu przesyłowego 
następował również rozwój lokalnych sieci roz-
dzielczych (stan w 1960 r. 7,8 tys. km). 

Programowanie rozwoju branży 
gazowniczej

Do pięćdziesiątych lat XX wieku gazowni-
ctwo w Polsce opierało się głównie na lokalnych 
przedsiębiorstwach komunalnych zajmujących 
się wytwarzaniem i rozprowadzaniem gazu 
w miejskiej sieci rozdzielczej. Wzrost zużycia 
gazu i związana z tym konieczność rozbudowy 
krajowego systemu przesyłowego, wymusi-
ła nową jakość branży gazowniczej – zmianę 
charakteru z lokalno - komunalnej na znaczą-
cy element sektora paliwowo energetycznego. 
Spowodowało to konieczność zorganizowania 
odpowiednich służb zajmujących się w polskim 
gazownictwie profesjonalnym programowaniem 
i planowaniem rozwoju. Po nieudanych próbach 
zorganizowania takich służb w centrali Zjedno-
czenia Przemysłu Gazowniczego w Warszawie, 
ostatecznie, to w GAZOPROJEKCIE powołano 
Pracownię Programowania Gazyfikacji Kraju. 

Do zadań pracowni należało:
• badanie rynku gazu i określenie zapo-

trzebowania na gaz w prognozie średnio 
i długoterminowej zarówno w skali kraju 
jak i poszczególnych rejonów ;

• sporządzanie średnio i długotermino-
wych bilansów gazu;

• analizowanie źródeł pozyskania gazu;
• optymalizacja rozbudowy systemu 

przesyłu gazu i opracowywanie danych 
wyjściowych i założeń projektowych bu-

Wkład BSiPG GAZOPROJEKT SA we wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego kraju

Grzegorz Łapa

Rozproszone źródła gazu,
lokalny zasięg gazociągów
przesyłowych, ograniczał
wzrost zużycia gazu.

Rozwój systemu przesyłu gazu 
koksowniczego i ziemnego
zwiększył możliwości wykorzy-
stania krajowych zasobów.

Rys. 1. System gazowniczy w 1950 roku Rys. 2. System gazowniczy w 1960 roku.
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dowy nowych i rozbudowy istniejących 
obiektów liniowych i nieliniowych;

• opracowania analityczno – studialne 
w zakresie metodologii prac prognostycz-
nych dotyczących zapotrzebowania na 
gaz, pozyskania z wydobycia krajowego, 
zasad bilansowania i optymalizacji roz-
woju systemu przesyłowego i układów 
dystrybucyjnych;

• wypracowanie własnych metod i narzę-
dzi analitycznych.

Od 1 stycznia 2006 roku, ze względu na 
faktyczne rozszerzenie dotychczasowego za-
kresu i profilu działania również poza przemysł 
gazowniczy, pracownia zmieniła nazwę na Pra-
cownię Studiów i Analiz.

Udział GAZOPROJEKTU 
w rozwoju sektora gazowniczego 
w okresie 1960– 1980

W dwudziestoleciu przypadającym w latach 
1960 – 1980 nastąpiła istotna rozbudowa sy-
stemu przesyłowego (9,5 tys. km). Długości sie-
ci w poszczególnych podsystemach w 1980 r. 
kształtowały się na poziomie :

• gaz koksowniczy – 2640 km,
• gaz wysokometanowy – 6136 km,
• gaz zaazotowany – 2471 km.
Rozbudowa podsystemu gazu koksowni-

czego powiązana była z sukcesywną likwidacją 
lokalnych gazowni. Likwidacja 100 gazowni do 
1980 roku wymagała opracowania programów 
przestawień sieci rozdzielczych i odbiorców. 
Rozwój systemu gazu koksowniczego osiągnął 
apogeum w 1980 roku. Zużycie gazu koksowni-
czego w okresie 1950 – 1980 wzrosło od 0,39 
do 2,7 mld m3. Dzięki budowie gazociągów 
przesyłowych podsystemy Dolnego i Górne-
go Śląska zostały spięte w jedną całość. Dla 
potrzeb zrównoważenia nierównomierności 

poboru gazu koksowniczego wybudowano 
Rozkładnię Gazu w Szopienicach. Produkowany 
w niej gaz zamienny z koksowniczym, zapew-
niał pokrycie szczytów poboru na poziomie 
50 tys.m3/godz..  

W systemie gazu wysokometanowego, 
kluczowe znaczenie miało zamknięcie pier-
ścienia wysokociśnieniowych gazociągów 
o dużych średnicach, co umożliwiło wpro-
wadzenie do tego systemu gazu uzyskanego 
w Oddazotowni w Odolanowie. Wybudowanie 
odazotowni pozwalało nie tylko równoważyć 
nierównomierność poboru w systemie gazu 
wysokometanowego, ale również zwiększyć 
wykorzystanie źródeł gazu ziemnego zaazo-
towanego, a brak podziemnych magazynów 
gazu w podsystemie tego gazu nie powodo-
wał już konieczności ograniczania produkcji 
w letnim okresie zmniejszonego zapotrzebo-
wania. W konsekwencji zwiększenia wydoby-
cia zaistniała potrzeba znaczącej rozbudowy 
systemu przesyłowego gazu ziemnego zaazo-
towanego. 

Instalacja kriogenicznego odazotowania 
gazu ziemnego wydobywanego ze źródeł lo-
kalnych w rejonie Odolanowa, była zaprojekto-
wana w GAZOPROJEKCIE w oparciu o angielską 
technologię. Produktami handlowymi Zakładu 
Odazotowania Gazu KRIO Odolanów, poza 
gazem wysokometanowym dostarczanym do 
systemu przesyłowego w fazie gazowej, są rów-
nież skroplony gaz ziemny (LNG) oraz hel. 

Podziemne magazyny gazu (PMG)
Podziemne Magazyny Gazu, jako obiekty 

zwiększające bezpieczeństwo energetyczne, 
były zawsze jednym z najistotniejszych ob-
szarów działalności GAZOPROJEKTU. Biuro 
było autorem realizowanego do dzisiaj przez 
PGNiG SA programu rozbudowy podziemnych 
magazynów gazu w Polsce oraz koncepcji 
i projektów dla PMG: Husów, Swarzów, Stra-
chocina, Wierzchowice, Mogilno, Kosakowo, 
Daszewo i Bonikowo oraz aktualnie Brzeźnica. 
Lokalizację istniejących i projektowanych PMG 
przedstawiono na rys. nr 6. 

Rys. 3. System gazowniczy w 1970 roku Rys.4. System gazowniczy w 1980 roku

Rys. 5. Schemat instalacji kriogenicznej
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Udział GAZOPROJEKTU w rozwoju 
sektora gazowniczego po 1980 roku

Sukcesywna likwidacja gazowni klasycz-
nych i zastępowanie produkowanego w nich 
gazu  dostawami gazu ziemnego, umożliwiła 
pokrycie rosnącego zapotrzebowania. Związane 
było to z opracowaniem i realizacją programów 
przestawień sieci dystrybucyjnych i odbiorców 
na gaz ziemny.

Proces ten rozpoczęto 1984 roku. Zaistniała 
w późniejszym okresie potrzeba ograniczenia 
zasięgu gazu zaazotowanego wywołana była 
koniecznością utrzymania bezpieczeństwa do-
staw, tj. dotrzymania, wymaganych parame-
trów dostaw (szczególnie w rejonie Przymorza) 
i odblokowanie rozwoju gazyfikacji w zasięgu 
oddziaływania systemu.

Niemniej jednak istotne były również prze-
słanki ekonomiczne, ponieważ ze względu na 
znaczną zawartość azotu przesył i dystrybucja 

Rys. 6. Lokalizacja istniejących i projektowanych PMG

gazu zaazotowanego jest droższa niż wysoko-
metanowego.

System gazociągów tranzytowych przez 
terytorium RP

Pierwsze „podejście” do budowy gazo-
ciągu tranzytowego wykonano w latach 1966 
– 1969. Projekt Techniczny przewidywał budo-
wę gazociągu DN 900 (Pr 5,5 MPa) o długości 
620 km relacji Brześć – Cybinka, z 4 tłoczniami 
na trasie. Inwestycja została przerwana w 1970 
roku. GAZOPROJEKT „powrócił” do tej inwestycji 
w sierpniu 1993 roku, w roli Generalnego Pro-
jektanta SGT. 

W Biurze opracowano koncepcję i wie-
lowariantowe ZTE oraz dokumentację tech-
niczną dla tego przedsięwzięcia. W trakcie 
wstępnych prac projektowych GAZOPROJEKT 
współpracował z Gazpromem, Biełtransga-
zem i Wingazem, głównie w zakresie uzgod-

Rys. 7. System przesyłu gazu w 2011 r. 

nienia zdolności przesyłowej całego Systemu 
Gazociągów Tranzytowych z Jamału do Eu-
ropy Zachodniej.  

Raporty bezpieczeństwa SGT
Przyczynkiem do zwiększenia bezpieczeń-

stwa energetycznego są wykonywane przez 
biuro analizy niezawodności gazociągów 
i obiektów nieliniowych oraz oceny ryzyka 
eksploatacyjnego sieci przesyłowych i dystry-
bucyjnych. Wyniki analiz i oceny opisywane są 
w formie raportów bezpieczeństwa. Aspekty 
bezpieczeństwa eksploatacyjnego regulują, 
między innymi, INSTRUKCJE RUCHU I EKSPLO-
ATACJI SIECI Operatorów. 

Transgraniczne połączenia systemów 
przesyłu gazu

Połączenia tego rodzaju są niezwykle 
ważne dla bezpieczeństwa energetycznego. 

Rys. 8. Schemat Systemu Gazociągów Tranzytowych przez  teren RP (DN 1400)

odbiór gazu
kierunek

GUSTORZYN

odbiór gazu
kierunek
Lwówek
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GAZOPROJEKT jako aktywnie zaangażowany 
bierze udział w pracach projektowych i anali-
zach przedprojektowych, związanych z plano-
waniem i realizacją interkonektorów.

Istniejące połączenia transgraniczne
polskiego systemu przesyłowego

Granica wschodnia – przez połącze-
nia w Drozdowiczach, Wysokoje i z SGT we 
Włocławku i Lwówku realizowany jest odbiór 
gazu z kontraktu „jamalskiego”. Połączenia do 
Hrubieszowa i do Białegostoku mają charak-
ter lokalny i również zostały zaprojektowane 
w GAZOPROJEKCIE.

Granica zachodnia – połączenie z syste-
mem niemieckim w Lasowie, wraz z tłocznią 
Krzywa i Jeleniów, umożliwiło realizację do-

staw z tzw. „małego” kontraktu norweskie-
go. Aktualnie Gaz-System realizuje inwesty-
cje związane z rozbudową sieci przesyłowej, 
które umożliwią zwiększenie importu gazu 
przez Węzeł Lasów.  

W tym zakresie GAZOPROJEKT na zle-
cenie Operatora Gazociągów Przesyłowych 
(OGP) opracował projekty gazociągów DN 
500 MOP 8,4 MPa na odcinku Jeleniów 
– Dziwiszów, Taczalin – Radakowice i Rada-
kowice – Gałów.

Istniejące połączenia w rejonie Słubic, 
Gubina i Świnoujścia mają charakter lokalny.

Granica południowa – GAZOPROJEKT 
wykonał analityczne prace przedprojekto-
we i opracował kompletną dokumentację 
projektową, oraz na zlecenie Gaz-Systemu, 

występując w roli Generalnego Realizatora 
Inwestycji, wybudował polski odcinek Inter-
konektora, który połączy polski i czeski sy-
stem przesyłowy w rejonie Cieszyna.

W Biurze opracowano koncepcję połą-
czenia systemowego pomiędzy Polską (PMG 
Strachocin) i Słowacją (Veľké Kapušany).

Istniejące połączenia w rejonie Głuchołaz 
i Branic mają charakter lokalny. 

Projekt PolPipe i BalticPipe – w latach 
1999 – 2003 GAZOPROJEKT wykonał cykl 
analiz, opracowań studialnych i Koncepcję 
Programowo Przestrzenną dot. gazociągu 
Polpipe i Baltic Pipe. Celem gazociągu Polpi-
pe było bezpośrednie połączenie z norweski-
mi złożami gazu. Zakres obejmował budowę 
około 1000 km gazociągu podmorskiego. 
W przypadku gazociągu BalticPipe zakres 
inwestycji jest zdecydowanie mniejszy i obej-
muje budowę około 230 km gazociągu pod-
morskiego przez Morze Bałtyckie.

Początek gazociągu zlokalizowano w Da-
nii, natomiast punkt lądowania na wybrzeżu 
polskim przewiduje się w rejonie Niechorza. 

Projekt Amber Pipe – w dotychczas 
wykonanych analizach szacowano długość 
gazociągu Amber Pipe na ok. 2200 km na 
trasie przez Łotwę, Litwę do Polski i dalej 
w kierunku zachodnim do Niemiec. Frag-
mentem tej inwestycji może być realizowany 
obecnie przez Gaz-System, gazociąg Szczecin 
– Gdańsk.

Skroplony gaz ziemny (LNG) – użytko-
wanie skroplonego gazu ziemnego traktowa-
ne jest jako element dywersyfikacji dostaw 
gazu zwiększający bezpieczeństwo energe-
tyczne. W GAZOPROJEKCIE opracowywane 
były analizy, koncepcje i opracowania pro-
jektowe dotyczące zarówno dostaw, termi-
nali odbiorczych jak i obiektów związanych 
z bezpośrednim użytkowaniem i regazyfika-
cją LNG. Aktualnie w biurze opracowywane 
są projekty gazociągów przewidywanych do 
realizacji w ramach ustawy „o inwestycjach 
w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skro-
plonego gazu ziemnego w Świnoujściu”, któ-
re umożliwią wyprowadzenie gazu z budo-
wanego przez Spółkę Polskie LNG Terminala 
LNG w Świnoujściu, tj.:

• Świnoujście Szczecin – DN 800 MOP 8,4 
MPa; 

• Gustorzyn – Odolanów – DN 700 MOP 8,4 
MPa.

Studium wykonalności ropociągu 
Brody – Płock

Celem inwestycji jest tranzyt ropy 
naftowej pozyskiwanej w Basenie Mo-
rza Kaspijskiego do krajów europejskich, 

Rys. 9. Istniejące i potencjalne połączenia transgraniczne polskiego systemu przesyłowego
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Rys. 11. Ropociąg Brody – Płock – Gdańsk

z możliwością odbioru i zagospodarowania 
części transportowanej ropy na terenie Pol-
ski, umożliwiający dywersyfikację dostaw 
ropy naftowej do Polski. 

W tym zakresie GAZOPROJEKT dokonał wy-
boru trasy rurociągu Brody - Płock, z uwzględ-
nieniem uwarunkowań formalno – prawnych, 
technicznych i środowiskowych. 

Wyniki analiz zostały zaprezentowane na 
forum międzynarodowym – w KE i na Forum 
Ekonomicznym w Krynicy.

Audit techniczno – ekonomiczny 
realizacji inwestycji trzeciej nitki 
ropociągu PERN S.A. „Przyjaźń” 

relacji Adamowo – Plebanka
Przedmiot auditu: analizy formalno 

– prawne, ustalenie faktycznego stanu za-
awansowania prac projektowych i zakres 
zrealizowanych robót, ustalenie zakresu prac 
i procedur wymaganych do wykonania dla 
zakończenia inwestycji, określenie wielkości 
budżetu dla zakończenia inwestycji.

Na podstawie wykonanych analiz i eks-
pertyz opracowano dla inwestora zalecenia 
korygujące i naprawcze w zakresie usunięcia 
braków formalno-prawnych i technicznych wraz 
z propozycją wdrożenia szeregu procedur kon-
trolnych i zarządzania realizacją projektu.

Wymienione w artykule inwestycje są tylko 
częścią projektów realizowanych przez biuro. 

Na podstawie zaprezentowanych przykładów 
można stwierdzić, że wkład Biura Studiów 
i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA 
w rozwój gazownictwa, a także wzrost bezpie-
czeństwa energetycznego kraju jest znaczący. 
Strategia GAZOPROJEKTU przewiduje konty-
nuowanie działań związanych z tym obszarem 
rynku również w przyszłości.

