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Szanowni Czytelnicy
Grudzień to z jednej strony okres podsu-

mowania mijającego roku, a z drugiej czas 
oczekiwania na zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia i kolejny Nowy Rok, który jak zwy-
kle stawiamy pod znakiem zapytania – jaki 
będzie?

W tym miejscu chcę podziękować wszystkim 
naszym Czytelnikom, którzy wiernie przez dwa-
naście miesięcy i ostatnich kilka lat byli, są i mam 
nadzieję, że będą z nami w kolejnym roku. 

Wszystkim w imieniu całego zespołu 
redakcyjnego składam za to podziękowanie 
i życzenia spokojnych, szczęśliwych Świąt 
oraz zdrowia i realizacji planów prywatnych 
i zawodowych w Nowym 2013 Roku. 

Wracając jednak do standardowego prze-
glądu, jakiego dokonuję na wstępie każdego 
numeru i tego również, chcę zwrócić uwagę 
na dwa główne rozdziały w pierwszej części 
wydania tj. „Nauka i technika” i „Analizy, ko-
mentarze” oraz na Biuletyn informacyjny ZG, 
w którym opublikowane zostały pierwsze rela-
cje z posiedzeń, nowych zespołów doradczych 
Stowarzyszenia, które przygotowują się do 
pracy w nowej kadencji 2012-2016. 

Pierwszy z artykułów pt. „Możliwości 
i ograniczenia recyklingu cieczy szczelinującej 
przy udostępnianiu gazu ziemnego z łupków” 
przygotowany przez Dorotę Wolicką i Annę 
Poszytek z Wydziału Geologii Uniwersytetu 
Warszawskiego, dotyczy bardzo ważnego 
i szeroko obecnie dyskutowanego tematu, 
czyli płynu stosowanego przy procesie szcze-
linowania hydraulicznego skał łupkowych 
w poszukiwaniu występującego w nim  gazu 
ziemnego. Autorki dokonują przeglądu sy-
tuacji, jaką obecnie mamy w Polsce w tym 
zakresie. Czytelnie wskazują na kroki, jakie 
powinny być podjęte i to w bardzo szybkim 
tempie, aby z jednej  strony móc kwalifikować 
te ciecze, a z drugiej zaś odpowiednio przy-
gotować się do ich oczyszczania i utylizacji. 

Zwracają również uwagę na dość poważny 
problem braku możliwości oczyszczania tych 
cieczy w oczyszczalniach komunalnych. 

Drugim artykułem przygotowanym przez 
zespół w składzie: Andrzej Urbaniec, Agniesz-
ka Kowalska-Skulik, Bożena Nikiel-Tshabangu 
z PGNIG S.A. Oddziału Geologii i Eksploatacji 
w Warszawie, Ośrodka Regionalnego w Kra-
kowie jest  artykuł pt. „Budowle organiczne 
górnej jury przedgórza Karpat jako drogi mi-
gracji węglowodorów do pułapek mezozoicz-
nych”.  Bardzo interesujące studium i wnioski 
poszukiwawcze zostały sformułowane w tym 
artykule. Zazwyczaj jest inaczej, że najlep-
szymi skałami zbiornikowymi są organiczne 
budowle węglanowe, a nie drogami migracji. 
W znacznym stopniu uzasadnia ten artykuł 
zmianę polityki poszukiwawczej w omawia-
nym rejonie kraju. Myślę również, że na efekty 
nie trzeba będzie długo czekać, chociaż wyda-
je mi się, że potencjalne złoża nie będą zna-
czących rozmiarów ze względu chociażby na 
ograniczone strefy spękań związanych z dys-
lokacjami. Inną kwestią natomiast są strefy 
dyslokacyjne, w obrębie których mogło dojść 
dodatkowo do utworzenia wtórnej porowato-
ści np. w wyniku procesów dolomityzacji – te 
mogą być bardziej interesujące pod względem 
złożowym. 

We wspomnianym na wstępie drugim 
rozdziale chcę zainteresować Was dwoma 
materiałami. Pierwszy to wywiad z prof. Sta-
nisławem Rychlickim dotyczący oceny aktual-
nej sytuacji związanej z poszukiwaniami tzw. 
gazu z łupków w Polsce, a drugi to artykuł 
Marcina Sienkiewicza i Adama Matkowskiego 
pt. „Polska jako lider przebudowy rynku gazu 
ziemnego i centrum handlu gazem w Europie 
Środkowej”. Autorzy tego ostatniego w czy-
telny sposób pokazali obecną sytuację rynku 
gazu ziemnego w Polsce oraz jego perspek-
tywy przy założeniu, że pewne aspekty, które 
niestety są po naszej stronie do zrealizowania 
– zostaną zrealizowane. Mamy zatem poten-
cjał i szansę, którą dość czytelnie widać, aby 
stać się poważnym graczem na rynku gazu 
ziemnego nie tylko w Europie Środkowej – jak 
mi się wydaje. Polecam te powyżej streszczo-
ne materiały, szczególnie jako lekturę na okres 
przerwy świątecznej. Dość szeroki zakres te-
matyczny oraz syntetyczne podejście autorów 
do prezentowanych tematów stanowi dodat-
kowy argument, aby je przeczytać.

By nie przedłużać tego wstępu wspomnę 
jeszcze raz o materiałach zawartych w Biulety-

Wesołych Świąt i Szczęśliwego 
Nowego Roku życzy wszystkim 
Czytelnikom zespół redakcyjny 

Wiadomości.

nie Informacyjnym Zarządu Głównego SITPNiG 
i uzupełnię jedynie o relację z rozstrzygnię-
tej VII edycji Konkursu o Honorową Szpadę  
SITPNiG, której laureatami zostali: Marzena 
Kohut (najlepsza absolwentka Wydziału Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz 
Jacek Hendel (najlepszy absolwent Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu). Obydwoje uzyskali 
Honorowe Szpady SITPNiG. 

To wydanie rozpoczynamy symbolem tra-
dycji górniczej – orkiestrą górniczą, związanej 
ze świętem Barbórki (pierwsza strona okład-
ki) i kończymy krótką relacją z jej obchodów 
w Sanoku, aby nie zapominać o ciężkiej i od-
powiedzialnej roli górnika naftowca i szacun-
ku do niego, jako pewnego rodzaju podzięko-
wanie za cały rok pracy.
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Możliwości i ograniczenia recyklingu 
cieczy szczelinującej przy udostępnianiu 
gazu ziemnego z łupków  

Dorota Wolicka Anna Poszytek

Abstract
Unconventional natural gas deposits are 

currently the focus of interest not only to geolo-
gists, but also the teams in charge of environ-
mental protection. The extraction of this material 
is related, unresolved until the end, the effect of 
liquid used in the process of fracturing on the 
environment. Important is also the problem of 
collection and the availability of water for hy-
draulic fracturing and fluid management feed-
back, recycling water and waste disposal.

The purpose of the presentation is to iden-
tify opportunities and constraints on the devel-
opment of hydraulic fracturing fluids in Polish 
conditions

Streszczenie
Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego 

są obecnie w centrum zainteresowań nie tylko 
geologów, ale także zespołów zajmujących się 
ochroną środowiska. Z wydobyciem tego su-
rowca związany jest, nierozwiązany do końca, 
wpływ cieczy używanej w procesie szczelinowa-
nia na środowisko. Istotny jest także problem 
poboru i dostępności wody do szczelinowania 
hydraulicznego, a następnie zagospodarowania 
płynów zwrotnych, odzysku wód oraz postępo-
wania z  odpadami.

Celem pracy jest wskazanie możliwo-
ści i ograniczeń zagospodarowania cieczy po 
szczelinowaniu hydraulicznym w warunkach 
polskich. 

Wstęp
Eksploatacja gazu z łupków w ostatnich la-

tach stała się dla Polaków celem priorytetowym 
ze względu na jego potencjalne znaczenie dla 
bilansu energetycznego kraju [3]. Należy jednak 
zdecydowanie stwierdzić, że wiedza dotycząca 
niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego 

w Polsce ciągle nie jest wystarczająca i opar-
ta jest jedynie na wiedzy firm amerykańskich, 
które mają już duże, wieloletnie doświadczenia 
w eksploatacji tego typu złóż, ale jednocze-
śnie mechaniczne przenoszenie geologiczno-
-górniczych uwarunkowań występowania 
złóż amerykańskich na warunki polskie jest 
nieporozumieniem, mogącym prowadzić do 
konstruowania błędnych modeli geologiczno-
-złożowych i opartych na nich praktycznych 
rozwiązań eksploatacyjnych. 

Nie ulega wątpliwości, że potrzebna jest 
w tej chwili przede wszystkim wiedza prak-
tyczna, która rozwiązywałaby różne problemy 
techniczne powstające m.in. podczas proce-
su szczelinowania hydraulicznego. Jednakże 
nie należy zapominać, że podstawą procesów 
aplikacyjnych oraz prognozowanych zmian 
w środowisku skalnym wywołanych przez 
stosowaną w tym przypadku technologię jest 
wiedza podstawowa, którą powinno się uzyski-
wać w oparciu o warunki geologiczne panujące 
w Polsce, które różnią się zasadniczo od wa-
runków amerykańskich. Dotyczy to w pierwszej 
kolejności głębokości występowania pakietu 
łupków sylurskich (ponad 3000 m.), w których 
może występować gaz łupkowy oraz wykształ-
cenia litologicznego skał nadległych, a zwłasz-
cza obecności w nich iłów, łupków ilastych, serii 
solonośnych, skał, które pod wpływem ciśnień 
naturalnych istniejących w górotworze lub wy-
wołanych zastosowaną technologią eksploatacji 
będą deformować się plastycznie. Bez dokład-
nego rozpoznania tych różnic przenoszenie 
wprost doświadczeń amerykańskich na warunki 
polskie może być zawodne.  

Na podstawie posiadanych informacji moż-
na stwierdzić, że nawet kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie Amerykanów w eksploatacji 
gazu ze złóż niekonwencjonalnych nie dało 

odpowiedzi na szereg pytań, które już dziś 
powstają podczas prób eksploatacji tych złóż  
w Polsce. 

Po pierwsze, nie znamy jednoznacznej 
odpowiedzi na pytanie dotyczące oddziaływa-
nia procesu szczelinowania hydraulicznego na 
środowisko, zarówno w głębi, w obrębie skał 
łupkowych, jak i na powierzchni. Po drugie nie 
ma w tej chwili optymalnej metody zagospoda-
rowania wód powracających na powierzchnię 
po szczelinowaniu hydraulicznym, na co bez 
wątpienia ma wpływ skład chemiczny cieczy 
używanej do szczelinowania hydraulicznego. 
Obecnie coraz większe ilości cieczy powracają-
cej są poddawane recyklingowi, którego wydaj-
ność wynosi ponad 90%. 

Należy zdawać sobie sprawę, że każda in-
gerencja człowieka w środowisko narusza rów-
nowagę w nim panującą, a nieprofesjonalnie 
wykonany zabieg szczelinowania hydrauliczne-
go może pociągać za sobą nie tylko skutki finan-
sowe, ale również środowiskowe. 

Poszukiwanie i eksploatacja gazu ze złóż 
niekonwencjonalnych, podobnie jak i kon-
wencjonalnych, niesie ze sobą pewne zagro-
żenia dla środowiska poprzez oddziaływanie 
na poszczególne jego elementy [1]. Jednakże 
dzięki rozwijającym się technologiom, nowym 
rozwiązaniom technicznym oraz podejmowa-
nym działaniom prewencyjnym, wszystkie te 
oddziaływania mogą być kontrolowane i mini-
malizowane. Również procesy szczelinowania 
dzięki właściwemu zaprojektowaniu procesu, 
kontroli i prowadzonym badaniom i rozwiąza-
niom technicznym mogą również sprostać za-
równo wymaganiom prawnym, oczekiwaniom 
społecznym, jak i ogólnemu bezpieczeństwu 
w rejonie prowadzonych prac.

Skład chemiczny płynu 
szczelinującego 

Skład chemiczny cieczy używanych do 
szczelinowania hydraulicznego jest różny, co 
nie jest bez znaczenia dla procesów geoche-
micznych zachodzących w ośrodku skalnym, 
jak również i dla środowiska, kiedy nastąpi 
powrót cieczy po zabiegu szczelinowania i po-
jawi się ona na powierzchni. Problem ten wy-
maga prowadzenia badań, jak również  opra-
cowania procedur dla bezpiecznego jej obiegu 
i utylizacji oraz postępowania z odpadami. 

W zależności od warunków geologicz-
nych występujących w miejscu poszukiwania 
lub eksploatacji gazu z łupków, płyny zwrot-
ne mogą osiągać mineralizację nawet ponad 
150g/dm3, a także zawierać nierozłożone 
resztki dodatków substancji chemicznych, 
wprowadzonych do górotworu w wyniku za-
tłaczania  cieczy szczelinującej[6]. 
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Opierając się na danych zamieszczanych 
na stronach internetowych firm amerykań-
skich, jak również i w czasopismach polskich, 
można jednoznacznie stwierdzić, że ciecz uży-
wana do szczelinowania hydraulicznego nie 
jest obojętna dla środowiska przyrodniczego 
[2, 4]. W celu wykonania szczelinowania do 
wody wprowadza się substancje, które służą 
łatwiejszemu i sprawniejszemu szczelinowa-
niu skał. Należą do nich m.in. kwas solny, sur-
faktanty, chlorek potasu, żele, regulatory pH, 
biocydy, inhibitory korozji, breaker, crosslinker 
lub „łamacz lepkości” oraz stabilizatory żelaza 
(jeżeli używany jest kwas solny). Dodawane 
jeszcze są inne związki chemiczne, które czę-
sto są znane z życia codziennego, gdyż stoso-
wane są w budownictwie, przemyśle farma-
ceutycznym, czy kosmetycznym [5, 6]. Należy 
pamiętać, że o szkodliwości danego związku 
nie decyduje tylko szkodliwość danego kom-
ponentu, ale przede wszystkim jego stężenie. 
W powracającej z odwiertu cieczy nie możemy 
wykluczyć obecności niewielkiej ilości metali 
ciężkich oraz naturalnie występujących radio-
nuklidów pochodzących z przewierconych skał 
złożowych poddanych szczelinowaniu. 

Ważnym elementem w procesie szczelino-
wania jest powtórne wykorzystanie płynów 
powracających po zabiegu szczelinowania na 
powierzchnię. Jednak ze względu na stopnio-
we wzrastające jego zasolenie płyn traci z bie-
giem czasu swoje właściwości i musi zostać 
poddany utylizacji. Dlatego też niezmiernie 
istotny jest wybór metody utylizacji tej cieczy. 

Aby prawidłowo zaplanować ten proces 
należy ustalić właściwy sposób postępowania 
podczas utylizacji cieczy po szczelinowaniu, 
który zależałby od jej składu chemicznego 
i właściwości fizyko-chemicznych. 
Aby osiągnąć ten cel należy:

1. przed rozpoczęciem procesu szczelino-
wania hydraulicznego znać jakościowy 
i ilościowy skład chemiczny cieczy. In-
formacja ta pozwoli na określenie za-
kresu analiz chemicznych, które będą 
wykonywane podczas monitoringu śro-
dowiska. 

2. określić „związki znacznikowe” (markery) 
czyli takie, których naturalna obecność 
w płynie zwrotnym będzie wpływała na 
wybór właściwej metody utylizacji.  

3. monitorować stań środowiska przyrodni-
czego poprzez sukcesywne wykonywa-
nie wcześniej ustalonego zakresu analiz 
fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych 
(w celu eliminacji mikroorganizmów po-
tencjalnie patogennych) przez cały okres 
poszukiwania i eksploatacji odwiertu 
(złoża) z założoną częstotliwością. 

Zagospodarowanie cieczy 
po zabiegu szczelinowania 
hydraulicznego

Nie tylko skład chemiczny cieczy szczeli-
nującej powracającej z otworu jest problemem 
w jej zagospodarowaniu, ale także ilość cieczy 
generowanej w procesie szczelinowania hy-
draulicznego. Średnia szacowana ilość cieczy 
wtłaczana jednorazowo do otworu to od 10 tys. 
do 20 tys. m3. Wiadomo, że ciecz szczelinują-
ca powraca z odwiertu w ilości około 20-40% 
w stosunku do ilości wprowadzonej [6]. W USA 
jest ona powszechnie magazynowana w zbior-
nikach i poddawana recyklingowi, a następnie 
nieznaczna jej ilość przewożona do zakładów 
utylizacji. Nie można jednak wykluczyć lokalne-
go zanieczyszczenia środowiska, choćby na sku-
tek awarii zbiornika, jego przepełnienia czy nie-
szczelności instalacji. Cześć płynów zwrotnych 
jest zatłaczana w warunkach amerykańskich do 
naturalnych, struktur po wyeksploatowanych  
konwencjonalnych złożach węglowodorów. 
Taka sytuacja w polskich warunkach nie jest 
możliwa, przede wszystkim ze względu na ist-
niejące uregulowania prawne, jak również na 
odległe od siebie lokalizacje tych złóż.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ciecz 
po szczelinowaniu hydraulicznym nie może 
być bezpośrednio kierowana do komunalnych 
oczyszczalni ścieków z powodu wysokiej zawar-
tości chlorków, niestałości składu chemicznego, 
podwyższonej zawartości metali ciężkich i czę-
sto znacznych ilości bakterii będących złożową 
florą autochtoniczną. Celowe byłoby opracowa-
nie projektów lokalnych zakładów utylizacji do 
obsługi określonej ilości odwiertów czy rejonów 
złożowych wraz z odpowiednią technologią uty-
lizacji płynów po szczelinowaniu, dostosowaną 
do specyfiki ich chemizmu. Możliwe jest to do-
piero po rozpoznaniu złoża i komercyjnej jego 
eksploatacji. Niezbędne jest również wcześniej-
sze określenie ilości i składu płynu do utylizacji. 

Jak wspomniano powyżej, do utylizacji nie 
mogą być wykorzystywane lokalne oczyszczal-
nie komunalne lub przemysłowe, dostosowane 
do określonych technologii zakładów produkcyj-
nych. Jeżeli założymy teoretycznie, że na terenie 
jednej gminy planowanych jest pięć otworów 
przeznaczonych do szczelinowania hydrau-
licznego, to ilość wody do zagospodarowania 
wyniesie minimalnie 10 tys. m3. Zakładając, że 
istniejąca oczyszczalnia ścieków w danej gminie 
jest w stanie przyjąć do oczyszczania określoną 
ilość ścieków zaplanowaną na ilość mieszkań-
ców w określonym czasie, to dodatkowe 10 tys. 
m3 cieczy o skomplikowanym, nietypowym i sła-
bo zbadanym składzie chemicznym może znacz-
nie zaburzyć pracę całej oczyszczalni, nawet 
gdyby była ona przystosowana pod względem 

biotechnologicznym do oczyszczania ścieków 
o charakterze petrochemicznym, tj. ścieków za-
wierających duże ilości związków organicznych 
i wysokie stężenia chlorków. Również rozcień-
czanie cieczy powracającej ze szczelinowania, 
ściekami komunalnymi może nie przynieść po-
żądanych efektów w postaci uzyskania oczysz-
czonych ścieków spełniających normy dla ście-
ków bytowo-gospodarczych.

Konwencjonalne  metody oczyszczania róż-
nych ścieków przemysłowych, takie jak filtracja, 
koagulacja i sedymentacja nie pozwalają na 
usunięcie większości związków i zanieczyszczeń 
mechanicznych i chemicznych występujących 
w cieczy po zabiegu szczelinowania hydrau-
licznego. W tym miejscu należy nadmienić, że 
np. w stanach pustynnych w USA praktykuje się 
pozostawianie otwartych zbiorników z wodą 
powracającą, w celu jej odparowania.

Należy pamiętać, że po procesie szczelino-
wania hydraulicznego będziemy mieli do czynie-
nia ze zużytymi płynami oraz zawartymi w nich 
związkami niepożądanymi dla środowiska jak 
np. biocydy.

Obecnie stosowane technologie dotyczące 
oczyszczania cieczy po zabiegu szczelinowania 
opierają się jedynie na rozwiązaniach fizyko-
chemicznych. Wadą wymienionych metod jest 
ignorowanie procesów mikrobiologicznych po-
wszechnie zachodzących w każdego rodzaju 
ściekach, zawierających nawet minimalne stę-
żenia związków biodegradowalnych. Wykorzy-
stanie mikroorganizmów w procesach biologicz-
nego oczyszczania ścieków jest powszechnie 
stosowane choćby z racji wysokiej efektywności 
i opłacalności ekonomicznej [7]. Należy jednak 
podkreślić, że podstawą do opracowania wła-
ściwej technologii oczyszczania wód po szczeli-
nowaniu z uwzględnieniem procesów mikrobio-
logicznych są także badania chemiczne, które 
uwzględniają specyficzny charakter środowiska 
skalnego, będącego w bezpośrednim kontakcie 
z cieczą szczelinującą. Mikroflora ta, ze wzglę-
du na występowanie w środowisku charakte-
ryzującym się podwyższonymi koncentracjami 
związków ropopochodnych, posiada naturalną 
zdolność do ich biodegradacji. Cechę tę można 
wykorzystać w procesie utylizacji wód po szcze-
linowaniu hydraulicznym. Aby osiągnąć założo-
ny cel konieczne są badania, które będą pod-
stawą opracowania metody oczyszczania wód.  

Należy przyjąć za fakt, że prace poszuki-
wawcze w kierunku obecności gazu z łupków 
w Polsce są obecnie wykonywane na coraz to 
szerszą skalę, co utwierdza w słuszności i ko-
nieczności podjęcia interdyscyplinarnych badań  
mających na celu racjonalne, chroniące śro-
dowisko zagospodarowanie wód po zabiegu 
szczelinowania hydraulicznego. 
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Aspekty prawne 
Mając na uwadze fakt, że zagadnienia 

związane z poszukiwaniami i eksploatacją gazu 
z łuków są sprawą nową, wymagają one głęb-
szej analizy uregulowań prawnych ze względu 
na pewne specyficzne elementy  tego obszaru 
działań. W chwili obecnej można mówić o kilku 
istotnych uregulowaniach we wspomnianym 
obszarze m.in. ustawy o odpadach z dnia 27 
kwietnia 2001 r. j.t. (Dz.U.2010.185.1243 
z późn. zm.);, ustawy o odpadach wydobyw-
czych z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 138, 
poz. 865 z późn. zm.); ustawy prawo wodne 
z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2012, poz. 145);  
ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia27 
kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z późn. zm.)etc, dla których można będzie 
doprecyzować istniejące definicje.

Podsumowanie
Na chwilę obecną  trudno jest jednoznacz-

nie określić jak np. należy definiować płyn po 
zabiegu szczelinowania; czy jest to już odpad, 
ściek czy poprostu wciąż wykorzystywany płyn 
technologiczny (szczególnie, że jest powtórnie 
wykorzystywany).

Prowadzone badania, powinny w tym ob-
szarze udzielić odpowiedzi co do kwalifikacji 
i sposobów postępowania z płynem zwrotnym. 
Być może ze względu na niejednorodność che-
miczną powracających płynów po procesie 

szczelinowania konieczne będzie wielowarian-
towe postępowanie z nimi w ramach procesów 
ich utylizacji. Ustalone w drodze badań progi 
zawartości poszczególnych związków i substan-
cji oraz przypisane im określone metody i tech-
nologie dadzą możliwość w pełni wykorzystania 
płynu zwrotnego, zagospodarowania powstają-
cych w procesie utylizacji płynu odpadów oraz 
zagospodarowania cieczy wolnych od jakich-
kolwiek substancji i związków niebezpiecznych, 
np. w taki sam sposób, jak wód złożowych.

Działania te powinny być spójne ze wskaza-
nymi technologiami utylizacji i unieszkodliwiana 
płynów zwrotnych.
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Abstract
Organic buildups in the Upper Jurassic se-

diments constitute an important element of the 
Meso-Paleozoic petroleum system. In 1997, in 
the Zawada-7 well, a considerable gas accu-
mulation was discovered in the middle parts 
of the Upper Jurassic profile. Both the seismic 
and well data interpretation showed that this 
accumulation is located in the topmost parts 
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of this organic buildup. During the following 
years exploration was conducted on the simi-
lar objects, however without any considerable 
success. Drilled wells confirmed the presence of 
bioherms, however tests showed only inflow of 
brines with high gas content. The undertaken 
inter-discipline research showed that one of the 
main reasons for such results was lack of ade-
quate seal over the potential gas traps. Also the 

conducted analysis of organic buildups locations 
and occurrences of hydrocarbon reservoirs sho-
wed that the majority of reservoirs found in the 
upper parts of the Jurassic and the Cenomanian 
is located in the proximity of large organic bu-
ildups and in the vicinity of major fault zones. 
Currently, considering their uniqueness, the bio-
herms can be recognized foremost as favorable 
migration paths for hydrocarbons that transloca-
te from the Paleozoic towards upper parts of the 
Mesozoic. In turn, the reservoirs themselves are 
located in the upper parts of the Jurassic or the 
Cenomanian, in traps that are sealed by Upper 
Cretaceous chalk or the Miocene siltstones and 
evaporites. 

Streszczenie
Budowle organiczne w osadach górnej jury 

są ważnym elementem mezo-paleozoicznego 
systemu naftowego. W roku 1997 w otworze 
Zawada-7 odkryto akumulację gazu ziemnego 
w środkowej części profilu utworów jury górnej. 
Interpretacja danych sejsmicznych i otworowych 
wykazała, że akumulacja ta związana jest ze 
szczytową partią budowli organicznej. W ko-
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lejnych kilku latach prowadzono prace poszu-
kiwawcze w podobnego typu obiektach, jednak 
bez większych rezultatów. Wykonane otwory 
wiertnicze potwierdzały obecność bioherm, jed-
nak w wyniku opróbowania otrzymywano wy-
łącznie przypływy silnie zgazowanych solanek. 
Przeprowadzone interdyscyplinarne badania 
wykazały, że jedną z głównych przyczyn tych 
wyników był brak uszczelnienia potencjalnych 
pułapek złożowych. Przeprowadzona analiza 
rozmieszczenia budowli organicznych i złóż 
węglowodorów wykazała jednak, że większość 
złóż w stropowej partii jury lub w cenomanie 
ulokowana jest w pobliżu dużych budowli or-
ganicznych oraz w sąsiedztwie stref dysloka-
cyjnych. Obecnie uznać można, że biohermy ze 
względu na swoją specyfikę stanowią przede 
wszystkim dogodne drogi migracji dla węglo-
wodorów przemieszczających się z utworów 
paleozoiku ku partiom stropowym mezozoiku. 
Natomiast złoża ulokowane są w stropowej 
partii jury lub cenomanu, w pułapkach uszczel-
nionych marglami kredy górnej lub iłowcami 
i ewaporatami miocenu.

Wstęp
Wyniki prac poszukiwawczych na obszarze 

przedgórza Karpat w ostatnich kilkudziesięciu 
latach wpłynęły znacząco na zmianę postrzega-
nia poszczególnych elementów mezozoicznego 
systemu naftowego w tym obszarze. Począt-
kowo prace koncentrowano wyłącznie wokół 
podniesień strukturalnych w stropie utworów 
jurajskich, kartowanych na bazie danych sej-
smicznych. Konstruowane mapy i modele złożo-
we dla akumulacji mezozoicznych miały na ogół 
nieskomplikowany charakter. Pułapki złożowe 

przedstawiano najczęściej jako podniesienia 
strukturalne lub też elewowane formy podłoża 
podneogeńskiego lub podgórnokredowego, 
które oparły się procesom erozji. W konstruk-
cji modeli złóż często praktycznie w ogóle nie 
uwzględniano stref dyslokacyjnych lub interpre-
towano jedynie pojedyncze uskoki. Znaczącym 
dla rozwoju prac poszukiwawczych wydarze-
niem w ciągu ostatnich kilkunastu lat było od-
krycie w 1997 roku akumulacji gazu ziemnego 
w środkowej części profilu utworów górnej jury 
w otworze Zawada-7, usytuowanym na SE od 
Tarnowa. Interpretacja materiałów sejsmicznych 
3D w połączeniu z danymi otworowymi (mate-
riał rdzeniowy, pomiary geofizyczne w otworze) 
wykazała, że akumulację tę powiązać można 
z obecnością strefy zeszczelinowanych wapie-
ni dolomitycznych, występujących w stropowej 
partii budowli organicznej o charakterze bio-
hermy gąbkowo-mikrobialnej [Gregosiewicz 
i in. 2001]. W kolejnych kilku latach, u schyłku 
ubiegłego i w początkach obecnego wieku, po-
szukiwania węglowodorów w utworach juraj-
skich ukierunkowano na rozpoznawanie i iden-
tyfikowanie tego typu budowli organicznych 
w oparciu o dane sejsmiczne, w tym szczególnie 
analizy materiałów sejsmiki 3D [Gliniak i Wójcik 
2000; Gliniak i Urbaniec 2001, 2005; Gliniak 
i in. 2005]. Bazując na wynikach wykonanych 
analiz geofizyczno-geologicznych odwiercono 
kilka otworów poszukiwawczych. Prawie we 
wszystkich przypadkach w wykonanych otwo-
rach potwierdzono obecność budowli organicz-
nych wyinterpretowanych uprzednio na bazie 
sejsmiki, jednak w otworach tych nie uzyskano 
przemysłowego przypływu węglowodorów. 
W wyniku opróbowania skał węglanowych serii 

Ryc. 1. Obszar badań na tle zasięgu utworów górnej jury i dolnej kredy (zasięgi wg Urbaniec i in. 2010a)

biohermowej otrzymywano najczęściej przypły-
wy zgazowanych solanek, niekiedy o dużej wy-
dajności, świadczącej o dobrych parametrach 
zbiornikowych tych utworów. Samo istnienie 
budowli organicznych nie gwarantuje więc 
sukcesu poszukiwawczego. Przeprowadzone 
w następnym etapie badania petrofizyczne 
potwierdziły dobre parametry zbiornikowe wę-
glanów związanych z biohermami, jednak rów-
nocześnie w wielu przypadkach wykazały one 
brak efektywnego uszczelnienia stropowego dla 
tych utworów. Zailone utwory serii marglisto-
-wapiennej, które w wielu przypadkach przy-
krywają biohermy i uznawane były wcześniej za 
poziom uszczelniający, nie stanowią bariery dla 
migracji mediów złożowych w związku z obec-
nością mikroszczelin [Such 1999; Gliniak i in. 
2004, 2008]. Biorąc pod uwagę wspomniane 
wyżej fakty obecnie przyjmuje się, że w więk-
szości przypadków biohermy stanowią dogodne 
drogi migracji dla węglowodorów, natomiast 
rozprzestrzenienie akumulacji uzależnione jest 
od znacznie większej liczby czynników, wśród 
których największe znaczenie mają: sieć istnieją-
cych dyslokacji, historia procesów diagenetycz-
nych oraz obecność warstw uszczelniających. 
W wielu przypadkach złoża węglowodorów 
występują w stosunkowo bliskim sąsiedztwie 
bioherm, ale lokują się w osadach stratygraficz-
nie młodszych, tj. głównie w stropowej partii 
utworów jury lub w cenomanie.

Skały macierzyste
Za najważniejsze skały macierzyste, zdolne 

do generowania węglowodorów, na obszarze 
przedgórza Karpat uznaje się generalnie utwo-
ry starszego paleozoiku, tj. syluru i ordowiku, 
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a częściowo również karbonu. Jeśli chodzi 
o skały mezozoiczne to najlepszymi potencjal-
nie parametrami macierzystości na omawianym 
obszarze charakteryzują się utwory jury środko-
wej. Utwory pozostałych systemów paleozoiku 
i mezozoiku zawierają na ogół bardzo niską 
zawartość substancji organicznej i są zwykle 
uznawane za niezdolne do generowania węglo-
wodorów.

Dodatkowo, w przypadku niektórych puła-
pek złożowych w mezo-paleozoiku, tj. przy ich 
lateralnym kontakcie o charakterze tektonicz-
nym z utworami miocenu, może dochodzić do 
napełniania tych pułapek gazem biogenicznym, 
wygenerowanym w profilu miocenu. 

Badania potencjału genetycznego skał ma-
cierzystych dla utworów ordowiku wykonano m. 
in. w rejonie Nosówki-Kielanówki, Hermanowej 
i Pilzna. Największą miąższość ordowiku (ponad 
300 m) zanotowano w Hermanowej-1 [Maksym 
i in. 2003], przy czym z całego profilu ordowiku 
w tym odwiercie do skał macierzystych zaliczyć 
można utwory ordowiku środkowego [Leśniak 
2007]. Generalnie utwory ordowiku zawierają 
kerogen II typu z dużą zawartością ropotwórcze-
go egzynitu, jak również substancji amorficznej. 
W kilku z przebadanych próbek rdzeniowych 
stwierdzono również występowanie kerogenu 
I typu. Najwyższy potencjał węglowodorowy 
posiadały próbki z odwiertów Nosówka-12 (6,5 
– 13,5 mg HC/g skały) oraz Hermanowa-1 (1,42 
– 9,3 mg HC/g skały) [Leśniak 2007].

Badania macierzystości dla utworów sylu-
ru przeprowadzono w kilkunastu odwiertach, 
z czego najlepsze parametry macierzystości 
stwierdzono w otworach Hermanowa-1 i Pil-
zno-40. Zawartość TOC w przebadanych prób-
kach z odwiertów Hermanowa-1 i Nawsie-1 
wahała się w granicach od 0,34 do 2,65% [Ma-
tyasik i Słoczyński 2008], natomiast w otworze 
Pilzno-40 dochodziła do 3,62%. Potencjał ge-
netyczny w Hermanowej-1 jest wysoki i wynosi 
od 5,6 do 24 mg HC/g skały (średnio 13,72 mg 
HC/g skały) [Leśniak 2007]. Substancja organicz-
na wyekstrahowana z utworów syluru zawiera 
głównie II typ kerogenu morskiego, o preferen-
cjach generacyjnych dla ropy naftowej. 

Przeprowadzone w ostatnich latach w In-
stytucie Nafty i Gazu modelowania procesów 
naftowych [m. in. Leśniak 2007; Słoczyński 
2009] dla utworów paleozoicznych wykazały, 
że wszystkie poziomy potencjalnych skał macie-
rzystych w profilu ordowiku i syluru osiągnęły 
próg dojrzałości termicznej (R0>0,6%) i weszły 
w główną fazę generowania węglowodorów. 
Wyniki modelowań wskazują, że próg ekspulsji 
został osiągnięty w górnym miocenie po po-
grążeniu skał macierzystych na głębokość rzę-
du 7000 m (dla rejonu Hermanowej). Stopień 
transformacji kerogenu osiągnął 50% w utwo-

rach ordowiku środkowego (kerogen I typu) 
oraz około 75% w utworach ordowiku górnego 
i syluru (kerogen II typu) [Leśniak 2007]. Ogólny 
kierunek migracji okreslono na S – N, czyli z po-
grążonych pod Karpatami skał starszego pale-
ozoiku w kierunku wydźwigniętych tektonicznie 
stref zrębowych mezo-paleozoiku. 

W profilu utworów karbonu dolnego 
najwyższym potencjałem cechują się utwory 
najwyższego kompleksu terygenicznego „C” 
zgodnie z podziałem stosowanym przez Mo-
ryca [1996, 2006]. Generalnie kompleks ten 
charakteryzuje się dużą zmiennością zawartości 
węgla organicznego TOC, gdyż obok interwa-
łów płonnych występują wkładki o zawartości 
TOC do 2,8%; na ogół dominują jednak war-
tości średnie i niskie, poniżej 1% [Kotarba i in. 
2004]. Charakterystyka geochemiczna tych skał 
wskazuje na zdecydowaną dominację keroge-
nu gazotwórczego III typu, przy nieznacznym 
udziale kerogenu morskiego II typu. Stopień 
przeobrażenia kerogenu mieści się w przedziale 
od 0,4 do 0,8% w skali refleksyjności witrynitu, 
co odpowiada końcowemu etapowi procesów 
mikrobialnych oraz początkowemu etapowi ni-
skotemperaturowych przemian termokatalitycz-
nych [Kotarba i in. 2004].

Skały zbiornikowe
Analizy parametrów zbiornikowych 

w otworach wiertniczych prowadzone są 
w oparciu o badania laboratoryjne właściwości 
petrofizycznych próbek rdzeniowych, analizy 
petrograficzne, jak również na podstawie inter-
pretacji pomiarów geofizyki otworowej. Skałami 
zbiornikowymi w  złożach jurajskich w omawia-
nej części przedgórza Karpat są wapienie lub 
dolomity, najczęściej o dużym stopniu zeszcze-
linowania. Na podstawie przeprowadzonych 
kompleksowych badań petrofizycznych, w tym 
również w powiązaniu z wykorzystaniem ob-
liczeń metodą sztucznych sieci neuronowych 
[Darłak i in. 2004], można wyciągnąć wnioski, 
że najbardziej korzystnymi parametrami zbior-
nikowymi cechują się utwory stropowej partii 
kompleksu węglanowego górnej jury i dolnej 
kredy, a także utwory stropowej partii jurajskich 
budowli organicznych [Such 1999; Gliniak i in. 
2004, 2008].

Jeśli chodzi o powstawanie porowatości in-
tergranularnej to w skałach węglanowych może 
ona być związana z procesami, zachodzącymi 
na różnych etapach, od momentu sedymenta-
cji, poprzez wczesne procesy diagenezy, aż po 
etap epigenezy. Porowatość pierwotna najczę-
ściej nie jest zbyt duża. Największe znaczenie 
ma ona w wapieniach o charakterze ziarnistym 
(greinstony, rudstony), jednak bardzo często 
przestrzenie pomiędzy składnikami ziarnistymi 
dosyć szybko zostają wypełnione cementem 

kalcytowym. Porowatość pierwotna ma również 
dosyć duże znaczenie w przypadku biolitytów, 
jednak biohermy gąbkowo-mikrobialne cechu-
ją się raczej stosunkowo niewielkim stopniem 
porowatości pierwotnej ze względu na obec-
ność mikrobolitów oraz dosyć licznego zespołu 
innych organizmów cementujących i wiążących 
[Leinfelder i in. 1993, 1996; Schmid 1996; Hof-
fmann i in. 1997; Bobrek i in. 2000], prowa-
dzących do dosyć szybkiej konsolidacji tego typu 
budowli. Z drugiej jednak strony wczesna dia-
geneza, prowadząca do szybkiego usztywnienia 
konstrukcji mikrobialno-gąbkowej [Matyja i in. 
1985] mogła prowadzić do dobrego zachowa-
nia porowatości pierwotnej. Ponadto biohermy, 
jako ciała bardziej sztywne (silniej zdiagenezo-
wane) w stosunku do otaczających je margli 
i wapieni uławiconych, z pewnością szybciej 
ulegały spękaniu i dyslokowaniu pod wpływem 
oddziałujących naprężeń, a tym samym są one 
również bardziej podatne na rozwój szczelino-
watości i porowatości wtórnej. Nieco większych 
porowatości pierwotnych można spodziewać 
się w rafach koralowych lub koralowo-glono-
wych, jednak koralowce jurajskie nie tworzyły 
dużych ciał rafowych podobnych do dzisiej-
szych [Roniewicz 2004]. Szkielety koralowców 
jurajskich często były bardziej masywne i zwarte 
w porównaniu do korali współczesnych, mimo 
to pierwotna porowatość budowli koralowo-
-glonowych była z pewnością większa niż 
bioherm gąbkowo-mikrobialnych. Biorąc pod 
uwagę wszystkie powyższe aspekty można wy-
ciągnąć wnioski, że największe znaczenie w ko-
lektorach węglanowych ma porowatość wtórna 
oraz szczelinowatość. 

Porowatość wtórna powstaje najczęściej 
w wyniku procesów rozpuszczania oraz dolomi-
tyzacji, zachodzących na różnych etapach dia-
genezy. Przeprowadzone badania wykazały, że 
procesy dolomityzacji zachodziły w omawianym 
rejonie przedgórza Karpat najprawdopodobniej 
w trzech etapach wczesnej i późnej diagene-
zy [Gregosiewicz i in. 2001]. Dolomityzacja 
pierwszego etapu prowadziła do podwyższenia 
parametrów zbiornikowych. Drugi etap miał od-
działywanie destrukcyjne, prowadząc w wielu 
przypadkach do redukcji przestrzeni porowej 
i ograniczeniu połączeń pomiędzy porami. Nato-
miast w trzecim etapie dochodziło do poprawy 
właściwości zbiornikowych ośrodka w strefach 
związanych bezpośrednio ze szczelinowato-
ścią. Znaczącą rolę w kreowaniu porowatości 
odegrały procesy rozpuszczania, które przebie-
gały w różnych etapach diagenezy, prowadząc 
do powstawania kawern oraz porowatości 
międzyziarnowej i wewnątrzziarnowej w wy-
niku rozpuszczania bioklastów, a także siarcza-
nów i minerałów węglanowych tła. Obecność 
w omawianym rejonie trzech etapów dolomity-
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zacji potwierdziły również badania geochemicz-
ne wykonane w ostatnim czasie przez zespół  
pod kierunkiem Matyi [2008].

Przy omawianiu właściwości zbiorniko-
wych utworów węglanowych górnej jury należy 
zwrócić uwagę przede wszystkim na rolę syste-
mu szczelin w procesach transportu i magazy-
nowania węglowodorów. Praktycznie wszystkie 
kolektory węglanowe w złożach jurajskich mają 
charakter szczelinowy lub szczelinowo-porowy. 
Rozwój szczelinowatości jest najprawdopo-
dobniej wynikiem oddziaływania naprężeń, 
związanych ze zjawiskami tektonicznymi i po-
wstawaniem dyslokacji [Laskowicz i in. 2008]. 
W wyniku oddziaływania roztworów wykorzy-
stujących powstały w skałach system szczelin na 
etapie epigenezy (późnej diagenezy) dochodzi 
do rozwoju procesów rozpuszczania i późnej 
cementacji, a niekiedy również metasomatozy. 
Procesy te zachodzą w warunkach podwyższo-
nego ciśnienia i przy stosunkowo wysokich tem-
peraturach. Badania petrofizyczne próbek skał 
węglanowych pobranych z rdzeni w odwier-
tach złożowych na obszarze przedgórza Karpat 
wykazały wyraźnie obecność rozbudowanego 
systemu szczelin, zapewniającego transport 
mediów złożowych w kierunku odwiertów. Za-
zwyczaj występują dwa lub trzy systemy spękań 
[Such 2003; Gliniak i in. 2008], tworzące się na 
różnych etapach i zazwyczaj różniące się wiel-
kością szczelin. 

Drogi migracji węglowodorów
Odtworzenie charakteru procesów oraz 

dróg migracji węglowodorów ze skał macierzy-
stych w kierunku skał zbiornikowych stanowi 
istotny element systemu naftowego. Na pod-

stawie dotychczas przeprowadzonych analiz 
można przypuszczać, że w historii napełniania 
pułapek złożowych systemu mezozoicznego 
przedgórza Karpat mamy do czynienia z kilko-
ma epizodami, zachodzącymi w różnym czasie. 
Badania petrograficzne, przeprowadzone przez 
Z. Gregosiewicz [Gregosiewicz i in. 2001], 
wykazały istnienie co najmniej dwóch etapów 
migracji węglowodorów. Potwierdzeniem ta-
kiej tezy jest występowanie dwóch generacji 
dolomitów o granatowej luminescencji w inter-
wałach, w których stwierdzono ślady ciekłych 
bituminów. Jak wykazała mikroanaliza (przy 
użyciu mikrosondy EDS w płytkach cienkich) 
występujące w kawernach dolomitów jurajskich 
bituminy różniły się wyraźnie składem. Jedne, 
określone jako „polewy” czarnych bituminów, 
zawierały 13–20% siarki, natomiast w drugich 
(koloru brązowego w świetle spolaryzowanym) 
zawartość siarki wynosiła tylko 0,5–1%. Praw-
dopodobnie bituminy koloru brązowego stano-
wiły generację wcześniejszą. 

Odkryte dotychczas akumulacje węglowo-
dorów w utworach węglanowych kompleksu 
górna jura – dolna kreda, związane są głównie 
ze stropową partią tego kompleksu i lokują się 
zazwyczaj w pobliżu regionalnych stref dyslo-
kacyjnych. Główny typ pułapek złożowych dla 
utworów jurajskich to pułapki strukturalno-tek-
toniczne. Znaczne zróżnicowanie litologiczne 
i facjalne utworów górnej jury i dolnej kredy 
[Gliniak i in. 2005; Gutowski i in. 2007; Urba-
niec 2010; Urbaniec i in. 2010b] wpływa w zna-
czący sposób na zróżnicowanie pierwotnych 
właściwości zbiornikowych w skałach węgla-
nowych. Zasadnicze jednak znaczenie dla obec-
nego rozkładu tych parametrów w omawia-

nych utworach mają procesy wtórne, takie jak 
historia przemian diagenetycznych, zaburzenia 
tektoniczne, a także procesy wietrzenia (w tym 
paleokras), oddziałujące z różną intensywnością 
w poszczególnych okresach geologicznych. Jak 
już wspomniano wyżej, biohermy jako ciała 
silniej zdiagenezowane znacznie szybciej ule-
gały pękaniu i dyslokowaniu pod wpływem od-
działujących naprężeń, a krążące w szczelinach 
roztwory prowadziły często do rozpuszczania 
węglanów i powstawania wtórnej porowatości 
wokół szczelin. Analizując dostępne informacje 
geologiczno-złożowe można postawić hipotezę, 
że podobnie jak główne strefy dyslokacji rów-
nież utwory biohermowe, należy traktować jako 
dogodne drogi migracji dla węglowodorów, 
podczas gdy większość akumulacji zlokalizowa-
na jest w obrębie pułapek złożowych, występu-
jących w wyższych partiach profilu jury górnej 
lub ogniw stratygraficznie młodszych. 

Podsumowanie
Rozpatrując zależność pomiędzy lokalizacją 

złóż węglowodorów w utworach mezozoiku, 
a rozmieszczeniem budowli organicznych 
w utworach górnej jury nierzadko można dojść 
do wniosku, że znaczna część złóż węglowodo-
rów usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedz-
twie budowli węglanowych. Przypadki takie 
dotyczą złóż: Grobla, Rajsko, Wierzchosławi-
ce-Gosławice, Dąbrowa Tarnowska, Gruszów, 
Smęgorzów, Partynia-Podborze, Korzeniów-
-Męciszów, Brzezówka. Utwory biohermowe 
górnej jury stanowią dogodne drogi dla migracji 
węglowodorów z utworów paleozoiku ku par-
tiom stropowym mezozoiku. Natomiast samo 
rozprzestrzenienie akumulacji węglowodorów 
jest uzależnione od znacznie większej liczby 
czynników, wśród których największe znaczenie 
mają: sieć istniejących dyslokacji, historia pro-
cesów diagenetycznych oraz obecność warstw 
uszczelniających pułapki. W związku z tym 
większość złóż ulokowana jest w stropowej par-
tii kompleksu węglanowego górnej jury-dolnej 
kredy lub w utworach klastycznych cenomanu.
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Instytut Nafty i Gazu

C hęć sprostania postępowi technologicznemu 
w dziedzinie IT, rosnącym wymaganiom w zakresie 

bezpieczeństwa sieciowego oraz wzrastającemu zapo-
trzebowaniu na zaawansowane aplikacje informatycz-
ne sprawia, że niezbędne stają się inwestycje związane 
z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sieciowej nauki 
oraz tworzenie zasobów naukowych w postaci cyfrowej. 
Dostęp do takich danych okazuje się być niezbędnym 
warunkiem prowadzenia działalności badawczej na 
poziomie odpowiadającym normom światowym i eu-
ropejskim. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom In-
stytut Nafty i Gazu w Krakowie (INiG) aplikował o środki 
umożliwiające tego typu inwestycje. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Priorytet 2, 
Działanie 2.3, Poddziałanie 2.3.1 oraz Poddziałanie 2.3.2.

Celem głównym projektu jest rozwój infrastruktury 
informatycznej Instytutu, polegający na zastosowaniu 
nowoczesnych technologii informatycznych, wspoma-
gających prowadzenie badań naukowych, zarządzanie 

pracą laboratoriów badawczych oraz stworzenie cy-
frowych zasobów informacyjnych dla branży nafto-
wej i gazowniczej. W ramach poszczególnych etapów 
projektu zrealizowano następujące zadania:

 » zintegrowano lokalne sieci komputerowe oraz 
zwiększono moce obliczeniowe INiG, poprzez 
uruchomienie i budowę lokalnych sieci kompu-
terowych oraz zakup klastra obliczeniowego, 

 » w akredytowanych laboratoriach INiG wdrożo-
no jednolitą, cyfrową platformę do zarządzania 
pracą laboratoriów. 

W INiG działają 22 laboratoria akredytowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji, które na przestrzeni ostat-
nich lat zaprojektowały i wdrożyły indywidualne progra-
my komputerowe, wspomagające ich pracę. Programy 
te miały jednak ograniczoną funkcjonalność. Niezbędne 
okazało się więc wdrożenie profesjonalnego systemu 
do zarządzania laboratorium – takim jest system typu 
LIMS. To narzędzie służące m.in. do wspomagania or-
ganizacji pracy, tworzenia baz danych, analizy danych 
oraz integracji z aparaturą kontrolno-pomiarową.

W ramach ww. Projektu zadbano także o utworzenie 
zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej poprzez 
rozbudowę branżowego ośrodka informacji: 

 » zdigitalizowano najcenniejsze zbiory 
biblioteczne,

 » opracowano multimedialny pakiet edukacyjny,

 » utworzono specjalistyczny serwis internetowy, 
dedykowany branży naftowej i gazowniczej.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do 
przekształcenia Instytutu Nafty i Gazu w nowocześnie 
wyposażony, zinformatyzowany ośrodek badawczy, 
o potencjale naukowo-badawczym porównywalnym 
do standardów europejskich i światowych.

Rozwój infrastruktury informatycznej Instytutu Nafty i Gazu oraz utworzenie 
informacyjnych zasobów nauki w postaci cyfrowej dla branży naftowej i gazowniczej

- Kraków, ul. Lubicz A

telefon: + ()   
faks: + ()    

www.inig.pl offi  ce@inig.pl

kontakt:           www.inig.pl          www.informatyzacja.inig.pl
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Marcin Sienkiewicz: Czy określenie „gazowa 
rewolucja” jest adekwatne do sytuacji panu-
jącej obecnie w Stanach Zjednoczonych?

Rychlicki: Mówienie o gazowej rewolu-
cji jest jak najbardziej uzasadnione biorąc pod 
uwagę fakt, że światowe szacunkowe rezerwy 
gazu konwencjonalnego raportowane przez BP 
Statistical Review wynosiły na koniec 2009 r. 
187 trylionów m3 natomiast szacunkowe 
światowe zasoby gazu niekonwencjonalnego 
typu shale gas wynosiły wówczas 456 trylio-
nów m3 i ciągle rosną. To może doprowadzić 
do ogromnych zmian w rynku gazowym na 
świecie. Wystarczy wspomnieć  o publikowa-
nych danych na temat zasobów gazu łupkowe-
go w USA, które ulegają bardzo dynamicznym 
zmianom. W grudniu 2010 r. Energy Informa-
tion Administration (EIA) podała szacunkowe 
zasoby gazu łupkowego w USA, oceniane obec-
nie na 23,4 tryliona m3. Rok wcześniej podawa-
na była liczba 9,8 tryliona m3, a obecnie podaje 
się jeszcze wyższe wartości. Udział gazu z łup-
ków w produkcji gazu w Stanach Zjednoczonych 
może w najbliższym czasie przekroczyć 20%. To 
wszystko może doprowadzić do fundamental-
nych zmian na rynku gazu i ukształtować nową 
sytuację związaną z nowymi graczami na rynku 
ograniczając rolę dotychczasowych potentatów 
takich jak Rosja, Norwegia czy kraje arabskie.

M.S.: Na jakim etapie znajduje się dzisiaj 
Polska w dziedzinie zagospodarowania gazu 
z łupków?

R.: Trudno mówić w tej chwili o zagospo-
darowaniu gazu z łupków skoro Polska w dal-
szym ciągu znajduje się na początkowym etapie 
jeżeli idzie o poszukiwania. Jak dotąd nie udało 
się ocenić w sposób wiarygodny wielkości za-
sobów gazu z łupków. Dotychczasowe szacunki 
wahają się w bardzo szerokich granicach od 
22300 mld m3/ EIA - zasoby geologiczne w tym 
5300 mld m3 zasoby wydobywalne/ do 768 mld 
m3/ najbardziej prawdopodobne zasoby wydo-
bywane według Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego/. Jak dotąd na ponad sto przyznanych 
koncesji wykonano 30 otworów wiertniczych 
w tym trzy horyzontalne. W 2012 r. zgodnie 
z zobowiązaniami firm przyjętymi przez ministra 
środowiska w decyzjach koncesyjnych, miało 

być wykonane 49 nowych odwiertów poszuki-
wawczych za gazem ziemnym z łupków. Firmy 
z kapitałem zagranicznym miały wykonać 38 
odwiertów, a dalszych 11 miały wykonać pol-
skie firmy z udziałem Skarbu Państwa, ale na 
dzień dzisiejszy widać gołym okiem, że jest to 
nierealne. Aby ocenić zasoby potrzeba odwier-
cić przynajmniej 70 – 100 otworów. To niestety 
świadczy o naszych opóźnieniach w realizacji 
programu poszukiwań gazu ze złóż niekonwen-
cjonalnych

M.S.: Minister Skarbu Państwa Mikołaj Bu-
dzanowski parokrotnie zapowiadał, że eks-
ploatacja gazu na większą skalę uruchomiona 
zostanie na przełomie 2014 i 2015 r.

R.: Plan zaprezentowany przez ministra 
Mikołaja Budzanowskiego jest ambitny, ale nie 
będzie łatwo go zrealizować. Koncesja Wejhe-
rowo, będąca własnością grupy kapitałowej 
PGNiG S.A. wydaje się być perspektywiczna, ale 
na ten moment wykonano dopiero jeden otwór 
poziomy. Miejmy nadzieję, że wyniki prób /na ra-
zie zapłonęła flara/ będą obiecujące. Nie trzeba 
jednak zapominać o tym, że od odkrycia złoża do 
jego udostępnienia upływa w Polsce średnio od 3 
do 5 lat. Wiąże się to z nieżyciowymi przepisami 
związanymi z koniecznością uzyskania szeregu 
pozwoleń na etapie poszukiwań, udostępniania 
złoża węglowodorów i budowy kopalni. 

M.S.: Jak Pan odnosi się do informacji na 
temat zasobów gazu z łupków podanych 
w raporcie Państwowego Instytutu Geolo-
gicznego?

R.: Wg raportu PIG (21 marca br.) gazu 
z łupków może być nawet 1,92 bln m3. Biorąc 
pod uwagę parametry oszacowania, najwięk-
sze prawdopodobieństwo zasobowe mieści się 
w granicach: 346 - 768 mld m3. Uważam, że 
przygotowując ten raport PIG dysponował zbyt 
małą ilością informacji i w większości oparł się 
na danych archiwalnych bez uwzględnienia 
najnowszych wyników badań. Ja traktował-
bym te oceny jako szacunkowe, podobnie jak 
prognozy Zespołu ds. poszukiwań gazu z łup-
ków PGNiG S.A z drugiej połowy 2011 roku 
na poziomie 900 mld m3. Trzeba to jeszcze 
potwierdzić w oparciu o konkretne wyniki 
z otworów horyzontalnych. Według szacun-
ków firm konsultingowych Polsce mogą istnieć 
zasoby wydobywalne gazu w łupkach w grani-
cach 1,4–5,3 bln m3, 

M.S.: Czy takie informacje mają wpływ na 
postępowanie inwestorów, którzy posiadają 
koncesje poszukiwawcze w Polsce?