Grzegorz Łapa
Wiceprezes Zarządu 

BSiPG GAZOPROJEKT SA 

Rys. 12. Trasa wschodniej części ropociągu PERN „Przyjaźń”



7(�59)/20��
lipiec

2�

Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

PGNiG SA stawia 
na poszukiwania węglowodorów 
i elektrownie gazowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA zaktualizowało strategię Grupy Kapitałowej 
do 2015 r. Nadrzędnym celem strategicznym 
PGNiG jest wzrost wartości spółki dla akcjonariu-
szy i dalszy rozwój firmy jako koncernu multie-
nergetyczengo. Strategia ta będzie realizowana 
z uwzględnieniem uwarunkowań związanych 
z koniecznością zapewnienia długofalowego 
bezpieczeństwa w zakresie nieprzerwanych do-
staw gazu na potrzeby rynku krajowego.

do poziomu ok. 6,2 mld m sześc. i ropy naftowej 
do ok. 1,8 mln ton rocznie.

Spółka chce skoncentrować się na poszu-
kiwaniu i wydobyciu węglowodorów w kraju, 
jako najbardziej atrakcyjnym i rentownym kie-
runku działań. Szczególnie ważne będą nowe 
inicjatywy zakładające prowadzenie poszuki-
wań gazu niekonwencjonalnego, zwłaszcza 
gazu z łupków oraz gazu konwencjonalnego 
w głębokich strukturach.

Spółka podtrzymuje plan zwiększenia 
wydobycia krajowego gazu ziemnego z obec-
nych ok. 4,1 mld m sześc. rocznie do 4,5 mld 
m sześc., a ropy naftowej z obecnych 0,5 mln 
ton do 1 mln ton rocznie od 2015 r. Cel ten 
zostanie osiągnięty poprzez zagospodarowanie 
złoża Lubiatów-Międzychód-Grotów, z którego 
eksploatacja rozpocznie się w 2012 r., co po-
zwoli na podwojenie wydobycia ropy naftowej 
już w 2013 r. Udokumentowane zasoby wydo-
bywalne ropy naftowej na złożach w rejonie 
Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa wynoszą 
około 7,2 mln ton, natomiast udokumentowane 
zasoby wydobywalne gazu ziemnego wynoszą 
około 7,3 mld m sześc.

W celu dalszego zwiększenia wolumenu 
krajowego wydobycia niezbędne jest zwięk-
szenie aktywności poszukiwawczej. Według 
Zarządu PGNiG bardzo dużą szansą jest gaz 
z łupków. PGNiG obecnie posiada 15 koncesji 
poszukiwawczych na typowych obszarach wy-
stępowania złóż gazu z łupków, najwięcej spo-
śród wszystkich firm, które otrzymały tego typu 
licencje na terenie Polski. Potencjalne zasoby 
gazu z łupków znajdują się także na obszarach 
gdzie PGNiG posiada również koncesje na po-
szukiwania gazu konwencjonalnego. To oznacza 
zachowanie pozycji lidera w dziedzinie poszu-
kiwań. Pierwsze wyniki badań są obiecujące. 
W marcu br. PGNiG zakończyło pierwszy odwiert 
w kierunku poszukiwań gazu z łupków na konce-
sji Lubocino-1 w okolicy Wejherowa, na którym 
zaobserwowano znaczne przypływy gazu.

W 2011 roku planowane są jeszcze dwa 
odwierty na koncesjach poszukiwawczych za 
gazem z łupków. W kolejnych latach aktywność 
w tym względzie powinna wzrosnąć, a PGNiG 
zamierza przeznaczać na ten cel tyle środków, 

ile będzie konieczne. Koszt jednego odwiertu 
waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu milio-
nów złotych.

PGNiG zintensyfikuje również prace poszu-
kiwawcze gazu konwencjonalnego w głębokich 
strukturach. Przykładem jest koncesja w okolicach 
Kutna, w której PGNiG ma 50 procent udziałów, 
a zasoby szacowane są na ok. 100 mld m sześc. 
Pierwszy odwiert na głębokość 6,5 kilometra zo-
stanie wykonany w II półroczu tego roku.

W obszarze zainteresowań GK PGNiG 
pozostają również poszukiwania i wydobycie 
zagraniczne, głównie w Norwegii, gdzie już 
w drugiej połowie roku rozpocznie się pierwsze 
wydobycie ze złoża Skarv. Wydobycie wyniesie 
ok. 0,5 mln ton ropy naftowej rocznie i ok. 0,4 
mld m sześc. gazu, a w 2011 roku będzie ono 
na poziomie ok. 90 tys. ton ropy naftowej i ok. 
100 mln m sześc. gazu. Przy obecnych cenach 
rynkowych, planowany wolumen wydobycia 
pozwoli GK PGNiG na osiągnięcie przychodów 
w wysokości ponad 500 mln USD w 2012 roku 
z eksploatacji prowadzonej w Norwegii.

W sumie na poszukiwania i wydobycie wę-
glowodorów w Polsce i za granicą PGNiG chce 
wydać ok. 14,7 miliardów złotych. Świadczy 
to o znaczeniu, jakie Zarząd PGNiG przypisuje 
temu segmentowi w rozwoju spółki.

2,9 miliarda złotych na energetykę gazową
Drugim filarem strategii GK PGNiG jest ry-

nek energetyki gazowej. W ocenie Zarządu ry-
nek gazu w Polsce ma dobre perspektywy wzro-
stu, a największym czynnikiem zapewniającym 
ten wzrost jest energetyka gazowa. Naturalnym 
kierunkiem dla spółki będzie angażowanie się 
w energetykę gazową, zarówno jako dostawca 
gazu, jak i inwestor kapitałowy czy branżowy. 
Na inwestycje związane z energetyką PGNiG 
planuje przeznaczyć ok. 2,9 mld zł w perspek-
tywie do 2015 r.

PGNiG już rozpoczęło aktywne działanie 
w sektorze elektroenergetycznym. W maju ubie-
głego roku spółka zaangażowała się w projekt 
budowy i eksploatacji elektrociepłowni w Sta-
lowej Woli zasilanej gazem ziemnym. Będzie to 
największa w Polsce inwestycja energetyczna 
wykorzystująca gaz jako paliwo. Moc elektrycz-
na nowego bloku wyniesie 400 MWe, a moc 
cieplna 240 MWt. Rocznie blok będzie zużywał 
ok. 540 mln m sześc. gazu, który będzie dostar-
czało PGNiG. Uruchomienie elektrociepłowni 
nastąpi do końca 2014 r.

Rozpoczęte zostały także prace nad kolejny-
mi projektami energetycznymi.

Ekspansja na zagraniczne rynki
Kolejnym filarem strategii spółki jest obrót 

gazem w regionie europejskim poprzez spółkę 
zależną POGC Trading. PGNiG chce zdobyć do-

Kluczowe dla osiągnięcia celów strategicz-
nych PGNiG będą działania koncentrujące się na 
trzech obszarach:

1. krajowej i międzynarodowej działalności 
poszukiwawczo-wydobywczej, zapew-
niającej dostęp do nowych złóż gazu 
ziemnego i ropy naftowej;

2. segmencie energetycznym, skoncentro-
wanym na rozwoju energetyki gazowej 
w Polsce;

3. zarządzaniu portfelem gazu ziemnego 
spółki i działalności na europejskim rynku 
handlu gazem.

Na realizację zadań przyjętych w Strategii 
w latach 2011-2015 GK PGNiG planuje wydać 
ok. 27 mld zł. Ponad połowa zaplanowanych 
wydatków będzie przeznaczona na poszukiwa-
nia i wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej 
zarówno w kraju, jak i za granicą.

Wydatki na realizację strategii w latach 
2008-2010 wyniosły ok. 10 mld zł.

Prawie 15 miliardów złotych na poszukiwania 
i wydobycie

PGNiG podtrzymuje cele strategiczne do-
tyczące zwiększenia własnego wydobycia gazu 
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świadczenie w handlu gazem na rozwiniętym 
rynku międzynarodowym ze znaczącą ilością 
hubów i transgranicznych połączeń gazociągo-
wych oraz gdzie obrót giełdowy jest istotnym 
elementem rynku.

Doświadczenia zdobyte na w pełni zlibe-
ralizowanych rynkach pomogą spółce popra-
wić pozycję konkurencyjną względem rywali, 
którzy w bliskiej perspektywie zintensyfikują 
działalność w Polsce. Nowe know-how umoż-
liwi PGNiG przedstawienie klientom oferty lepiej 
dostosowanej do ich potrzeb, jak na przykład 
pakiet „gaz + prąd”..

Zadaniem POGC Trading będzie też uplaso-
wanie poza Polską części portfela produktowe-
go, zwłaszcza w kontekście rozpoczynającego się 
wkrótce wydobycia w Norwegii, które oznacza 
konieczność zagospodarowania ok. 0,5 mld m 
sześc. gazu rocznie. Ponieważ aktualnie nie ma 
technicznych możliwości dostarczenia surow-
ca do Polski, utworzenie spółki POGC Trading 
umożliwi jego sprzedaż w Niemczech lub w kra-
jach Beneluksu. Ponadto zaangażowanie PGNiG 
w inne międzynarodowe projekty wydobywcze 
spowoduje niebawem konieczność efektywne-
go zagospodarowania gazu i ropy naftowej na 
rynkach poza granicami Polski.

Utrzymanie pozycji lidera na polskim rynku 
sprzedaży gazu

GK PGNiG chce utrzymać wiodącą pozycję 
na polskim rynku sprzedaży gazu, poprzez roz-
wój nowych produktów dla zaspokajania rosną-
cych wymagań klientów.

Jednym z celów strategii jest również zwięk-
szenie efektywności operacyjnej, prowadzącej 
do opłacalności handlu gazem, którego ren-
towność przy wysokich cenach ropy naftowej 
i wysokim kursie dolara do złotego jest zerowa, 
bądź nawet ujemna.

Spółka planuje również zwiększyć rentow-
ność w obszarze działalności dystrybucji gazu 
poprzez optymalizację rozwoju sieci dystrybucyj-
nej. Dodatkowo celem strategicznym jest dalsza 
racjonalizacja kosztów w wybranych obszarach 
funkcjonowania GK PGNiG m.in. księgowość, 
płace, IT i zakupy. Na powyższe cele spółka pla-
nuje przeznaczyć do roku 2015 ok. 5,8 mld zł.

Podziemne magazyny gazu 
dla bezpieczeństwa energetycznego Polski

Mając na uwadze wzrost bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, PGNiG będzie również 
kontynuować program rozbudowy podziemnych 
magazynów gazu. Zgodnie ze zaktualizowaną 
strategią pojemność PMG ma wzrosnąć z obec-
nych 1,6 mld m sześc. do ponad 3 mld m sześc. 
w 2015 roku. Znaczący wzrost – do ok. 2,4 mld 
m sześc.- pojemności magazynowych nastąpi 
już w tym roku. Pod koniec lipca br. zostanie za-

kończona rozbudowa PMG Strachocina, a w III 
kwartale PMG Wierzchowice.

Wzrost pojemności podziemnych maga-
zynów gazu pomoże elastycznie reagować na 
wszelkie zakłócenia w regularnych dostawach 
paliwa. Spółka planuje przeznaczyć na ten cel 
w latach 2011-2015 ok. 1,4 mld zł.

Joanna Zakrzewska
Rzecznik prasowy

OPEC nie zwiększy wydobycia ropy
Zwykle konferencje OPEC kończyły się ofi-

cjalnym komunikatem końcowym podsumowu-
jącym dyskusję na posiedzeniu i podjęte decy-
zje, zarówno te o zwiększeniu produkcji ropy, 
jak i o utrzymaniu poziomu wydobycia. Tym-
czasem 159 konferencja, która 8 czerwca br. 
odbyła się Wiedniu, nie ogłosiła komunikatu, 
stwierdzono jedynie, że „Nie podjęto formal-
nej decyzji dotyczącej porozumienia w sprawie 
limitów wydobycia ropy. Jednakże organizacja 
będzie czuwać nad ładem i stabilnością świa-
towego rynku naftowego”. Z nieoficjalnych 
przecieków z obrad wiadomo, że Arabia Sau-
dyjska, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie proponowały zwiększenie wydobycia 
ropy o 1,5 mln t/d, jednakże sprzeciw zgło-
siły Iran, Wenezuela, Libia, Angola, Algieria 
i Ekwador. Termin następnego posiedzenia 
ustalono na 14 grudnia br. Przed konferencją 
powszechne były oczekiwania na zwiększenie 
produkcji. Cena ropy naftowej w koszyku OPEC 
6 czerwca wynosiła 110,09 USD za baryłkę, po 
wiadomościach z Wiednia wzrosła 14 czerw-
ca do 113,59 USD/b, aby spaść 23 czerwca do 
106,08 USD/b.

Do uspokojenia rynku przyczyniła się nie-
wątpliwie informacja z 23 czerwca br., jaką 
przekazał dyrektor Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej Nobuo Tanaka. Ze względu na 
brak dostaw ropy libijskiej wywołany sytuacją 
w tym kraju, państwa członkowskie zgodziły się 
skierować na rynek w najbliższych 2 miesiącach 
8,1 mln t ropy z posiadanych zapasów. Jeszcze 
większe znaczenie miała decyzja Arabii Saudyj-
skiej, która postanowiła jednostronnie zwięk-
szyć swoją produkcję ropy z dotychczasowych 
1,26 mln t/d do 1,36 mln t/d.

Ukończenie pierwszej nitki 
Nord Stream

Konsorcjum budujące gazociąg Nord Stre-
am poinformowało 21 czerwca br. o połączeniu 
trzech podmorskich odcinków 1224-kilometro-
wego rurociągu. Zainstalowano 2 podwodne 
łączniki hiperbaryczne łączące odcinek w Zatoce 
Fińskiej z odcinkiem centralnym na głębokości 
80 m i połączenie odcinka centralnego z połu-
dniowo-zachodnim w pobliżu wyspy Gotland 
na głębokości 110 m. Do wykonania pozostało 
zespolenie gazociągu z lądowymi punktami od-
bioru gazu w Rosji i w Niemczech. Rurociąg ma 
średnicę 122 cm i eksploatowany będzie przy 
ciśnieniu roboczym 216 atm. W IV kwartale 
2011 r. ma rozpocząć się przesył gazu. Statek 
„Solitaire” już przystąpił do układania drugiej 
nitki Nord Stream na wodach rosyjskich. Tak 
więc wielka inwestycja energetyczna, której 
pierwsze projekty powstały w 1997 r., stała się 
faktem.

Litwa ustępuje wobec Gazpromu
Parlament litewski 30 czerwca br. przyjął 

znowelizowaną ustawę gazową wprowadzają-
cą zasady III pakietu energetycznego Unii, w tym 
rozdziału części przesyłowych i dystrybucyjnych 
w firmach gazowniczych. Jest to potwierdze-
nie decyzji rządu litewskiego z lipca 2010 r. 
o podziale krajowego operatora gazowniczego 
Lietuvos Dujos. Sprzeciwił się temu Gazprom 
posiadający 37,1% udziałów Lietuvos Dujos, do 
blokowania zmian przyłączył się później także 
niemiecki E.ON, który ma 38,9% udziałów. Li-
twa zapowiadała skierowanie sprawy do mię-
dzynarodowego arbitrażu, złożyła też skargę do 
Komisji Europejskiej. Jednak parlamentarna ko-
misja ds. gospodarki przesunęła termin podziału 
spółki Lietuvos Dujos do lipca 2013 r.

Za uchwaleniem ustawy gazowej głoso-
wało 81 posłów na 111 biorących udziałw 
głosowaniu. W czasie debaty premier Andrius 
Kubiljus powiedział, że „sprzedaż gazociągów 8 
lat temu była wielkim błędem”. 

Gazprom przejmuje gazociągi 
na Białorusi

Wicepremier Białorusi, Władimir Siemasz-
ko podpisał w Moskwie z prezesem Gazpromu 
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Aleksiejem Millerem umowę sprzedaży 50% 
udziałów Biełtransgazu, białoruskiego operato-
ra gazowego. Jest to zakończenie trwających od 
2007 r. starań Gazpromu o przejęcie systemu 
przesyłu gazu na Białorusi – wtedy rosyjski kon-
cern za kwotę 2,5 mld USD kupił 50% akcji Bieł-
transgazu. Teraz Gazprom, również  za 2,5 mld 
USD uzyskał kontrolę na liczącą 7000 km siecią 
gazociągów, w skład którego wchodzi także 
odcinek gazociągu jamalskiego. Rząd białoruski 
w zamian za ustępstwa przy zakupie gazocią-
gów chciałby wynegocjować korzystną cenę za 
rosyjski gaz. W II kwartale br. Białoruś płaciła 
244,70 USD za 1000 m3 gazu, podczas gdy dla 
Litwy cena wynosiła 367 USD/1000 m3.