R.: Uważam, że takie informacje nie są trak-
towane poważnie przez firmy, które posiadają 
w Polsce koncesje na poszukiwanie gazu z łup-
ków (25 przedsiębiorstw polskich i zagranicz-

Perspektywy dla gazu ziemnego z łupków w Polsce
Wywiad z prof. dr. hab. inż. Stanisławem Rychlickim kierownikiem Katedry Inżynierii Naftowej AGH. 
W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

Prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
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nych głównie z USA i Kanady). Na spadek za-
interesowania poszukiwaniami w Polsce miały 
niewątpliwie wpływ trzy czynniki. Po pierwsze 
brak spektakularnych sukcesów w tym zakresie, 
po drugi opóźnienie związanie z opracowaniem 
tzw. ustawy węglowodorowej, która ma określić 
poziom opłat dla firm inwestujących w poszuki-
wanie i wydobycie gazu z łupków, a po trzecie 
trwające przepychanki w Parlamencie Europej-
skim. Dochodzą do tego trudności z uzyskaniem 
pozwoleń, o których wcześniej wspominałem.

M.S.: Jaka powinna być rola państwa w pro-
cesie inwestycyjnym? Jakie działania powinny 
być podjęte w pierwszej kolejności?

R.: Chcąc ściągnąć kapitał zagraniczny Pol-
ska powinna ułatwić inwestorom możliwość 
wydawania pieniędzy na poszukiwania gazu 
łupkowego upraszczając przepisy dotyczące 
tego procesu. Muszą oni wiedzieć ile to ich 
będzie kosztować. W związku z tym trzeba jak 
najszybciej uchwalić ustawę o węglowodorach. 
Na razie ogłoszone zostały niezbyt precyzyjne 
założenia do tej ustawy. Trwają uzgodnienia 
w ramach Rządu, między niestety aż czterema, 
ministerstwami Skarbu, Gospodarki, Ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych a także Mi-
nisterstwem Spraw Zagranicznych. Przygląda 

się też temu uważnie minister Finansów. Potem 
trzeba przygotować ostateczną wersję projektu 
ustawy, która musi przejść procedowanie w Sej-
mie i Senacie. Dopiero wówczas zostanie ona 
ogłoszona i trzeba będzie jeszcze opracować do 
niej rozporządzenia wykonawcze. Znając szyb-
kość prac naszego Sejmu i Senatu potrwa to 
prawdopodobnie co najmniej pół roku a w tym 
czasie firmy zagraniczne zaczną z Polski uciekać 
na Ukrainę, do Chin czy do Argentyny. Ten pro-
ces już się rozpoczął. Zrezygnowała z poszuki-
wań w Polsce firma Exxon Mobile, zastanawia 
się Talisman i przedłużając czas na skonkretyzo-
wanie przepisów prawnych możemy doprowa-
dzić do tego, że odpłyną następne firmy.

M.S.: Jaki scenariusz przewiduje Pan dla za-
gospodarowania złóż gazu z łupków w Pol-
sce? Czy może on w przyszłości „zrewolu-
cjonizować” rynek gazu w Polsce i Europie 
Środkowej?

R.: Uważam, że wszystko jest jeszcze w na-
szych rękach. Mam nadzieję, że nasze władze 
zrobią wszystko, aby zrealizować plan poszu-
kiwania i zagospodarowania niekonwencjo-
nalnych złóż gazu ziemnego w Polsce. Jest to 
dla nas ogromna szansa, która pozwoli nam na 
uzależnienie się od importu gazu ziemnego. Gaz 

ze złóż niekonwencjonalnych może całkowicie 
zmienić rynek gazu nie tylko w Stanach Zjedno-
czonych czy Kanadzie, ale także w Ameryce Po-
łudniowej, Europie czy Azji. Aby jednak do tego 
doszło potrzebne są ogromne środki finansowe, 
na które Polski nie stać. Dlatego trzeba nawią-
zać w tym zakresie bliższą współpracę z firmami 
zagranicznymi dysponującymi znacznym kapi-
tałem. W poszukiwanie złóż gazu łupkowego 
na terytorium Polski zaangażowanych jest 25 
przedsiębiorstw polskich i zagranicznych (głów-
nie z USA i Kanady). W Stanach Zjednoczonych 
proces dochodzenia do znaczącej produkcji 
przemysłowej ze złóż gazu niekonwencjonal-
nego trwał ponad dwadzieścia lat. My jesteśmy 
w tej dobrej sytuacji, że możemy skorzystać 
z doświadczeń firm amerykańskich i kanadyj-
skich i możemy ten proces ograniczyć do kilku 
lat. Żeby to jednak osiągnąć, to musi w tym 
zakresie nastąpić zgoda narodowa czyli poro-
zumienie wszystkich partii politycznych. Oby 
nie ziściło się powiedzenie z „Wesela” Stanisła-
wa Wyspiańskiego „Miałeś chamie złoty róg… 
…ostał Ci się jeno sznur”.

M.S.: W imieniu redakcji i czytelników dzięku-
ję za rozmowę.
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Wstęp 
Unia Europejska od nowych jej członków 

z Europy Środkowej wymaga przeprowadzenia 
gruntownych zmian w sektorze gazu ziemnego 
prowadzących do zliberalizowania i zintegro-
wania ich rynków gazu. Nie jest to zadanie dla 
tych państw łatwe i szybkie do zrealizowania, 
ciąży na nich bowiem piętno przeszłości zwią-
zanej z okresem funkcjonowania w gospodarce 
centralnie planowanej i strefie dominacji Związ-
ku Sowieckiego.  Rynki gazu ziemnego w Eu-
ropie Środkowej nie podlegają  oddziaływaniu 
jedynie czynników czysto ekonomicznych. 
W procesie ich przebudowy należy też uwzględ-
nić kontekst  geopolityczny związany z rolą 
i znaczeniem regionu międzymorza, w obrębie 
którego się znajdują. 

Geopolityczne uwarunkowania 
handlu gazem w  Europie Środkowej

Według brytyjskiego klasyka geopolityki 
Halforda Johna Mackindera (1861-1947) region 
Europy rozciągający się między trzema morzami: 
Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym posiada za-
sadnicze znaczenie dla światowych  mocarstw 
toczących polityczną walkę o dominację nad 
Eurazją. Bezpośrednio po zakończeniu I wojny 
światowej wspomniany geopolityk zalecał bry-
tyjskiemu rządowi zdecydowane wsparcie nowo 
powstałych państw w regionie międzymorza. 
Dzięki takiemu zaangażowaniu Wielka Brytania 
mogłaby skutecznie blokować odrodzenie się 
w Eurazji kontynentalnego mocarstwa i tym sa-
mym chronić swój status światowego imperium 
morskiego. Wieka Brytania wybrała jednak inną 
politykę, jak się okazało błędną. W 1939 r. sta-
nęła bowiem w obliczu sojuszu Trzeciej Rzeszy 
i Związku Sowieckiego dążących do przebudo-
wy porządku światowego. Głównymi ofiarami 
starcia wielkich mocarstw, jakim była II wojna 
światowa, zostały państwa i narody środkowej 

i wschodniej części Europy. To one stały się także 
przedmiotem politycznego targu na konferen-
cjach w Jałcie i Poczdamie. W ich konsekwencji 
niemal cały region międzymorza znalazł się wy-
łącznej sferze dominacji Związku Sowieckiego.   

Rozwiązanie bloku socjalistycznego oraz 
upadek Związku Sowieckiego w grudniu 1991 r. 
otworzyły przed państwami międzymorza nowe 
możliwości kształtowania samodzielnej polityki 
wewnętrznej i zewnętrznej. Zbliżone doświad-
czenia historyczne oraz wspólne położenie 
geopolityczne nie przyczyniły się jednak do za-
wiązania ściślejszej współpracy prowadzącej do 
integracji regionalnej. Poważniejsza inicjatywa 
regionalna jaką była „Grupa Wyszehradzka” 
miała stanowić jedynie swoisty pomost uła-
twiający Czechom, Polsce, Słowacji i Węgrom 
przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego, 
a następnie wejście do Unii Europejskiej.  

Ostatecznie w regionie międzymorza nie 
powstały własne struktury integracyjne. Nie za-
inicjowano także żadnej liczącej się współpracy 
w zakresie wspólnych projektów infrastruktural-
nych pomimo dużego uzależnienia od importu 
ropy i gazu ziemnego. Nie znalazł się on  także 
w całości w jednym systemie polityczno-eko-
nomiczno-militarnym. Europa Środkowa, two-
rzona przez stanowiące jej rdzeń kraje wyszeh-
radzkie oraz położone na północy Litwę, Łotwę 
i Estonię, a na południu Słowenię i Chorwację 
znalazła się w całości wraz z bałkańską Rumu-
nią i Bułgarią w euroatlantyckiej wspólnocie. 
Państwa Europy Wschodniej – Białoruś, Ukraina 
i Mołdawia przyciągane są natomiast konse-
kwentnie przez Federację Rosyjską. 

Przystąpienie  Polski  i pozostałych państw 
środkowoeuropejskich do Paktu Północnoatlan-
tyckiego, a następnie UE nie oznacza jednak 
osiągnięcia absolutnego bezpieczeństwa czy 
pełnej realizacji narodowych interesów. Geo-
polityczna gra o Europę Środkową trwa dalej 

i prowadzona jest przez te same mocarstwa co 
w minionych epokach. Świadczy o tym m.in. 
spór o dalsze rozszerzenie NATO na wschód czy 
sprawa instalacji na terytorium Polski i Czech ele-
mentów amerykańskiej tarczy antyrakietowej. 
Wspomniana gra o kontrolę nad Europą Środko-
wą obejmuje także tak newralgiczną dziedzinę 
jak sektor paliwowo-energetyczny. Segmentem, 
w którym szczególnie wyraźnie zaznacza się  
polityczne i ekonomiczne oddziaływanie służące 
interesom mocarstw zewnętrznych jest sektor 
gazu ziemnego. Upolitycznienie rynków w tym 
regionie gazu wynika z jednej strony z ogromnej 
wagi tego surowca dla prawidłowego funkcjo-
nowania gospodarek poszczególnych państw, 
a z drugiej strony fundamentalnego znaczenia 
dla sytuacji finansowej głównego dostawcy 
t.j. Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie branża ta 
posiada duży potencjał dla rozwoju regionalnej 
współpracy, która w przyszłości prowadzić po-
winna do wzmocnienia pozycji  ekonomicznej 
i politycznej państw Europy Środkowej. 

Charakterystyka rynków gazu 
ziemnego w Europie Środkowej

Użycie liczby mnogiej – rynki gazu ziem-
nego, jest w przypadku Europy Środkowej jak 
najbardziej właściwe. Nie istnieje bowiem od-
powiednia infrastruktura transportowa, maga-
zynowa i handlowa, która pozwalałaby obecnie 
na integrację rynków narodowych, a w konse-
kwencji swobodny handel gazem w obrębie 
regionu. Europa Środkowa to obecnie wielość 
odrębnych narodowych rynków gazu posiadają-
cych własną specyfikę ale także parę cech wspól-
nych. Przede wszystkim kraje te są importerami 
gazu ziemnego. W przeciwieństwie do Europy 
Zachodniej nowi członkowie Unii Europejskiej 
nie mają zdywersyfikowanych dostaw spro-
wadzanego z zagranicy surowca. Dominującą 
pozycję, a wielu wypadkach monopolistyczną, 
w zakresie dostaw posiada rosyjski Gazprom. 
Transport gazu odbywa się jedynie przy wyko-
rzystaniu transportu przesyłowego. Państwa 
Europy Środkowej nie posiadając terminali LNG, 
pozostają wciąż poza dynamicznie rozwijającym 
się rynkiem gazu skroplonego. Dostawy impor-
towanego  gazu  realizowane są na podstawie 
długoterminowych kontraktów zawierających 
w sobie zasadę  „take or pay”, która naraża ku-
pującego na dodatkowe koszty. Za niekorzystne 
dla odbiorców uznać można także stosowane 
w kontraktach formuły cenowe, uzależniające 
cenę gazu od tendencji na rynku ropy naftowej 
i paliw ropopochodnych. Konsekwencją takiego 
modelu relacji między dostawcą a odbiorcą są 
wysokie ceny gazu ziemnego w Europie Środ-
kowej. Wysokie koszty zakupu importowanego 
surowca wpłynęły negatywnie m.in. na wynik fi-

Marcin Sienkiewicz Adam Matkowski

Polska jako lider przebudowy rynku 
gazu ziemnego i centrum handlu 
gazem w Europie Środkowej
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nansowy Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa. Według informacji przedstawionych 
przez koncern, przychody ze sprzedaży gazu 
w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wzrosły 
o 25% do 20,06 mld zł. Pomimo znaczącego 
wzrostu przychodów wynik finansowy PGNiG 
okazał się ujemny. Strata na poziomie 77 mln 
zł była konsekwencją dużego wzrostu kosztów 
sprzedawanego gazu na poziomie 43% w sto-
sunku do tego samego okresu z roku 2011. 
Wspomniana strata była bezpośrednim następ-
stwem stosowania ujemnej marży, na poziomie 
ok. 10%, ze sprzedaży gazu ziemnego1.

Wysokie ceny importowanego przez Polskę 
gazu ziemnego odbijają się także na kondycji fi-
nansowej i konkurencyjności rodzimego sektora 
chemicznego. Gaz ziemny to główny kosztowy 
w polskich zakładach wielkiej syntezy chemicz-
nej. Według informacji przedstawionych przez 
Zakłady Azotowe w Puławach w pierwszym 
kwartale roku obrotowego 2012/13 nastąpił 
wzrost kosztów materiałów i energii aż o 29 
% w porównaniu z pierwszym kwartałem po-
przedniego roku obrachunkowego. Największy 
w tym udział miał wzrost aż o 39 % kosztów 
gazu ziemnego2. 

Rynki gazu ziemnego tej części Europy 
narażone są także na konsekwencje powtarza-
jących się konfliktów energetycznych miedzy 
Rosją a Ukrainą i Białorusią. W styczniu 2009 r. 
w wyniku rosyjsko-ukraińskiej „wojny gazowej” 
przerwy w dostawach surowca boleśnie odczuły 
m.in. Słowacja i Chorwacja, gdzie wstrzymano 
czasowo produkcję przemysłową oraz Bułgaria, 
Serbia i Bośnia, w których  odbiorcy indywidual-
ni zostali pozbawieni ogrzewania. 

Podstawowym problemem dla normalnego 
funkcjonowania rynków gazu w Europie Środ-
kowej (przez normalny stan rynku należy rozu-
mieć sytuację, w której występuje mechanizm 
konkurencji oraz gra miedzy popytem a poda-
żą) jest więc utrzymywanie się zależności od 
regionalnego monopolisty jakim jest Gazprom. 
O jego uprzywilejowanej pozycji decyduje na-
tomiast powstały jeszcze w okresie sowieckim, 
a wzmocniony przez rurociąg jamalski i od 
2011 r. rurociąg północny, przesyłowy system 
transportu gazu ziemnego. 

Sprzyjająca koniunktura
Przekształcenie dotychczasowego modelu 

handlu gazem, który pozwala na zachowanie 
uprzywilejowanej pozycji jednego dostawcy 
względem wielu odbiorców leży w interesie 
państw Europy Środkowej. Odwrócenie tej  re-
lacji może nastąpić dzięki zintegrowaniu i zli-
beralizowaniu środkowoeuropejskich rynków 
gazu. Przebudowie tej sprzyjają zachodzące od 
2008 r. zmiany na światowych rynkach tego 

surowca. Dogodna koniunktura w tej dziedzinie  
związana jest z nałożeniem się w tym samym 
czasie kilku czynników w postaci:

– kryzysu finansowego w świecie zachod-
nim, skutkującego zmniejszeniem popytu 
na gaz,

– wykorzystania na szeroką skalę złóż 
niekonwencjonalnych gazu w Ameryce 
Północnej, czego konsekwencją jest zna-
czący wzrost podaży surowca,

– dynamicznego rozwoju transportu gazu 
skroplonego drogą morską, co zaowoco-
wało zwiększeniem mobilności gazu jako 
towaru,

– wdrażania Trzeciego Pakietu Energetycz-
nego w UE, 

– polityki antymonopolowej prowadzonej 
przez Komisję Europejską. 

Wymienione powyżej okoliczności, uświa-
domiły klientom rosyjskiego Gazpromu po-
trzebę weryfikacji przyjętych wcześniej zasad 
handlu gazem. W spór dotyczący konsekwen-
cji finansowych zastosowania zasady „take or 
pay” wszedł z Gazpromem m.in. RWE Transgas. 
W październiku 2012 r. sąd w Wiedniu odrzucił 
pozew rosyjskiego koncernu o ściągnięcie od 
czeskiej spółki RWE 0,5 mld dol. za niewykupio-
ny w  latach 2008 – 2011 gaz3. Złożenie pozwu 
przeciwko Gazpromowi w sądzie arbitrażowym 
w Sztokholmie zapowiedział także rząd Litwy. 
W ocenie władz litewskich w latach 2004-2012 
za importowany gaz z Rosji przepłacono 1 mld 
450 mln euro. Według danych litewskiego Mi-
nisterstwa Energetyki we wskazanym wyżej 
okresie „(…) cena gazu dostarczanego na Li-
twę w latach 2004-2012 wzrosła sześciokrotnie 
- z 84 do 497 dol. za 1000 m sześc. w wyniku 
zmiany formuły ustalania ceny”4. Obniżenia 
cen domagał się od Gazpromu także niemiecki 
koncern energetyczny E.ON. Wielomiesięczne 

negocjacje w tej sprawie zakończyły się podpi-
saniem w lipcu 2012 r. porozumienia, na mocy 
którego rosyjski dostawca obniżył cenę gazu5.  
Również PGNiG odniosło sukces w sprawie ob-
niżenia ceny zakontraktowanego w Rosji gazu. 
W listopadzie 2012 r. po rozpatrzeniu sprawy 
przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie 
i przychyleniu się do racji PGNiG, Gazprom 
zgodził się na obniżenie ceny dla polskiego 
odbiorcy. Sojusznikiem europejskich odbiorców 
rosyjskiego gazu okazała się w tym przypadku 
Komisja Europejska, która we wrześniu  2011 r. 
zleciła kontrolę w  biurach firm powiązanych 
z Gazpromem. Inspekcję przeprowadzono w 20 
firmach działających w 10 krajach UE. Wśród 
spółek poddanych kontroli były m.in. RWE, 
E.ON Ruhrgas, Overgas, OMV, Bulgarstrans-
gas, Bulgargas, Eesti Gaas, Gazprom Germania, 
Vemex Lietuvos Dujos oraz PGNiG, Gaz-System 
i EuRoPolGaz6. Takie postępowanie komisji 
związane jest z prowadzoną przez nią polityką 
antymonopolową, która zmierza do eliminacji 
m.in. takich praktyk jak: podział rynku, ograni-
czanie dostępu do sieci przesyłowej gazu i dy-
wersyfikacji dostaw oraz stosowanie zawyżo-
nych cen. Zastrzeżenia budzi m.in. działalność 
spółek córek Gazpromu, które w wielu krajach 
UE wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozy-
cję zawyżając ceny gazu na runku. Za przykład 
służyć tu może spółka Gazprom Germania dzia-
łająca w Bułgarii, która otrzymywała gaz od 
Gazpromu po normalnej cenie według umowy 
z tym państwem, a następnie  sprzedawała na 
tym rynku 2,5 razy drożej7.

W ocenie prof. Alana Rileya z Uniwersytetu 
Londyńskiego funkcjonowanie dotychczasowe-
go modelu rynku gazu opartego na długoter-
minowych kontraktach dobiega końca. „Tworzy 
się zliberalizowany rynek gazu w UE, na którym 
pozycja rosyjskiego giganta stoi pod znakiem 

Dynamika zmian cen gazu w latach 1985-2009. Źródło: www.chathamhouse.org
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zapytania. Gazprom będzie zmuszony do kon-
kurencji na europejskim rynku”8.

Kluczowe znaczenie infrastruktury
Pierwszym warunkiem umożliwiającym 

uformowanie się w pełni otwartego rynku 
w Unii Europejskiej, obejmującego także Eu-
ropę Środkową, jest stworzenie odpowiedniej, 
zintegrowanej infrastruktury transportowej. 
Połączenia międzysystemowe, rurociągi umożli-
wiające odbiór gazu z nowych kierunków i od 
nowych dostawców, nowe wejścia do  lądowe-
go sytemu transportowego w postaci terminali 
LNG, możliwość odwrócenia kierunku przesyłu 
w istniejących gazociągach to niezbędne ele-
menty w systemie transportowym konieczne 
dla rzeczywistego wdrożenia zasad zawartych 
w Trzecim Pakiecie Energetycznym. 

Drugim warunkiem, który pozwoli na zaist-
nienie mechanizmu konkurencji i transparentno-
ści w handlu gazem jest stworzenie infrastruk-
tury rynkowej. W obrębie Unii Europejskiej taka 
infrastruktura już istnieje w postaci łącznie 12 
HUB-ów gazowych i wirtualnych punktów han-
dlu gazem zwanych także giełdami gazu. Te 
pierwsze zlokalizowane są w miejscach gdzie 
łączą się gazociągi przesyłowe z wielu kierun-
ków, a gaz przepływa fizycznie przez hub – wę-
zeł handlu gazem. W drugim przypadku zacho-
dzi możliwość handlu gazem w oderwaniu od 
fizycznej lokalizacji w sieci oraz poprzez transak-
cję zawieraną na giełdzie pozwala na kształto-
wanie cen na zasadach rynkowych. 

Aktualnie w wymienionych wyżej pań-
stwach tworzących Europę Środkową nie wy-
stępuje odpowiednia ilość połączeń między-
systemowych pozwalających na integrację ich 
rynków. Brak jest także infrastruktury rynkowej 
w postaci HUB-ów czy giełd gazu ziemnego.

Działania na krajowym rynku gazu
Zmiana dotychczasowego modelu rynku 

gazu w naszym regionie wymaga ścisłej i konse-
kwentnej współpracy międzynarodowej na pozio-
mie państwowym oraz poziomie przedsiębiorstw 
infrastrukturalnych. Polska ze względu na swoje 
położenie geograficzne (nad Morzem Bałtyckim), 
potencjał gospodarczy (największy rynek) oraz 
potencjalnie własne, duże zasoby surowca (złoża 
niekonwencjonalne) powinna stać się inicjatorem 
i liderem takiej współpracy.  Jednym z warunków 
umożliwiających  pozyskanie  do takiej współpra-
cy partnerów z regionu jest zbudowanie przez 
Polskę swojej wiarygodności  w dziedzinie poli-
tyki bezpieczeństwa i reformowania rynku gazu. 
Można to osiągnąć dzięki konsekwentnej reali-
zacji projektów infrastrukturalnych na krajowym 
rynku gazu. Skoordynowane ze sobą działania 
realizowane być powinny na kilku kierunkach. 

a.) Połączenia międzysystemowe
Budowa połączeń międzysystemowych 

powinna przede wszystkim doprowadzić do 
zintegrowania polskiego systemu przesyłowego 
z sieciami przesyłu gazu Niemiec, Republiki Cze-
skiej, Słowacji oraz Litwy. Aktualnie zakończono 
inwestycje na granicy z Niemcami gdzie odda-
no do użytku zmodernizowany interkonektor  
w Lasowie o przepustowości 1,5 mld m³ gazu 
rocznie (z możliwością rozbudowy przepusto-
wości do ok. 2,0 mld m³ gazu rocznie) oraz in-
terkonektor w Cieszynie na granicy z Czechami 
o rocznej przepustowości do 0,5 mld m³ rocz-
nie (z możliwością rozbudowy przepustowości 
do ok. 2,5 mld m³ gazu rocznie). W planach 
polskiego operatora  systemu przesyłowego 
GAZ SYSTEMU S.A, jest także wybudowanie 
połączeń z Litwą o przepustowości 2,3 mld m³ 
i Słowacją o przepustowości od 2,5 do 5 mld 
m³ gazu rocznie. Projekt połączenia ze Słowacją 
oraz kolejnego połączenia z Czechami zyskały 
finansowe wsparcie Komisji Europejskiej, któ-
ra przyznała środki na przeprowadzenie analiz 
biznesowych oraz i studiów wykonalności9. Na-
leży jednak zauważyć, że poprzestanie na wy-
budowaniu wymienionych wyżej połączeń nie 
może być traktowane jako ostateczne rozwią-
zanie kwestii bezpieczeństwa polskiego rynku 
gazu. Krążący w okalających Polskę systemach 
przesyłowych państw sąsiednich gaz to nadal 
surowiec pochodzący od jednego dostawcy – 
rosyjskiego Gazpromu. Zakończenie inwestycji 
infrastrukturalnych jedynie na kilku interko-
nektorach mogłoby doprowadzić do szybkiego 
upadku PGNiG, który nie sprostałby konkurencji 
zagranicznych podmiotów nabywających rosyj-
ski gaz w korzystniejszej cenie. 

b.) Terminal LNG
Sztandarową inwestycją w zakresie dywer-

syfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski jest 
budowa terminala LNG w Świnoujściu10. Dzięki 

gazo-portowi polscy konsumenci gazu zyskają 
dostęp do wielu niezależnych dostawców gazu 
ziemnego oraz szansę na uzyskanie niższej ceny. 
Terminal umożliwi także rozwinięcie się rynku 
transakcji spotowych. W tym przypadku prio-
rytetem jest dotrzymanie terminu oddania do 
użytku i uruchomienia gazo-portu odpowiednio 
w 2014 r. Należałoby również kontynuować 
prace projektowe związane z budową kolejne-
go terminala dla skroplonego i sprężonego gazu 
ziemnego (LNG/CNG) w rejonie Zatoki Gdańskiej. 

c.) Rewers na rurociągu Jamalskim
30 listopada Gaz-System i Gascade Ga-

stransport GmbH podpisały umowę dotyczącą 
rozbudowy stacji pomiarowej Mallnow, która 
umożliwi fizyczny przesył  gazu ziemnego ga-
zociągiem Jamalskim z Niemiec do Polski. Po-
zyskiwanie gazu z kierunku zachodniego tym 
rurociągiem należy traktować jako rozwiązanie 
podwyższające bezpieczeństwo dostaw gazu. 
Na rurociągu Jamalskim istnieje także możliwość 
przeprowadzenia tzw. rewersu wirtualnego po-
zwalającego na zakup gazu na zachodzie Euro-
py i jego fizyczny odbiór na wschodniej granicy. 

d.) Rozbudowa krajowego systemu przesy-
łowego
Inwestycjom umożliwiającym dywersyfi-

kację dostaw gazu na rynek polski powinna 
towarzyszyć rozbudowa krajowego systemu 
przesyłowego. Nowe rurociągi powinny połą-
czyć terminal LNG oraz kolejne interkonektory 
z krajową siecią transportu gazu. W planach 
rozbudowy krajowej sieci przesyłowej należy 
także uwzględnić włączenie do systemu rejo-
nów przyszłej eksploatacji niekonwencjonal-
nych złóż gazu ziemnego. Inwestycje te powin-
ny także brać pod uwagę prognozy dotyczące 
wzrostu zapotrzebowania na gaz, którego kon-
sumpcja w 2030 r. ma przekroczyć 20 mld m³ 
rocznie11. Zbudowanie alternatywnych połączeń 

Istniejące i planowane połączenia międzysystemowe w Polsce. Źródło: A. Matkowski, GAZOPROJEKT S.A.
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przesyłowych oraz nowych wejść do sytemu nie 
powinno prowadzić  do całkowitej eliminacji 
rosyjskiego gazu ale do trwałego zakończenia 
monopolu rosyjskiego dostawcy. 

e.) Rozbudowa zaplecza magazynowego
Rozwój polskiego rynku gazu oraz jego 

integracja z rynkami europejskim wymagać bę-
dzie także zwiększenia pojemności magazynów. 
Planowana przez Operatora Sytemu Magazy-
nownia rozbudowa powierzchni magazynowej 
pozwolić ma na pokrycie potrzeb regulacji nie-
równomierności poboru gazu oraz utrzymania 
obowiązkowych rezerw.  Do roku 2015 dzięki 
rozbudowie istniejących magazynów oraz zbu-
dowaniu podziemnego magazynu gazu w Ko-
sakowie zdolności magazynowe mają osiągnąć 
poziom ok. 3,0 mld m³ gazu.

f.) Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych
Problem zależności Polski od importowane-

go gazu ziemnego może zostać ostatecznie roz-
wiązany dzięki eksploatacji własnych zasobów 
pochodzących ze złóż  niekonwencjonalnych. 
Rozwinięcie na dużą skalę produkcji gazu z łup-
ków może zrewolucjonizować nie tylko rynek 
polski ale zmienić także układ sił w handlu ga-
zem w Europie Środkowej. Sprawa eksploata-
cji gazu ziemnego z łupków w Polsce została 
zainicjowana w 2006 r. Do listopada 2012 r. 
Ministerstwo Środowiska udzieliło 111  koncesji  
na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego łącznie konwencjonalnego 
i niekonwencjonalnego, na których przeprowa-
dzono zaledwie kilkanaście odwiertów12. Tempo 
prac na udzielonych koncesjach jest więc nie-
zadawalające. Jedną z barier hamujących prace 
poszukiwawcze, wiążące się dużymi nakładami 
finansowymi jest niepewność inwestorów do-
tycząca zasad opodatkowania pozyskiwanego 
w przyszłości gazu z łupków. Rolą państwa jest 
w tej sytuacji ustanowienie transparentnych 
i jasnych zasad dotyczących podatków obciąża-
jących działalność gospodarczą na niekonwen-
cjonalnych złożach gazu ziemnego. 

g.) Prawo gazowe
Przeprowadzenie zmian w prawie gazo-

wym związane jest z obowiązkiem dostosowa-
nia prawa krajowego do przepisów zawartych 
w tzw. III pakiecie energetycznym UE. Powinny  
one prowadzić  do uporządkowania i uprosz-
czenia prawa gazowego. Przede wszystkim 
jednak muszą zostać ustanowione ramy prawne 
dla wolnego rynku gazu poprzez  wprowadzane 
jasnych zasad dotyczących m.in.:

– uwolnienia cen gazu przez prezesa URE
– sytemu ochrony odbiorców wrażliwych
– wyznaczania i funkcjonowania operatorów
– ustalania cen i opłat za usługi operatorów

– zasady rozstrzygania sporów (operator/
użytkownik)

– kompetencji prezesa URE w sektorze 
gazu ziemnego

– odpowiedzialności w zakresie zapewnie-
nia bezpieczeństwa dostaw

– odpowiedzialności w zakresie sprawno-
ści infrastruktury transportowej

h.) Infrastruktura rynkowa handlu gazem
Liberalizacja rynku gazu wiąże się z ko-

niecznością uwolnienia jego ceny. Niezbędne 
jest zatem zorganizowanie odpowiedniej infra-
struktury rynkowej, która pozwoli na swobod-
ne kształtowanie ceny gazu. Jednym z rozwią-
zań w tym zakresie będzie sprzedaż aukcyjna. 
W ramach przyjętego przez PGNiG Programu 
Uwalniania Gazu (PUG), w latach 2013-2015 
na aukcjach ma zostać udostępnionych 70% 
gazu. Aukcje będą miały charakter publiczny 
i dostępny dla wszystkich podmiotów zaintere-
sowanych zakupem gazu. Gaz będzie oferowa-
ny, w 5 aukcjach organizowanych przy wsparciu 
giełdy towarowej, w regularnych odstępach co 
2 tygodnie – po 1,9 mld m³ dla każdego roku 
funkcjonowania PUG. Gaz na aukcjach będzie 
oferowany w kontraktach rocznych w transzach 
po 10GWh (ok. 1 mln m³). Cena gazu będzie 
indeksowana zgodnie z metodą zdefiniowaną 
w tzw. Porozumieniu Regulacyjnym zawartym 
pomiędzy URE a PGNiG. Po zakończeniu aukcji 
na giełdzie towarowej zostanie uruchomiony 
rynek wtórny.