Rola gazu ziemnego 
w gospodarce światowej

Na konferencji Offshore Technology 2011 
w Houston w serii referatów poświęconych 
zagadnieniom bezpieczeństwa energetycznego 
znalazło się też wystąpienie Michaela Econo-
midesa, profesora inżynierii chemicznej na uni-
wersytecie w Houston. M. Economides postawił 
tezę o dominującej roli gazu ziemnego w „no-
wej światowej gospodarce energetycznej”. Jed-
nym z najważniejszych czynników decydujących 
o znaczeniu gazu jest wielkość zasobów – na 
podstawie najnowszych szacunków rysuje się 
bardzo optymistyczny obraz. Jednocześnie gaz 
ziemny jest źródłem energii wzbudzającym 
najmniej zastrzeżeń ze strony ekologów, więc 
można się spodziewać, że głosy oponentów nie 
będą zbyt silne. Zalety ekonomiczne są także 
powszechnie akceptowane, natomiast trudność 
wynika z konieczności modyfikacji systemów 
odbioru i użytkowania gazu ziemnego (m. in. 
modernizacja elektrowni z dostosowaniem do 
zasilania gazem). Głównym argumentem wspie-
rającym tezę autora jest duży rozwój zdolności 
produkcyjnych skroplonego gazu ziemnego 
w Katarze, Rosji i Egipcie. Oznacza to przede 
wszystkim powstanie znacznej nadwyżki poda-
ży, szacowanej przez M. Economidesa na 283 
mln m3 gazu na dobę, z drugiej zaś strony zmia-
nę dotychczasowych kierunków dostaw gazu. 
Jedną z konsekwencji ma być spadek cen gazu. 
Niewątpliwie ważną rolę w tym nowym ukła-
dzie producenci-konsumenci energii będą od-
grywać Chiny, które już teraz wyprzedzają USA 
w zużyciu energii, jednak zadanie kształtowania 
układu i bycia liderem powinno zdaniem M. 
Economidesa przypaść USA. Tu kończy się op-
tymizm autora, bo jego zdaniem, obecna admi-

nistracja pod kierunkiem prezydenta Obamy ma 
inne priorytety w postaci rozwoju odnawialnych 
źródeł energii i ograniczenia importu ropy o 1/3 
do roku 2025. Tymczasem statystyki pokazują, 
że 40 lat temu zapotrzebowanie USA na energię 
było w 87% pokrywane przez węgiel kamienny, 
ropę naftową i gaz ziemny i te same proporcje 
utrzymują się obecnie, więc nie można się spo-
dziewać radykalnej zmiany w krótkim okresie. 
Prof. Economides bardzo sceptycznie zapatruje 
się na szerokie wykorzystanie energii słonecznej 
i wiatrowej, jak również przyszłości etanolu wy-
twarzanego ze zbóż jako paliwa.

Dalsze odkrycia wokół Falklandów
Firma Rockhopper Exploration plc po wyni-

kach otworu rozpoznawczego 14/10-4 na złożu 
Sea Lion planuje kolejne 3 wiercenia rozpo-
znawcze w celu określenia konturu złoża. Otwór 
14/10-4 przewiercił kompleks skał o dobrych 
własnościach zbiornikowych i znacznej miąż-
szości. Łączna miąższość interwału złożowego 
wynosi 107 m i znajdują się tam 4 główne pa-
kiety piaszczyste ze średnią porowatością 20% 
i przepuszczalnością przekraczającą 100 mdcy. 
Łączna miąższość horyzontów roponośnych wy-
nosi 104 m, przy czym górny piaszczysty pakiet 
osiąga miąższość netto 30 m. Wyniki opróbo-
wania próbnikiem złoża (zastosowano próbnik 
formacji MDT – Modular Dynamic Tester) wska-
zują, że wielkość przypływu ropy jest większa 
niż w otworze 14/10-2, który odkrył złoże Sea 
Lion. Kontakt ropa-woda znajduje się na głębo-
kości 2503 m.

Otworem 14/10-3 zbadano północną część 
stożka napływowego, gdzie pakiet piaszczysty 
jest cieńszy i zawodniony. Rockhopper ocenia, 
że podniesiona część stożka północnego będzie 
miała lepsze własności złożowe. Te pozytywne 
wyniki nastąpiły po niepowodzeniach wierceń 
na obiektach Rachel North i Dawn/Jacinta.

Sukcesy Tullow Oil w Ugandzie
Tullow Oil plc jest operatorem koncesji lą-

dowej EA1 w Ugandzie z 33,33% udziałów, 
gdzie odwiercono otwory Jobi East-1 i Mpyo-3 
zlokalizowane na anomaliach grawimetrycznych 
i sejsmicznych. Tullow Oil jest jedną z dwóch 
największych irlandzkich firm naftowych, obec-
nie ma koncesje w 22 krajach, głównie w Afry-

ce. Była również przez pewien czas partnerem 
PGNiG S.A. w Pakistanie. 

W otworze Jobi East-1 o głębokości koń-
cowej 563 m stwierdzono występowanie 20-
metrowej serii produktywnej na bloku dyslo-
kacyjnym sąsiadującym z ogromnym złożem 
ropy Jobi-Rii. Profilowanie otworowe i próby 
potwierdziły obecność horyzontów roponoś-
nych o łącznej miąższości netto 15 m. Odkryto 
również horyzont gazonośny o miąższości 5 m. 
Otwór Mpyo-3 nawiercił na głębokości 340 m 
serię piaszczystą nasyconą ropą o miąższości 
21 m. Mpyo-3 zakończył wiercenie na głębo-
kości 513 m.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 

BP, Hart’s E&P, Offshore, Oil & Gas Financial 
Journal, Oil & Gas Journal, PGNiG, Rigzone, 

World Oil.

Platforma posadowiona na Yme
Platforma produkcyjna, która będzie ob-

sługiwać złoże Yme na Morzu Północnym, 
została zainstalowana na lokacji. Holowa-
nie jednostki rozpoczęło się w południe 24 
czerwca. Platformę posadowiono ostatecznie 
26 czerwca.

Dystans dzielący Stavanger od złoża Yme to 
ok. 110 km. – Podczas transportu średnia wy-
sokość fali nie przekroczyła 2 metrów, a w trak-
cie samej instalacji platformy 1 metra. Inaczej 
z uwagi na bezpieczeństwo całej operacji nie 
bylibyśmy w stanie jej skutecznie przeprowadzić 
– tłumaczy Helge Thoreby, nadzorujący trans-
port platformy z ramienia LOTOS E&P Norge.

Jednak jako pierwsza na złoże Yme do-
płynęła już 18 czerwca platforma Rowan Sta-
vanger, która będzie pełniła zadanie jednostki 
serwisowo-hotelowej podczas operacji zago-
spodarowania złoża Yme. – Ta platforma już od 
20 czerwca jest zakotwiczona na złożu – po-
twierdza Paweł Siemek, prezes LOTOS Petrobal-
tic. – Końcowe prace na MOPU (z ang. Mobile 
Offshore Production Unit) będą wykonywane już 
bezpośrednio na złożu Yme, dzięki wykorzysta-
niu zaplecza platformy Rowan Stavanger. 

LOTOS Norge posiada 20% udziałów w zło-
żu Yme. Zasoby wydobywalne ropy naftowej 
dla przejętych udziałów szacuje się na ok. 1,8 
mln ton.

LOTOS Petrobaltic to spółka zależna Grupy 
LOTOS S.A. Firma posiada koncesje na poszu-
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kiwanie, rozpoznawanie i eksploatację złóż 
węglowodorów w polskiej strefie ekonomicznej 
Morza Bałtyckiego. Potwierdzone zasoby LOTOS 
Petrobaltic (M. Bałtyckie i Norweski Szelf Konty-
nentalny wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.) 
to 6,2 mln ton ropy naftowej oraz 0,5 mld me-
trów sześciennych gazu (zasoby pewne i zasoby 
prawdopodobne, kat. 2P) oraz 1,3 mln ton ropy 
naftowej i 6,5 mld metrów sześciennych gazu 
(zasoby warunkowe, kat. 2C). LOTOS Petrobaltic 
obecny jest na Norweskim Szelfie Kontynental-
nym poprzez spółkę LOTOS E&P Norge, która 
posiada w sumie 7 koncesji (6 poszukiwaw-
czych i 1 wydobywczą). Na dwóch z nich LO-
TOS Norge jest operatorem. Dodatkowo LOTOS 
Petrobaltic jest właścicielem firmy AB Geonafta, 
wydobywającej ropę naftową ze złóż lądowych 
na Litwie.

Marcin Zachowicz, 
Rzecznik prasowy, Grupa LOTOS S.A.

Strategia GAZ-SYSTEM S.A. 
do 2020 roku

1 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza pozy-
tywnie zaopiniowała strategię spółki do 2020 
roku, która wyznaczyła pięć kluczowych kierun-
ków rozwoju GAZ-SYSTEM S.A.:

• zapewnienie bezpieczeństwa funkcjono-
wania systemu przesyłowego, jako ele-
mentu europejskiej sieci gazociągów,

• stworzenie optymalnych warunków do 
rozwoju zliberalizowanego rynku gazu 
ziemnego w Polsce, mające na celu 
wzrost zużycia gazu ziemnego jako pa-
liwa ekologicznego,

• zapewnienie skutecznej i długotermino-
wej poprawy efektywności operacyjnej 
i organizacyjnej spółki,

• budowa jej pozycji jako istotnego uczest-
nika rynku gazu ziemnego w Unii Euro-

pejskiej, szczególnie w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej,

• zarządzanie spółką z perspektywy zrów-
noważonego rozwoju.

Projekty GAZ-SYSTEM S.A. wpisują się 
w unijną strategię bezpieczeństwa energe-
tycznego, która zakłada zróżnicowanie dostaw 
gazu  i rozbudowę sieci  przesyłowej łączącej 
wszystkie kraje członkowskie w jeden zinte-
growany system. Spółka, która za swój prio-
rytet uznaje stworzenie warunków do rozwoju 
konkurencji oraz pełną integrację rynku gazo-
wego, nie może działać bez długoterminowej, 
kompleksowej strategii. Dlatego postanowili-
śmy stworzyć spójny plan, który określi nasze 
długoterminowe cele i wyzwania do 2020 roku 
oraz działania zapewniające wysoką efektyw-
ność spółki – powiedział Jan Chadam, prezes 
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Strategia zawiera szczegółowy plan dzia-
łań, który będzie realizowany w perspektywie 
krótkoterminowej - do roku 2014 oraz średnio-
terminowej - do roku 2020. Rozłożenie działań 
na dwie perspektywy czasowe umożliwi kom-
pleksowy rozwój GAZ-SYSTEM S.A.

Do 2014 roku kontynuowane będą rozpo-
częte inwestycje w rozbudowę krajowej sieci 
przesyłowej oraz  infrastruktury stwarzającej 
techniczne możliwości importu gazu ziemnego 
do Polski z różnych źródeł od wielu dostawców, 
przede wszystkim:

• projekty dywersyfikacyjne (budowa ter-
minalu LNG w Świnoujściu, rozbudowa 
węzła w Lasowie na granicy niemie-
ckiej, budowa gazociągu Polska-Czechy 
w okolicach Cieszyna),

• budowa ponad 1000 km nowych ga-
zociągów szczególnie w północno-za-
chodniej i centralnej części kraju oraz na 
Dolnym Śląsku. 

W tym okresie spółka przygotuje pod 
względem technicznym i organizacyjnym przy-
szłe projekty planowane do realizacji w ramach 
gazowego Korytarza Północ–Południe oraz 
w kontekście przewidywanego wydobycia gazu 
łupkowego. 

Perspektywa działań do 2020 roku zakłada 
realizację nowych projektów m.in. w ramach 
Korytarza Północ – Południe (rozbudowa po-

łączenia z Czechami, budowa połączenia ze 
Słowacją) oraz połączenia polskiej sieci gazo-
ciągów z systemami przesyłowymi Danii i Litwy. 
Dodatkowo przeanalizowana zostanie zasad-
ność zwiększenia stopnia zintegrowania syste-
mu Polski i krajów zachodnich oraz budowa 
infrastruktury przystosowanej do potencjalnego 
przesyłu  gazu łupkowego.  

Równolegle podjęte zostaną działania, któ-
re zapewnią spółce długoterminową efektyw-
ność operacyjną i organizacyjną w obszarach 
funkcjonowania spółki. 

Punktem wyjścia do opracowania strategii 
była kompleksowa analiza wewnętrzna Spółki 
oraz analiza otoczenia zewnętrznego, która 
obejmowała także działalność i kierunki rozwoju 
operatorów europejskich. 

Dokument w obecnym kształcie jest efek-
tem wielomiesięcznej pracy przedstawicieli 
wszystkich jednostek organizacyjnych GAZ-SY-
STEM S.A. zaangażowanych w kolejne etapy 
jego tworzenia. Podczas spotkań warsztatowych 
wypracowany został szczegółowy plan działań 
realizowany w perspektywie krótkoterminowej 
oraz średnioterminowej, w celu osiągnięcia dłu-
goterminowego celu spółki, czyli zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu 
oraz zbudowanie pozycji jednego z najlepiej 
funkcjonujących dostawców usług przesyło-
wych w Europie.

Zapewnione finansowanie 
budowy strategicznych 
gazociągów w Polsce 

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał 14 lipca 
2011 roku umowę z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) na finansowanie pro-
jektów budowy strategicznych dla polskiej 
sieci przesyłowej gazociągów Rembelszczy-
zna-Gustorzyn oraz  Szczecin-Gdańsk.

Finansowanie polegać będzie na zaciąg-
nięciu przez GAZ-SYSTEM S.A. kredytu inwe-
stycyjnego o maksymalnej wysokości 600 mln 
PLN, z możliwością jednorazowego zaciągnię-
cia całości kwoty, przy czym minimalna tran-
sza będzie mogła wynieść 60 mln zł. Kredyt 
będzie dostępny do grudnia 2014 roku. Mak-
symalny czas spłaty kredytu to 20 lat. Odsetki 
będą naliczane w okresach 6 lub 12 miesięcz-
nych. Szczegółowe warunki finansowe będą 
ustalane w procedurze zapytania ofertowego 
przed każdą transzą.  

„Kredyt inwestycyjny pozwoli naszej 
spółce sfinansować budowę dwóch gazocią-
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gów  relacji Rembelszczyzna-Gustorzyn oraz 
Szczecin-Gdańsk. Oba projekty są elementami 
zakrojonego na szeroką skalę planu inwe-
stycyjnego GAZ-SYSTEM S.A., który zakłada 
wybudowanie do 2014 roku ponad 1000 km 
nowych gazociągów kluczowych dla rozwoju 
krajowej infrastruktury przesyłowej, a tym 
samym poprawy bezpieczeństwa energetycz-
nego w Polsce. GAZ-SYSTEM S.A. zapewnił już 
finansowanie dla wszystkich strategicznych 
gazociągów realizowanych w Polsce. Uzy-
skaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej 
a w marcu 2011 podpisaliśmy umowę z ban-
kami komercyjnymi”- powiedział Jan Chadam, 
prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Anton Rop, wiceprezes EBI odpowiedzial-
ny za pożyczki i kredyty dla Europy Środkowej, 
w tym Polski, stwierdził: “Projekty te pozwolą 
zaspokoić popyt krajowy na gaz ziemny, zastę-
pując mniej wydajne i bardziej szkodliwe dla 
środowiska naturalnego źródła energii oraz 
przyczyniając się do dywersyfikacji dostaw 
gazu do Polski”. 

Gazociągi Rembelszczyzna-Gustorzyn 
oraz Szczecin-Gdańsk są dofinansowywane 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) to bank 
Unii Europejskiej udzielający kredytów długo-
terminowych. Jego głównym zadaniem jest 
przyczynianie się do integracji, zrównoważo-
nego rozwoju oraz spójności społeczno-go-
spodarczej państw członkowskich UE. Oprócz 
wspierania projektów państw członkowskich 
UE, Bank finansuje inwestycje w przyszłych 
państwach członkowskich oraz państwach 
partnerskich UE. 

EBI pozyskuje znaczne fundusze na rynkach 
kapitałowych, które przeznacza na udzielanie 
kredytów na korzystnych warunkach oraz na 
projekty realizujące cele polityki unijnej. Jest 
to największy kredytobiorca ponadnarodowy, 
posiada stale rating AAA, korzysta ze zdecy-
dowanego wsparcia właścicieli, silnej bazy 
kapitałowej, doskonałej jakości aktywów, sto-
suje politykę ostrożności w zarządzaniu ryzy-
kiem i solidną strategię finansowania.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy 

GAZ-SYSTEM S.A.

Dušan Ondrejička 
Senior Press Officer

EIB Press Office

Polskie LNG zdobyła Godło 
Inwestor w Kapitał Ludzki

Spółka Polskie LNG zdobyła prestiżową 
nagrodę przyznawaną najlepszym polskim 
pracodawcom – Godło Inwestor w Kapitał 
Ludzki. Tym samym Polskie LNG SA dołączyła 
do zacnego grona 250 firm-Laureatów Godła 
Inwestor w Kapitał Ludzki, które uzyskały ten 
tytuł na przestrzeni 10 lat istnienia konkursu.

Inwestor w Kapitał Ludzki to Program ba-
dawczo-certyfikacyjny realizowany przez Fun-
dację Obserwatorium Zarządzania. Program 
ten już od dziesięciu lat wyróżnia i nagradza 
przedsiębiorstwa prowadzące politykę kadrową 
na najwyższym poziomie. Do tej pory, a konkurs 
jest organizowany już 10. rok, chęć udziału 
w nim zgłosiło wiele znanych i renomowanych 
firm i instytucji ze wszystkich sektorów i branż 
działających na rodzimym rynku.

Przystępując do konkursu, Polskie LNG SA 
zdecydowała się poddać surowym kryteriom 
oceny. W ramach konkursu Spółka została oce-
niona pod kątem rozwoju kadr, odpowiedzialnej 
i przejrzystej polityki personalnej oraz sukce-
sów w budowaniu klimatu organizacji opartej 
na wiedzy. Ponadto uczestnictwo w programie 
pozwoliło firmie Polskie LNG zdobyć wiedzę na 
temat zadań stojących przed jej kadrą zarządza-
jącą w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. 
Program daje również możliwość zweryfikowa-
nia – jak i udoskonalenia – prowadzonej przez 
spółkę polityki personalnej.

– Przede wszystkim chcieliśmy odpowie-
dzieć sobie na pytanie, jakim pracodawcą jeste-
śmy – wyjaśnia Zbigniew Rapciak, prezes Zarzą-
du Polskie LNG SA. – Dziś mamy potwierdzenie, 
że jesteśmy cennym i atrakcyjnym miejscem 
pracy, a zdobyty certyfikat staje się gwarancją 
naszej wiarygodności w oczach przyszłych pra-
cowników, kontrahentów i partnerów bizneso-
wych – dodaje prezes.

Zgodnie z założeniami Fundacji Obserwa-
torium Zarządzania, Program badawczo-certyfi-
kacyjny daje firmom możliwość zweryfikowania 
wdrożonych standardów w obszarze dbałości 
o swoich pracowników. Program pozwala rów-
nież zbadać skuteczność własnych działań zwią-
zanych z rozwojem potencjału zawodowego 
pracowników oraz zweryfikować, na ile polityka 
kadrowa jest dostrzegana i doceniana przez 
pracowników. Dzięki audytowi, jaki jest wyko-
nywany w ramach konkursu Inwestor w Kapitał 
Ludzki, firmy zyskują również rekomendacje do 

konkretnych działań rozwojowych. Odniesienie 
do koncepcji HPI (Human Performance Impro-
vement), czyli do modelu, który kompleksowo 
opisuje zagadnienia związane z podnoszeniem 
efektywności pracowników, pozwala precyzyj-
nie wskazać, jakie obszary oddziaływania orga-
nizacji na pracowników zdają egzamin, a które 
koniecznie wymagają usprawnienia. Ponadto, 
laureaci konkursu mają prawo posługiwać się 
Godłem i zdobytym tytułem przez 12 miesięcy.

Małgorzata Przedrzymirska 
doradca Zarządu ds. Komunikacji 

Polskie LNG S.A.,

PNiG Jasło planuje debiut na GPW
W Spółce Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło 

(Grupa PGNiG) rozpoczęły się przygotowania 
do planowanego wejścia na warszawską 
Giełdę Papierów Wartościowych. Pierwszym 
etapem będzie przekształcenie firmy w spółkę 
akcyjną.

Możliwość wprowadzenia PNiG Jasło na 
GPW jest jednym z głównych założeń nowo-
przyjętej strategii Spółki na lata 2011-2016. Do 
końca 2011 roku firma planuje zmienić formę 
prawną i przekształcić się w spółkę akcyjną, co 
umożliwiłoby już w przyszłym roku rozpoczęcie 
przygotowań do publicznej emisji akcji spółki.

Celem planowanego debiutu giełdowe-
go jest przede wszystkim pozyskanie środków 
finansowych na kontynuację rozpoczętego 
w ostatnim czasie procesu technicznej moder-
nizacji firmy. Dwa tygodnie temu PNiG Jasło 
sfinalizowało kontrakt na zakup nowoczesnego 
urządzenia wiertniczego Drillmec 2000 HP, przy-
stosowanego do głębokich wierceń za gazem 
łupkowym. Modernizowana jest również flota 
urządzeń znajdujących się aktualnie w posia-
daniu spółki. W kolejnych latach spółka planuje 
dalsze inwestycje mające na celu modernizację 
techniczną oraz pozyskanie nowych rynków – 
w tym również znaczącego udziału w krajowym 
rynku wierceń shale gas. 

Planowany debiut giełdowy Poszukiwań 
Nafty i Gazu Jasło byłby pierwszym debiutem 
spółki wiertniczej na warszawskiej giełdzie. Był-
by to zarazem pierwszy przypadek wejścia na 
giełdę spółki z Grupy Kapitałowej PGNiG. 

Poszukiwania Nafty 
i Gazu Jasło Sp. z o.o.
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Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy

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

Nr 7         LIPIEC 2011 r.          rok XX         ISSN 1426-9559

ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran krystyna Maciurzyńska

Kalendarium
06.07.2011 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Roboczego 
ds. Opracowania Projektu Prawa Naftowego Posiedzeniu przewodniczył prof. Andrzej W. Jasiński. 
Omawiano m. in. problemy związane z wydawaniem koncesji.
13.07.2011 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Programowej „Vademecum 
Gazownika”. Omówiono stan realizacji umów sponsorskich. Dokonano analizy stanu redakcji po-
szczególnych tomów.
25.07.2011 r. w Wysogotowie zorganizowano spotkanie koleżeńskie z okazji 45-lecia pracy 
zawodowej wiceprezesa SITPNiG Andrzeja Mikołajczaka
31.07.2011 r. w Krośnie odbędzie się doroczna impreza regionalna pn. „Świetlne Miasto” 
związana z rocznicą zapalenia lampy naftowej.

70 urodziny Tadeusz Święcicki z Oddziału SITPNiG Warszawa II w dniu 04.07.2011 r.
70 urodziny Józef Kwaśniak z Oddziału SITPNiG w Katowicach w dniu 08.07.2011 r.
70 urodziny Elżbieta Żurawek z Oddziału SITPNiG Warszawa II w dniu 16.07.2011 r.

70 urodziny Józef Guzik z Oddziału SITPNiG w Krośnie w dniu 24.07.2011 r.
70 urodziny Antoni Grzelak z Oddziału SITPNiG w Łodzi w dniu 29.07.2011 r.

75 urodziny Henryk Myśliborski z Oddziału SITPNiG we Wrocławiu w dniu 15.07.2011 r.
80 urodziny Maria Knapczyk z Oddziału SITPNiG w Krakowie w dniu 12.07.2011 r.
90 urodziny Wanda Dyndowicz z Oddziału SITPNiG Krakowie w dniu 05.07.2011 r.
90 urodziny Ludwik Mayer z Oddziału SITPNiG Warszawa I w dniu 08.07.2011 r.

20 czerwca 2011 r. odbyło się  w War-
szawskim Domu Technika NOT posiedzenie 
Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT.

Obradom przewodniczyło prezydium w skła-
dzie kol. kol.: Ewa Mankiewicz-Cudny – prezes 
FSNT NOT, Wacław Muzykiewicz (SITMN) i Adam 
Rylski (SPWiR).

Obrady Rady Krajowej były poświęcone:
1. analizie sprawozdania Zarządu Głównego 

FSNT NOT z działalności merytorycznej i fi-
nansowej w roku 2010, a w tym: 
• zatwierdzeniu łącznego sprawozdania fi-

nansowego za 2010 r. Biura Zarządu Głów-
nego FSNT-NOT, Centrum Innowacji NOT, 
Muzeum Techniki NOT w Warszawie;

• przyjęciu zbiorczego sprawozdania fi-
nansowego FSNT-NOT za 2010 r.;

• przyjęciu sprawozdania Zarządu Głów-
nego FSNT-NOT za 2010 r.; 

• przyjęciu sprawozdania i oceny GKR 
FSNT-NOT za 2010 r.;

• udzieleniu Zarządowi Głównemu FSNT-
NOT absolutorium za 2010 r.;

2. ocenie działalności Zarządu Głównego 
FSNT NOT za okres sprawozdawczy przez 
Główną Komisję Rewizyjną FSNT NOT;

3. informacjom na temat:
• prac Zarządu Głównego FSNT-NOT 

od posiedzenia RK 13.12.2010 r. do 
31.05.2011 r.;

• XXIV Kongresu Techników Polskich 
– podsumowanie sesji finalnej 24-
25.052011 r. w Łodzi;

• IX Forum Inżynierskiego w Poznaniu 

Posiedzenie Rady Krajowej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Zarząd Główny FSNT NOT. Fot. S. Szafran

Członkowie Rady Krajowej podczas obrad. Fot. S. Szafran
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– omówienie wniosków wynikających 
z tego przedsięwzięcia;

4. sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. 
Opracowania Statutu FSNT-NOT i ustawy 
o zrzeszeniach;

5. sprawom SNT do Rady Krajowej;
6. sprawom Terenowych Jednostek Organiza-

cyjnych:
• sprawie zmiany udziałów w nierucho-

mości w Gdańsku;
• sprawie sprzedaży i nabycia udziałów 

FSNT-NOT w nieruchomościach w Toruniu;
• sprawie zmiany udziałów w nieruchomo-

ści w Toruniu;
• sprawie sprzedaży części nieruchomości 

w Białej Podlaskiej;

7. sprawie przystąpienia FSNT-NOT do Funda-
cji WYSOKA FALA.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej 

Zarządu Głównego FSNT NOT przedstawiła  kol. 
Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT, 
a sprawozdanie finansowe omówił kol. Jerzy 
Gumiński – sekretarz generalny.

Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej 
i ocenę Zarzadu Głównego FSNT NOT przedsta-
wili wspólnie kol. Ryszard Marcińczak – prze-
wodniczący GKR i kol. Jarosław Palenik – za-
stępca przewodniczącego GKR.

Po dyskusji Rada Krajowa przyjęła w/w 
sprawozdania i udzieliła Zarządowi Głównemu 

FSNT-NOT absolutorium za 2010 r.
Rada Krajowa FSNT NOT przyjęła informa-

cję na temat przebiegu i podsumowania XXIV 
Kongresu Techników Polskich, którą przedstawił 
kol. Janusz Dyduch – wiceprezes FSNT NOT oraz 
informację o IX Forum Inżynierskim, którą zrefe-
rował kol. Józef Suchy – wiceprezes FSNT NOT.

Rada Krajowa powołała Zespół Roboczy ds. 
opracowania statutu FSNT-NOT i ustawy o zrze-
szeniach pod przewodnictwem kol. Wiesława 
Blaschke składający się z 25 przedstawicieli SNT 
oraz 3 przedstawicieli Terenowych Jednostek 
Organizacyjnych FSNT NOT.

Rada Krajowa podjęła uchwały w spra-
wie zmian udziałów w nieruchomościach  TJO 
w Gdańsku, Toruniu oraz sprzedaży części nie-
ruchomości TJO w Białej Podlaskiej. Ponadto 
podjęła decyzję o przystąpieniu FSNT-NOT do 
Fundacji „Wysoka Fala”.

Podczas przerw w obradach Rady Krajowej 
kol. Andrzej Paszkiewicz podpisywał członkom 
Rady  opracowaną przez siebie książkę pt. „Zrze-
szanie się polskich inżynierów i techników”, 
wydaną w bieżącym roku staraniem Głównej 
Komisji Seniorów i Historii Ruchu Stowarzysze-
niowego FSNT-NOT przez oficynę SEMAFIC.

W roku 2010 Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT zrzeszała 39 SNT, 
w tym 2 stowarzyszenia polonijne i 2 stowa-
rzyszenia o statusie członków nadzwyczajnych. 
W 2010 r. Rada Krajowa przyjęła do swego gro-
na 2 stowarzyszenia tj. Polskie Stowarzyszenie 
Upowszechniania Komputerowych Systemów 
Inżynierskich „ProCAx” i Polskie Stowarzysze-
nie „Dachy Zielone”. Wszystkie stowarzyszenia 
skupione w FSNT NOT zrzeszały ogółem 108 
797  członków indywidualnych i 874 członków 
wspierających (zbiorowych).  Oznacza to spadek 
w stosunku do roku poprzedniego o 1 % człon-
ków indywidualnych i 8,5 % członków zbioro-
wych, choć dane te były bardzo zróżnicowane 
w poszczególnych SNT. Również zauważalne 
zmiany postępują w strukturze wykształcenia 
członków SNT zrzeszonych w Federacji. Syste-
matycznie wzrasta w SNT grupa inżynierów 
których obecny udział wynosi 59,8 % (wzrost 

Sprawozdania z działalności FSNT NOT w 2010 r. składają Ewa Mańkiewicz Cudny – prezes FSNT NOT i Jerzy 
Gumiński – sekretarz generalny. Fot. S. Szafran

Sprawozdanie z działalności i ocenę dokonań Zarzadu 
Głównego FSNT NOT przedstawiają Ryszard Marcińczak 
– przewodniczacy GKR i Jarosław Palenik – wiceprze-
wodniczący GKR. Fot. S. Szafran

Struktura FSNT NOT wg liczby członków w 2010 r. 

Struktura wykształcenia członków FSNT NOT w latach 2006 - 2010Struktura FSNT NOT wg liczby oddziałów i kół w latach 2006 - 2010
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o 0,8 %) i grupa członków o innych zawodach 
(wzrost o 0,1 %), natomiast zmniejsza się grupa 
techników (spadek o 0,9 %). W 2010 r. działało 
w całej Federacji 3016 kół i klubów SNT, a ich 
liczba w porównaniu do 2009 r. zmniejszyła się 
o 78 (2,5 %). Koła i kluby zorganizowane były 
w 404 oddziałach SNT, których liczba w 2010 r. 
zmniejszyła się o 22  (ok. 5 %) w porównaniu 
z rokiem poprzednim.

W 2010 r. w ramach NOT działało 51 Tere-
nowych Jednostek Organizacyjnych (TJO), z cze-
go na koniec roku wszystkie miały osobowość 
prawną. Terenowe Jednostki Organizacyjne 
w znacznej części dysponują majątkiem, któ-
rym zarządzają w imieniu właściciela. Spośród 

wszystkich TJO na koniec 2010 r. 40 posiada-
ło nieruchomości (najczęściej Domy Technika), 
z czego 16 korzystało z nieruchomości, których 
właścicielem jest Federacja, 21 – z nieruchomo-
ści wspólnych (Federacji i TJO), a 3 TJO z nieru-
chomości, które często w sporny sposób zostały 
w przeszłości zakwalifikowane wyłącznie do 
majątku własnego lub ich spółek (Częstochowa, 
Legnica i Słupsk). Ponadto w 3 przypadkach 
(Bydgoszcz, Lublin i Warszawa) Domami Techni-
ka zarządzają specjalne spółki, które utworzyła 
Federacja z lokalnymi TJO. 

W układzie zbiorczym cała Federacja NOT 
osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysoko-
ści 1.596,45 zł, choć był  on znacznie skromniej-

szy niż w roku ubiegłym ale uzyskany w znacz-
nie trudniejszych warunkach. Rezultat ten był 
możliwy do osiągnięcia dzięki pracy większości 
Terenowych Jednostek Organizacyjnych. 29 TJO 
zanotowało na tyle wysoki wynik finansowy, że 
zniwelował on straty pozostałych 22 TJO. Pomi-
mo obiektywnie trudnej sytuacji w krajowym 
środowisku gospodarczym rok 2010 został za-
kończony zyskiem w: Federacji jako całości, TJO 
ogółem, Muzeum Techniki i Centrum Innowacji.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

W dniach 15 - 17 czerwca 2011 r. odby-
ło się Wojskowym Zespole Wypoczynkowym 
w Kościelisku XI Sympozjum „GAS TRENDY” 
z wiodącym tematem: „Społeczna odpowie-
dzialność biznesu w gazownictwie”. Sympo-
zjum zostało zorganizowane przez: Krakowski 
Oddział Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego oraz Polskie Górnictwo Nafto-
we i Gazownictwo SA – Karpacki Oddział Ob-
rotu Gazem w Tarnowie – Gazownia Krakowska 
i Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. – Od-
dział Zakład Gazowniczy w Krakowie. Patronat 
na Sympozjum przyjął  Michał Szubski – prezes 
Zarządu PGNiG SA, prezes SITPNiG.