W Polsce uruchamiany jest także wirtualny 
rynek gazu w ramach Towarowej Giełdy Energii.

Korytarz transportu gazem 
Północ-Południe

Kluczowym projektem dla pomyślnej inte-
gracji rynków gazu w Europie Środkowej staje 
się korytarz transportu gazu Północ – Połu-

dnie13. Jest to projekt aktualnie realizowany 
przez Gaz-System we współpracy ze środko-
woeuropejskimi operatorami systemów przesy-
łowych. Projekt polega na etapowej realizacji 
odpowiedniej ilości interkonektorów, które po-
zwolą na połączenie dotychczas izolowanych 
od siebie narodowych systemów przesyłu gazu. 
Korytarz transportowy rozciągać się ma między 
dwoma terminalami LNG:  położonym nad Bał-
tykiem gazoportem w Świnoujściu i położonym 
nad Adriatykiem gazoportem na chorwackiej 
wyspie Krk. Projekt gazowego korytarza pozwo-
li na stworzenie nowej drogi transportu gazu 
w Europie bez konieczności budowania oddziel-
nego korytarza. Zrealizowanie tego przedsię-
wzięcia umożliwi także rozwój wewnętrznych 
systemów przesyłowych w Europie Środkowej 
i ich połączenie w zintegrowaną sieć. Według 
oceny  Jana Chadama prezesa GAZ SYSTEMU 
S.A. dzięki korytarzowi Północ-Południe Polska 
uzyska „(…) techniczne możliwości do zakupu 
i transportu tańszego gazu na tzw. rynkach spo-
towych, a gdyby okazało się, że są takie możli-
wości, to moglibyśmy też eksportować gaz do 
innych krajów. W dłuższej perspektywie projekt 
podniósłby konkurencyjność rynku gazu. Zmie-
niłby też pozycję Polski” 14. Koncepcja korytarza 
gazowego zyskała poparcie polityczne państw 
tworzących Grupę Wyszehradzką. Podczas spo-
tkania ministrów  gospodarki Polski, Czech, Sło-
wacji oraz Węgier, które odbyło się 31 paździer-
nika w Warszawie, podpisano porozumienie 
nt. integracji systemu gazu w regionie. Repre-
zentujący stronę polską wicepremier i minister 
gospodarki Waldemar Pawlak podkreślił także 
pozytywne znaczenie takich projektów dla roz-
woju efektywnej współpracy państw regionu na 
płaszczyźnie politycznej.  „Działając w ramach 
jednej grupy mamy szansę nie tylko mocno ak-
centować nasze interesy na forum europejskim, 
ale przede wszystkim podejmować wspólne 
projekty gospodarcze”15.

Korytarz transportu gazu Północ-Południe. Źródło: A. Matkowski, GAZOPROJEKT S.A.
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Polska regionalnym centrum 
handlu gazem – korzyści 
ekonomiczne i gospodarcze

Wykonanie opisanych powyżej projektów 
na krajowym rynku gazu oraz multilateralnych 
przedsięwzięć infrastrukturalnych w Europie 
Środkowej stworzy podstawy do realizacji ko-
lejnego celu – uzyskania przez Polskę statusu 
regionalnego centrum handlu gazem. Fizyczna 
lokalizacja takiego centrum mogłaby nastąpić 
w Świnoujściu. Od roku 2014 będzie tam pra-
cował terminal LNG połączony z krajowym sys-
temem przesyłowym. W pobliżu granic Polski 
przebiegają rurociągi Nord Stream i Opal. Na 
południe od Świnoujścia zlokalizowana jest tak-
że wspomniana wyżej stacja Mallnow, która od 
końca 2013 r. zyska zdolność do fizycznego re-
wersu gazu na rurociągu Jamalskim. Połączenie 
tej infrastruktury w rejonie Świnoujścia spowo-
duje powstanie węzła transportowego, na bazie 
którego stworzyć będzie można HUB gazowy. 
Uruchomienie takiego centrum fizycznego handlu 
gazem wymagałoby jeszcze dodatkowej inwesty-
cji w postaci podziemnego magazynu gazu w ka-
wernach solnych czy też strukturach porowatych. 
W dalszej perspektywie należy rozważyć budowę 
drugiego gazoportu w rejonie Gdańska i połącze-
nie go z HUB-em w Świnoujściu. 

Transformacja modelu rynku gazu w Polsce 
oraz zyskanie przez nasz kraj statusu centrum 
handlu gazu w Europie Środkowej powinno 
przynieść wymierne korzyści ekonomiczne 
i polityczne. Zdywersyfikowanie dostaw wraz 
z wprowadzeniem mechanizmu konkuren-
cji umożliwi spadek cen gazu dla wszystkich 
klientów. Dzięki niższym cenom gazu poprawi 
się kondycja finansowa i konkurencyjność m.in. 
polskiego przemysłu  chemicznego. W pewnej 
perspektywie czasowej polskie koncerny che-
miczne, dzięki tej przewadze konkurencyjnej, 
będą mogły przejść od obrony przed wrogim 
przejęciem do ekspansji na rynku europejskim. 
Niskie ceny gazu oraz bezpieczeństwo jego do-
staw umożliwią także rozwój energetyki opar-
tej o to paliwo. Tańsza energia elektryczna to 
niższe koszty funkcjonowania gospodarki oraz 
poprawa kondycji finansowej gospodarstw do-
mowych, które generują popyt. 

Zmiana modelu rynku daje także szansę na 
jego rozwinięcie i pogłębienie. Gaz ziemny ma 
bowiem szansę stać się w pełni konkurencyjnym 
paliwem i kołem zamachowym dla całej gospo-
darki. To także szansa dla PGNiG, które tracąc po-
zycję krajowego monopolisty zyskuje realną szan-
sę zaistnienia na środkowoeuropejskim, a także 
unijnym rynku gazu. Potencjalnie, w oparciu 
własne zasoby i zintegrowaną infrastrukturę 
transportową, polski koncern  może wejść w rolę 
liczącego się eksportera gazu w regionie. W zin-
tegrowanym infrastrukturalnie ryku środkowoeu-

2012/13 z powodu surowców, 15.11.2012 r., 
ISBnews, www.stooq.pl

3 Gazprom przegrał z RWE, 25.10.2012 r., www.
ekonomia24.pl

4 Litwa pozwie Gazprom przed arbitraż, chce 1,5 
mld euro, 03.10. 2012 r., www.wnp.pl

5 Kompromis pomiędzy Gazpromem i E.ON: arbi-
trażu nie będzie, 03.07. 2012 r., www.forsal.pl

6 Kontrole KE w firmach gazowych: Gazprom 
odrzuca podejrzenia o łamanie prawa antymo-
nopolowego UE, „Dziennik Gazeta Prawna”, 
28.09.2011 r., www.gazetaprawna.pl

7 Michaił Krutichin,  Europa przeciwko Gazpromo-
wi, „Forbes”, 03.10.2011 r., www.forbes.pl

8 A. Riley, Niepewna przyszłość rosyjskiego gi-
ganta energetycznego na europejskim zlibera-
lizowanym rynku gazu, „Komentarz Instytutu 
Kościuszki”, 01.02.2012 r., s. 1., www.cire.pl

9 www.gazsystem.pl
10 Więcej na ten temat w: A. Matkowski, M. 

Sienkiewicz,  Polski terminal gazu skroplonego 
(LNG)- geneza i ewolucja projektu, „Gaz, Woda 
i Technika Sanitarna”, 09/2011 r.

11 Ministerstwo Gospodarki, Polityka Energetyczna 
Polski do 2030 r.

12  Ministerstwo Gospodarki, Prognoza zapotrze-
bowania na paliwa i energię do 2030 roku, 
Załącznik 2 do „Polityki energetycznej Polski do 
2030 roku”, Warszawa, 10.11.2009 r., s. 14.

13 Więcej na ten temat: A. Matkowski, M. Sienkie-
wicz, Projekt korytarza transportu gazu Północ-
-Południe, „Wiadomości Naftowe i Gazowni-
cze”, nr 8, 2011 r., s. 7-9.

14 D. Malinowski, Gazowy szlak jedwabny, czyli 
co przyniesie korytarz Północ-Południe, „Nowy 
Przemysł”, 03.06.2011 r. 

15 Ministerstwo Gospodarki, Grupa Wyszehradzka 
wspólnie o priorytetach europejskiego rynku, 
31.10.2012 r., www.mg.gov.pl
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ropejskim PGNiG będzie mogła aktywnie szukać 
i pozyskiwać nowych klientów także poza grani-
cami Polski, jako silny i dynamiczny „gracz” na 
europejskim rynku handlu gazem.

Współpraca gospodarcza w zakresie trans-
portu gazu i liberalizacji rynku powinna przyczy-
nić się także do ożywienia współpracy politycznej 
pomiędzy państwami Europy Środkowej.  Przy-
kład Niemiec i Federacji Rosyjskiej pokazuje, że 
wspólne przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz 
współpraca energetyczna cementują partnerstwo 
polityczne. Tak może być i w przypadku państw 
Środkowej Europy. Wokół realizacji wspólnych 
interesów gospodarczych scementuje się wspól-
nota interesów politycznych. Polska będąc lide-
rem w realizacji powyższych planów powinna 
umocnić swą pozycję polityczną w regionie 
i Unii Europejskiej. Polska stając się centrum 
handlu gazu w zliberalizowanym rynku gazu 
w Środkowej Europie, powinna  przede wszyst-
kim wnieść poczucie bezpieczeństwa w regionie 
oraz gwarancje transparentności handlu gazem. 
Oddziaływanie takiego typu będzie miało cha-
rakter przyciągający, ponieważ oparte będzie na 
instrumentach budujących zaufanie i dających 
możliwość odnoszenia korzyści przez wszystkie 
państwa regionu. Taki model, promowany przez 
Polskę, będzie przeciwieństwem obecnego stanu 
rzeczy, w którym korzyści odnosi właściwie tylko 
regionalny monopolista. 

Realizacja takiego scenariusza dla Polski 
wymaga, jak już wcześniej podkreślono, zde-
cydowania i konsekwencji w działaniu zarówno 
na szczeblu korporacyjnym jak i politycznym. 
Zmiany prowadzące do zbudowania nowej 
jakości rynku muszą być więc dokonywane 
w tzw. złotym trójkącie rynku gazu obejmującym 
obszary: infrastruktury, bezpieczeństwa energe-
tycznego i regulacji. 

Przypisy:
1 M. Tarnawski, Gaz potanieje. Najwyżej o kilka 

procent, „Wyborcza.biz”, 21.11.2012 r., www.
wyborcza.biz

2 Zysk ZA Puławy spadł do 34 mln zł w I kw.r. obr. 

Potencjalne centrum handlu gazem w Świnoujściu. Źródło: A. Matkowski, GAZOPROJEKT S.A.
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Inwestycja przy Kruczkowskiego, 
apatramenty na Powiślu

Nowa siedziba MSG
Warszawskie Powiśle zyskuje nowe oblicze, 

dzięki widocznej już dzisiaj pięknej bryle nowej 
siedziby Mazowieckiej Spółki Gazownictwa przy 
ul. Kruczkowskiego 2. Zaprojektowany przez 
pracownię Kuryłowicz & Associates nowoczesny 
budynek biurowy klasy A o unikatowych roz-
wiązaniach proekologicznych, sześciopiętrowy, 
z trzykondygnacyjnym podziemnym parkingiem, 
fasadą z kamienia i szkła, budowany jest na te-
renie pierwszej gazowni warszawskiej.

Prace na budowie postępują w ogromnym 
tempie, zarówno w części biurowej, jak i reali-
zowanej równolegle części apartamentowej.

Inwestycja w całości finansowana jest ze 
środków pochodzących z kredytu zaciągniętego 
przez Powiśle Park Sp. z o.o. w Powszechnej Ka-
sie Oszczędności Banku Polskim S.A. 

Generalnym wykonawcą jest Budimex S.A., 
a Inżynierem Kontraktu Grontmij Polska Sp. 
z o.o. Zakończenie prac budowlanych jest pla-
nowane na luty 2014.

Apartamenty NA POWIŚLU
Powiśle Park Sp. z o.o., realizująca inwe-

stycję przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie,  
w ramach której powstaje nowa siedziba Ma-

ring, zaopatrywanych w wodę z własnej stacji 
uzdatniania, położonych w eleganckim ogrodzie 
– zielonej enklawie, zamkniętej dla ruchu koło-
wego, z nastrojowo podświetlanymi alejkami 
i bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. 

Jej położenie powoduje, że jest bardzo do-
brze skomunikowana z centrum miasta a zara-
zem otoczona parkami miejskimi. W promieniu 
kilkuset metrów – tak blisko, że wszędzie moż-
na dojść spacerem – łatwo znaleźć przedszkola, 
przychodnie, sklepy, najpopularniejsze restaura-
cje i kawiarnie w Warszawie. Dogodny dojazd 
do dalszych części miasta zapewniają autobusy 
i tramwaje, a w kwadrans można dojść space-
rem do stacji Powiśle drugiej linii metra.

Warszawskie Powiśle to dzielnica, w której 
czerpać można zarówno z tradycji architektury 
industrialnej, jak i modnej przedwojennej ten-
dencji art déco. Echem tych tradycji i nawiąza-
niem do nich jest kamień podbić bramowych, 
uszlachetnione elementy metalowe, jak również 
proporcje holi wejściowych. Zespół apartamen-
tów NA POWIŚLU poprzez swoją architekturę 
manifestuje wyjątkowość dzielnicy. Ułatwi dzię-
ki temu identyfikację mieszkańców z miejscem, 
w którym będą żyć.

Sprzedaż apartamentów powierzona zosta-
ła biuru nieruchomości PropertyGem Sp. z o.o., 
specjalizującemu się w luksusowych projektach 
apartamentowych, które ze względu na swój 
butikowy charakter, otrzymało wyłączność na 
prowadzenie sprzedaży inwestycji.

Zuzanna Zacharewicz
Powiśle Park Sp. z o.o.

APARTAMENTY NA POWIŚLU – biuro sprzedaży:
ul. Kruczkowskiego 6, 00-412 Warszawa

tel.: +48 22 622 44 22, 
e-mail: biuro@napowislu.com.pl

www.napowislu.com.pl

Sprzedaż prowadzi:

zowieckiej Spółki Gazownictwa, rozpoczęła 
sprzedaż apartamentów NA POWIŚLU, pod 
taką bowiem nazwą promowana jest inwesty-
cja mieszkaniowa. Z pełną ofertą apartamentów 
można zapoznać się na stronie internetowej 
www.napowislu.com.pl.

Inwestycja NA POWIŚLU to 5 nowocze-
snych sześciopiętrowych budynków, zaprojekto-
wanych przez jedną z najbardziej znanych pol-
skich pracowni architektonicznych Kuryłowicz & 
Associates. NA POWIŚLU to 139 apartamentów, 
wyposażonych w klimatyzację, BMS i monito-

Wizualizacja nowej siedziby MSG przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Arch. Powiśle Park

Powstający przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie budynek MSG, listopad 2012. Fot. arch. Powiśle Park
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

Ruszyła budowa bloku gazowo-
-parowego w Stalowej Woli

TAURON Polska Energia oraz Polskie Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo rozpoczęły 
budowę największej w Polsce elektrocie-
płowni gazowej w Stalowej Woli. Uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod in-
westycję odbyło się 3 grudnia 2012 roku. 

W Stalowej Woli powstaje nowoczesna 
jednostka gazowo-parowa o mocy 450 MWe. 
Blok będzie pracował w wysokosprawnej ko-
generacji. Oprócz energii elektrycznej będzie 
wytwarzał ciepło w postaci gorącej wody na 
potrzeby komunalne i pary technologicznej dla 
pobliskich zakładów przemysłowych. Jednostka 
zostanie oddana do eksploatacji w 2015 roku. 
Blok finansowany jest w formule project finan-
ce. Zarządzać nim będzie spółka celowa Elek-
trociepłownia Stalowa Wola, w której PGNiG 
i TAURON Polska Energia posiadają po 50 pro-
cent udziałów. Inwestycja o wartości 1,6 mld zł 
finansowana jest ze środków własnych partne-
rów (ok. 25 proc.) oraz ze środków zewnętrz-
nych (75 proc.) pochodzących z Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Ban-
ku Rozbudowy i Rozwoju. 

– Elektrociepłownia w Stalowej Woli jest 
jednym z elementów Strategii Pełnej Energii, 
którą konsekwentnie realizujemy. Strategii, 
która opiera się na nowoczesnych, wydajnych 
i precyzyjnie przemyślanych projektach ener-
getycznych. Ta inwestycja to nie tylko element 
wzmocnienia sektora energetycznego, ale także 
modernizacja polskiej energetyki na miarę XXI 
wieku – mówi Mikołaj Budzanowski, minister 
Skarbu Państwa. 

Inwestycja jest wspólnym przedsięwzię-
ciem dwóch partnerów i znajduje potwierdzenie 
w ich strategiach. PGNiG chce pozyskać nowe-
go, dużego odbiorcę gazu oraz rozwijać działal-

ność w sektorze elektroenergetycznym.
– Rozpoczęcie budowy największej w Pol-

sce elektrociepłowni gazowej dobrze wpisuje 
się w korzystną dla sektora gazowego se-
kwencję wydarzeń, z którą mamy do czynienia 
w ostatnich miesiącach. Obniżka cen, którą 
PGNiG uzyskało w negocjacjach z Gazpromem, 
postępująca liberalizacja rynku gazu i projekto-
wane zmiany w prawie, wzmacniające wsparcie 
kogeneracji poprzez nowe, pomarańczowe cer-
tyfikaty, tworzą korzystne warunki dla rozwoju 
elektrociepłowni wykorzystujących gaz jako 
paliwo. PGNiG będzie budować nowe bloki, 
wykorzystując doświadczenia i rozwiązania 
stworzone podczas współpracy z Grupą TAU-
RON przy projekcie w Stalowej Woli. To przy-
kład dobrego współdziałania dużych polskich 
grup kapitałowych. Mam nadzieję, że nie jest to 
ostatnia inwestycja, przy której będziemy z po-
wodzeniem współpracować – mówi Grażyna 
Piotrowska-Oliwa, prezes zarządu PGNiG SA. 

TAURON realizuje odbudowę mocy wy-
twórczych, dywersyfikuje portfel i dąży do 
zwiększenia udziału energii ze źródeł własnych. 

– Powstający blok o mocy 450 MWe jest 
jednym z kluczowym projektów zapisanych 
w strategii korporacyjnej TAURONA i będzie 
pierwszą jednostką gazową w Grupie. Nasze 
doświadczenia pokazują, że dostęp do wła-
snych zdywersyfikowanych źródeł jest kluczowy. 
Produkcja energii z gazu, ze względu na atrak-
cyjne koszty budowy, krótki czas jej realizacji 
oraz niską emisyjność CO2, NOx i praktycznie 
brak emisji SO2 jest opłacalna – mówi Dariusz 
Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. 
– Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej wy-
sokosprawnej technologii oraz produkcji energii 
elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem możliwe 
będzie obniżenie kosztów wytwarzania oraz 
uzyskanie wsparcia w postaci certyfikatów.

Lokalizacja projektu oraz wybór technologii 
zapewniają jego konkurencyjność. Bezpośred-
nie sąsiedztwo inwestycji z gazociągiem nale-
żącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych 
Gaz-System umożliwia szybkie przyłączenie 
bloku gazowo-parowego do sieci gazowej. 
Możliwość zastosowania otwartego układu 
chłodzenia z użyciem wody z Sanu pozwala 

na uzyskanie wyższej sprawności, niż miałoby 
to miejsce w przypadku zastosowania chłodni 
kominowych (zamkniętego układu chłodzenia). 
Dzięki budowie w bezpośrednim sąsiedztwie 
rozdzielni 220 kV – inwestycji Operatora Sys-
temu Przesyłowego PSE-Operator – przyłącze-
nie bloku gazowo-parowego do sieci elektro-
energetycznej będzie tanie i szybkie. Dostawy 
paliwa za pomocą gazociągu, brak odpadów 
stałych, bardzo niska emisja gazów oraz pyłów 
do atmosfery powodują, iż projekt jest przyjazny 
dla środowiska. 

Szacuje się, że blok w Stalowej Woli bę-
dzie wytwarzał rocznie około 3500 GWh ener-
gii elektrycznej, zużywając 600 mln m3 gazu. 
Projekt realizowany jest w formule „pod klucz” 
i obejmuje budowę bloku gazowo-parowego 
o mocy 450 MWe z członem ciepłowniczym 
z kompletną infrastrukturą oraz ze wszystkimi 
urządzeniami pomocniczymi i przyłączami.

Główny wykonawca inwestycji – Abener, 
należący do międzynarodowej grupy Abengoa 
– w październiku br. przekazał elektrociepłowni 
projekt podstawowy. W listopadzie – po przeka-
zaniu projektów na wykopy, fundamenty i próg 
stabilizujący – rozpoczęły się prace ziemne i bu-
dowlane, a od początku grudnia trwają prace 
przy progu stabilizującym. Zostały zamówione 
turbina gazowa, turbina parowa oraz kocioł 
odzysknicowy. Zgodnie z harmonogramem 
w czwartym kwartale 2014 roku zakończy się 
montaż turbiny gazowej oraz turbiny parowej. 
Rozpoczęcie ruchu regulacyjnego zaplanowane 
jest na drugi kwartał 2015 roku, a przekazanie 
bloku do eksploatacji na połowę 2015 roku. 

Wspólne przedsięwzięcie zainicjowane zo-
stało podpisaniem 20 listopada 2008 roku przez 
TAURON Polska Energia i PGNiG listu intencyj-
nego, w którym wyrażono wolę współpracy. 
Następnie zawarto porozumienie z 7 grudnia 
2009 roku określające ramy projektu. W ko-
lejnym kroku wynegocjowana została umowa 
realizacyjna, którą 7 maja 2010 roku podpisały 
cztery strony, tj. TAURON, Elektrownia Stalowa 
Wola (TAURON Wytwarzanie), PGNiG i PGNiG 
Energia. Umowa określiła sposób współpracy. 
W marcu 2011 roku spółki podpisały pakiet 
umów przesądzających o realizacji przedsię-
wzięcia:

– umowę o funkcjonowaniu Elektrocie-
płowni Stalowa Wola, zawartą pomiędzy 
TAURON Polska Energia, PGNiG, PGNiG 
Energia, Elektrownią Stalowa Wola oraz 
Elektrociepłownią Stalowa Wola,

– umowę wieloletniej sprzedaży energii 
elektrycznej zawartą pomiędzy PGNiG, 
PGNiG Energia, TAURON oraz Elektrocie-
płownią Stalowa Wola,

– umowę kompleksową dostarczania pali-



23
12(176)/2012

grudzień

wa gazowego zawartą pomiędzy PGNiG 
a Elektrociepłownią Stalowa. Prowadzo-
ne przez Elektrociepłownię Stalowa Wola 
postępowanie przetargowe zakończyło 
się w kwietniu tego roku, co pozwoliło 
podpisać umowę z generalnym wyko-
nawcą.

Zespół prasowy PGNiG SA

Perspektywy gazu z łupków 
w Europie

Aczkolwiek szacunki zasobów gazu z łup-
ków w Europie podawane przez różne ośrodki 
znacznie się różnią, to jednak są to wielkości 
istotne w bilansie surowców energetycznych. 
Tymczasem zaangażowanie przemysłu, a jesz-
cze w mniejszym stopniu rządów, jest umiar-
kowane, niekiedy negatywne (Francja, Bułgaria 
i Rumunia). Zdaniem komentatora tygodnika 
„The Economist” zajmującego się zagadnienia-
mi energii, Petera Kiernana, powtórzenie suk-
cesu amerykańskiego jest mało prawdopodob-
ne z wielu względów. Na pierwszym miejscu 
wymienia się różnice w budowie geologicznej, 
która w Europie jest mniej korzystna dla poszu-
kiwań i eksploatacji. Niemniej ważne są sprawy 
finansowe – w Europie nie ma zwolnień podat-
kowych, które były ważną zachętą w USA. Do 
tego dołączają się odmienne regulacje prawne 
dotyczące surowców, gęstość zaludnienia, koszt 
dzierżawy terenu i poglądy społeczeństwa na 
rolę państwa w ochronie środowiska natural-
nego. Nie bez znaczenia jest też niedostateczna 
infrastruktura dla wierceń lądowych (w Europie 
jest za mało urządzeń wiertniczych) i brak do-
świadczenia w nowej dziedzinie poszukiwań 
w firmach europejskich. Do tych czynników 
należy jeszcze dołączyć postawę Komisji Eu-
ropejskiej, która z jednej strony niepokoi się 
spadkiem wydobycia konwencjonalnego gazu 
w 27 krajach Unii i rosnącą zależnością od 
importu, a z drugiej strony mnoży konsultacje 
i raporty opracowane przez przeciwników gazu 
z łupków, co może skutkować wprowadzeniem 
restrykcyjnych przepisów uniemożliwiających 
w praktyce poszukiwania gazu. Przywołując 
doświadczenia z USA P. Kiernan ocenia, że je-
śli nawet wymienione wyżej przeszkody zosta-
ną przezwyciężone, to tempo rozwoju nowej 
branży w Europie będzie słabsze niż w Ameryce 
Północnej. 