Podczas Sympozjum zaprezentowano 14 
referatów przygotowanych przez autorów z kil-
ku instytucji naukowych i urzędów oraz firm kra-
jowych i zagranicznych:

• „Polityka gazowa Unii Europejskiej do roku 
2011” – Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek 
(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu);

• „Perspektywiczne segmenty rynku gazu 
ziemnego: energetyka i CNG”– Maciej 
Kaliski, Sylwia Sikora, Piotr Janusz, Adam 
Szurlej  (Ministerstwo Gospodarki, De-
partament Ropy i Gazu);

• „Ewolucja koncepcji społecznej odpowie-
dzialności biznesu na przykładzie PGNiG” 
– Włodzimierz Kleniewski (PGNiG SA);

• „Pomorskie gazownictwo – zrównowa-
żony wzrost kluczem sukcesu” – Grze-
gorz Dettlaff (prezentacja – Dorota Raj-
czyk-Gałkowska) (PGNiG SA Pomorski 
Oddział Obrotu Gazem w Gdańsku);

• „Władysław Długosz odkrywca Borysławia 
– czy jesteśmy spadkobiercami jego dzieła?” 
– Ewa Król (PGNiG SA Oddział w Sanoku);

• „Układy trigeneracji dla odbiorców gazu 
ziemnego szansą obniżenia kosztów 
eksploatacji przedsiębiorstw” – Andrzej 
Gieroba (Viessmann Sp. z o.o.);

• „Komunikacja przedsiębiorstwa z otocze-
niem i jego reputacja społeczna” – Adam 
Figiel, Andrzej Szromnik (Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie);

• „Pozycjonowanie dostawcy energii na 
rynku: »Na taniochę nas nie stać«” – An-
dreas Potetzki (E.ON Ruhrgas AG);

• „Zarządzanie CSR w koncernach nafto-
wych” – Zbigniew Łucki (Em. prof. AGH);

• „Vademecum Gazownika – kompendium 
wiedzy dla uczniów, studentów i pra-
cowników branży gazowniczej” – Stani-
sław Szafran (SITPNiG);

• „Odbiorca jeden z kluczowych interesariu-
szy przedsiębiorstw gazowniczych” – Mał-
gorzata Nowaczek-Zaręba, Magdalena 
Mrowczyk (Urząd Regulacji Energetyki);

• „LNG elementem realizacji strategii CSR 
w spółkach dystrybucyjnych” – Grzegorz 
Wielgus (Karpacka Spółka Gazownictwa 
Sp. z o.o.);

• „Wzrost dokładności pomiarów rozlicze-
niowych w gazownictwie w kontekście 
nowych wymagań stawianych przetwor-
nikom ciśnienia i temperatury” – Monika 
Tyszownicka (Instytut Nafty i Gazu);

• „Nowoczesne systemy GHP – SANYO 
zasilane gazem ziemnym” – Marcin Przy-
becki (SPS KLIMA Sp. z o.o.).

Szczególny profil merytoryczny sympozjum 
zyskał wysokie uznanie wśród pracowników  
związanych z przemysłem gazowniczym. Poru-
szane przez referentów i dyskutantów zagad-
nienia podczas sesji referatowych oraz duża 
liczba uczestników spotkania pozwala sądzić, że 

XI Sympozjum „GAS TRENDY”

sympozjum jest ważną platformą wymiany do-
świadczeń w zakresie tytułowej problematyki.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Sympatyczny Zespół w pięknej „oprawie” wita uczestników 
sympozjum. Fot S. Szafran

Organizatorzy: Andrzej Michniewski - dyrektor Gazowni 
Krakowskiej, Krzysztof Dybaś - prezes Oddziału Krakow-
skiego SITPNiG i Piotr Niewiarowski dyrektor Zakładu 
Gazowniczego w Krakowie otwierają obrady Sympo-
zjum. Fot. S. Szafran

Uczestnicy sympozjum zajmują miejsca na sali obrad. 
Fot. S. Szafran
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Andrzej Macheła-olszacki ODDZIAŁ 
WARSZAWA II

Wyjazd zorganizowało Koło nr 3, działa-
jące przy Centrali Spółki PGNiG S.A. w War-
szawie z inicjatywy, pod patronatem i przy 
finansowym wsparciu oddziału. Wyprawa 
odbyła się w dniach 9 -19 czerwca 2011 r. 
i wzięło w niej udział 38 osób ze wszystkich 
jednostek organizacyjnych naszego Oddziału 
oraz 3 osoby z Oddziału Warszawa I.

W nocy z 8 na 9 czerwca Warszawa po-
żegnała nas rzęsistym deszczem, gdy pod 
przewodnictwem pani Ewy wyruszaliśmy au-
tokarem do Rostocka, skąd przeprawiliśmy się 
promem do Danii. Odtąd przeprawa promem 
będzie stanowiła prawie stały element naszej 
podróży. O zbliżaniu się do duńskich wybrzeży 
informują nas usytuowane na morzu farmy wia-
trowe (Fot.1). Dania jest jednym z największych 
w Europie producentów energii elektrycznej tą 
metodą. Pod wieczór dotarliśmy do Kopenhagi 
i zainstalowaliśmy się w hotelu.

Następnego dnia, jak przystało na wy-
cieczkę z Warszawy, zwiedzanie Kopenhagi 
rozpoczęliśmy od wizyty u kopenhaskiej Syrenki 
(Fot.2) przy Cytadeli, a potem już ekspresowa, 
tradycyjna „trasa turystyczna” – pałac królew-
ski Amalienborg z malowniczymi gwardzistami 

(Fot.3), stary port Nyhavn z uroczymi XVIII-
wiecznymi kolorowymi kamieniczkami (Fot.4), 
Uniwersytet, tętniący życiem deptak Stroget 
(gdzie także spotkaliśmy gwardzistę królew-
skiego, tyle że z klocków Lego), monumentalny 

Rano wyruszamy prawie na sam „czubek” 
półwyspu, do miejscowości Hirtshals, na prze-
prawę promową do Kristiansand w Norwegii. 
Wpływając do tego zbudowanego na rozkaz 
króla Christiana IV centrum przemysłowego, 
komunikacyjnego i handlowego prom lawiruje 
pomiędzy dużą ilością skalistych, wygładzonych 
przez lodowiec wysepek, czyli szkierów, typo-
wych dla wybrzeży południowej Szwecji i Nor-
wegii. Wyokrętowanie i w drogę do Stavanger 
– stolicy norweskiego przemysłu naftowego.

Następnego dnia spotykamy się rano 
z kolegą Markiem Hoffmannem, wiceprezesem 
Spółki PGNiG – Norway, mającej swoją siedzibę 

Reminiscencje z wyjazdu techniczno-krajoznawczego 
Oddziału Warszawa II SITPNiG do Południowej Skandynawii

Fot. 1. Elektrownia wiatrowa u wybrzeży Danii 
Fot. A. Olszacki

Christiansborg – siedziba parlamentu i innych 
instytucji państwowych. Wszędzie oczywiście 
mijamy typowe, kopenhaskie „parkingi” (Fot.5). 
Opuszczamy Kopenhagę i Zelandię i przez jeden 
z najdłuższych mostów na świecie, przerzuco-
ny nad cieśniną Wielki Bełt przenosimy się na 
drugą co do wielkości wyspę duńską – Fionię, 
a następnie na Półwysep Jutlandzki i zatrzymu-
jemy na nocleg w pobliżu Randers.

Fot. 2. Syrenka kopenhaska. Fot. A. Olszacki

Fot. 3. Pałac królewski i gwardziści. Fot. A. Olszacki Fot. 4. Stary port Nyhavn. Fot. A. Olszacki
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w Stavanger i wyruszamy (oczywiście promem), 
aby zdobyć Preikestolen, czyli platformę skal-
ną wznoszącą się pionowo ponad 600 m nad 
powierzchnią fiordu Lysefiord (Fot.6). Niestety 
kamieniste i miejscami bardzo strome podejście 
okazuje się zbyt trudne dla części wycieczko-
wiczów (w tym dla piszącego te słowa) i mu-
simy zadowolić się pięknymi widokami z trasy, 
oczekując na powrót kolegów. Ale większość 
uczestników zdobyła tę górę i była oczarowana. 
Po powrocie do Stavanger jest jeszcze czas na 
spacer po starówce i po porcie, gdzie podzi-
wiamy m.in. olbrzymi, wielopokładowy statek 
wycieczkowy z Kajmanów oraz luksusowy, peł-
nomorski jacht, wyposażony m. in. w lądowisko 
z helikopterem. W dalszej części portu widać za-
cumowaną platformę wiertniczą, przypominają-
cą nam jaka gałąź gospodarki dominuje obecnie 
w tej okolicy (Fot.7).

Głównym punktem programu następnego 
dnia było zwiedzanie Norweskiego Muzeum 
Ropy Naftowej w Stavanger, mieszczącego się 
w bardzo ciekawym pod względem architekto-
nicznym budynku, obłożonym płytami granito-
wymi, nawiązującym do skalistych gór Norwe-

gii. Przed Muzeum wita nas „weteran” wierceń 
na Morzu Północnym, czyli świder trójgryzowy 
z dwoma także trójgryzowymi poszerzaczami, 

który był wykorzystany w wierceniu ponad 200 
odwiertów (Fot.8). Po wejściu do środka naty-
kamy się na następne „monstrum”, wg. kata-

Fot. 5. Kopenhaski „parking”. Fot. A. Olszacki Fot. 7. Platforma wiertnicza w porcie w Stavanger. Fot. A. Olszacki

Fot. 6. Preikenstolen. Źródło NORWEGIA, 
Cappelen Damm, 2009 Fot. 8. Świder trójgryzowy z poszerzaczami przed Muzeum Ropy Naftowej w Stavanger. Fot. A. Olszacki

Fot. 9. Największy na świecie świder trójgryzowy w w/w Muzeum. Fot. A. Olszacki
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logu „Największe wiertło świata” czyli świder 
trójgryzowy o wadze 1700 kg i średnicy 900 
mm (Fot.9). Niestety ograniczony czas jakim 
dysponowaliśmy pozwolił na dość pobieżne lub 
fragmentaryczne zapoznanie się z bardzo cieka-
wą ekspozycją, zadawalającą wg mnie zarówno 
laików, jak i specjalistów. Pokazano procesy 
geologiczne prowadzące do powstawania złóż, 
sposoby ich poszukiwania i eksploatacji, używa-
ny sprzęt, kompleksy urządzeń i infrastruktury, 
np. różne typy platform wiertniczych, dostoso-
wanych do charakteru złoża i głębokości morza. 
Wszystko prezentowane zarówno w formie 
tradycyjnej – plansze, modele (Fot.10) i sprzęt, 
jak i w nowoczesnej technice audiowizualnej. 
Spotykamy także polski akcent – planszę z cha-
rakterystyką złoża Skarv i logo m.in. PGNiG S.A., 
będącego jego współwłaścicielem (Fot.11).

Kończymy wizytę w muzeum i malowniczą, 
nadmorską drogą E 39 jedziemy do Bergen. Po 
drodze 2 przeprawy promowe oraz kilka tuneli, 
zarówno pod górami, jak i pod zatokami morski-
mi, w tym jeden o długości ponad 8 km, w naj-
głębszym miejscu biegnący 230 m pod dnem 
morza. Budowniczowie musieli wykuć te tunele 
w litej, granitowej skale, ale za to „zaoszczędzi-

nawet w czasie ulewnego deszczu (Fot.12). Zre-
zygnowaliśmy natomiast z wjazdu kolejką na 
pobliską górę, bowiem przy aktualnej pogo-
dzie nie miało to większego sensu. Żegnamy 
więc niegościnne Bergen i ładną, górską drogą 
jedziemy na nocleg w przytulnym, niewielkim 
hotelu w okolicy Voss.

li” na obudowie, której po prostu nie ma. Przed 
samym Bergen odwiedzamy jeszcze tradycyjny, 
norweski drewniany kościół gontowy. Jest to od-
tworzona z pietyzmem replika, bowiem oryginał 
spłonął w latach 90-tych. Prawie identyczny (i to 
oryginalny) znajduje się u nas w Karpaczu. Koś-
ciół Wang został w XIX w. podarowany  królowi 
pruskiemu przez króla Norwegii.

Niestety następnego dnia leje jak z cebra 
i komplikuje to trochę zwiedzanie Bergen, ma-
lowniczo położonego w otoczeniu skalistych 
gór  drugiego pod względem wielkości miasta 
Norwegii. Zostało ono założone ok. roku 1070 
przez króla Olava Kyrre, w XII i XIII wieku speł-
niało funkcje stolicy kraju, przez całe średnio-
wiecze było największym portem i ośrodkiem 
handlowym w Skandynawii. Obecnie ważne 
centrum administracyjne, gospodarcze, na-
ukowe i kulturalne, jeden z głównych portów 
handlowych i rybackich. Udaje nam się jednak 
zobaczyć fortecę Bergenhus, stanowiącą kom-
pleks najcenniejszych niesakralnych budowli 
średniowiecznych w Norwegii, nabrzeże Bryg-
gen z charakterystycznymi drewnianymi doma-
mi kupieckimi, wzniesionymi po pożarze miasta 
w 1702 r. oraz słynny targ rybny, tętniący życiem 

Fot. 10. Modele morskich platform wiertniczych w w/w muzeum. Fot. A. Olszacki Fot. 11. Plansza złoża Skarv w w/w muzeum. Fot. A. Olszacki

Fot. 12. Targ rybny w Bergen. Fot. A. Olszacki

Fot. 13. Lodowiec Birksdal. Fot. A. Olszacki

Fot. 14. Zima na płaskowyżu Diupvashytta Fot. A. Olszacki
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Następnego dnia głównym punktem pro-
gramu jest wizyta u czoła lodowca Briksdal, 
stanowiącego część lodowca Jostedalbreen, 
największego na kontynencie europejskim. Żeby 
tam jednak dotrzeć pokonujemy na malowni-
czej drodze kilka tuneli, w tym jeden o długości 
24 km, będący do czasu uruchomienia tunelu 
pod Kanałem La Manche najdłuższym tunelem 
w Europie oraz przeprawiamy się promem przez 
najdłuższy norweski fiord – Sognefiord. Dojeż-
dżamy w końcu do rejonu lodowca i z parkingu 
przy stacji turystyczno – handlowej docieramy 
wzdłuż wypływającej spod lodowca rzeki do 
jego czoła (Fot.13). Jęzor spływa do niewiel-
kiego, pokrytego krą jeziorka, a dalej woda 
pokonując wodospadami kilka progów płynie 
w dół doliny. Aktualny wygląd lodowca jest 
namacalnym dowodem na ocieplenie klimatu. 
Porównując jego obecny zasięg ze zdjęciami 
sprzed kilku lat w folderach oraz na tablicy przy 
parkingu, widzimy wyraźnie, że wycofał się i to 
sporo. Zmęczeni, ale pełni wrażeń docieramy 
na nocleg w internacie szkoły prowadzonej 
w okolicy Stryn przez norweski kościół i jemy 
posiłek w sali ozdobionej licznymi cytatami z Bi-

blii. Wykorzystując otoczenie modlimy się o do-
brą pogodę na dzień następny, bo czekają nas 
najbardziej malownicze odcinki drogi – „Szlak 
orłów” i „Szlak Trollów”.

Modły zostały wysłuchane i nazajutrz 
podróżujemy przy dobrej pogodzie, zachwyca-
jąc się pięknymi widokami, przy zmieniającej 
się scenerii. Pewnym zaskoczeniem jest dla nas 
kompletna zima – śnieg, lód i zamarznięte je-
zioro, na płaskowyżu w okolicach Djupvashytta 
na wysokości zaledwie 1030 m n.p.m. (Fot.14). 
Dojeżdżamy potem do miejsca, skąd roztacza się 
wspaniały widok na fiord Geiranger, uważany za 
najpiękniejszy fiord Norwegii (Fot.15), zdobiący 
większość folderów i innych publikacji turystycz-
nych. Zjeżdżamy w dół do leżącej na końcu 
fiordu miejscowości Geirangen, z cumującymi 
kolejnymi statkami wycieczkowymi i zaczynamy 
wspinać się w kierunku „Szlaku Trollów”. Prze-
jazd tym szlakiem to rzeczywiście niezapomnia-
ne przeżycie. Droga wijąca się serpentynami 
po stromych zboczach, urozmaiconych licznymi 
strumieniami i wodospadami, wymaga napraw-
dę dużych umiejętności od kierowców i sprawia 
wielkie wrażenie (Fot.16). Pełni wrażeń dociera-
my na nocleg do hotelu w Otta.

Nazajutrz wczesnym rankiem zaczynamy 
właściwie podróż powrotną i zjeżdżamy w dół, 
na południe do Oslo. Zwiedzanie trochę kompli-
kują przechodzące deszczyki, ale i tak na mnie 
osobiście samo miasto nie zrobiło wielkiego 
wrażenia, z wyjątkiem muzeów związanych 
ściśle z obecnością Norwegów na morzu i ich 
pasją odkrywania nowych miejsc od najdaw-
niejszych czasów:

• Muzeum łodzi Wikingów – jedyna na 
świecie ekspozycja drewnianych łodzi 
i przedmiotów codziennego użytku, po-
chodzących z wykopalisk, zachwycają-
cych niezwykle bogatą ornamentyką;

• Zamknięty w przykrytym dachem suchym 
doku drewniany statek „Fram”, zbudo-
wany w 1892 r. i specjalnie przystoso-
wany do żeglugi w obszarach podbiegu-

nowych. Na statku tym na przełomie XIX 
i XX wieku jeden z największych świa-
towych badaczy polarnych Fridtiof Nan-
sen odbył swoją słynną podróż w rejon 
Arktyki, a Roald Amundsen dopłynął do 
Antarktydy i wyruszył na zdobycie bie-
guna południowego. Wzbudza podziw 
skromność wyposażenia, przy pomocy 
którego dokonywano tak znaczących od-
kryć w skrajnie trudnych warunkach;

• Muzeum „Kon – Tiki”, gdzie „zacumo-
wały” tratwy badacza i podróżnika Tho-
ra Heyerdahla – zbudowana z drewna 
balsy „Kon – Tiki”, na której przepłynął 
w 1947 r. Pacyfik z Peru na Tahiti oraz 
papirusowa „Ra”, na której przepłynął 
pod koniec lat 60-tych XX w. Atlantyk 
z Maroka na Barbados. Przed laty inte-
resowałem się tymi wyprawami i do dzi-
siaj lubię wracać do reportaży z podróży, 
świetnie napisanych przez Heyerdahla, 
a wydanych u nas w serii „Naokoło 
Świata” w latach 1957 i 1974.

Na ostatni w Norwegii nocleg zatrzymujemy 
się pod Oslo, w niewielkiej miejscowości Dro-
bak, ładnie położonej nad Oslofiorden, pełnej 
ślicznych, kolorowych domków letniskowych.

Rano wyjeżdżamy do Ystad w Szwecji, skąd 
mamy promem wrócić do Polski. Po drodze 
zwiedzamy ciekawy skansen prehistorycznych, 
świetnie zachowanych rytów naskalnych sprzed 
około 3500 lat, w pobliżu miejscowości Vit-
lycke (Fot.17). Potem już Ystad, noc na polskim 
promie „Polonia”, szwedzkiego armatora, zare-
jestrowanym w Nassau na Bahamach, wyokrę-
towanie w Świnoujściu i powrót do Warszawy, 
która powitała nas tak samo jak żegnała, czyli 
deszczem. 

Andrzej Macheła-Olszacki
Z-ca sekretarza i przew. Klubu Seniora

Oddział Warszawa II SITPNiG

Fot. 15. Fiord Geirangen. Fot. A. Olszacki Fot. 17. Ryty naskalne w Vitlycke w Szwecji. Fot. A. Olszacki

Fot. 16. Serpentyny na „Szlaku Trollów”. Fot. A. Olszacki
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Koło nr 6 Karlino Oddziału SITPNiG 
w Zielonej Górze zorganizowało w dniach 21-
26.06.2011 r. wyjazd naukowo-techniczny, 
w którym uczestniczyło 17 członków koła Kar-
lino i Poznań. „Poznaj swoją Firmę” to hasło 
przewodnie pierwszych dwóch dni naszego wy-
jazdu. Celem była Odazotownia Grodzisk i PMG 
Wierzchowice.

Wizyta na terenie Odazotowni w Grodzisku 
ukierunkowana była na wymianę doświadczeń  
związanych z obsługą i codziennymi problema-
mi jednostki zaliczonej, do kategorii zakładów 
dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. W rejonie działania naszego koła 
do takiej kategorii zaliczany jest Podziemny Ma-
gazyn Gazu Daszewo.

Rafał Spitza p.o. kierownika jednostki, 
przygotował pokaz multimedialny, w którym 
profesjonalnie przedstawiona została koncepcja 
budowy, rozwiązania techniczne i zastosowane 
technologie przy budowie tej największej w na-
szym kraju Odazotowni. Jest najnowocześniej-
szym obiektem w PGNiG. Instalacja powstała 
w celu wykorzystania dużych zasobów gazu 
zaazotowanego w rejonie Grodziska Wielkopol-
skiego, Babimostu i Międzychodu – zarówno ze 
złóż odkrytych już w latach 80., jak i tych, które 
pozyskano w ostatnich latach. 

Kolejnym punktem w programie było  zapo-
znanie z technologią PMG Wierzchowice, które-
go głównym zadaniem jest zatłaczanie i odbiór 
gazu ziemnego ze złoża. W procesie eksploata-

cji w okresie letnim gaz ziemny jest zatłaczany 
do wyeksploatowanego złoża Wierzchowice 
na głębokości około 1250 m, a w zimowym 
odbierany i kierowany do celów grzewczych 
w gospodarstwach domowych oraz przemy-
śle. Przewodniczący Koła Ostrów Mirosław 
Majchrzak osobiście  omówił obiekty technolo-
giczne magazynu. Mieliśmy również okazję zo-
baczyć trwające prace przy rozbudowie nowego 
magazynu. 

Obecnie Wierzchowice posiadają pojem-
ność 575 mln m3. Po zakończeniu realizacji roz-
budowy obecnego etapu inwestycji, zaplano-
wanego na koniec 2011r. pojemność magazynu 
wzrośnie do 1,2 mld m3, w kolejnym etapie 
docelowej rozbudowy PMG może osiągnąć 3,5 
mld m 3 pojemności.

Nasz naukowo-techniczny wyjazd stał się 
też doskonałą okazją do poznawania historii, 
architektury, ale i odwiedzenia kopalni srebra. 
Kutna Hora w Republice Czeskiej to kolejny etap 
w naszego wyjazdu. Większość z nas wizytę 
w Czechach ogranicza do Pragi, nie wiedząc 
o paru innych, równie godnych uwagi miej-
scach za południową granicą. Jednym z nich jest 
niewątpliwie Kutna Hora, niewielkie miastecz-
ko w środkowych Czechach, którego zabytki 
zostały wpisane na listę Światowego Dziedzi-
ctwa Kultury UNESCO. Kiedy dojeżdżamy do 
celu podróży, z okolicznych wzgórz roztacza się 
przed naszymi oczami panorama całego miasta 

Nafciarze z Karlina z koleżeńską 
wizytą i wymianą doświadczeń

Waldemar Sałamacha

Uczestnicy wyjazdu na tle Odazotowni Grodzisk. Fot. W. Sałamacha
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z górującym nad nim malowniczo wzniesie-
niem, od którego wzięło swoją nazwę. Z jego 
szczytu spośród licznych drzew wyrastają wieże 
najwspanialszego zabytku Kutnej Hory - katedry 
św. Barbary. Stąd zresztą najlepiej rozpocząć 
zwiedzanie tego pięknego miasta, leżącego za-
ledwie 50 km od Pragi. Patrząc z góry na dachy 
domów, trudno uwierzyć, że to liczące dziś 20 
tys. mieszkańców senne miasteczko ustępowało 
kiedyś znaczeniem i bogactwem jedynie stolicy, 
a i z nią starało się, często z powodzeniem, go-
spodarczo i politycznie rywalizować.

Powstanie i historia Kutnej Hory, zwanej też 
„Kamiennym miastem”, nierozerwalnie wiąże 

Uczestnicy wyjazdu przed instalacją PMG Wierzchowice. Fot. W. Sałamacha W tle rozbudowa PMG Wierzchowice. Fot. W. Sałamacha

się ze srebrem. Ten drogocenny kruszec wydo-
bywano w środkowych Czechach już w X w. 
Po odkryciu w XIII w. kolejnego złoża na tereny 
dzisiejszej Kutnej Hory tłumnie zaczęli ściągać 
osadnicy z Niemiec i innych zakątków Europy. 
Kopalnia i miasto rozwijały się błyskawicznie. 
Już w 1300 r. Wacław II wydał zbiór praw gór-
niczych, a z Kutnej Hory uczynił królewską men-
nicę. To dzięki bitym w niej groszom, zwanym 
czeskimi lub praskimi, czeski władca mógł m.in. 
pozwolić sobie na kosztowną wyprawę do Pol-
ski zakończoną koronacją w Krakowie na króla 
Polski. Dopiero po czterech latach Władysław 
Łokietek przy pomocy węgierskiego króla Karola 

Roberta, zmusił Wacława do odwrotu. Jednak 
siła praskiego grosza wciąż kusiła do wojen. Już 
w 1306 r. nowy król Wacław III stanął na czele 
kolejnej wyprawy na Polskę. Nieoczekiwanie za-
kończyła się ona już w Ołomuńcu, gdzie czeski 
władca został zamordowany. Wśród podejrza-
nych o intrygę znalazł się także Władysław Ło-
kietek. Tego, kto naprawdę stał za zabójstwem 
Wacława III, po 700 latach raczej się już nie 
dowiemy.

Bity w Kutnej Horze grosz wzorowano na 
groszu francuskim. Był on co prawda nieco cień-
szy, ale miał aż 27 mm średnicy i ważył ponad 
trzy gramy. Z czasem moneta rozpowszechniła 

Katedra św. Barbary i klasztor Jezuicki w Kutnej Horze. Fot. W. Sałamacha Górnicy naftowi w kopalni srebra w Kutnej Horze. Fot. W. Sałamacha

Katedra św. Wita w Pradze. Fot. W. Sałamacha Plac Wacława Muzeum Narodowe w Pradze. Fot. W. Sałamacha
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się w Polsce, Niemczech i w Wielkim Księstwie 
Litewskim, stając się najbardziej wartościowym 
pieniądzem Europy Środkowej.

Zyski z kopalni budowały potęgę kolejnych 
czeskich władców. Przyczyniały się także do 
rozwoju i rozkwitu samego miasta, które coraz 
mocniej świeciło blaskiem piękna i dobrobytu. 
Na Kutną Horę spływały kolejne królewskie ła-
ski, a górnicy stali się jedną z najbardziej uprzy-
wilejowanych grup społecznych. W podzięce za 
te wszystkie dobrodziejstwa mieszkańcy Kutnej 
Hory w 1388 r. zaczęli wznosić wspomnianą 
już katedrę św. Barbary. Budowa trwała ponad 
150 lat i została zakończona dopiero w 1558 r., 
a nad jej przebiegiem czuwali najlepsi czescy 
architekci, wśród nich syn twórcy słynnego mo-
stu Karola i katedry św. Wita w Pradze. Efektem 
tego jest okazała świątynia otoczona wianusz-
kiem smukłych przypór. 

   Pragę trzeba jednak było zobaczyć. I tu 
należą się słowa uznania dla naszego kolegi 
Andrzeja Gęsickiego, przewodniczącego koła 
Poznań, który nie tylko pomógł w organiza-
cji wyjazdu, ale swoją przyjacielską postawą 
i wiedzą sprawił, że o Pradze wiemy już „niemal 
wszystko”. Praga powstała w 1784 r. z połącze-
nia pięciu wcześniej samodzielnych, lecz powią-
zanych ze sobą organizmów, których początki 
sięgają średniowiecza: Starego Miasta, Nowego 
Miasta, Josefova, Małej Strany i Hradczan – sie-
dziby władców czeskich. Od 1992 r. zabytkowe 
centrum miasta znajduje się na liście światowe-
go dziedzictwa UNESCO. Ze względu na boga-
ctwo atrakcji, należy do najchętniej odwiedza-
nych miast Europy. Na załączonych fotografiach 
kilka przykładów.

W Czeskiej Szwajcarii powróciliśmy do 
programu naukowo-technicznego. Tym razem 
wyzwaniem stała się geneza i uwarunkowania 
geologiczne powstania przełomu Łaby, podzi-

wianie form skalnych powstałych wskutek pro-
cesów wietrzeniowych piaskowców. Bez wąt-
pienia Pravčická brána, stanowiąca jednocześnie 
jedno z najbardziej odwiedzanych i najczęściej 

fotografowanych form skalnych, jest najlepszym 
przykładem. Jej unikatowość polega również na 
tym, że jest to największy most skalny w Euro-
pie. Ten wyjątkowo uformowany piaskowiec 
ma około 25 m szerokości i 16 m wysokości. Ze 
szczytu roztacza się widok na szeroką okolicę. 
Podziwiać można Park Narodowy České Švýcar-
sko, ale również jego część, znajdującą się za 
granicą na terenie Niemiec.

Jeszcze tylko „spływ” rzeką Kamenica 
i można było podsumować nasz wyjazd przy 
wieczornej kolacji przy grilu.

Wszyscy uczestnicy dziękują za wszelką 
okazaną pomoc Kierownikowi OK. Karlino, Dy-
rekcji Naszego Oddziału, Prezesowi Oddziału 
SITPNiG w Zielonej Górze i wszystkim, którzy 
przyczynili się do realizacji naszego wyjazdu. 

Waldemar Sałamacha
Przewodniczący Koła Karlino

Największy w Europie most skalny. Fot. W. Sałamacha

Kamenica trochę kojarzyła się z naszym Dunajcem. Fot. W. Sałamacha

Pożegnanie uczestników odbyło się w Świebodzinie. Fot. W. Sałamacha
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30 czerwca 2011 w warszawskim Muzeum 
Gazownictwa odbyła się debata pt.: Liberalizm 
czy leseferyzm poświęcona wyzwaniom polskie-
go rynku gazu ziemnego. Zdaniem prof. K. Żmi-
jewskiego, sekretarz generalny Społecznej Rady 
Narodowego Programu Redukcji Emisji, podjęte 
dotychczas działania służące liberalizacji rynku 
gazu, jak dotąd w niewielkim zakresie przyczyniły 
się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki 
i wyrównania standardów życia między Polską 
a pozostałymi krajami UE. Jacek Brandt, dyrek-
tor ds. Współpracy Towarowej Giełdy Energii SA 
zauważył, że dotychczas nie doprowadzono do 
rozbicia monopolu, czego przejawem jest brak 
dostaw gazu opartych na wykorzystaniu zasady 
TPA. Brak niezbędnych ustaw regulujących rynek 
gazu ziemnego przyczynia się do groźby nie-
oczekiwanego wzrostu cen i zwiększenia ryzyka 
kryzysu energetycznego. 

Zdaniem Marka Kamińskiego, dyrektora 
w dziale Doradztwa Biznesowego, Departamen-
tu Gazu Ernst&Young, szansą na uzdrowienie 
sytuacji jest pojawienie się na rynku gazu kon-
kurencji. Być może taka sytuacja będzie miała 
miejsce jeżeli uruchomione zostaną polskie zło-
ża gazu łupkowego, którymi zainteresowane są 
nie tylko PGNiG, ale też Shell, BP czy Gazprom. 
Przypomniano, że wstępne szacunki określają 
wielkość polskich zasobów tego gazu między 1,5 

a 3 bln m. sześc. Mogłyby to pokryć krajowe za-
potrzebowanie na gaz ziemny przez 100 lat, bo 
roczne zużycie w Polsce to ok. 14 mld m. sześc. 
Poszukiwanie nowych źródeł energii w Polsce 
uznał za priorytet rozwoju firmy Marcin Lewen-
stein, dyrektor Biura Planowania Strategicznego, 
PGNiG SA. Przykładem są nowe prognozy zaso-
bowe w okolicach Kutna na głębokości 6,5 km. 

Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw 
wymienił inne priorytety Polski: uruchomienie 
terminalu LNG w Świnoujściu i budowa połą-
czenia gazowego  Północ – Południe pomiędzy 

Liberalizm czy leseferyzm?
Uwarunkowania prawne rynku gazu

dwoma terminalami LNG: polskiego w Świnouj-
ściu i chorwackiego na wyspie Krk. Uczestnicy 
debaty szukali odpowiedzi na pytania: jakie są 
szanse na realizację tych projektów?, czy znajdą 
się środki na ich sfinansowanie? 

Podczas panelu przeanalizowano kluczowe 
kwestie warunkujące tworzenie konkurencyjnych 
rynków energii elektrycznej i gazu, w tym proble-

my związane z rozdziałem monopolistów, utrud-
nionym dostępem stron trzecich do infrastruktury 
oraz nadużywaniem pozycji rynkowej w sektorze  
energetycznym. Na spotkanie zaproszono zarów-
no prawników, jak i specjalistów z branży ener-
getycznej, a także ekonomistów, przedstawicieli 
biznesu oraz organów administracji zajmującej 
się sprawami energii elektrycznej i gazu, w tym 
bezpieczeństwa narodowego. Organizatorem de-
baty były Procesy Inwestycyjne.