Gaz dla Gazociągu Północnego
Na półwyspie Jamał rozpoczęła się eksplo-

atacja złoża Bowanienkowo o zasobach 4,9 
bln m3 gazu. Gazprom podaje, że w 2013 r. 
wydobycie z 60 otworów eksploatacyjnych 
osiągnie 46 mld m3, a pełną moc – 117 mld m3 
rocznie uzyska w roku 2030. Ta wielkość odpo-
wiada 17% obecnego wydobycia gazu w Rosji. 
Horyzonty gazonośne występują w utworach 
cenomanu na głębokości 520-700 m i utworach 
aptu-albu na głębokości 1200-2000 m. Udo-
kumentowane i perspektywiczne zasoby gazu 
ziemnego w rejonie półwyspu Jamał szacuje 
się na 26,5 bln m3. Jest to nowe, ważne źródło 
zasilania dla Gazociągu Północnego (Nord Stre-
am). Do inwestycji towarzyszących zagospoda-
rowaniu złoża Bowanienkowo należą gazociąg 
Bowanienkowo-Uchta o długości 1240 km i li-
nia kolejowa długości 572 km. Trwa budowa 
połączenia Uchta-Griazowiec i modernizacja od-
cinka Griazowiec-Wyborg stanowiącego łącznik 
z gazociągiem Nord Stream.

Co to jest Blue Gas?
Na konferencji NAFTA i GAZ 2012 kolporto-

wano folder zatytułowany „Blue Gas – Program 
Polski Gaz Łupkowy” wydany wspólnie przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Agencję 
Rozwoju Przemysłu SA. Folder ma promować 
krajowy program rozwoju poszukiwań gazu 
z łupków i finansowanie przedsięwzięć zwią-
zanych z wydobyciem gazu łupkowego. Tym-
czasem tytuł wprowadza w błąd odbiorców, bo 
„blue gas” to gaz wodny, w polskiej terminologii 
technicznej gaz uzyskiwany przez zgazowanie 
paliwa stałego, np. węgla kamiennego, który 
nie ma nic wspólnego z gazem ziemnym. Po-
tocznie używa się określenia „błękitne paliwo”, 
ale dotyczy to gazu ziemnego. Tak więc zastoso-
wany w tytule termin jest niefortunny i nie wiąże 
się z gazem ziemnym z łupków. Materiały konfe-
rencyjne są skierowane do podmiotów z branży 
naftowo-gazowniczej i osób zorientowanych 
w tej problematyce, więc nie jest właściwe 
publikowanie niestarannie zredagowanych ma-
teriałów. Wydaje się, że konieczna jest korekta 
i wyeliminowanie nazwy Blue Gas z materiałów 
promocyjnych.

Wschodni Program Gazowy w Rosji
Projekt nazwany „Wschodnim Programem 

Gazowym” oficjalnie ma zapewnić dostawy 
gazu na potrzeby krajowe i zintensyfikować 
rozwój gospodarczy Wschodniej Syberii, ale 
na spotkaniu z prezesem Gazpromu Aleksiejem 
Millerem prezydent W. Putin zaznaczył, że dzię-
ki ogromnym zasobom można będzie również 
stworzyć ośrodki zorientowane na eksport gazu 
do regionu Azji i Pacyfiku. Najważniejszym źró-
dłem surowca będzie złoże Czajandinskoje poło-
żone na północ od Irkucka, w pobliżu ujścia rze-
ki Witim do Leny, o zasobach 36 mld m3 gazu.

Trasa nowej magistrali pobiegnie z Kowyk-
ty przez Czajandinskoje, Skoworodino, Błago-
wieszczeńsk, Chabarowsk do Władywostoku. 
Nakłady na to zadanie do roku 2017 wyniosą 
38,4 mld USD, czyli ponad 1200 mld rubli. 
Przyspieszenie inwestycji w ramach „Wschod-
niego Programu Gazowego” umożliwiających 
zwiększenie eksportu gazu ziemnego do Chin 
i Japonii jest efektem rozpoczęcia przez Komisję 
Europejską postępowania antymonopolowego 
przeciwko Gazpromowi.

Zasoby gazu w łupkach 
Utica w USA

Spośród gazonośnych formacji łupkowych 
w USA największe zasoby zawierają łupki Eagle 
Ford (górna kreda) i Marcellus (dewon-karbon). 
Teraz Służba Geologiczna USA opublikowała 
szacunki zasobów węglowodorów w forma-
cji łupków Utica (górny ordowik) występującej 
w basenie Appalachów. Technicznie wydoby-
walne zasoby gazu w formacji Utica wynoszą 
ponad 1 bln m3 gazu, 128 mln t ropy i 28 mln 
t kondensatu (formacja Marcellus to 2,3 bln m3 
gazu). Wynika z tego, że łupki Utica mogą za-
jąć trzecie miejsce pod względem wielkości 
zasobów i rozprzestrzenienia. Szacunki Służby 
Geologicznej USA zostały opracowane przy 
założeniu, że eksploatacja będzie prowadzona 
z zastosowaniem obecnie dostępnej technolo-
gii, bez uwzględnienia czynników ekonomicz-
nych i dostępności terenu. 

Korzystna jest przeciętna głębokość zalega-
nia łupków Utica – ok. 1370 m, miąższość 42,6 
m, porowatość 8% i współczynnik sczerpania 
5%, w porównaniu z głębokością i parametrami 
łupków Eagle Ford – odpowiednio 1830 m, 30 
m, 5-8% i 4%. Utwory formacji Utica znajdują 
się głównie w stanach Ohio, Zachodnia Wirgi-
nia, Wirginia, Pensylwania i Nowy Jork. Wydo-
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bycie tych zasobów wymagać będzie odwierce-
nia ok. 110 000 otworów w celu udostępnienia 
interwałów gazonośnych i dodatkowo 17 500 
otworów do udostępnienia interwałów ropo-
nośnych. Do tej pory w Ohio wykonano tylko 
144 wiercenia poziome, więc zakres przyszłych 
prac jest bardzo duży. Wiele firm rozpoczęło 
już poszukiwania; zaangażowane są Chesape-
ake Energy, Gulfport Energy, Hess, BP i Consol 
Energy. Najbardziej aktywne jest Chesape-
ake Energy, które dysponuje 15 urządzeniami 
wiertniczymi i do końca 2012 r. odwierci 87 
otworów. W otworze Buell wierconym przez 
Chesapeake uzyskano wydajność 141 t/d rów-
noważnika ropy naftowej, w tym 268 tys. m3/d 
gazu, w otworze Wagner 1-28H (Gulfport Ener-
gy) uzyskano 396 tys. m3/d gazu i 58,7 t/d ropy. 

Spalanie gazu ziemnego 
w pochodniach

Statystyka prowadzona przez amerykań-
ską agencję rządową National Oceanic and 
Atmospheric Administration podaje ilości 
gazu ziemnego spalanego na świecie w po-
chodniach przy eksploatacji ropy i gazu. (tab. 
1). W tabeli zestawiono wyniki dla 15 krajów 
z największym spalaniem. Chociaż ilość spala-
nego gazu zmniejszyła się w porównaniu z ro-
kiem 2000, nadal są to ogromne ilości-133,9 
mld m3, czyli 4,2% światowej produkcji gazu. 
Udział CO2 pochodzącego ze spalania gazu 
w pochodniach pozostaje prawie zupełnie nie-
zauważony, natomiast informacje o skutkach 
ocieplenia klimatu i wpływie emisji dwutlenku 
węgla pochodzącego ze spalania paliw kopal-
nych, a przede wszystkim spalania węgla ka-

miennego i brunatnego w elektrowniach i paliw 
silnikowych są na pierwszym miejscu. Spalanie 
gazu w pochodniach oprócz emisji CO2 i zagro-
żenia dla wiertni i instalacji wydobywczych jest 
bezproduktywną utratą cennego źródła energii. 
Najbardziej jaskrawym przykładem jest Nigeria, 
gdzie spalanie pochłania połowę wydobycia 
krajowego. Innym negatywnym przykładem 
jest Libia, w której spala się prawie 30% pro-
dukcji gazu. Na pierwszym miejscu w tabeli 1 
jest Rosja, gdzie według danych NOAA spala się 
rocznie w pochodniach 35,2 mld m3 gazu ziem-
nego, co stanowi 6,8% wydobycia. Największy 
producent gazu, czyli USA, zajmuje 5 miejsce ze 
spalaniem 3,9 mld m3 gazu. Na uwagę zasługu-
ją osiągnięcia w dziedzinie ograniczania spala-
nia u liczących się producentów gazu jak Holan-
dia, Norwegia czy W. Brytania. Holandia jeszcze 
w 2007 r. spalała 19 mln m3, obecnie spalanie 
jest zerowe. W Norwegii spalane jest 0,3 mld 
m3 przy wydobyciu 103,7 mld m3, w Wielkiej 
Brytanii spalanie wynosi 0,9 mld m3 gazu. Dane 
NOAA nie obejmują Polski.

Przyczyny tych strat gazu są bardzo zróżni-
cowane i niekiedy trudne do usunięcia. Należy 
do nich usytuowanie złóż w basenach głębo-
kowodnych, gdzie nie ma podmorskich gazo-
ciągów odbiorczych, odległość od lądu i brak 
lokalnego zapotrzebowania na gaz ziemny z po-
wodu niskiego stopnia rozwoju gospodarczego. 
W przypadku złóż lądowych są one często zlo-
kalizowane w rejonach trudnych ze względu na 
warunki terenowe i klimatyczne, bez infrastruk-
tury, skąd łatwiej jest wywieźć wydobytą ropę 
niż gaz. Z reguły ilość pochodni zmniejsza się 
dość szybko w miarę postępów w zagospoda-
rowaniu złoża i powstawaniu instalacji odbioru 
i wstępnego oczyszczania. Nowym rozwiąza-
niem stanowiącym odpowiedź na specyfikę 
złóż podmorskich jak np. w Zatoce Gwinejskiej 

Kraj Spalanie gazu w mld m3 Wydobycie gazu 
w 2010 r. w mld m32000 2005 2010

Rosja 40,1 58,2 35,2 515,1
Nigeria 27,2 21,2 15,1 30,3
Iran 10,3 11,6 11,3 137
Algieria 7,6 5,7 5,4 83,2
USA 2,4 2,8 3,9 638,6
Libia 4,4 4,6 3,8 12,7
Kazachstan 4,2 6,2 3,8 34,2
Arabia Saudyjska 3,0 3,2 3,1 71
Wenezuela 3,1 2,2 2,8 23,6
Meksyk 2,8 1,8 2,5 72,4
Indonezja 4,5 3,0 2,2 80
Chiny 2,5 2,9 2,1 93,7
Kanada 1,8 1,3 2,0 144,1
Uzbekistan 1,32 2,67 1,86 -
Katar 3,35 2,31 1,84 109,8
Razem świat 164,9 171,6 133,9 3179,1

Tabela 1. Spalanie gazu ziemnego w pochodniach na świecie (wg NOAA)

są statki typu FONG (Floating Oil and Natural 
Gas), które są pływającymi przetwórniami ropy 
i gazu z możliwością magazynowania do czasu 
odbioru surowców przez tankowce. Najnowszą 
konstrukcją jest zamówiony przez Shella w Korei 
Południowej statek „Prelude”. Statek o długości 
488 m i szerokości 74 m będzie największą 
jednostką tego typu i w 2016 r. ma rozpocząć 
produkcję gazu skroplonego na morzu 200 km 
od wybrzeży Australii. Innym sposobem jest 
wykorzystanie turbin gazowych – turbiny insta-
lowane na platformach wiertniczych i eksplo-
atacyjnych napędzają generatory dostarczając 
niezbędną energię elektryczną. To podejście jest 
stosowane na norweskich platformach na Mo-
rzu Północnym.

Jerzy Zagórski
Źródła: Gazprom, Hart’s E&P, NOAA, 

Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, Rigzone, RusEnergy, The Economist,  

World Oil.

PGNiG i LOTOS rozwijają 
współpracę

Współpraca PGNiG i Grupy LOTOS w za-
kresie poszukiwań gazu ziemnego i ropy naf-
towej nabiera tempa. W pierwszej kolejności 
badania obejmą cztery koncesje PGNiG poło-
żone na Pomorzu.

Podczas dzisiejszego spotkania w Gdańsku 
Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes Zarządu Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
SA i Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy 
LOTOS S.A., omówili efekty prac wynikających 
z porozumienia o współpracy w zakresie poszu-
kiwań i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy 
naftowej ze złóż konwencjonalnych i niekon-
wencjonalnych, a także współpracy handlowej. 
W spotkaniu uczestniczył również Mikołaj Bu-
dzanowski, minister Skarbu Państwa RP.

Celem zawartego 17 września br. porozu-
mienia jest zintensyfikowanie prac poszukiwaw-
czych na terenie Polski. Zgodnie z porozumie-
niem oba koncerny przeanalizowały potencjał 
wydobywczy siedmiu koncesji poszukiwaw-
czych należących do PGNiG.

Powołana przez władze koncernów grupa 
robocza zakończyła pierwszy etap prac związa-
nych z geologiczną analizą obszarów objętych 
współpracą. Na podstawie wspólnie wykona-
nych analiz spośród siedmiu koncesji do dal-
szych badań wytypowano cztery obszary kon-
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cesyjne położone w województwie pomorskim 
i zachodniopomorskim.

W kolejnym etapie współpracy specjaliści 
z LOTOS Petrobaltic i PGNiG przygotują pro-
gram działań na wybranych koncesjach oraz 
poddadzą je ocenom ekonomicznym. W pro-
gramie tym zostaną określone niezbędne prace 
w zakresie badań sejsmicznych i wierceń poszu-
kiwawczo-wydobywczych.

– Naszym priorytetem jest znaczący wzrost 
wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej 
ze złóż krajowych. Rezultaty dotychczaso-
wej współpracy PGNiG i Grupy LOTOS mogą 
dać podstawy do zintensyfikowania dalszych 
działań. Chcemy je prowadzić w pierwszej 
kolejności na najbardziej perspektywicznych 
koncesjach – mówi Grażyna Piotrowska-Oliwa, 
prezes Zarządu PGNiG SA.

– Dotychczasowe efekty naszych wspól-
nych prac potwierdzają zasadność porozumie-
nia, jakie podpisaliśmy przed dwoma miesią-
cami – podkreśla Paweł Olechnowicz, prezes 
Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Wytyczają też one 
dalsze kierunki realizacji tego porozumienia.

W najbliższych dniach rozpoczną się roz-
mowy na temat zasad przyszłej współpracy 
przy realizacji prac geologicznych mających na 
celu odkrycie, potwierdzenie zasobów i wspól-
ne zagospodarowanie złóż węglowodorów 
zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwen-
cjonalnych.

LOTOS szósty w Europie 
Środkowej

Grupa LOTOS znalazła się na 6. miejscu 
największych firm Europy Środkowej. O tak 
wysokiej pozycji wśród 500 największych 
przedsiębiorstw w regionie zadecydowały 
przychody spółki. W badanym okresie 2011 r. 
wyniosły 6596 mln euro(29 258,5 mln zł) 
i wzrosły o 48,8% r/r.

Rok 2011 to przede wszystkim większe 
wykorzystanie zdolności instalacji Programu 
10+, zwiększony przerób surowca oraz wzrost 
sprzedaży, głównie paliw płynnych, co znala-
zło swoje odzwierciedlenie w rekordowych 
przychodach spółki. W dwóch poprzednich 
zestawieniach przygotowanych przez COFACE, 
Grupa LOTOS zajmowała odpowiednio 15. i 10. 
miejsce.

Warto również odnotować, że w pierw-
szej dziesiątce firm tegorocznego rankingu, aż 
4 spółki pochodzą z Polski, a pięć najwyżej 
umieszczonych na liście to spółki sektora naf-
towego.

LOTOS Geonafta przejmuje 
litewski Manifoldas

28 listopada br. sfinalizowano umowę, 
na mocy której LOTOS Geonafta zakupiła po-
zostałe 50% akcji spółki Manifoldas. LOTOS 
Geonafta, która wcześniej posiadała 50% ak-
cji, przejęła tym samym pełną kontrolę nad 
firmą. Manifoldas z powodzeniem działa na 
litewskim rynku poszukiwań i wydobycia wę-
glowodorów. Rocznie wydobywa ok. 30 tys. 
ton ropy naftowej.

– Transakcja wynika ze strategii Grupy LO-
TOS, która zakłada stały wzrost ilości wydoby-
wanych węglowodorów, do poziomu 1,2 mln 
ton w 2015 roku – podkreśla Zbigniew Pasz-
kowicz, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS S.A. 
ds. poszukiwań i wydobycia. – Przejęcie pełnej 
kontroli nad Manifoldasem to także kolejny 
krok na drodze konsolidacji aktywów poszuki-
wawczo-wydobywczych LOTOSU na Litwie. 

– Manifoldas zajmuje trzecie miejsce na 
Litwie pod względem ilości wydobywanej ropy 
– mówi Andrius Bartkevičius, dyrektor wyko-
nawczy AB LOTOS Geonafta. – Zamierzamy 
w dalszym ciągu inwestować w poszukiwania 
i wydobycie ropy naftowej na koncesjach zarzą-
dzanych przez tę spółkę.

Główny przedmiot działalności spółki LO-
TOS Geonafta to poszukiwania i wydobycie 
ropy naftowej. Firma zajmuje w tej dziedzinie 
czołową pozycję na Litwie. W ub.r. LOTOS Geo-
nafta wydobyła ok. 80 tys. ton ropy naftowej. 
Właścicielem LOTOS Geonafty jest spółka LO-
TOS Petrobaltic S.A., która stanowi fundament 
pionu poszukiwań i wydobycia węglowodorów 
w Grupie Kapitałowej LOTOS.

LOTOS wyróżniony przez 
Stowarzyszenie Emitentów 
Giełdowych 

Grupa LOTOS S.A. została wyróżniona 
w rankingu „Analiza ESG spółek w Polsce”, 
który przygotowało Stowarzyszenie Emiten-
tów Giełdowych we współpracy z firmami 
konsultingowymi Accreo Taxand i GES.

Patronat nad projektem objęło Minister-
stwo Skarbu Państwa, w ramach programu 

Akcjonariat Obywatelski oraz Komisja Nadzoru 
Finansowego i Stowarzyszenie Inwestorów In-
dywidualnych.

– Celem projektu jest podniesienie trans-
parentności spółek giełdowych notowanych 
na GPW. To edukacyjne przedsięwzięcie ma za 
zadanie przygotować emitentów oraz podmio-
ty finansowe na możliwe zmiany legislacyjne 
oraz nadchodzące trendy rynkowe w zakresie 
raportowania danych pozafinansowych – mówi 
Mirosław Kachniewski, prezes Stowarzyszenia 
Emitentów Giełdowych.

„Analiza ESG spółek w Polsce” to przed-
sięwzięcie wyjątkowe nie tylko w skali Polski 
ale również na międzynarodowej mapie dzia-
łań w zakresie społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Celami projektu jest zwiększenie 
transparentności raportowania danych po-
zafinansowych w firmach oraz dostarczenie 
wiarygodnych danych pozafinansowych dla 
analityków, inwestorów i innych grup interesa-
riuszy. Projekt ma charakter edukacyjny a liczne 
działania podejmowane w jego ramach, w za-
mierzeniu organizatorów, mają na celu zwrócić 
uwagę przedstawicieli spółek na zagadnienie 
raportowania danych pozafinansowych.

Dzięki wyróżnieniu w rankingu „Analiza 
ESG spółek w Polsce” LOTOS potwierdził swoją 
obecność w gronie emitentów, którzy wykazu-
ją się największą transparentnością pod kątem 
ujawniania danych pozafinansowych związa-
nych z kwestiami ochrony środowiska, odpo-
wiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. 
Co potwierdza najwyższe standardy komuni-
kacji spółki z rynkiem, stanowiące istotny fun-
dament w budowaniu długotrwałej przewagi 
konkurencyjnej.

Biuro Komunikacji, 
Grupa LOTOS S.A.

Fizyczny rewers na gazociągu 
jamalskim 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A. i GASCADE Gastransport GmbH 
podpisali porozumienie dotyczące rozbudo-
wy stacji pomiarowej Mallnow, w celu umoż-
liwienia fizycznego rewersu. 

Zgodnie z warunkami określonymi w pod-
pisanym porozumieniu niemiecki operator 
GASCADE przeprowadzi niezbędne inwestycje 
na granicznej stacji pomiarowej Mallnow, aby 
zapewnić techniczną możliwość przesyłania 
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gazu ziemnego gazociągiem jamalskim z kie-
runku Niemiec do Polski. Strony przewidują, że 
niezbędne prace zostaną przeprowadzone do 
końca 2013 r. 

Zlokalizowana na granicy polsko-niemiec-
kiej stacja pomiarowa w Mallnow umożliwia 
obecnie pomiary przepływów gazu z polskiego 
odcinka gazociągu jamalskiego w kierunku Nie-
miec. Po zrealizowaniu dodatkowych prac tech-
nicznych po stronie niemieckiej, możliwy będzie 
także fizyczny przepływ gazu z kierunku Niemiec 
do Polski. 

Fizyczny rewers na gazociągu jamalskim 
będzie dodatkowym elementem podwyższają-
cym bezpieczeństwo transportu gazu do Polski 
z kierunku zachodniego, szczególnie w przy-
padkach nieoczekiwanych przerw w planowych 
dostawach gazu z innych kierunków. Realizacja 
zadania pozwoli także wypełnić unijne wytyczne 
dotyczące standardu infrastruktury przesyłowej 
na terenie UE, która powinna być dostosowana 
do fizycznego, dwukierunkowego przepływu 
gazu na połączeniach transgranicznych. Wytycz-
ne te określone są w Rozporządzeniu Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środków 
zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu 
ziemnego.

Fizyczny rewers na gazociągu jamalskim 
wzmocni także usługę wirtualnego rewersu, 
która oferowana jest od listopada 2011 r. na 
zasadach przerywanych i umożliwia import 
gazu z kierunku zachodniego na poziomie 2,3 
mld m sześc. Dzięki inwestycji na stacji Mallnow 
usługa ta będzie mogła być oferowana na zasa-
dach ciągłych, co zagwarantuje stałą pewność 
dostaw gazu w ramach wirtualnego rewersu.

KE wspiera projekty gazowych 
połączeń międzysystemowych 

Komisja Europejska podjęła decyzję 
o przyznaniu dofinansowania analiz bizneso-
wych i studiów wykonalności dla dwóch  pro-
jektów połączeń międzysystemowych: Polska 
– Słowacja oraz Polska-Czechy.

Projekty rozbudowy interkonektorów ga-
zowych łączących systemy przesyłowe tych 
krajów stanowią w opinii Komisji Europejskiej 
przedmiot wspólnego zainteresowania, ponie-
waż przyczynią się do zwiększenia zdolności 
przesyłowych gazu ziemnego do krajów Unii 
Europejskiej.

Dofinansowanie badań możliwości połącze-
nia systemów Polski i Słowacji obejmuje realiza-

cję dwóch działań: opracowanie uzasadnienia 
ekonomicznego projektu oraz przygotowanie 
analizy wykonalności. Beneficjentami przyzna-
nych środków będą spółki GAZ-SYSTEM S.A. 
i Eustream, a.s. – polski i słowacki operator 
systemu przesyłowego.

Natomiast w zakresie połączenia z Cze-
chami dofinansowane zostaną prace przedin-
westycyjne wspierające możliwość zwiększe-
nia przepustowości pomiędzy oboma krajami. 
Po stronie polskiej zadanie obejmować będzie 
przygotowanie dokumentacji technicznej 
i oceny oddziaływania na środowisko gazocią-
gu Zdzieszowice – Wrocław, którego budowa 
umożliwi przygotowanie polskiego systemu 
przesyłowego na zwiększony poziom przesyłu 
gazu po rozbudowie przepustowości interko-
nektora Polska – Czechy. Celem rozbudowy 
połączenia między Polską a Republiką Czeską 
jest znaczne zwiększenie możliwości przesyłu 
gazu z obecnych 0,5 mld m3 rocznie. Benefi-
cjentem dofinansowania, oprócz spółki GAZ-
-SYSTEM S.A., jest czeski operator systemu 
przesyłowego NET4GAS s.r.o., który również 
prowadzi prace związane ze wzmocnieniem 
możliwości przesyłowych systemu krajowego. 

Na  wykonanie wstępnej analizy wyko-
nalności i opisu ekonomicznego połączenia 
Polska – Słowacja przyznano dofinansowanie 
w wysokości do 210 tys. EUR, z czego GAZ-
-SYSTEM może liczyć na 105 tys. EUR, zaś na 
badanie rozbudowy połączenia z Czechami 
Komisja Europejska przyznała fundusze w wy-
sokości 2,3 mln EUR, z czego GAZ-SYSTEM 
może liczyć na ok. 1,42 mln EUR. Środki po-
chodzić będą z unijnego programu Transeuro-
pejska Sieć Energetyczna (TEN-E).

GAZ-SYSTEM S.A. aktywnie uczestniczy 
w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów 
w Europie Środkowej wspierając rozwój eu-
ropejskiego sektora gazowego. Promowana 
przez spółkę wizja rozbudowy infrastruktury 
przesyłowej wpisuje się w unijne strategie 
podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego 
oraz dywersyfikacji źródeł dostaw gazu ziem-
nego.

Rozbudowa połączeń międzysystemo-
wych i sieci gazociągów w Polsce stanowi 
ważny element gazowego Korytarza Północ 
– Południe łączącego terminal LNG w Świ-
noujściu z planowanym terminalem LNG 
w Chorwacji oraz projektami z Południowego 
Korytarza Gazowego, za pomocą wewnętrz-
nej infrastruktury przesyłowej krajów Europy 
Środkowej.

Zwiększone dofinansowanie unijne 
dla strategicznych inwestycji 
realizowanych przez GAZ-SYSTEM S.A.

23 listopada 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. 
podpisał z Instytutem Nafty i Gazu w Krako-
wie (Instytucja Wdrażająca) cztery aneksy do 
umów o dofinansowanie, które potwierdzają 
aktualne kwoty wsparcia unijnego dla pro-
jektów pn. „Gazociąg Szczecin-Gdańsk” (265 
km), „Gazociąg Szczecin-Lwówek” (188 km), 
„Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn” (176 
km) oraz „Gazociąg Gustorzyn-Odolanów” 
(168 km).

Podpisanie aneksów było wynikiem 
zwiększenia dofinansowania dla gazociągów 
realizowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. dzięki 
wygospodarowaniu dodatkowych środków 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowi-
sko (POIiŚ) oraz oszczędności po rozstrzygnięciu 
przetargów w projektach.

We wrześniu br. Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego opublikowało zaktualizowaną 
Listę projektów indywidualnych dla Programu 
Infrastruktura i Środowisko w zakresie sektorów 
energetyki, kultury, zdrowia oraz szkolnictwa 
wyższego. W rezultacie dla czterech inwestycji 
strategicznych realizowanych przez GAZ-SYSTEM 
S.A. został zwiększony poziom dofinansowania. 
Uwzględniono także dodatkowy projekt rezerwo-
wy, który obecnie jest w przygotowaniu. 

Całkowita kwota środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dostęp-
nych w ramach działania 10.1 POIiŚ „Rozwój 
systemów przesyłowych energii elektrycznej, 
gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa 
i przebudowa magazynów gazu ziemnego” 
dla projektów GAZ-SYSTEM S.A. zwiększyła się 
z poziomu 774 mln PLN do 1 016 mln PLN.