Cezary Szyjko

Źródło: www.proinwestycje.pl

Źródło: www.proinwestycje.pl



7(�59)/20��
lipiec

��

Jak już informowaliśmy na naszych łamach, 
Redakcja WGiN została partnerem fińskiego 
programu CleanTech promującego zielone tech-
nologie w Unii Europejskiej. W numerze 5 (157) 
w artykule pt. „Gazowe plany Finlandii” na str 
37 zapowiadaliśmy wizytę naszej redakcji w naj-
bardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach fiń-
skich, które przygotowują się do ekspansji 
w Polsce. Prezentujemy Państwu sprawozdanie 
z wizyty w jednym z najbogatszych członków UE 
szczycącego się nowoczesną gospodarką opartą 
na wiedzy. Warto brać przykład z najlepszych.

Pierwszy dzień naszej wizyty w Finlandii 
upłynął pod hasłem odnawialnych biopaliw.  
Delegację z Polski powitała sekretarz Stanu 
ds. promocji Finlandii Paula Parviainen z Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych. Zdaniem mini-
ster zmiany klimatu są zjawiskiem globalnym, 
a przyjęta polityka unijna ma na nie jak dotych-
czas znikomy wpływ. W trakcie obowiązywania 
Protokołu z Kioto emisje gazów cieplarnianych 
nadal wzrastają – wszelkie odwrotne tenden-
cje wynikają jedynie z kryzysu gospodarczego. 
Wzrost ten jest związany z rosnącym zapotrze-
bowaniem na paliwa kopalne, a w szczegól-
ności spalaniem coraz większej ilości węgla. 
W celu niedopuszczenia do zmiany tej sytuacji 
na mniej korzystną przywódcy państw unijnych 
zdecydowali się na przyjęcie strategii pod szyl-
dem innowacyjności, która pozwoliłaby Europie 
stawić czoła jednocześnie dwóm z jej najwięk-
szych wyzwań: bezpieczeństwu energetycznemu 
i zmianom klimatu. To właśnie te dwa czynniki 
zmuszają Finlandię do inwestowania w czyste 
technologie. 

ności. Przykładem dobrze prosperującego me-
chanizmu jest właśnie Fiński Klaster ds. Clean-
tech (Finnish Cleantech Cluster), który w 2010 
roku został uznany przez Międzynarodową Gru-
pę Cleantech (International Cleantech Group) za 
jeden z trzech najlepszych klastrów cleantech na 
świecie. Klaster ten skupia organizacje i firmy, 
które opracowują produkty mające na celu po-
prawę jakości powietrza. 

Klaster rozumiany jest jako „skupisko wza-
jemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych 
dostawców, jednostek świadczących usługi, firm 
działających w pokrewnych sektorach i związa-
nych z nimi instytucji (na przykład uniwersyte-
tów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń 
branżowych) w poszczególnych dziedzinach, 
konkurujących między sobą, ale również współ-
pracujących. Klastry są dynamicznie wykorzysty-
wane w Finlandii w celu pobudzenia potencjału 
badawczo-rozwojowego w innowacyjnych 
dziedzinach. CleanTech jest dobrym przykładem 
klastra, który ma na celu rozwój szerokiego 
spektrum czystych technologii informacyjnych 
i telekomunikacyjnych w sektorze rządowym 
Finlandii poprzez zacieśnioną współpracę kor-
poracji międzynarodowych, małych i średnich 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń, rządu oraz in-
stytucji badawczych. Finlandia jest zmuszona 
do budowania swojej pozycji i siły oraz swoich 
przewag konkurencyjnych na bazie nowego 
modelu globalnej gospodarki, w którym nowe 
klastry (oparte na innowacyjnych technologiach) 
będą kluczowym elementem wzrostu gospodar-
czego. To założenie jest warunkiem bezpieczeń-
stwa kraju w wielu obszarach, nie bez przyczyny 
jednak bezpieczeństwo energetyczne stało się 
jedną z kwestii priorytetowych na przestrzeni 
ostatnich lat. 

Zdaniem Santtu Hulkkonen priorytetem Fin-
landii jest rozwój odnawialnych źródeł energii. 
Zasoby konwencjonalnych źródeł energii w Eu-
ropie wyczerpują się. Średnia uzależnienia od 
zewnętrznych dostaw energii w Unii Europej-
skiej sięga prawie 54%. Oznacza to konieczność 
zbudowania nowego modelu zakładającego 
racjonalne wykorzystanie surowców, którymi 
Europa wciąż dysponuje oraz zwiększenie wy-
korzystania źródeł niekonwencjonalnych. Odna-
wialne źródła energii – źródła energii, których 
używanie nie wiąże się z długotrwałym ich 
deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim 

czasie. Energii odnawialnej nie należy mylić 
z energią przyjazną dla środowiska naturalnego, 
gdyż instalacje do jej produkcji mogą (choć nie 
muszą) powodować szkody ekologiczne. Sukces 
strategii rozwoju OZE uzależniony jest od tempa 
rozwoju oraz skuteczności wdrażania innowa-
cyjnych technologii niskoemisyjnych. Polityka 
energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej jest 
jednym z instrumentów, które mają pozwolić 
Europie na zbudowanie przewag konkurencyj-
nych zarówno w stosunku do Stanów Zjedno-
czonych, jak i prężnie rozwijających się państw 
azjatyckich. Pomiędzy wspomnianymi globalny-
mi aktorami trwa wyścig o to, kto stanie się pro-
ducentem produktów mających zaspokoić popyt 
w nowo kształtujących się sektorach. Szeroka 
paleta technologii OZE jest jednym z nich. 

Z uwagi na powyższe czynniki Finlandia 
stawia na innowacyjność w sektorze OZE. OZE 
to wielki światowy biznes. Niektóre z państw 
członkowskich UE wybrały już swoje specjaliza-
cje. Finlandia jest dumna w szczególności np. ze 
swojej produkcji biopaliw. Matti Lehmus, prezes 
Zarządu ds. Produktów Naftowych i Odnawial-
nych Neste Oil uważa, że odnawialne biopaliwa 
uzyskiwane z biomasy to szansa na stworzenie 
w przyszłości niezwykle dochodowego przedsię-
wzięcia biznesowego. Będzie to wymagało od 
Finlandii dalszych prac badawczo-rozwojowych 
i wzmocnienia konkurencyjności firm, w ramach 
których będą funkcjonować przyszłe jednostki 
produkujące biopaliwa. Biodiesel to rewolucja 
w branży paliw. Neste planuje otwarcie w tym 
roku czwartej fabryki biodiesla. Nowa inwesty-
cja Neste wychodzi naprzeciw zwiększonemu 
zapotrzebowaniu na biopaliwa na świecie. In-
westycja pochłonie około 670 mln euro i będzie 

Klastery pełne odnawialnych biopaliw
Reportaż z wizyty studyjnej CleanTech w Finlandii 4-9 czerwca 2011.
Organizator Ministerstwo Spraw Zagranicznych Finlandii

Fabryka biodiesla firmy Neste Oil w Porvoo

Santtu Hulkkonen, dyrektor Zarządzający Cleantech 
Finland wita delegację polskich dziennikarzy

W swoim inaugurującym przemówieniu 
Santtu Hulkkonen, dyrektor Zarządzający Cle-
antech Finland, (www.cleantechfinland.com) 
podkreślił, że ryzyko związane z inwestowaniem 
w czyste technologie to podstawa konkurencyj-



�7
7(�59)/20��

lipiec

miała gigantyczne moce wytwórcze, bo aż 800 
tys. ton paliwa rocznie.  Neste chce być świa-
towym liderem w produkcji diesla z surowców 
odnawialnych bowiem już obecnie wytwarza 
paliwo biodiesel o nazwie NExBTL w swojej ra-
finerii w Porvoo w Finlandii.

Neste Oil testuje stuprocentowy biodiesel 
w samochodach osobowych. W projekcie bio-
rą udział samochody służbowe pracowników 
koncernu oraz grupa testowa. Stuprocentowy 
biodiesel NExBTL można już kupić na stacjach 
benzynowych na terenie aglomeracji Helsinek. 
Koncern twierdzi, że stuprocentowy biodiesel 
nie zawiera w ogóle oleju napędowego. W tej 
chwili biodiesel sprzedawany przez Neste Oil 
zawiera olej napędowy nawet w 90%. Do pro-
dukcji biodiesla używa się kontrowersyjnego 
oleju palmowego. Dotychczas czysty biodiesel 
był testowany w komunikacji autobusowej na 
terenie aglomeracji Helsinek. Testy przeprowa-
dzono także w Niemczech i Kanadzie. Zdaniem 
Neste Oil NExBTL jest dużo lepszy niż tradycyjny 
olej napędowy zawierający etanol, ponieważ 
ten drugi nie sprawdza się np. podczas mrozów. 
Koncern przeprowadza aktualnie badania nad 
drewnem oraz mikrobami jako potencjalnymi 
surowcami do wyrobu biodiesla. 

Neste Oil jest dumna ze swojego pokazo-
wego zakładu produkcji biopaliw w fińskiej pa-
pierni Varkaus, w którym – przy wykorzystaniu 
odpadów przemysłu leśnego – wytwarzane są 
biopaliwa w technologii BtL („biomass to liqui-
ds”). W tym celu powołana została do życia 
spółka joint venture NSE Biofuels Oy, której ce-
lem w pierwszym etapie działalności było stwo-
rzenie i rozwój technologii, a następnie produk-
cja na skalę komercyjną biopaliw do silników 
diesla. Finansowanie działań badawczo-rozwo-
jowych prowadzonych przez NSE Biofuels Oy 
w ramach programu BioRefine–Nowe Produkty 
Biomasy zapewniła Fińska Agencja Finansowa-
nia na rzecz Technologii i Innowacji (Tekes). 

Podstawą pokazowego zakładu produk-
cyjnego działającego w ramach papierni Stora 
Enso w Varkaus jest 12-megawatowy generator 
gazowy. Będzie on wykorzystywany do rozwo-
ju technologii i tworzenia nowych rozwiązań 
inżynieryjnych na skalę komercyjną. Wchodzą-
ce w skład centrum pokazowego urządzenia 
pozwalają na realizację wszystkich procesów 
niezbędnych do uzyskania biopaliwa, w tym 
suszenie biomasy, gazyfikację, czyszczenie gazu 
i testowanie katalizatorów Fischera-Tropscha. 
Uruchomienie zakładu w Varkaus to dla nas 
ważny krok w rozwoju wspólnych wysiłków na 
rzecz odkrycia nowych surowców odnawialnych 
stosowanych do produkcji paliw silnikowych. 
Stanowi też integralną część naszego zaanga-
żowania we wspieranie społeczeństwa przy re-
alizacji założeń dotyczących ograniczenia emisji 
gazów wynikających z ruchu ulicznego, jakie 
znajdują się w dyrektywach unijnych – mówi 
Matti Lehmus.

Kolejnym punktem intensywnego programu 
w Lahti była wizyta w fabryce firmy Oilon Ltd. 
Gości powitał Petri Virta, Dyrektor ds. Biznesu, 
(www.oilon.com), który podkreslił, że jako firma 
działająca na polu technologii środowiskowej 
i energii, Grupa Oilon osiągnęła znaczącą po-
zycję na rynkach światowych poprzez prawie 
pięćdziesiąt lat doświadczeń. Oilon produkuje 

pompy ciepła, palniki oraz panele słoneczne dla 
ogrzewania domów jednorodzinnych od roku 
1961. Zastosowania dla większych palników to: 
ciepłownie, procesy przemysłowe, spalarnie od-
padów, kotłownie lokalne i statki. Fabryka w La-
hti specjalizuje się w produkcji palników w pełni 
automatycznych, mogących spalać większość 
dostępnych olejów mineralnych i liczne rodzaje 
gazu. Zakres wydajności to od 45 kW do 22.500 
kW. Petri Virta zachwalał niezawodność swoich 
palników oraz innowacyjne zaprojektowanie 
i wykonanie maksymalnie ułatwiające prace 
montażowe i uruchomienie palnika. Wszystkie 
główne podzespoły są zamontowane na palni-
ku, co sprawia, że prace montażowe są łatwe 
i szybkie do wykonania. Wszystkie podłączenia 
elektryczne są zlokalizowane od góry korpusu 
palnika.

Oilon Energy Oy specjalizuje się w produkcji 
palników dla energetyki i procesów przemysło-
wych. Wiedza w zakresie zespołów zaworo-
wych, układów pompowych i układach automa-
tyki sprawia, że Oilon jest w stanie dostarczać 
kompletne rozwiązania w dziedzinie spalania. 
W palnikach grupy 6 rozpylanie paliwa odbywa 
się przy udziale pary lub sprężonego powietrza. 
Palniki są typu duo-blok tzn. są wyposażone 
w oddzielny wentylator powietrza, który może 
być również dostarczony przez Oilon. Głównymi 
celami szeroko zakrojonych prac badawczo-roz-
wojowych są: wysoka sprawność, niezawodne 
działanie, spalanie przyjazne dla środowiska 
oraz niska emisja. Dokładna regulacja procesu 
spalania jest realizowana za pośrednictwem 
systemu sterowania i automatyki, wykonanych 
w oparciu o długoletnie doświadczenie firmy 
Oilon. Taka kombinacja gwarantuje optymalne 
wykorzystanie współczesnych ciepłowni.

Kolejnym sukcesem Finlandii jest wykorzy-
stywanie pomp ciepła w systemach ciepłowni-
czych i chłodu sieciowego. Rozwiązania fińskie 
poparte pełnym sukcesem ekonomicznym opisy-
wanych przedsięwzięć, winny być inspiracją dla 
Polski. CleanTech zaprezentował najnowsze do-

System gazociągów w Finlandii

Perdido Spar transportuje elementy morskich platform 
wydobywczych

Kaisa Lipponen, dyrektor ds. Komunikacji 
w Neste Oil przypomniala ekologiczne zalety 
biopaliw. które są uzyskiwane drogą przetwo-
rzenia produktów pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego. Ze względu na stan skupienia 
dzielimy je na stałe, ciekłe i gazowe. Do bio-
paliw stałych zaliczamy miedzy innymi słomę 
w postaci bel, kostek albo brykietów, granulat 
trocinowy lub słomiany - tzw. pellet, drewno, 
siano, a także różne inne przetworzone odpa-
dy roślinne. Biopaliwa ciekłe otrzymywane są 
w drodze fermentacji alkoholowej węglowo-
danów, fermentacji butylowej biomasy, bądź 
z estryfikowanych w biodiesel olejów roślin-
nych. Biopaliwa gazowe powstają w wyniku 
fermentacji beztlenowej odpadów rolniczej 
produkcji zwierzęcej na przykład obornika. Tak 
powstaje biogaz. Biopaliwa to wszystkie paliwa 
otrzymywane z biomasy (szczątków organicz-
nych lub produktów przemiany materii roślin 
lub zwierząt, np. krowiego nawozu). 
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świadczenia miejskiego przedsiębiorstwa ener-
gii ciepłowniczej Helsingin Energia (ww.helen.
fi/energy/katri_vala.html), które dostarcza ciepło 
i chłód do 90% półmilionowej aglomeracji hel-
sińskiej. Dyrektor Marko Riipinen jest dumny, że 
Finlandia od dwudziestu lat promuje pompy cie-
pła jako efektywne źródło ciepła dla budynków 
mieszkalnych. Szczególnie dotyczy to domów 
jednorodzinnych, oddalonych od istniejących 
sieci ciepłowniczych. Ostatnie decyzje rządu 
fińskiego stawiają pompy ciepła odzyskujące 
ciepło z powietrza wentylacyjnego i ścieków 
w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, nawet 
w obszarach funkcjonującego ciepłownictwa. 
Jednak największe sukcesy z wykorzystaniem 
wielkich pomp ciepła odniosło ciepłownictwo. 