„Pozyskanie dodatkowych 242 mln dotacji 
unijnych jest potwierdzeniem dla skuteczności 
i wiarygodności naszej spółki, która z powo-
dzeniem realizuje obecne projekty strategiczne. 
Dzięki wsparciu unijnemu możemy rozwijać 
system gazociągów w Polsce oraz zwiększać 
bezpieczeństwo energetyczne zarówno naszego 
kraju, jak i całego regionu. Chcemy, aby nasi 
klienci mieli swobodę budowania swoich stra-
tegii zakupowych w oparciu o nowoczesną, ela-
styczną i zintegrowaną z Unią Europejską sieć 
przesyłową” – powiedział Jan Chadam, prezes 
Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Zaktualizowane nakłady finansowe dla 
poszczególnych projektów wraz z dofinansowa-
niem w ramach POIiŚ przedstawiają się nastę-
pująco:

• Gazociąg Szczecin-Gdańsk – koszt całko-
wity projektu: 1 010 mln PLN, dofinan-
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sowanie w ramach POIiŚ – 268,23 mln 
PLN;

• Gazociąg Szczecin-Lwówek – koszt cał-
kowity projektu: 750 mln PLN, dofinan-
sowanie w ramach POIiŚ – 221,07 mln 
PLN;

• Gazociąg Rembelszczyzna-Gustorzyn – 
koszt całkowity projektu: 752,09 mln 
PLN, dofinansowanie w ramach POIiŚ – 
204,4 mln PLN;

• Gazociąg Gustorzyn-Odolanów – koszt 
całkowity projektu: 600 mln PLN, dofi-
nansowanie w ramach POIiŚ – 223,52 
mln PLN.

Ponadto, 6 listopada br. GAZ-SYSTEM S.A. 
podpisał z Instytutem Nafty i Gazu preumowę 
dotyczącą projektu pn.: "Gazociąg Lwówek-
-Odolanów – przygotowanie dokumentacji 
projektowej", który uwzględniono na Liście re-
zerwowej projektów indywidualnych jako nowy 
projekt. Orientacyjny koszt całkowity przedsię-
wzięcia wyniesie 36 mln PLN. Szacunkowa kwo-
ta dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 
to 16,68 mln PLN.

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał 
Międzyoperatorskie Umowy 
Przesyłowe z Operatorem Systemu 
Magazynowania i z operatorami 
systemów dystrybucyjnych

Dotychczas zostały zawarte umowy 
z Operatorem Systemu Magazynowania 
(OSM) oraz z trzema spółkami dystrybucyjny-
mi z Grupy Kapitałowej PGNiG (MUP zawarły 
Górnośląska Spółka Gazownictwa, Wielko-
polska Spółka Gazownictwa oraz Karpacka 
Spółka Gazownictwa). Umowy z pozostałymi 
operatorami systemów dystrybucyjnych(OSD) 
zostaną zawarte w najbliższych dniach.

Międzyoperatorskie Umowy Przesyłowe 
(„MUP”) są podstawą do przydziału na rzecz 
operatorów OSM i OSD przepustowości w sys-
temie przesyłowym GAZ-SYSTEM, zgodnie 
z nową Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci za-
twierdzoną przez Prezesa URE 24 lipca 2012 r. 
W obszarze relacji GAZ-SYSTEM S.A.  z opera-
torami systemów współpracujących, Instruk-
cja wprowadziła między innymi nowy sposób 
kontraktowania usług na połączeniach między 
systemami dystrybucyjnymi i przesyłowym oraz 
nowy tryb wzajemnych rozliczeń.

Umowy implementują zasady i warunki 
zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej. Regulują one odpowiedzialność, 
techniczne i handlowe aspekty relacji ope-
ratorów systemów współpracujących z GAZ-
-SYSTEM S.A.

Międzyoperatorskie umowy przesyłowe na 
świadczenie usługi przesyłania gazu zostały za-
warte na czas nieokreślony i zaczną obowiązy-
wać od 1 stycznia 2013 r.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy, GAZ-SYSTEM S.A.

ORLEN „Mecenasem 
Polskiego Sportu”

 
PKN ORLEN otrzymał prestiżową nagro-

dę „Mecenasa Polskiego Sportu” przyznaną 
w plebiscycie organizowanym przez CA-
NAL+ oraz Krajową Izbę Sportu. 

Celem inaugurowanego w tym roku plebi-
scytu było uhonorowanie podmiotów aktyw-
nie wspierających rozwój polskiego sportu. 
Inicjatywa została objęta patronatem Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego. 

– Ocena niezależnych środowisk opinio-
twórczych jest dla nas najlepszym barome-
trem skuteczności podejmowanych działań. 
Od lat aktywnie angażujemy się w ważne 
dla Polaków dyscypliny, wydarzenia i sporto-
wą edukację młodzieży. Staramy się spełniać 
oczekiwania wobec największej polskiej firmy, 
a jednocześnie wspierać rozwój dyscyplin, 
które wspierają wizerunek naszych marek 
rynkowych. Obecność w gronie mecenasów 
sportu utwierdza nas w przekonaniu o obra-
niu właściwego kierunku – powiedział Jacek 
Krawiec, prezes Zarządu PKN ORLEN. 

PKN ORLEN promuje sport od momentu 
swojego powstania. To z jednej strony spo-
sób budowania programów w obszarze mar-
ketingu oraz CSR i umacniania swojej pozycji 
na rynku, z drugiej zachęta do aktywnego 
życia i zdrowej rywalizacji. Do sztandarowych 
działań koncernu należy sponsoring sportu 
motorowego, z rajdowym zespołem ORLEN 
Team i wyścigowym – VERVA Racing Team na 
czele. Koncern wspiera również lekkoatletykę 
– współpracując z Polskim Związkiem Lekkiej 
Atletyki oraz Stowarzyszeniem Sport Dzie-
ci i Młodzieży – organizatorem „Czwartków 
Lekkoatletycznych”. W ramach aktywności 
związanych z lekką atletyką powołana została 

Grupa Sportowa ORLEN. Koncern jest również 
sponsorem Ruchu Olimpijskiego. W tym roku 
spółka stała się partnerem Polskiego Związku 
Piłki Siatkowej oraz sponsorem generalnym 
Reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet 
i mężczyzn, a zawodowa liga siatkówki kobiet 
przyjęła nazwę – ORLENLiga.

Strategia PKN ORLEN 
na lata 2013-2017
ROZWÓJ OPARTY NA SOLIDNYCH FUNDA-
MENTACH FINANSOWYCH.

6,3 mld zł – taki średni roczny zysk ope-
racyjny przed amortyzacją EBITDA wg LIFO 
planuje wypracowywać Grupa Kapitałowa 
ORLEN przez najbliższe pięć lat. Znaczący 
wzrost przepływów operacyjnych zagwa-
rantuje realizację głównych założeń nowej 
strategii: utrzymania zadłużenia na bezpiecz-
nym poziomie, zwiększenia skali inwestycji – 
szczególnie w wydobycie i energetykę – oraz 
stopniowego wzrostu dywidendy wypłacanej 
akcjonariuszom. Budowa wartości koncernu 
nastąpi poprzez maksymalizację efektywności 
aktywów rafineryjnych, rozwój i dalszą popra-
wę operacyjną petrochemii, wzrost sprzedaży 
detalicznej, budowę mocy energetyczno-
-cieplnych oraz rozwój segmentu wydobycia 
ropy i gazu. Łącznie, w latach 2013-2017, kon-
cern planuje wydać na inwestycje 22,5 mld zł, 
przede wszystkim na wydobycie i energetykę.
Nowa strategia zakłada: 

• Wzrost średniorocznego EBITDA wg 
LIFO o 58% do 6,3 mld zł 

• Wyższe o 44% przepływy operacyjne 
na poziomie 5,6 mld zł średniorocznie

• Łączne wydatki inwestycyjne w wyso-
kości 22,5 mld zł do 2017 r.

• Stopniowy wzrost wypłacanej dywi-
dendy, do uzyskania poziomu 5% śred-
niej rocznej kapitalizacji spółki 

• Utrzymanie dźwigni finansowej netto 
poniżej 30%

- Nic nie wskazuje na to, by w przewi-
dywalnej przyszłości niepewność przestała 
rządzić rynkami. Dlatego przeanalizowaliśmy 
wiele wariantów i prognoz na najbliższe lata. 
Ostatecznie oparliśmy naszą nową strategię 
na konserwatywnych założeniach. Jestem 
przekonany, że wytyczyliśmy cele adekwatne 
do czekających nas wyzwań, a równocześnie 
pozwalające sprawnie wykorzystać szanse 
i potencjał rozwoju największego koncernu 
paliwowego w Europie Środkowo-Wschod-
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niej. Niezmiennym priorytetem pozostaje bez-
pieczeństwo finansowe, bo nikt rozsądny nie 
zadłuża się w czasach niepewności, jednak 
dzięki redukcji długu o ponad 8 mld zł, jaką 
osiągnęliśmy w ostatnich latach, możemy za-
kładać intensywny rozwój – powiedział Jacek 
Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN. 

Od najbardziej krytycznego momentu 
w 2009 r., gdy poziom dźwigni finansowej 
osiągnął szczyt (ponad 66%), zadłużenie PKN 
ORLEN zostało zredukowane o ponad 8 mld zł, 
a dźwignia od początku 2012 r. utrzymuje się 
na bezpiecznym poziomie poniżej 30%.

– Dzięki skutecznej realizacji celów stra-
tegicznych w latach 2008-2012 PKN ORLEN 
może znów myśleć o rozwoju i poważnych 
inwestycjach, a także – po raz pierwszy od 
2008 roku – o wypłacie dywidendy. Odbu-
dowa kondycji finansowej firmy stworzyła so-
lidne fundamenty do dalszego rozwoju Grupy 
Kapitałowej ORLEN w kolejnych latach – dodał 
Sławomir Jędrzejczyk, Wiceprezes ds. Finanso-
wych PKN ORLEN. 

Podstawowa zmiana w stosunku do po-
przedniej strategii, zatwierdzonej w 2008 r., 
polega na wzroście nakładów inwestycyj-
nych w obszarach rozwojowych: aktualizacja 
strategii przynosi dwukrotny wzrost (z 7,7 do 
15,1 mld zł) puli środków na takie inwestycje. 
Łącznie na projekty inwestycyjne ukierunko-
wane na rozwój i niezbędne modernizacje 
Grupa zamierza przeznaczyć w ciągu pięciu 
lat 22,5 mld zł. Na tę kwotę składają się: 6,1 
mld zł na działalność rafineryjną, 4,2 mld zł 
na energetykę, 5,1 mld zł – wydobycie (w tym 
głównie gaz z łupków), 4,7 mld zł na petro-
chemię oraz 2,4 mld zł na projekty w detalu. 
Z puli planowanych nakładów suma 6,9 mld zł 
będzie uruchamiana w zależności od ekonomi-
ki projektów i sytuacji finansowej (w tym 0,5 
mld zł – rafineria; 1,2 mld zł – petrochemia; 
0,1 mld zł – detal, 2,4 mld zł – energetyka; 2,7 
mld zł – wydobycie).

Pieniądze niezbędne do realizacji tych 
planów będą pochodziły z wykorzystania 
przewag konkurencyjnych oraz dalszej po-
prawy efektywności. Realizacja tych założeń 
ma przynieść znacząco wyższy średnioroczny 
EBITDA – na poziomie 6,3 mld zł, czyli o 58% 
wyższy niż osiągnięty w latach 2008-2012. 
Prognozowane przepływy operacyjne będą 
wyższe o 44% i sięgną średniorocznie 5,6 mld 
zł. Łącznie, w latach 2013-2017, skumulowane 
dodatkowe przepływy pieniężne z działalno-
ści operacyjnej wyniosą 28 mld zł. Inwestycje 
nie będą więc miały wpływu na zadłużenie 
Koncernu, a wypracowana w ostatnich la-
tach bezpieczna dźwignia finansowa zostanie 
utrzymana. 

Najbardziej zaawansowanym obecnie 
projektem o charakterze rozwojowym jest 
budowa bloku parowo-gazowego we Wło-
cławku. Wczoraj zakończony został ostatni 
z etapów przygotowawczych - wybrano Ge-
neralnego Wykonawcę, a Rada Nadzorcza 
PKN ORLEN wyraziła zgodę na zawarcie z nim 
umowy. Pierwszą elektrownię gazową dla 
PKN ORLEN zbuduje konsorcjum: General Elec-
tric International Inc. działające poprzez Gene-
ral Electric International S.A., oddział w Polsce 
i SNC-LAVALIN POLSKA sp. z o.o. Szacunkowa 
wartość kontraktu netto na budowę elektrow-
ni o mocy 463 MWe wyniesie ok. 1,1 mld zł, 
a całej inwestycji 1,37 mld zł. Nowy blok bę-
dzie wytwarzał energię elektryczną w koge-
neracji z produkcją ciepła na potrzeby m.in. 
Grupy Anwil i PKN ORLEN. Szacuje się, iż oko-
ło połowa wytwarzanej we Włocławku energii 
będzie trafiała na rynek. Przewidywany termin 
oddania bloku do eksploatacji to grudzień 
2015 roku.

Zmiana polityki dywidendowej
Stabilizacja sytuacji finansowej pozwala 

Koncernowi założyć, że od przyszłego roku 
zostanie wdrożony program wypłaty zysku dla 
Akcjonariuszy, przewidujący stopniowe zwięk-
szanie wypłacanej dywidendy. Poziom dywi-
dendy będzie się odnosił do średniego kursu 
akcji za poprzedni rok, z uwzględnieniem 
realizacji strategicznych celów bezpiecznych 
fundamentów finansowych (dźwigni finanso-
wej, wskaźnika dług netto/EBITDA i ratingu) 
i prognoz dotyczących otoczenia makroeko-
nomicznego. Docelowy poziom dywidendy 
to 5% średniej rocznej kapitalizacji Spółki. 
Powiązanie dywidendy ze średnim rocznym 
kursem akcji uniezależni jej wysokość od 
chwilowych wahań kursu. Metoda ta nie wią-
że dywidendy z zyskiem netto, który w branży 
rafineryjnej podlega dużej zmienności i często 
zawiera elementy o charakterze niegotówko-
wym, takie jak przeszacowanie zapasów czy 
kredytów, przez co nie w pełni odzwierciedla 
wypracowywane przez Spółkę środki pienięż-
ne. Przyjęty w nowej strategii wzorzec (tzw. 
dividend yield czyli stopa dywidendy) od-
zwierciedla praktyki dywidendowe stosowane 
przez wiele europejskich i światowych kon-
cernów naftowych, których stopa dywidendy 
wahała się w ubiegłym roku w przedziale od 
2,6% do 5,6%.

Maksymalizacja efektywności aktywów ra-
fineryjnych

Podstawą działalności Grupy pozostanie 
segment rafineryjny dysponujący wysokiej kla-
sy zintegrowanymi aktywami produkcyjnymi, 

pozwalającymi na utrzymanie silnej pozycji na 
konkurencyjnym rynku. Zakładana poprawa 
efektywności w tym segmencie ukierunkowa-
na będzie na: 

– zwiększenie przerobu ropy naftowej 
o 2,2 mln ton, 

– zwiększenie do 77% uzysku paliw,
– zmniejszenie o 4 jednostki (wskaźnik 

Solomona) energochłonności proce-
sów. 

Przewidywany wzrost EBITDA w tym 
segmencie sięgnie w najbliższych latach śred-
niorocznie 700 mln zł. Profil inwestycji w tym 
obszarze w latach 2013-2017 przewiduje wyż-
sze niż w ostatnim okresie środki na projekty 
obligatoryjne oraz modernizacyjne (4,7 mld 
zł) i niższą (1,4 mld zł) pulę środków na roz-
wój, ukierunkowanych wyłącznie na projekty 
o bardzo wysokiej rentowności. 

Rozwój i dalsza poprawa operacyjna 
petrochemii 

Aktywa i pozycja PKN ORLEN jako naj-
większej firmy petrochemicznej w regionie 
i lidera w produkcji olefin oraz poliolefin, 
w połączeniu z prognozami stałego wzrostu 
popytu na te produkty w naszym regionie, 
tworzy potencjał wzrostu wartości – przy 
uwzględnieniu cyklu koniunkturalnego. Pla-
ny segmentu przewidują wykorzystanie tego 
potencjału poprzez dociążenie kluczowych in-
stalacji i uzyskanie wyższej o 7 pkt. proc. efek-
tywności w produkcji olefin, a także zwiększe-
nie sprzedaży polimerów oraz PTA o ok. 20%. 
Realizacja tych założeń ma przynieść średnio-
roczny wzrost EBITDA (LIFO) o 1,1 mld zł. Po 
zakończeniu kluczowej inwestycji – instalacji 
PTA we Włocławku - segment nie wymaga 
znaczących inwestycji rozwojowych, dlatego 
nakłady tego rodzaju w tym obszarze będą 
niższe niż w ostatnich pięciu latach, ale wciąż 
znaczące i wyniosą 2,7 mld zł. 

Wzrost sprzedaży detalicznej 
W latach 2006 – 2012 nastąpił znaczny 

wzrost efektywności europejskiej sieci stacji 
PKN ORLEN: średnia sprzedaż paliw na stację 
powiększyła się z 2,3 do 3,4 mln litrów rocz-
nie. Nowa strategia zakłada dalszą poprawę 
tego wskaźnika – do poziomu 4 mln litrów 
na stację w 2017 r. Ponadto, założenia strate-
giczne przewidują zwiększenie udziału w ryn-
kach macierzystych Koncernu (Polska, Czechy, 
Niemcy, Litwa) o 3 pkt. proc. i wyższe zyski 
ze sprzedaży pozapaliwowej. Osiągnięcie tych 
celów będzie możliwe m.in. dzięki wsparciu 
silnych i rozpoznawalnych marek. Struktura 
wydatków na obszar sprzedaży detalicznej 
zakłada zmniejszenie inwestycji dostoso-
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wawczych, których większość zakończy się 
w bieżącym roku i większe zaangażowanie fi-
nansowe w rozwój sieci, w tym stacji autostra-
dowych. Łączne nakłady rozwojowe w ciągu 
najbliższych lat wyniosą 1,7 mld zł. 

Budowa mocy energetyczno-cieplnych 
W oparciu o prognozy wzrostu popytu 

na energię elektryczną w Polsce, przy równo-
czesnym spadku mocy wytwórczych w kra-
ju, a także ze względu na dobrą pozycję do 
rozbudowy aktywów energetycznych, PKN 
ORLEN przewiduje znaczące inwestycje w tej 
dziedzinie do roku 2017. Moc wytwórcza za-
instalowana w PKN ORLEN wzrośnie do tego 
czasu z obecnych 345 MWe do 1400 MWe. 
Istotnym elementem strategii w zakresie bu-
dowy nowych mocy opartych o kogenerację 
jest ich lokalizacja obok przemysłowych od-
biorców (Płock, Włocławek), dająca gwaran-
cję stałego odbioru energii i ciepła, co oznacza 
solidną ekonomikę planowanych inwestycji. 
Przygotowywane projekty zakładają wyko-
rzystanie technologii opartej o gaz ziemny – 
surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny 
z punktu widzenia emisji CO2. Realizacja za-
planowanych projektów w segmencie energe-
tyki ma przynieść stabilny strumień zysków już 
w 2017 r. 

Rozwój segmentu wydobycia – intensyfika-
cja prac na koncesjach shale gas w Polsce

Konsumpcja gazu per capita jest w Pol-
sce ponad dwukrotnie niższa niż średnia 
w UE. Obecność niekonwencjonalnych źródeł 
gazu w Polsce tworzy potencjał do wyrów-
nania tej luki dzięki własnemu wydobyciu, 
bez zwiększania importu błękitnego paliwa. 
W ciągu nadchodzących lat koncern może 
zainwestować w poszukiwania i wydobycie 
gazu oraz ropy do 5,1 mld zł. W ramach puli 
podstawowej w wysokości 2,4 mld PLN PKN 
ORLEN planuje m.in. wykonanie co najmniej 
50 odwiertów na posiadanych koncesjach – 
w tym odwiertów produkcyjnych na koncesji 
Lublin Shale. Koncern zalokował dodatkowe 
środki na segment wydobycia w wysokości 
2,7 mld PLN, które w zależności od wyników 
prac mogą zostać przeznaczone na kolejne 
odwierty, a także na nabycie dodatkowych 
koncesji łupkowych w Polsce oraz potencjal-
nie projekty M&A. Przyjęte tempo inwestycji 
w zakresie gazu łupkowego w Polsce umożliwi 
rozpoczęcie produkcji i wypracowanie zysku 
operacyjnego już w horyzoncie planu średnio-
terminowego, tj. w 2016 r. 

Biuro prasowe 
PKN Orlen

Multimedialna wystawa 
edukacyjno-informacyjna pt. „Jak 
gaz z łupków zmieni Europę?”

W siedzibie Parlamentu Europejskiego 
w Strasburgu w dniach 20 – 21 listopada, 
Koalicja Obywatelska na rzecz Odpowie-
dzialnej Energii zorganizowała multime-
dialną wystawę edukacyjno-informacyjną 
pt. „Jak gaz z łupków zmieni Europę?”.  Pa-
tronat nad wystawą objęli wiceprzewodni-
czący Parlamentu Europejskiego Alejo Vidal-
-Quadras i Jacek Protasiewicz oraz Herbert 
Reul były przewodniczący Komisji PE ds. 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energetyki. 
Zwiedzający mają szansę zobaczyć m.in. 
w jaki sposób wydobywa się gaz niekon-
wencjonalny, w jaki sposób zabezpiecza się 
środowisko naturalne przed negatywnymi 
skutkami działalności przemysłowej oraz po-
znać ekonomiczne korzyści dla Polski i Euro-
py związane z wydobyciem gazu z łupków. 
Podstawowym celem ekspozycji jest umoż-
liwienie posłom Parlamentu Europejskiego 
zapoznania się z zebraną w jednym miejscu, 
rzetelną informacją na temat. 

Wybór daty na organizację wystawy wiąże 
się z planowaną debatą na forum Parlamentu 
nad dwoma raportami poświęconymi proble-
matyce wydobycia gazu niekonwencjonalne-
go przygotowanym przez Bogusława Sonika 
i Nikki Tzaveli. Koalicja Obywatelska na rzecz 
Odpowiedzialnej Energii chce zaprezento-
wać wszystkie istotne okoliczności związane 
z gazem niekonwencjonalnym w kluczowym 
momencie, gdy posłowie będą decydować 
o kierunkach regulacji. Kraje UE zużywają ok. 
460 mld m3 gazu ziemnego rocznie (15,6% ca-
łego zużycia światowego – dane za rok 2009). 
Najwięcej gazu w Europie konsumują Wielka 
Brytania (86,5 mld m3), Niemcy (78 mld m3) 
i Włochy (71,6 mld m3). Polska ze zużyciem 
wynoszącym 14,5 mld m3 zajmuje 7 pozycję. 

Ciągle rośnie zależność UE od dostaw 
paliw spoza Wspólnoty. W 1999 r. kraje Unii 
Europejskiej importowały 45,1% wszystkich 
surowców energetycznych. W roku 2009 
wskaźnik ten wzrósł  już prawie do 54%. 
W przypadku importu gazu współczynnik ten 
jest jeszcze wyższy i sięga aż 62,8%. Import 
samego gazu kosztuje budżety państw człon-
kowskich ok. 100 mld euro rocznie. Środki 

te „pracują” na rzecz gospodarek krajów do-
starczających gaz dla Wspólnoty (dane za rok 
2011). Są to: Rosja (116,94 mld m3), Norwegia 
(94,93 mld m3), Holandia (49,8 mld m3), Algie-
ria (45,6 mld m3), Katar (42,77 mld m3). 

Dlatego, zdaniem Koalicji Obywatelskiej 
na rzecz Odpowiedzialnej Energii tak dużą 
szansą są złoża gazu niekonwencjonalnego 
znajdujące się na terenie krajów członkowskich 
UE. Członkowie Koalicji wierzą, że gaz z łup-
ków umożliwi Europie redukcję wysokich kosz-
tów ambitnej polityki klimatycznej. Zapewni 
także stabilizację i bezpieczeństwo energetycz-
ne w dobie rozwoju technologii pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych. Organizatorzy 
wystawy wykorzystując multimedialne możli-
wości pokazali wszystkie etapy prac poszuki-
wawczych i wydobywczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem procesu  monitorowania oraz 
zabezpieczania prowadzonych działań. 

Europy, zwłaszcza w z czasie kryzysu go-
spodarczego, nie stać na rezygnację z wielkiej 
szansy, jaką stwarza wydobycie gazu z łupków. 
Rozpoczęcie i wzrost wydobycia tego surowca 
to nie tylko kwestia doraźnych interesów ekono-
micznych, ale też kwestia naszej odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne, które pozosta-
wimy po sobie przyszłym pokoleniom. Również 
w tej kwestii nie możemy sobie pozwolić na 
nieuzasadnioną rezygnację z możliwości pozy-
skiwania stabilnej i niezależnej od warunków 
atmosferycznych energii emitującej dwa razy 
mniej CO2 niż węgiel – powiedział Jacek Prota-
siewicz, wiceprzewodniczący Parlamentu Euro-
pejskiego, współorganizator wystawy.

Koalicję Obywatelską na rzecz Odpowie-
dzialnej Energii zainicjowano w Polsce. Skupia 
zarówno osoby prywatne, jak i przedstawicieli 
samorządów oraz organizacji społecznych. Fir-
my nie mogą być członkami koalicji, ale mogą 
udzielać wsparcia. Koalicja łączy wszystkich 
tych, którzy wierzą w rachunek ekonomicz-
ny, zweryfikowane naukowo informacje, jako 
podstawy racjonalnych decyzji oraz dialog, 
jako formę poszukiwania optymalnych roz-
wiązań. „Planujemy publicznie zabierać głos 
oraz podejmować działania na rzecz wykorzy-
stania potencjału, jaki stwarzają źródła gazu 
niekonwencjonalnego w Europie. Będziemy 
jednocześnie pilnować, aby przepisy gwaran-
tujące ochronę środowiska naturalnego były 
przestrzegane przez przemysł wydobywczy, 
a przyszłe korzyści związane z wydobyciem 
były sprawiedliwie dzielone wśród obywateli 
Unii Europejskiej.” – powiedział Henryk Do-
ering, wójt gminy Krokowa, jeden z założycieli 
koalicji.

Krzysztof Rut
www.cc-re.eu
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran Wioleta Wanat

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.

Kalendarium

70 urodziny Aleksander Szmit 
z oddziału w Sanoku 
w dniu 1.12.2012 r.

70 urodziny Bolesław Ćwik 
z oddziału w Czechowicach-Dziedzicach 

w dniu 11.12.2012 r.

70 urodziny Jadwiga Kocierba 
z oddziału w Poznaniu 
w dniu 18.12.2012 r.

70 urodziny Barbara Gaca 
z oddziału w Czechowicach-Dziedzicach 

w dniu 20.12.2012 r.

70 urodziny Wiesław Radwan 
z oddziału w Krakowie 
w dniu 27.12.2012 r.

80 urodziny Kazimierz Długosz 
z oddziału w Sanoku 
w dniu 15.12.2012 r.

85 urodziny Rudzik Lucjan 
z oddziału w Krakowie 
w dniu 8.12.2012 r.

3.12.2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się pierwsze posie-
dzenie nowo powołanej Głównej Komisji ds. Aktów Prawnych SITPNiG na kadencje 2012-2016.

5.12.2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się pierwsze posie-
dzenie nowo powołanej Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej na kadencję 2012-2016.

7.12.2012 r. w Kopalni Soli w Bochni obyły się uroczystości barbórkowe Karpackiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, podczas których spółka została uhonorowana Złotą Odznaką 
Honorową SITPNiG.

10.12.2012 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Krajowej FSN NOT. 
• Rada podsumowała swoją działalność XXIII kadencji FSNT NOT oraz wybrała władze na 

nową kadencję. Rada powierzyła ponownie przewodnictwo FSNT NOT kol. Ewie Mańkie-
wicz-Cudny.

• wiceprezesami FSNT NOT zostali wybrani: kol. Janusz Dyduch ze Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Komunikacji, kol. Stefan Góralczyk ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Mechaników Polskich,  kol. Grzegorz Lipowski ze Stowarzyszenia Włókienników Polskich, 
kol. Tadeusz Pawłowski ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
oraz kol. Józef Suchy ze Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

• Sekretarzem generalnym został wybrany kol. Jacek Kubielski z Polskiego Zrzeszenia Inżynie-
rów i Techników Sanitarnych.

• przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano ponownie kol. Ryszarda Marcińcza-
ka ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

12.12.2012 r. w Warszawie w siedzibie Pałacu Prezydenckiego odbyła się konferencja Forum 
Debaty Publicznej. nt. „Nowe źródła energii”.

13.12.2012 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie odbyło się pierwsze posie-
dzenie nowo powołanej Rady Technicznej Rzeczoznawców w kadencji 2012-2016.

14.12.2012 r. w siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie odbyło się 
uroczyste Dyplomatorium na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Najlepszej absol-
wentce wydziału w roku 2012 mgr inż. Marzenie Kohut została wręczona Honorowa Szpada SITPNiG.

18.12.2012 r. w Warszawie w sali konferencyjnej PKN ORLEN SA, w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG, któremu przewodniczył prezes kol. Dariusz Jacek Krawiec. 
Głównym przedmiotem posiedzenia było:

• Zatwierdzenie planu pracy SITPNiG na 2013 r.,
• Zatwierdzenie prowizorium budżetowego SITPNiG na 2013 r.,
• Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zapomogi wypłacanej z Kasy Pomocy Koleżeńskiej 

w 2013 r.,
• Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składów organów doradczych Zarządu Głównego 

SITPNiG,
• Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG,   
• Zaopiniowanie wniosków na odznaki honorowe FSNT NOT. 
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27 listopada 2012 r. odbyło się posiedzenie 
Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. 
Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG w składzie:

• dr inż. Stanisław Szafran – kanclerz, se-
kretarz generalny SITPNiG, 

• prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – 
wicekanclerz, wiceprezes SITPNiG d/s 
naukowych i edukacyjnych, 

• prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet –  
wicekanclerz, dziekan Wydziału WNiG, 

• prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – wi-
cekanclerz, dziekan Wydziału GGiOŚ, 

• dr hab. inż. Lucyna Natkaniec Nowak – 
sekretarz, prodziekan Wydziału GGiOŚ, 

• dr inż. Jan Ziaja – sekretarz, prodziekan 
Wydziału WNiG, 

rozstrzygnęła Konkurs o Honorową Szpadę 
SITPNiG ogłoszony dla absolwentów Wy-
działów Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
w roku 2012.

Spośród absolwentów Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska do Konkursu zo-
stało nominowanych 11 osób. W wyniku postę-
powania konkursowego najlepszą absolwentką 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska w roku 2012 została mgr inż. Marzena 
Kohut uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG

pobytu w Szwecji w ramach programu Erasmus. 
Obecnie rozsławia dobre imię naszej Alma Ma-
ter jako doktorantka w dziedzinie mineralogii 
i petrologii eksperymentalnej na Uniwersytecie 
w Insbruku w Austrii. 

W toku studiów wykazywała zawsze po-
nadprzeciętne zaangażowanie zarówno w na-
ukę, jak i w studencki ruch naukowy i w życie 
akademickie uczelni. Osiągnęła daleko ponad-
przeciętne wyniki w nauce, za co była wielo-
krotnie wyróżniana i nagradzana. Wymienić tu 
należy m.in. nagrodę dla najlepszych studentów 
uczelni technicznych nadaną przez Fundację 
PGNiG im. I.Łukaszewicza, stypendium Sapere 
Auso za szczególne osiągnięcia naukowe, wy-
różnienie NZS „Studencki Nobel” w konkursie 
na Najlepszego Studenta RP czy stypendium 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osią-
gnięcia w nauce. 

Była również niezwykle czynna w stu-
denckim ruchu naukowym, aktywnie działając 
w Sekcji Balneologii i w Sekcji Mineralogii Stu-
denckiego Koła Naukowego Geologów. Będąc 
przewodniczącym całego koła organizowała 
wyjazdy i imprezy studenckie m.in. wyjazdową 
konferencję „Kwasem i Młotkiem” w Szczawni-
cy, w której wzięło udział i wygłosiło referaty kil-
kudziesięciu studentów naszego wydziału, czy 
charytatywną działalność koła dla dzieci ze szkół 
podstawowych w ramach Akademii Przyszłości 
Stowarzyszenia Wiosna. Działalność organiza-
cyjna nie przeszkadzała jej w realizacji własnych 
projektów badawczych w ramach koła, zwień-
czonych referatami wygłaszanymi i nagradza-
nymi na sesjach naukowych: zajęła na przykład 
I miejsce w 51 Studenckiej Sesji Barbórkowej 
w sekcji Geologii. 

Swoją wiedzę i działalność w ruchu na-
ukowym Marzena Kohut potrafiła w pełni wy-
korzystać dla rozwinięcia swojej pasji badaw-
czej. Zafascynowana przyrodą nieożywioną 
oraz pięknem minerałów i skał, już w trakcie 
studiów rozpoczęła profesjonalną działalność 

młodego naukowca daleko wykraczającą poza 
ramy studenckie. Swoje badania nad powsta-
waniem minerału etringitu w czasie karbonaty-
zacji CO2 zaprezentowała na międzynarodowej 
konferencji Polskiego Towarzystwa Mineralo-
gicznego. Udział w wyprawie naukowej na Is-
landię (zorganizowanej przez Sekcję Mineralogii 
Studenckiego Koła Naukowego Geologów) za-
owocował m.in. dużym artykułem o wulkanach 
Islandii napisanym wspólnie ze starszą koleżan-
ką do czasopisma „Wszechświat”. Dalej rozwi-
jane zainteresowania wulkanologiczne, doty-
czące m.in. Azorów i Wysp Zielonego Przylądka 
przyniosły kolejne publikacje i referaty wygła-
szane po angielsku na międzynarodowych kon-
ferencjach. Dwukrotnie (w 2011 i 2012) została 
nagrodzona przez Galicia Tectonic Group za 
wygłoszenie najlepszych referatów po angiel-
sku na międzynarodowej konferencji dokto-
rantów i młodych naukowców w dziedzinie 
geologii - „Herlany”. Swoją pracę magisterską 
zaprezentowała we wrześniu 2012 na europej-
skiej konferencji mineralogicznej we Frankfurcie 
a obecnie przygotowuje ją do druku w formie 
artykułu naukowego. Ten dorobek naukowy 
i publikacyjny jest dla studentki imponujący 
i świadczy o ponadprzeciętnych zdolnościach 
i dojrzałych zainteresowaniach naukowych mgr 
inż. Marzeny Kohut.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG ustali-
ła listę najlepszych absolwentów Wydziału Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w roku 
2012 i postanowiła wręczyć im dyplomy z okre-
śleniem lokaty ukończenia studiów. Poszczegól-
ni nominowani absolwenci Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH ukończyli 
studia z następującymi lokatami podanymi 
w tabeli 1.

W wyniku postępowania konkursowego 
najlepszym absolwentem Wydziału Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu w roku 2011 został mgr 
inż. Jacek Hendel uzyskując Honorowa Szpadę 
SITPNiG.

Rozstrzygnięcie VII edycji Konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG

Mgr inż. Marzena Kohut ukończyła studia 
I i II stopnia na Wydziale Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska na kierunku Górnictwo 
i Geologia (w latach 2007-2012). Dodatkowo 
ukończyła również trzy semestry studiów I stop-
nia na kierunku Geofizyka WGGiOŚ. Pracę magi-
sterską napisała pod opieką dr. hab. inż. Macieja 
Maneckiego przy współpracy z wulkanologiem 
dr. Abigail Barker z Uppsala University, podczas 

Lokata1 Imię i Nazwisko Kierunek studiów Średnia ocen
2. mgr inż. Małgorzata Lempart Górnictwo i Geologia 4.95
3. mgr inż. Dorota Garbaczewska Górnictwo i Geologia 4.93
4. mgr inż. Elżbieta Snochowska Górnictwo i Geologia 4.90
5. mgr inż. Natalia Broniak Inżynieria Środowiska 4.89
6. mgr inż. Ewelina Juchnik Inżynieria Środowiska 4.87
7. mgr inż. Michał Kniotek Informatyka Stosowana 4.87
8. mgr inż. Urszula Janicka Górnictwo i Geologia 4.83
9. mgr inż. Marta Wróbel Ochrona Środowiska 4.80

10. mgr inż. Monika Mania Górnictwo i Geologia 4.80
11. mgr inż. Justyna Jurek Górnictwo i Geologia 4.78

1) Lokata ukończenia studiów

Tabela 1



33
12(176)/2012

grudzień

Mgr inż. Jacek Hendel jest absolwentem 
kierunku górnictwo i geologia (tytuł inżynie-
ria, średnia ocen 4,81) oraz inżynieria naftowa 
i gazownicza – specjalność inżynieria gazow-
nicza (tytuł magistra inżyniera, średnia ocen 
5,0). 10 września 2012 roku, obronił z oceną 
bardzo dobrą (5,0) pracę dyplomową magi-
sterską „Pilotowy projekt eksploatacji metanu 
z pokładów węgla”, której promotorem był dr 
hab. inż. Stanisław Nagy, prof. AGH (Grupa 
LOTOS S.A. uznała ją za jedną z dwóch najlep-
szych prac magisterskich na Wydziale Wiert-
nictwa Nafty i Gazu w roku 2012) oraz złożył 
z wyróżnieniem „summa cum laude” egzamin 
dyplomowy z wynikiem bardzo dobry (4,96). 

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG w chwilę po rozstrzygnięciu konkursu (od prawej): prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu, dr inż. Jerzy Ziętek 
– prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dr hab, inż. Lucyna Natkaniec-Nowak – prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, dr hab. Ewa 
Kmiecik – prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska,  prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – wiceprezes SITPNiG, dr inż. Jan Ziaja – prodziekan Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu. Fot. S. Szafran

Lokata1 Imię i Nazwisko Średnia ocen
2. mgr inż. Katarzyna Krzywoń 4.80
3. mgr inż. Bartosz Hypsior 4.73
4. mgr inż. Ewa Knapik 4.66
5. mgr inż. Katarzyna Śliwa 4.64
6. mgr inż. Monika Wyczarska 4.64
7. mgr inż. Maciej Szylar 4.61
8. mgr inż. Agnieszka Macnar 4.58
9. mgr inż. Sylwia Złydaszyk 4.57
10. mgr inż. Sebastian Statek 4.47

1) Lokata ukończenia studiów

Tabela 2

Przez cały okres studiów, tj. od drugiego do 
piątego roku, otrzymywał stypendium nauko-
we/rektora oraz stypendium Grupy LOTOS S.A. 
dla najlepszego studenta wydziału WWNiG. 
Ponadto, Jacek Hendel jest obecnie na drugim 
roku studiów uzupełniających magisterskich 
na kierunku górnictwo i geologia. W paź-
dzierniku 2012 r. został stypendystą Fundacji 
PGNiG S.A. Ignacego Łukasiewicza, a w listo-
padzie 2012 Małopolskiej Fundacji Stypendial-
nej SAPERE AUSO.  

Podczas studiów był aktywnym członkiem 
KN Geowiert, a przez rok pełnił funkcję prze-
wodniczącego koła. Jest współautorem trzech 
artykułów opublikowanych w recenzowanych 
czasopismach naukowych oraz posteru przed-
stawionego na 23 Międzynarodowej Konferen-
cji Naukowo – Technicznej Oil&Gas 2012: Unco-
nventional Natural Gas i Poland. Zdobył również 
III miejsce na 52 Studenckiej Sesji Naukowej 

Pionu Górniczego. Pan Jacek Hendel, oprócz 
obowiązkowych praktyk (2010 r. – PGNiG SA 
o. Zielona Góra, 2012 r. – praktyka dyplomowa 
– Główny Instytut Górnictwa w Katowicach), 
odbył w 2010 r. dwumiesięczny staż w Śląski 
Towarzystwie Wiertniczym „Dalbis” (obecnie 
Grupa KOPEX S.A.). Od 1 października 2012 r., 
Jacek Hendel jest asystentem w Katedrze Inży-
nierii Gazowniczej WWNiG AGH.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG usta-
liła listę najlepszych absolwentów Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 2012 i posta-
nowiła wręczyć im dyplomy z określeniem lokaty 
ukończenia studiów. Poszczególni nominowani 
absolwenci Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
AGH ukończyli studia z następującymi lokatami 
podanymi w tabeli 2.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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29 listopada 2012 r. w sali konferencyjnej 
PKN ORLEN SA w Warszawie przy ul. Bielań-
skiej 12 odbyło się XXXVI posiedzenie Rady 
Fundacji Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył 
kol. Czesław Bugaj – prezes Rady Fundacji. 
Obok spraw proceduralnych głównymi temata-
mi posiedzenia były:

• ukonstytuowanie się Rady Fundacji Bó-
brka (wybór prezesa i wiceprezesa Rady 
Fundacji);

• informacja o działalności Zarządu Fun-
dacji Bóbrka od ostatniego posiedzenia 
Rady;

• rozpatrzenie przedstawionego przez Za-
rząd programu działania Fundacji Bóbrka 
na rok 2013 oraz preliminarza wydatków 

utrzymania muzeum na rok 2013;
• zmiany w Statucie i Regulaminie Rady 

Fundacji Bóbrka dotyczące odbywania 
posiedzeń Rady Fundacji w formie tele-
konferencji i wideokonferencji – dyskusja 
i podjęcie uchwał;

• podjęcie uchwały w sprawie wyboru 
audytora do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Fundacji Bó-
brka za rok 2012; 

W związku z rezygnacją kol. Mieczysława 
Jakiela z funkcji prezesa Rady Fundacji stosow-
nie do § 23 pkt 2 Statutu Fundacji wygasł jego 
mandat członka Rady Fundacji, a równocześnie 
mandat prezesa Rady. Zarząd PGNiG SA powo-
łał do składu Rady zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu 

Posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Czesław Bugaj – nowy prezes Rady Fundacji Bóbrka 
Fot. S. Szafran

Fundacji kol. Jacka Stepka. Ze względu na to, 
że zwolniona funkcja prezesa Rady Fundacji wy-
maga zgodnie z § 21 ust. 2 Statutu uzupełnienia 
w drodze wyboru, wobec tego przeprowadzo-
na procedura wyboru nowego prezesa Rady 
Fundacji. W wyniku wyborów prezesem Rady 
Fundacji Bóbrka został kol. Czesław Bugaj, na-
tomiast na funkcje wiceprezesa został wybrany 
kol. Jacek Stepek. Pozostałe funkcje pozostały 
bez zmian.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt. 3 Statutu 
Fundacji, zatwierdziła przedstawiony przez 
Zarząd Fundacji „Program działania Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza na rok 2013” oraz 
„Budżet Fundacji na rok 2013” zamykający się 
kwotą 1 825 664,00 zł. i „Preliminarz wydat-
ków utrzymania Muzeum Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce na rok 2013”.

Rada Fundacji uchwaliła zmiany Statutu 
Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bó-
brce oraz Regulaminu Rady umożliwiające 
podejmowanie wiążących decyzji w sprawach 
działalności Fundacji w systemie wideokonfe-
rencji lub telekonferencji.

Rada fundacji zatwierdziła wniosek Zarządu 
Fundacji w sprawie wyboru audytora do prze-
prowadzenia badania sprawozdania finansowe-
go Fundacji Bóbrka za rok 2012.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie Rady i Zarząd Fundacji Bóbrka w czasie obrad. Fot. S.Szafran
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Posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego 
d/s Górnictwa Nafty i Gazu

Posiedzenie Głównej Komisji d/s Odznaczeń i Tytułów Honorowych

26 listopada 2012 r. odbyło się w sali kon-
ferencyjnej PGNiG SA w Warszawie pierwsze 
posiedzenie powołanego na nową kadencję  
Komitetu Naukowo-Technicznego ds. Górnictwa 
Nafty i Gazu Zarządu Głównego SITPNiG. Głów-
nymi tematami posiedzenia komitetu były:

1. ukonstytuowanie się komitetu;
2. omówienie zasad działalności Komitetu 

Naukowo-Technicznego ds. Górnictwa 
Nafty i Gazu; 

3. sformułowanie ramowego programu 
działalności komitetu w nowej kadencji;

4. przyjęcie planu pracy na rok 2013.
Posiedzenie otworzył kol. Tadeusz Kozimor 

– przewodniczący Komitetu Naukowo-Technicz-
nego ds. Górnictwa Nafty i Gazu, który powitał 
uczestników posiedzenia, a następnie przeka-
zała głos kol. Stanisławowi Szafranowi – se-
kretarzowi generalnemu SITPNiG, który złożył 
gratulacje i przekazał najlepsze życzenia nowo 
powołanym członkom komitetu, a następ-

nie poinformował, że Zarząd Główny SITPNiG 
uchwałą nr 5 z dnia 7 listopada 2012 r. powołał 
na przewodniczącego Komitetu kol. Tadeusza 
Kozimora, a równocześnie w/w uchwałą Zarząd 
Główny zatwierdził skład osobowy komitetu, 
wyłoniony spośród kompetentnych przedstawi-
cieli Oddziałów SITPNiG. Kol. Tadeusz Kozimor 
przejmując przewodnictwo obrad wręczył pi-
sma nominacyjne członkom Komitetu i zapro-
ponował wybranie do Prezydium Komitetu. Na 
zastępców przewodniczącego zostali wybrani 
kol. kol. Jerzy Stopa, Andrzej Maksym i Mariusz 
Świątkiewicz, a na sekretarza kol. Józef Potera. 
Zasady pracy Komitetu Naukowo-Technicznego 
omówił kol. Stanisław Szafran, wskazując rów-
nocześnie na ważniejsze zagadnienia, które Ko-
mitet powinien w swojej pracy przeanalizować 
i sformułować stosowne opinie lub stanowiska. 
Po dyskusji komitet przyjął zaproponowany 
przez kol. Tadeusza Kozimora program działal-
ności komitetu na całą kadencję oraz plan pracy 

na rok 2013. W przyjętym programie uznano za 
celowe organizowanie posiedzeń plenarnych 
komitetu w zależności od potrzeby opraco-
wania stawianych tematów, a w koniecznych 
przypadkach wskazany jest kontakt mailowy lub 
w systemie telekonferencji. W prezentowanym 
programie uznano za bardzo ważne:

• Kontynuowanie prac redakcyjnych Po-
radnika Górnika Naftowego,

• Inspirowanie, monitorowanie i opinio-
wanie prac związanych z ustawodaw-
stwem naftowym,

• Formułowanie i prezentowanie węzło-
wych problemów współczesnego pol-
skiego górnictwa naftowego,

• Promowanie innowacyjnych technik 
i technologii polskiego górnictwa nafto-
wego,

• Aktywny udział VIII Polskim Kongresie 
Naftowców i Gazowników,

• W sposób szczególny należy uczczenie 
w nadchodzącym 2013 roku Jubileuszu 
160 lecia narodzin przemysłu naftowego.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

22 listopada 2012 r. odbyło się w siedzi-
bie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie 
pierwsze posiedzenie nowo powołanej Głównej 
Komisji ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych.  
Głównymi tematami posiedzenia komisji były:

1. ukonstytuowanie się komisji;
2. omówienie zasad działalności Komisji 

i Regulaminu Nadawania Odznak i Ty-
tułów Honorowych SITPNiG, FSNT NOT 
i innych odznaczeń; 

3. rozpatrzenie i zaopiniowanie zgłoszo-
nych wniosków o nadanie odznak hono-
rowych SITPNiG i FSNT NOT;

4. przyjęcie planu pracy na rok 2013.
Posiedzenie otworzył kol. Stanisław Szafran 

– sekretarz generalny SITPNiG, który powitał 
członków komisji i poinformował, że Zarząd 
Główny SITPNiG uchwałą nr 5 z dnia 7 listopa-
da 2012 r. powołał na przewodniczącego komi-
sji kol. Włodzimierza Tomczaka. Równocześnie 
w/w uchwałą Zarząd Główny zatwierdził zapre-
zentowany skład osobowy komisji. Po przed-
stawieniu informacji o powołaniu Komisji kol. 
Stanisław Szafran wręczył pisma nominacyjne 
członkom komisji, a następnie przekazał prze-
wodnictwo obrad kol. Włodzimierzowi Tomcza-

Komitet Naukowo-Techniczny ds. Górnictwa Nafty i Gazu podczas obrad. Fot. S. Szafran

kowi – przewodniczącemu komisji. W następ-
nym punkcie posiedzenie kol. Stanisław Szafran 
zaproponował, aby komisja wybrała swoje Pre-
zydium z dwoma zastępcami przewodniczącego 
oraz sekretarzem. Członkowie komisji zaakcep-
towali propozycję, a następnie wybrali na za-
stępców przewodniczącego kol. kol. Radosława 
Florka i Piotra Marcinkowskiego, a na sekretarza 
kol. Dariusza Skurczyńskiego. 

Zasady pracy Komisji i Regulamin Nadawa-
nia Odznak i Tytułów Honorowych omówił kol. 
Piotr Marcinkowski, a następnie zostały rozpa-
trzone wnioski złożone przez Zarządy Oddziałów 
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SITPNiG o nadanie odznak honorowych. Komisja 
przeanalizowała 59 wniosków o nadanie odznak 
honorowych, w konsekwencji pozytywnie zaopi-
niowała 49 wniosków na Srebrną Odznakę Ho-
norową SITPNiG, 5 wniosków na Złotą Odznakę 
Honorową SITPNiG, 3 wnioski na Diamentową 
Odznakę Honorową SITPNiG oraz 1 wniosek na 
Złotą Odznakę Honorową FSNT NOT. 

W dalszej części posiedzenia komisja przy-
jęła plan pracy na rok 2013, w którym uznała 
za celowe opiniowanie wniosków na 3 ty-
godnie przed każdym posiedzeniem Zarządu 
Głównego. W koniecznych przypadkach przy 
opiniowaniu pojedynczych wniosków możliwe 
będzie zastosowanie § 59 ust.4 Statutu SITPNiG 
tj. głosowania korespondencyjnego.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie komisji podczas rozpatrywania wniosków (od prawej) kol. kol.: Dariusz Skurczyński, Włodzimierz Tomczak, Rado-
sław Florek, Piotr Marcinkowski, Zbigniew Abrasowicz, Jacek Łoda, Lucjan Łużecki i Jerzy Koprzywa. Fot. S. Szafran

21 listopada 2012 r. odbyło się w Klubie 
„Znicz” we Wrocławiu pierwsze posiedzenie 
nowo powołanego Komitetu Naukowo-Tech-
nicznego ds. Gazownictwa. Głównymi temata-
mi posiedzenia komisji były:

1. ukonstytuowanie się Komisji;
2. omówienie zasad działalności Komitetu Na-

Posiedzenie Komitetu Naukowo-Technicznego d/s Gazownictwa
ukowo-Technicznego ds. Gazownictwa; 

3. sformułowanie ramowego programu  
działalności komitetu w nowej kadencji;

4. przyjęcie planu pracy na rok 2013.
Posiedzenie otworzyła kol. Marzena Maj-

dzik – przewodnicząca Naukowo-Technicznego 
ds. Gazownictwa, która powitała uczestników 
posiedzenia, a następnie przekazała głos kol. 
Stanisławowi Szafranowi – sekretarzowi ge-
neralnemu SITPNiG, który złożył gratulacje 
i przekazał najlepsze życzenia nowo powoła-
nym członkom komitetu, a następnie poinfor-
mował, że Zarząd Główny SITPNiG uchwałą nr 
5 z dnia 7 listopada 2012 r. powołał na prze-
wodniczącego komitetu kol. Marzenę Majdzik, 
a równocześnie w/w uchwałą Zarząd Główny 
zatwierdził zaprezentowany skład osobowy ko-
mitetu. Kol. Marzena Majdzik przejmując prze-
wodnictwo obrad wręczyła pisma nominacyjne 
członkom komitetu i zaproponowała wybranie 
do Prezydium Komitetu na zastępcę przewod-

niczącego kol. Mariusza Koniecznego, a na se-
kretarza kol. Tomasza Godlejewskiego. Zasady 
pracy komitetu Naukowo-Technicznego omówił 
kol. Stanisław Szafran, wskazując równocze-
śnie na ważniejsze zagadnienia, które komitet 
powinien w swojej pracy przeanalizować i sfor-
mułować stosowną opinię lub stanowisko. Po 
dyskusji komitet przyjął plan pracy na rok 2013, 
w którym uznała za celowe organizowanie 
posiedzeń plenarnych komitetu przynajmniej 
4 razy w roku, a w koniecznych przypadkach 
wyk skazany jest kontakt mailowy lub w sys-
temie telekonferencji. Równocześnie koleżan-
ka przewodnicząca komitetu zwróciła się do 
wszystkich członków o bieżące monitorowanie 
problemów gazownictwa oraz ich diagnozowa-
nie i formułowanie sposobów działania.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Marzena Majdzik – przewodnicząca KNT ds. Gazownictwa 
otwiera obrady. Fot S. Szafran

Członkowie komitetu podczas obrad. Fot. S. Szafran Fot. S. Szafran
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Posiedzenie Głównej Komisji d/s Pomocy Koleżeńskiej

Jubileusz 25-lecia 
COMMON SA

20 listopada 2012 r. odbyło się w siedzi-
bie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie 
pierwsze posiedzenie nowo powołanej Głównej 
Komisji ds. Pomocy Koleżeńskiej. Głównymi te-
matami posiedzenia komisji były:

1. ukonstytuowanie się komisji;
2. omówienie zasad działalności komisji; 
3. rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosków 

o zapomogi;
4. przyjęcie planu pracy na rok 2013.
Posiedzenie otworzył kol. Stanisław Szafran 

– sekretarz generalny SITPNiG, który powitał 
członków komisji i poinformował, że Zarząd 
Główny SITPNiG uchwałą nr 5 z dnia 7 listopada 
2012 r. powołał na przewodniczącego komisji 
kol. Mariana Łowczowskiego. Równocześnie 
Zarząd Główny zatwierdził zaprezentowany 
skład osobowy komisji. Po przedstawieniu in-
formacji o powołaniu komisji kol. Stanisław 
Szafran wręczył pisma nominacyjne członkom 
Komisji, a następnie przekazał przewodnictwo 
obrad kol. Marianowi Łowczowskiemu – prze-
wodniczącemu komisji.

W dalszej części posiedzenie omówione zo-
stały zasady przyznawania pomocy koleżeńskiej, 
a następnie zostały rozpatrzone wnioski złożone 
przez Zarządy Oddziałów SITPNiG o przyznanie 
zapomóg dla 6 koleżanek i kolegów. Ze wzglę-
du na to, że suma zaproponowanych zapomóg 
wyniosła 6,5 tys. zł, a na koncie funduszu Kasy 
Pomocy Koleżeńskiej było tylko 3,5 tys. zł, kol. 
Stanisław Szafran – sekretarz generalny zade-
cydował o pokryciu brakującej kwoty z budżetu 

centralnego. W dalszej części posiedzenia komi-
sja przyjęła plan pracy na rok 2013, w którym 
uznała za celowe rozpatrywanie każdego wnio-
sku w możliwie najkrótszym czasie od wpłynię-
cia do Biura Zarządu Głównego, z zastosowa-
niem przy podejmowania decyzji w koniecznych 
przypadkach § 59 ust.4 Statutu SITPNiG tj. gło-
sowania korespondencyjnego.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Komisja podczas obrad (od lewej) kol. kol.: Grażyna Jarecka, Małgorzata Szatko, Anna Przybylska - z-ca przewodniczącego, 
Marian Łowczowski – przewodniczący i Maria Magdalena Szafran – sekretarz. Fot. S. Szafran

15 listopada 2012 r. odbyła się w sali kon-
ferencyjnej Hotelu Andel’s w Łodzi uroczystość 
Jubileuszu 25 lecia Spółki COMMON SA. 

COMMON SA została założona w 1987 r. 
jako prywatna firma inżynierska, która obecnie 
zatrudnia ponad 100 wysoko wykwalifikowa-
nych fachowców z wielu dziedzin techniki. Jest 
producentem wysokiej klasy sprzętu, służącego 
do opomiarowania przepływu gazu w celach 

rozliczeniowych i technologicznych. W swojej 
siedzibie w Łodzi dysponuje bogatym zapleczem 
naukowym i inżynierskim, zakładem obróbki 
mechanicznej wyposażonym w nowoczesne ob-
rabiarki sterowane numerycznie oraz własnym 
laboratorium uprawnionym przez Główny Urząd 
Miar w Warszawie do wzorcowania gazomierzy 
turbinowych. Rezultatem wysokiego poziomu 
technicznego i jakości produktów spółki jest 
uznanie jakim cieszą się one wśród jej klien-
tów w Polsce oraz za granicą, a także atesty 
i dopuszczenia jej gazomierzy, wydane przez 
GUM (Główny Urząd Miar), PTB (Physikalisch - 
Technische Bundesanstalt) i DVGW (Deutsche 
Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.) 