Atrakcją dnia był zjazd pod ziemię w sa-
mym centrum miasta do olbrzymiej groty wyku-
tej w rodzimej skale, trzydzieści metrów poniżej 
poziomu jezdni ale trzy metry nad poziomem 
morza. Pod parkiem Katri Vala Helsingin Ener-
gia wybudowało podziemną nowoczesną stację 
pomp ciepła  wykorzystującą jako dolne źródło 
zarówno oczyszczone ścieki jak i wodę morską. 
Unikalność tego rozwiązania polega również na 

produkcji chłodu. Moc cieplna pompy ciepła wy-
nosi 90,0 MW, a produkcja chłodu jest na pozio-
mie 60 MW. Współczynnik COP przy produkcji 
ciepła osiąga wartość 3,5, a przy jednoczesnej 
produkcji ciepła i chłodu 5,50. Należy wskazać 
na duży potencjał rozwojowy, szczególnie w du-
zych aglomeracjach. Rozwój chłodu sieciowego, 
jako bardziej efektywnego energetycznie roz-
wiązania od indywidualnych urządzeń wytwór-
czych wskazuje, że zapotrzebowanie na chłód 
w Europie systematycznie wzrasta.

Bogaty program wizyty w ramach Clean-
tech zakończył się rejsem na statku m/s Nikolai 
II po Archipelagu Helsińskim i podziwianiem 
panoramy stolicy. Helsinki wraz z sąsiednimi 
miastami Espoo i Vantaa jest największą aglo-
meracją miejską w Finlandii o łącznej populacji 
około miliona mieszkańców. Helsinki są mia-
stem o zaskakująco wielu obliczach, miastem, 
gdzie wschodnia egzotyka spotyka się ze współ-
czesnym skandynawskim stylem. Swą wyjątko-
wość i kosmopolityczną atmosferę zawdzięczają 
fascynującej kombinacji wpływów szwedzkich, 
rosyjskich i innych kultur. Helsinki to także mia-
sto tysiąca parków, plaży i wysp, które dostępne 

są na wyciągnięcie ręki.
Najbardziej znanym i najczęściej fotografo-

wanym obiektem w całej Finlandii jest Katedra 
Helsińska na Placu Senackim (Senaatintori). 
Otaczające go budynki tworzą unikalny przykład 
architektury neoklasycystycznej. Plac zdomino-
wany jest przez cztery budynki zaprojektowa-
ne przez Carla Ludviga Engela pomiędzy 1822 
a 1852: Katedra Helsińska, Fińska Biblioteka 
Narodowa, Pałac Rządowy i budynek główny 
Uniwersytetu Helsińskiego. Na placu znajdu-
je się również najstarszy kamienny budynek 
w Helsinkach - Sederholm House ulokowany 
w południowym rogu placu. Atrakcją miasta 
jest Forteca Suomenlinna wybudowana w 1748 
roku przez Szwedów na wyspie i wpisana na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wyspę 
zamieszkuje około 850 mieszkańców. Znajduje 
się na niej również morska szkoła wojskowa 
oraz wiele restauracji i kawiarni, ale to już temat 
na oddzielną publikację. 

Cezary T. Szyjko

10 czerwca w Restauracji La Boheme 
w Warszawie Instytut Globalizacji zorganizował 
XVIII edycję Śniadań Instytutu pt: „Gaz łupkowy 
– ekonomiczne konsekwencje wykorzystania 
nowych surowców energetycznych, zapewnie-
nie finansowania inwestycji”, podczas którego 
zaprezentowano wyniki badań opinii publicznej 
zrealizowane przez TNS OBOP na zlecenie IG, 
dotycząca m.in.: korzyści z wydobycia gazu 
łupkowego jakie powinno czerpać polskie spo-
łeczeństwo i rodzime przedsiębiorstwa. 

Sondaż jest częścią projektu edukacyjno-
badawczego pt. „Gazowa rewolucja”, prowa-
dzonego przez Instytut. TNS OBOP zrealizował 

Gaz z łupków dla Polaków
badanie opinii publicznej metodą wywiadu bez-
pośredniego w dn. 2-5 czerwca br. na grupie 
ponad 1000 osób. Wyniki badania opinii pub-
licznej są dość jednoznaczne. Z ankiet wynika, że 
opinia publiczna chce, aby Polska miała kontrolę 
nad własnymi złożami bogactw naturalnych. 

– Powinien to być czytelny sygnał dla rządu, 
aby stworzyć rodzimym firmom właściwe moż-
liwości inwestycji w wydobycie gazu z łupków 
– uważa dr Tomasz Sommer, wiceprezes Instytu-
tu Globalizacji. – Obecnie najlepsze warunki do 
startu mają firmy zagraniczne – dodaje. 

82 proc. pytanych Polaków uważa, że pań-
stwo polskie powinno inwestować w wydoby-

cie gazu łupkowego. W tej 
kwestii 14 proc. ankietowa-
nych nie ma własnego zda-
nia, a 4 proc. jest przeciw lub 
zdecydowanie przeciw. Aż 
80 proc. respondentów jest 
zgodnych, że Polska powinna 
rozwijać własne technologie 
wydobycia i eksploatacji gazu 
łupkowego. Tylko 2 proc. jest 
zdecydowanie przeciw temu 
twierdzeniu. 

Przytłaczająca większość 
– 85 proc. ankietowanych 

jest zdania, że nasz kraj musi sprawować kon-
trolę nad złożami gazu. Przeciwną opinię wyraża 
zaledwie 2 proc. pytanych. Większość Polaków 
sądzi, że wydobycie gazu z łupków powinno 
być domeną firm krajowych. Taki pogląd wy-
raża 74 proc. pytanych. 9 proc. respondentów 
bliższy jest pogląd, że eksploatacją rodzimych 
złóż mogą zająć się także przedsiębiorstwa za-
graniczne.

– Z badania wynika jasno, że obywatele 
oczekują większej kontroli nad złożami ze strony 
państwa oraz dominującego zaangażowania 
rodzimych firm w przedsięwzięciach związanych 
z poszukiwaniami i eksploatacją gazu łupkowe-
go – podsumowuje dr Tomasz Sommer. 

Cezary Szyjko
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W tym roku wybór organizatorów 
rajdu padł na Zamość i jego najbliż-
sze okolice, czyli Roztocze. W ostat-
nich dwóch latach pokonywaliśmy 
górskie trasy Bieszczad i Pogórza 
Dynowskiego, teraz wycieczka miała 
być „prawie płaska”, za to zdecydo-
wanie dłuższa. 

Uczestnicy rajdu przyjechali do hotelu „Car-
skie Koszary” w Zamościu już w piątek dziesią-
tego czerwca. Hotel, jak wskazuje nazwa, znaj-
duje się na terenie dawnych koszar rosyjskich 
zaborców. Koszary po II wojnie światowej były 
wykorzystywane przez Wojska Lotnicze, a teraz 
są terenem, gdzie istniejące budynki są adapto-
wane na hotele, restauracje i na cele mieszkal-
ne. Teren dawnej jednostki wojskowej porasta 
obecnie starodrzew, tworząc klimat parku poło-
żonego prawie w centrum miasta.

Uczestnikom rajdu podczas powitalnej ko-
lacji w hotelowej restauracji umilał czas swoim 
recitalem ukraiński pieśniarz Jurij Tokar, który 
jest artystą godnym uwagi.

 Przed ciszą nocną odbyło się już tradycyjne 
spotkanie naszych władców, czyli posiedzenie 
Zarządu SITPGNiG, z prezesem Bogusławem 
Baniakiem na czele. Zebrani fetowali też 70 
urodziny Andrzeja Hliniaka emerytowanego 
pracownika gazownictwa.

W sobotę, o 9 tej rano przed hotelem, grupa 
rowerzystów spotkała się ze specjalnie wynajętym 
przewodnikiem wycieczek rowerowych, z któ-
rym dziarsko wyruszyła w kierunku Bodaczowa. 
W czasie jazdy do tej miejscowości znanej za cza-
sów PRL-u w produkcji margaryny, wyprzedziła 
nas grupa kolarek z Białorusi, trenujących właśnie 
przed zawodami, które odbywały się w niedzie-
lę. Damski peleton wzbudził w koledze Staszku 
chęć rywalizacji (jak to, baby nas wyprzedzają !?) 

i pogonił za nimi. Jednak w porę się opamiętał 
i wrócił do naszego peletonu unikając akcji biało-
ruskich ochroniarzy oraz koleżanek z wycieczki.

W Bodaczowie przejechaliśmy przez wielki 
park oglądając z zewnątrz dawną letnią rezyden-
cję Zamojskich, dziś opuszczoną, czekającą na 
prawdziwego gospodarza.

Jadąc drogą wzdłuż rzeki Wieprz po kilku 
kilometrach dojechaliśmy do Szczebrzeszyna, 
tak, tego Szczebrzeszyna w którym wiadomo co 
brzmi. Właściwie nie CO tylko KTO, bo chrząszcz 
to prawdziwe panisko – ma w miasteczku po-
mnik i całe muzeum kilku pomniejszych rzeźb. 

Oprócz zadowolonej z siebie gęby chrząszcza 
obejrzeliśmy w miasteczku dawną synagogę oraz 
cerkiew prawosławną, też na co dzień nieczynną, 
lecz z całkiem nowym ikonostasem. 

Pomykamy dalej w kierunku Zwierzyńca, 
miejscowości położonej na skraju Roztoczańskie-
go Parku Narodowego. Jedziemy doliną Wieprza, 
mijając po drodze wąwóz lessowy – jak twierdzi 
nasz przewodnik to przykład książkowy takiego 
tworu geologicznego. Przed wjazdem do Zwie-
rzyńca wstępujemy do kościoła znajdującego 
się na terenie dawnego obozu niemieckiego dla 
dzieci. Słuchamy przejmującego opowiadania 
o wydarzeniach jakie dotknęły tę ziemię w czasie 
II wojny. Dawne okrucieństwo kontrastuje z pięk-
nem otaczającej nas przyrody …

Dojeżdżamy do restauracji w Starym Mły-
nie, tam spotykamy grupę pieszą, która dotarła 
do Zwierzyńca autobusem i zdążyła już zwiedzić 
muzeum przyrodnicze Roztoczańskiego Parku 
Narodowego. To dopiero półmetek, a na licz-
nikach już 35 km przejechanej trasy, nieźle się 
zapowiada. 

Grażyna Jarecka

III Rajd Rowerowy SITPGNiG 
– Zamość i okolice

Grupa rowerzystów z przewodnikiem pod hotelem „Carskie Koszary”. Fot. arch. SITPNiG Oddział Tarnów
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Przystanek przy dawnej, letniej rezydencji Zamojskich w Bordaczowie
Fot. arch. SITPNiG Oddział Tarnów

Godzina odpoczynku, obiad i ruszamy dalej. 
Obok młyna, którego wielkie drewniane koło cią-
gle się kręci, jest spory staw, na nim wyspa z koś-
ciołem. Dojeżdżamy tam, a tu jak na zamówienie 
przyjeżdża para młoda do ślubu i cały orszak 
weselny. Co robią nasi panowie? Wiadomo: bra-
mę, a po co: też wiadomo. Po tym wstrząsającym 
wydarzeniu mkniemy, na trzeźwo, w kierunku 

w muzeum makietę dawnej zabudowy, portrety 
kilku ordynatów. Co ciekawe, prezydentem Za-
mościa jest XIII Ordynat Marcin Zamojski. 

Zamość na całe lato ma przygotowany 
bogaty program kulturalny, niektórzy z uczestni-
ków rajdu byli wieczorem na koncercie czterech 
tenorów na Rynku Wielkim pod Ratuszem. Na 
rynku można było również obejrzeć karnawał 
wenecki w wykonaniu miejscowej młodzieży. 

Słuchamy w południe, zamówionego spe-
cjalnie dla nas hejnału granego z wieży ratusza 
tylko na trzy strony (kierunek krakowski jest po-
mijany z przyczyn historycznej niechęci Zamoj-
skich do tego miasta). 

Na koniec zwiedzania wchodzimy do 
mrocznych i wąskich korytarzy umocnień obron-
nych Zamościa, przechodzimy obok dziesiątków 
otworów strzelniczych, by dotrzeć do kazama-
tów, czyli stanowiska dział. Wracamy na rynek 
i wchodzimy pod ziemię do restauracji na przy-
gotowany obiad. Po posiłku żegnamy się i roz-
jeżdżamy każdy w swoją stronę.

Grażyna Jarecka
Przewodnicząca Koła Rzeszów 
SITPNIG Oddział w Tarnowie

kompleksu stawów Echo, gdzie oprócz ryb jest 
hodowla konika polskiego. Widzimy kilka egzem-
plarzy z charakterystyczną pręgą na grzbiecie jak 
pasą się na groblach. Dalsza trasa prowadzi przez 
lasy, już w stronę Zamościa, przewodnik rajdu 
pilnuje nas, abyśmy się nie pogubili objeżdżając 
rozciągnięty peleton na swojej kolarce jak stado, 
powiedzmy owiec. Kierujemy się do lotniska, 
gdzie odbywa się airshow, i wtedy przychodzi 
dawno oczekiwany, tradycyjny, deszcz. Rajd musi 
być podlany, choć tym razem bardziej niż deszcz 
dają nam popalić olbrzymie kałuże, których pełno 
na drodze przy lotnisku.

W końcu dojeżdżamy do Carskich Koszar 
– na licznikach od 75 do 80 km przebytej trasy. 
No to trochę nasz pan przewodnik przesadził, 
choć nie wszyscy byli tego zdania.

Prysznic, kolacja i za chwilę przed hotelem 
oglądamy pokazy walk rycerskich w wykonaniu 
miłośników rekonstrukcji dawnych czasów.

Niedzielne przedpołudnie jest przeznaczone 
na zwiedzanie Zamościa. To, dawniej prywatne 
miasto Zamojskich, robi wrażenie na turystach. 
Starówka jest zadbana, prawie całkiem odno-
wiona i ma to coś – niezwykły, unikalny charak-
ter zabudowy. Nasza pani przewodnik z pasją 
przybliża nam historię Zamościa, oglądamy 

Stary młyn w Zamościu. Fot. arch. SITPNiG Oddział Tarnów

Szczebrzeszyński Chrząszcz
Fot. arch. SITPNiG Oddział Tarnów

Przy makiecie dawnej zabudowy Zamościa. Fot. arch. SITPNiG Oddział Tarnów
Uczestnicy wyjazdu zwiedzają umocnienia obronne Zamościa 
Fot. arch. SITPNiG Oddział Tarnów
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Narastające problemy energetyczno-eko-
logiczne oraz fala rewolucji w Afryce Północ-
nej w warunkach pogłębiania gospodarczych 
współzależności międzynarodowych są istotny-
mi czynnikami, które określają kierunki ewolucji 
bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodo-
wych. Proces ten należy do najistotniejszych dla 
teorii i praktyki stosunków międzynarodowych, 
gdyż bezpieczeństwo i jego poczucie ciągle jest 
najważniejszą wartością i egzystencjalną potrze-
bą działania ich uczestników. 

Celem podjętej pracy jest kompleksowe 
przedstawienie wyzwań i problemów międzyna-
rodowego bezpieczeństwa energetyczno-klima-
tycznego w Europie w XXI w. na przykładzie Unii 
Europejskiej. Zaopatrzenie w nośniki energii oraz 

jakość klimatu poszczególnych państw i regionów 
odgrywają pierwszoplanową rolę dla ich rozwoju 
i bezpieczeństwa. Ze względu na ścisły związek 
globalizacji z dynamicznym rozwojem gospodarki 
stanowi ono ważne wyzwanie dla międzynarodo-
wego bezpieczeństwa ekonomicznego w wymiarze  
globalnym i regionalnym. 

W książce autor analizuje zagrożenia i wyzwa-
nia dla unijnego bezpieczeństwa energetycznego, 
różne spojrzenia na tę problematykę w poszczegól-
nych krajach europejskich. Przedstawia trzy kluczo-
we podejścia do tej problematyki: geopolityczne 
(skupione na dywersyfikacji), liberalne (związane 
z budową jednolitego rynku energetycznego) oraz 
alternatywne (zakładające stopniowe odchodzenie 
od paliw kopalnych ku źródłom odnawialnym). 

Współczesne problemy globalne a bezpieczeństwo 
energetyczne i klimatyczne w Europie
Studium ekonomiczno - prawne
Cezary Tomasz Szyjko 
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy, Wyd. M.M., 
Warszawa 2011, s. 450. ISBN 978-83-89710-61-1 

Praca jest próbą szerszego ujęcia problemów 
warunkujących w sposób ekonomiczno- polityczny 
kwestie bezpieczeństwa europejskiego w świetle 
obowiązującego ustawodawstwa UE. Badanie 
tych problemów podejmowane jest głównie 
z perspektywy euro-atlantyckiej. Stąd też w pracy 
znalazły się także kwestie związane z militarnym 
bezpieczeństwem europejskim, jak m.in. rola NATO 
i Europejskiej Polityki Obronnej oraz znaczenie gazu 
łupkowego i energii atomowej dla Polski. 

Podręcznik uwzględnia stan prawny na 1 
kwietnia 2011 roku.

(Red.)
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