Chwila dekoracji prezesów COMMON SA: Jarosław Stasiaka 
– "Medalem za zasługi dla przemysłu naftowego i gazowni-
czego", a Zbigniewa Makowskiego – "Medalem za zasługi dla 
energetyki". Fot. S. Szafran

na Polskę, na Niemcy i kraje Unii Europejskiej. 
Produkty Spółki COMMON SA stosowane są 
w wielu krajach świata.

Na uroczystość przybyło ponad 140 osób 
reprezentujących firmy i instytucje, z którymi 
COMMON SA współpracowała w minionym 
ćwierćwieczu i współpracuje obecnie. Goście 
w okolicznościowych adresach i wystąpieniach 
gratulowali Zarządowi i załodze spółki piękne-
go jubileuszu eksponując sukcesy w dotych-
czasowej działalności i dziękowali za wspólną 
realizację wielu przedsięwzięć inwestycyjnych 
w polskim gazownictwie oraz w aktywności 
marketingowej na rynkach światowych.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Zarząd i przedstawiciele Załogi COMMON SA przy torcie jubileuszowym. Fot. S. Szafran
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Spotkanie integracyjne 
członków SITPNiG – Gorlice ODDZIAŁ 

GORLICE

W pierwszy piątek listopada 2012 r. 
Gorlicki Oddział SITPNiG zorganizował spo-
tkanie integracyjne dla wszystkich swoich 
członków. Była to okazja do zaprezentowania 
swoim członkom całorocznej pracy oddziału, 
oraz podziękowania najbardziej zasłużonym 
za ich całoroczny trud. Spotkane zorganizo-
wano w miejscu szczególnym dla każdego 
naftowca – w pałacu Władysława Długosza 
w Siarach. Prezes oddziału kol. Piotr Dziadzio 
wraz z przewodniczącymi kół wręczyli srebrne 
i złote odznaki honorowe SITPNiG nadane im 
przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Wręczo-
no również legitymacje członkowskie nowym 

członkom, którzy wstąpili do stowarzyszenia. 
Podsumowania całorocznej pracy oddziału 
dokonał prezes oddziału, a następnie przed-
stawił kilka najistotniejszych tematów, którymi 
zajmował się Zarząd Oddziału oraz jego człon-
kowie. Następnie podziękował wszystkim za 
współpracę przy organizacji spotkań towarzy-

Goszcząc w pałacu W. Długosza nie spo-
sób nie zwiedzić tego pięknego obiektu oraz 
nie zapoznać się z jego historią i sylwetką jego 
właściciela – wielkiego naftowca, społecznika 
i patryioty. O Władysławie Długoszu i jego pa-
łacu opowiedział kol. Andrzej Drzymała. 

W swoim referacie przedstawił również 
sylwetki innych wybitnych naftowców ściśle 

Uczestnicy spotkania. Fot. K. Korona Uczestnicy spotkania. Fot. K. Korona

Stanisław Mitoraj przedstawia reportaż ze swojej wyprawy do 
Rosji. Fot. K. Korona

skich, wycieczek, konkursów oraz konferencji 
naukowo-technicznej, którą Oddział zorgani-
zował w tym pałacu we wrześniu. Szczegól-
ne słowa uznania skierował do wszystkich 
naszych kolegów, którzy zaangażowali się 
w pracy jako wolontariusze przy renowacji 
Mauzoleum Władysława Długosza w Sęko-
wej, oraz eksponowaniu nowych punktów 
widokowych na Szlaku Naftowym. Efekty ich 
pracy zaprezentowano uczestnikom wrześnio-
wej konferencji. 

związanych z Gorlickim Zagłębiem Naftowym. 
Zaapelował on również do uczestników spo-
tkania aby przejrzeli swoje prywatne pamiątki 
i podzielili się informacjami dotychczas nie-
znanymi dotyczącymi osiągnięć zawodowych 
gorlickich naftowców. 

Niezwykle ciekawy reportaż przedstawił kol. 
Stanisław Mitoraj ze swojej wyprawy do Rosji. 

Andrzej Drzymała

Odznaczeni Złotymi i Srebrnymi Honorowymi Odznakami SITPNiG. Fot. K. Korona
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Syberia z bliska 
od Irkucka do Datty

ODDZIAŁ 
GORLICE

Początek podróży rozpoczęliśmy 13.08. 
2012 samolotem z Warszawy przez Moskwę do 
Irkucka, skąd rozpoczęła się prawdziwa wypra-
wa po Syberii. Na początku czekały nas ciekawe 
doznania związane z przepłynięciem najgłęb-
szego jeziora świata Bajkał. W Irkucku wsiedli-
śmy na wodolot i po 12 godzinach i przepłynię-
ciu 600 km znaleźliśmy się w Nizhneangarsku 
gdzie w pobliżu rozbiliśmy obozowisko. Naszym 
głównym transportem były pociągi, dlatego nie 
oddalaliśmy się na większą odległość od kolei. 
Po trzech dniach obozowania wyruszyliśmy po-
ciągiem rosyjskiej kolei trasą Bajkalsko-Amurską 
„BAMA”, którą to podróż wywarła niezapomnia-

ne wrażenia. W czasie podróżowania zwiedzi-
liśmy następujące miejscowości Novaya Chara, 
Udokan, Tynda, Verkhnezeysk, Gornyy, Komso-
molsk nad Amurem, Datta, Khabarovsk. Pobyty 
w tych miejscach były bardzo ciekawe, chociaż 
krótkie, bo jedno lub dwudniowe, pozostawiły 
jednak wiele pozytywnych wrażeń. Spotkaliśmy 
się wielką serdecznością miejscowej ludności, 
która to w każdej chwili była pomocna dobrą 
radą lub też podwózką własnym transportem. 
Nasza podróż zakończyła się 3 września odlo-
tem z Khabarovska do Warszawy z przesiadka-

Trasa przejazdu z Irkucka do Datty

Datta miejscowość nad Morzem Japońskim. Fot. arch. S. Mitoraj Nad jeziorem Bajkalskim. Fot. arch. S. Mitoraj

mi w Irkucku i Moskwie. Łączna trasa podróży 
wyniosła 25 tys. km.

Zachęcał on koleżanki i kolegów do organi-
zacji podobnych wyjazdów.

Po części oficjalnej, która nieco się prze-
ciągnęła, rozpoczęło się bardziej rozrywkowe 
spotkanie towarzyskie, które trwało do późnych 
godzin wieczornych.

Andrzej Drzymała
Stanisław Mitoraj

Góry koło miejscowości Novaya Chara. Fot. arch. S. Mitoraj
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15 lat minęło… jak jeden dzień

Przytaczając sława znanej piosenki z filmu 
„Czterdziestolatek”, możemy śmiało zaśpiewać 
za Andrzejem Rosiewiczem, iż 15 lat działalno-
ści Koła SITPNiG w Rzeszowie „…minęło jak 
jeden dzień”. Uroczyste obchody tego jubile-
uszu członkowie rzeszowskiego koła wspólnie 
z zaproszonymi gośćmi obchodzili 15 listopada 
2012 roku. 

W programie jubileuszowych uroczystości 
znalazło się wspólne zwiedzanie nowego za-
kładu produkcyjnego firmy POLCEMIC II, zloka-
lizowanego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
w Rogoźnicy k/Rzeszowa. Mieliśmy okazję za-
poznać się z wdrożoną w zakładzie produkcją 
obrzeży meblowych z tworzywa ABS, nową 
technologią tzw. big roli oraz zobaczyć  nowo-
czesną linię technologiczną wytłaczania wyro-
bu, jego nadruku oraz rozcinania. Obejrzeliśmy 
też magazyn wysokiego składowania wyrobów 
gotowych, obsługiwany przez wózki systemowe 
firmy Jungheinrich, poruszające się automatycz-
nie pomiędzy wysokimi na ok. 50 m regałami 
i podnoszące wyroby na paletach na wysokość 
pięciu pięter.

Część oficjalna jubileuszowych obchodów 
odbyła się w uroczym ośrodku o romantycznie 
brzmiącej nazwie „Janiowe Wzgórze”, obejmu-
jącym hotel z restauracją i stadniną koni, gdzie 
prowadzona jest nauka jazdy w stylu „west”.  
Biorących udział w spotkaniu członków koła (50 
osób) i zaproszonych gości przywitała Kol. Gra-
żyna Jarecka, przedstawiając krótko najważniej-

szczyt pełnić;
– przez dwie kadencje (lata 2000 – 2004 

i 2004 – 2008) > Kol. Elżbieta Kluz,
– w latach 2008 – 2012 > Kol. Grażyna 

Jarecka, którą członkowie koła podczas 
zebrania sprawozdawczo – wyborczego 
w marcu 2012 r. wybrali przewodniczącą 
Zarządu na kolejną  V już kadencję (2012 
– 2016),

• w trakcie minionych 15 lat członkowie koła 
aktywnie uczestniczyli w działalności, nie 

Edward Typkowski

Grażyna Jarecka odbiera gratulacje od Bogdana Baniaka i Zbigniewa Łabuza z Tarnowa i Jurka Kosińskiego z Jarosławia. 
Fot. Edward Typkowski

Widok na salę w trakcie oficjalnej uroczystości jubileuszowej. Fot. Edward Typkowski

sze dane i fakty, składające się na historię koła, 
z której najważniejsze to:
• data 13 marca 1997 r., kiedy to z inicjaty-

wy Kol. Marka Szpunara 36 pracowników 
Zakładu Gazowniczego w Rzeszowie, bę-
dących wówczas członkami Koła SITPNiG 
w Tarnowie przy Karpackim Okręgowym 
Zakładzie Gazowniczym, powołało do życia 
Koło SITPNiG przy ZG w Rzeszowie i  wy-
brało na przewodniczącego Zarządu Koła 
pierwszej kadencji M. Szpunara, 

• w kolejnych 4-letnich kadencjach funkcję 
przewodniczącego Zarządu Koła mieli za-

tylko własnego koła, ale również Oddziału 
SITPNiG w Tarnowie oraz całego Stowarzy-
szenia, m.in. poprzez:
– uczestnictwo w konferencjach nauko-

wo-technicznych, sympozjach, targach 
branżowych, spotkaniach  gazowników,

– organizację tematycznie związanych 
z gazownictwem szkoleń i zwiedzanie 
związanych z branżą zakładów, kopalń 
i magazynów gazu oraz paliw,

– wspólne wyjazdy integracyjno-sportowe 
z formie rajdów rowerowych, wyjazdy 
na narty, piesze wędrówki po górach 
i lasach czy też udział w krajowych i za-
granicznych wycieczkach.

W trakcie uroczystego spotkania, najbar-
dziej zasłużonym członkom koła, wręczone 
zostały odznaczenia, a nowo przyjętym legi-
tymacje i odznaki członkowski. Miedzy innymi 
z rąk Kol. Bogdana Baniaka – prezesa Oddziału 
SITPNiG w Tarnowie i Kol. Leszka Kozioła – wi-
ceprezesa Srebrną Odznakę Honorową SITPNiG 
otrzymał Kol. Dawid Nieć. Biorący udział w uro-
czystości członkowie rzeszowskiego koła otrzy-
mali pamiątkowe srebrne monety kolekcjoner-
skie z podobizną Ignacego Łukasiewicza. 

W naszym święcie mieliśmy zaszczyt go-
ścić zaproszonych członków Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Tarnowie, wśród których, oprócz 
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Spotkanie emerytów naftowców w Gorlicach – 14.11.2012
Na stałe do kalendarza spotkań naftowców 

z ziemi gorlickiej zapisało się spotkanie seniorów 
tego przemysłu z kierownictwem Ośrodka Kopalń 
Krosno oraz kierownikami kopalń, na których 
wcześniej pracowali dzisiejsi emeryci. Spotkanie 
zorganizował kierownik Ośrodka Kopalń Krosno 
z kierownikami kopalń. Z zaproszenia organiza-
torów skorzystało 90 emerytów. Gośćmi hono-
rowymi spotkani byli dyrektorzy PGNiG O/Sanok 
mgr inż. Jacek Stepek oraz mgr Ryszard Kukułka. 
Przybyli przedstawiciele związków zawodowych, 
oraz działu socjalnego z Sanoka. 

Na wstępie gości przywitał organizator 
spotkania kierownik OK.-Krosno mgr inż. Wła-
dysław Kozioł i oddał głos dyrektorowi oddziału. 
Dyrektor Jacek Stepek przedstawił się wszystkim 
uczestnikom spotkania, przyznając, że cieszy się 
bardzo z możliwości spotkania z tak szerokim 
gronem nafciarzy, a następnie złożył wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia i spełnienia najskryt-
szych marzeń. 

Po tradycyjnym obiedzie górniczym roz-
poczęły się ożywione dyskusje emerytów cie-
kawych obecnej sytuacji na ich macierzystych 

jednostkach. Dyrektorowi Jackowi Stepkowi 
przedstawiono najstarszego uczestnika spotka-
nia 90-letniego Mieczysława Pawłowskiego, 
którego kondycji może pozazdrościć niejeden 
pracownik. Wielu emerytów podkreślało, że na 
takie spotkanie z kolegami z branży czekają cały 
rok i dziękowało organizatorom, że im to umoż-
liwiono. Dyskusje przeciągnęły się do późnych 
godzin wieczornych i wszyscy obiecali sobie, że 
za rok znowu się spotkają.  

Andrzej Drzymała

Emeryci zaproszeni na doroczne spotkanie z kierownictwem zakładu Dyrekcja oddziału, przedstawiciele kopalń, związków zawodowych i działu socjalnego z Sanoka

już wymienionych powyżej, znaleźli się Janina 
Dziędziel-Gostek, Józef Katra i Zbigniew Łabuz 
oraz przewodniczący Kół SITPNiG z: Tarnowa – 
Grzegorz Adamczyk, Lublina – Tomasz Życzyński 
i Andrzej Jewulski, Sandomierza – Andrzej Fu-
dala, Kielc – Marcin Sykulski i  Jarosławia – Jerzy 
Kosiński. Z okazji naszego święta wymienieni 

złożyli na ręce Kol. Grażyny Jareckiej okoliczno-
ściowe dyplomy, listy gratulacyjne, drobne upo-
minki i kolorowe kwiaty. 

Jubileuszowe obchody zakończyła wspólna 
uroczysta kolacja, w trakcie której raczyliśmy się 
smakowitymi i wspaniale podanymi daniami, 
które przygotował nam personel „Janiowego 

Wzgórza”, wspominaliśmy udane minione lata 
działalności koła oraz snuliśmy dalsze plany na 
kolejne, co najmniej 15 lat.

Edward Typkowski
Członek Koła SITPNiG w Rzeszowie

Zwiedzamy halę produkcyjna POLCEMIC. Fot. Edward Typkowski
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28 listopada – w momencie gdy 
polski przemysł chemiczny znajduje 
się w przededniu wielkich wydarzeń, 
a także wielkich rynkowych wyzwań 
– odbyło się Polskie Forum Chemicz-
ne z udziałem ministra Skarbu Miko-
łaja Budzanowskiego zorganizowane 
przez Executive Club. 

Wielkie wyzwania przed polską wielką chemią

stała uzupełniona krótką prezentacją mecha-
nizmu wspierania ambitnych i strategicznych 
projektów, ale opartych o realia rynkowe pod 
hasłem „Inwestycje polskie”. Jak argumentował 
minister, te dwa elementy mają z jednej strony 
pozwolić firmom chemicznych obniżyć koszty, 
z drugiej zaś być impulsem do rozwoju inno-
wacyjności.

Wojciech Słowiński – Partner PwC Polska – 
przedstawił sytuację branży chemicznej w kon-
tekście ekonomicznym, a zwłaszcza wpływ na 
obniżkę kosztów sektora rewolucji gazu łupko-
wego w USA. Słowiński wskazał zwłaszcza na 
globalne implikacje tego zjawiska. Konferen-
cję uzupełniły case studies, w trakcie których 
uczestnicy mogli zapoznać się m.in. ze szczegó-
łami ostatniej emisji obligacji CIECH przedsta-
wione przez Bartłomieja Dmitruka – dyrektora 
zarządzającego Departamentu Bankowości In-
westycyjnej i Korporacyjnej Espirito Santo In-
vestment Bank, a także strategią inwestycyjną 
PERN zaprezentowaną przez prezesa spółki 
Marcina Moskalewicza z interesującym wąt-
kiem objęcia sektora chemicznego pakietem 

Panel I Przyszłość polskiego przemysłu chemicznego. Fot. arch. Executive Club

Było o czym rozmawiać i czego posłuchać. 
Konferencja pokazała w szerszym kontekście 
wyzwania rynkowe, przed jakimi stanął pol-
ski przemysł chemiczny. I nie chodzi tu tylko 
o nadchodzące połączenie pomiędzy Azotami 
Puławy i Tarnów, ale o to jakiego rodzaju za-
grożenia są związane z ekspansją koncernów 
rosyjskich mających dostęp do dużo tańszego 
surowca, a jednocześnie oferującego podobną 
gamę produktową. Witold Szczypiński – wice-
prezes Zarządu Azotów Tarnów w wyczerpują-
cy sposób przedstawił to zagadnienie widziane 
z perspektywy kierownictwa spółki.

produktów przy rozbudowie terminala nafto-
wego w Gdańsku.

Na tym tle bardzo ciekawie zaprezento-
wali się przedstawiciele międzynarodowych 
potentatów chemicznych: Dirk Elvermann 
– prezes Zarządu BASF Polska i Robert Stan-
kiewicz – prezes Zarządu, dyrektor generalny 
Dow Polska, którzy pokazali, jak przez strate-
gię wzmacniania innowacyjności budują swoją 
pozycję strategiczną na długie lata. Nacisk na 
ten element – a nie konkurowanie w segmen-
cie podstawowych niskomarżowych produktów 
– pozwala im patrzeć na rozszerzanie rynku 
z optymizmem, a nie z obawami. Interesującym 
dopełnieniem było uczestnictwo przedstawicie-
la grupy Lotos, w osobie dyrektora ds. Rozwoju 

Głównym punktem programu była 
wizja optymalizacji kosztów poprzez wejście 
w segment poszukiwań gazu łupkowego 
i energetyki, jaką przedstawił minister Skarbu 
Państwa Mikołaj Budzanowski. Wizja ta zo-

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski
Fot. arch. Executive Club

Beata Radomska prezes Executive Club. Fot. arch. Executive Club

Panel II. Przemysł chemiczny w dobie globalizacji. Fot. arch. Executive Club
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Technologii Wojciecha Blewa, jako podmiotu, 
który w ramach dywersyfikacji działalności 
zbudował instalację do produkcji frakcji ksyle-
nowej – cennego półproduktu dla spółek pe-
trochemicznych. Ponadto uwagę uczestników 
przyciągnęły opinie reprezentantów organizacji 
branżowych, firm chemicznych średniej wielko-
ści, np. Jarosława Michniuka – prezesa Zarzą-
du Selena FM, a także firm współpracujących 
z koncernami chemicznymi, którzy pokazali, 
w jaki sposób znajdują swoją niszę rynkową, 
a także w jaki sposób specjalizacja daje im 
przewagę nad innymi w dziedzinach, w których 
czują się absolutnymi ekspertami. 

Przedstawiciele sektora finansowego, 
ubezpieczeniowego i prawnicy (Maciej Wo-
lański – dyrektor zarządzający, dyrektor De-
partamentu Global Finance Societe Generale 
Corporate & Investment Banking, mec. Paweł 

Grześkowiak – partner, adwokat Gide Loyrette 
Nouel, Dariusz Tokarczuk – partner zarządzają-
cy, radca prawny Gide Loyrette Nouel, Leszek 
Niedałtowski – wiceprezes Zarządu STBU Bro-
kerzy Ubezpieczeniowi) wskazywali na pakiet 
zagadnień związanych z finansowaniem inwe-
stycji w branży chemicznej, wpływ obecnego 
prawodawstwa oraz ryzyka związane zarówno 
z częścią inwestycyjną, jak i bieżącym prowa-
dzeniem biznesu.

Główne przesłanie konferencji napawa 
optymizmem – według ekspertów branża 
chemiczna ma szansę być jednym z motorów 
polskiej gospodarki, który będzie silnym wspar-
ciem dla innych sektorów przemysłu.

źródło Executive Club

Panel III. Nauka a przemysł chemiczny. Fot. arch. Executive Club

Ogólnopolskie Forum Chemiczne Executive Club. Fot. arch. Executive Club

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski oraz Wojciech Słowiński – Partner PwC Polska. Fot. arch. Executive Club



12(176)/2012
grudzień

46

28 listopada br. w Hotelu Shera-
ton w Warszawie odbyła się konferen-
cja TRÓJPAK ENERGETYCZNY 
– Pakiet nowych ustaw energetycz-
nych – kluczowe zmiany i ich wpływ 
na działalność przedsiębiorstw ener-
getycznych, poświęcona pakietowi 
trzech ustaw, mające zastąpić prawo 
energetyczne z 1997 roku. 

Moderatorem konferencji był dr Paweł 
Grzejszczak, partner w Kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka, zaś w roli ekspertów wy-
stąpili: Andrzej Czerwiński, poseł na Sejm RP 
i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. 
Energetyki, a także przedstawiciele Ministerstwa 
Gospodarki: Tomasz Dąbrowski, dyrektor Depar-
tamentu Energetyki, Janusz Pilitowski, dyrektor 
Departamentu Energii Odnawialnej oraz Mag-
dalena Pieńkowska, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Rozwoju Gospodarki.

Początek obrad otworzyło wystąpienie po-
sła Andrzeja Czerwińskiego, który skoncentro-
wał się na aktualnym stanie prac nad trzema 
ustawami, w kontekście opóźnień ich wpro-
wadzenia względem wcześniejszych deklaracji. 
Problem jest o tyle istotny, że jak zwracano 
uwagę, Polsce grożą sankcje ze strony Komisji 
Europejskiej za opóźnienia we wprowadzaniu 

dyrektywy elektroenergetycznej i dotyczącej 
odnawialnych źródeł energii. Nie bez znacze-
nia był również problem rozbieżności pomiędzy 
resortami Gospodarki, Skarbu Państwa i Finan-
sów, a także faktyczne wstrzymanie prac nad 
poselskim projektem zmiany ustawy Prawo 
Energetyczne, celem których było zapewnienie 
przyspieszenia pełnej implementacji tzw. III Pa-
kietu Energetycznego.

Kolejne wystąpienie miał Tomasz Dąbrow-
ski. Zaprezentował on uczestnikom najnowsze 
rozwiązania w ramach projektu ustawy Prawo 
Energetyczne. Na wstępie streścił on przebieg 
prac nad projektem, począwszy od 2011 roku, 
po czym podjął najważniejsze zagadnienia 
związane z nowym prawem, m.in. kształt re-
gulacji prokonsumenckich, czy ułatwienia dla 
przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia był również 
temat uporządkowania działalności w energety-
ce i nowe obszary regulacji. W drugiej części 
wystąpienia dyrektor Dąbrowski skoncentro-
wał się na szczególnie aktualnych problemach 
związanych z nowym prawem, m.in. przyzna-
nie OSP prawa do posiadania jednostek mocy 
interwencyjnej, wprowadzenie sądownictwa 
polubownego dla rozstrzygania sporów z za-
kresu energetyki, okres ważności świadectw po-
chodzenia z kogeneracji, czy kwestia wdrożenia 
inteligentnego opomiarowania do 2020 roku. 
Zastanawiano się również nad potrzebą istnie-
nia Operatora Informacji Pomiarowych, a także 

ramami prawnymi obowiązku upublicznienia 
obrotu energią elektryczną, czy też certyfikatu 
niezależności operatorskiej. Istotną była również 
kwestia pokrywania przez operatorów kosztów 
przedsiębiorstw energetycznych w sytuacjach 
zagrożenia dostaw energii.

Po krótkiej przerwie głos zabrała Mag-
dalena Pieńkowska, która zajęła się prawem 
gazowym. W pierwszej części swojego wystą-
pienia wskazała przyczyny wyodrębnienia i cel 
regulacji oraz przypomniała harmonogram prac 
nad projektem ustawy. Następnie zaprezento-
wała najbardziej dyskusyjne kwestie uzgodnień 
i konsultacji, takie jak definicja gazu ziemne-
go, koncesja na jego sprzedaż, system bez-
pieczeństwa dostaw gazu ziemnego, kwestia 
sprzedaży awaryjnej i odbiorcy wrażliwego, czy 
metodologia ustalania cen dla odbiorców. Po 
tym wprowadzeniu możliwe było przedstawie-
nie kluczowych rozwiązań w ramach nowego 
prawa gazowego m.in. obowiązki koncesyjne, 
prawa i obowiązki sprzedawców, zakres dzia-
łalności operatorów, czy sposób przyłączania do 
sieci. Ważnym tematem dla uczestników były 
również regulacje dotyczące odbiorców i bez-
pieczeństwo dostaw gazu ziemnego. Koniec 
wystąpienia dyrektor Pieńkowskiej poświęcony 
był liberalizacji rynku gazu ziemnego.

Ostatni panel dotyczył ustawy o odnawial-
nych źródłach energii, w którym wypowiadał 
się Janusz Pilitowski. Wśród zagadnień, które 

Konferencja TRÓJPAK ENERGETYCZNY – Pakiet nowych 
ustaw energetycznych – kluczowe zmiany i ich wpływ 
na działalność przedsiębiorstw energetycznych

Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB
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w szczególności wymagały wyjaśnienia znala-
zły się ograniczenie okresu wsparcia i gwarancji 
zakupu energii z OZE do 15 lat, brak walory-
zacji opłaty zastępczej, czy wysokość współ-
czynników korekcyjnych dla poszczególnych 
rodzajów energii. Nie bez znaczenia był też 
temat sprzedaży energii pochodzącej z OZE po 
cenach rynkowych nielimitowanych (bez utraty 
prawa do świadectw pochodzenia) i ograni-
czenie wsparcia dla współspalania. Ważne, 
z punktu widzenia podjętego tematu były też 
nowe mechanizmy, przewidziane w ustawie, 
jak mechanizm przeciwdziałania powstaniu 
nadpodaży świadectw pochodzenia, ochrona 
praw nabytych, system wsparcia w odniesieniu 
do modernizowanych instalacji, czy opłata OZE 
i jej rola w systemie wsparcia mikroinstalacji 
i małych instalacji.

Interesująca dyskusja i liczne pytania z sali 
świadczą o dużym zainteresowaniu poruszony-
mi tematami i wskazują, że problematyka no-
wych ustaw energetycznych, choć już wyraźnie 
zarysowana i zbliżająca się do implementacji 
w system prawny Polski, będzie aktualna. Stąd 
zostanie ona również podejęta na zbliżającej 
się, XIII edycji Ogólnopolskiego Kongresu Ener-
getyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która 
obędzie się w dniach 27-28 lutego 2013 roku, 
tradycyjnie w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą.

Europejskie Centrum Biznesu główny or-
ganizator konferencji pragnie szczególnie po-
dziękować posłowi Andrzejowi Czerwińskiemu, 
dyrektorowi Tomaszowi Dąbrowskiemu, dyrek-
tor Magdalenie Pieńkowskiej oraz dyrektorowi 
Januszowi Pilitowskiemu z Ministerstwa Go-
spodarki za rzetelne zaprezentowanie tematu 

uczestnikom konferencji, a także mecenasowi 
Pawłowi Grzejszczakowi z Kancelarii Domański 
Zakrzewski Palinka, za zaangażowanie i wkład 
merytoryczny. 

Podziękowania należą się również patro-
nom medialnym Centrum Informacji o Rynku 
Energii CIRE.PL, „Wiadomościom Naftowym 
i Gazowniczym”, „Miesięcznikowi Nowa Ener-
gia”, wydawnictwu Inżynieria, właścicielowi 
portalu inzynieria.com i magazynu Paliwa 
i Energetyka, portalowi GRAMwZIELONE.pl, 
Serwisom branżowym elektroinzynieria.pl, ener-
getykacieplna.pl i srodowisko.pl, czasopismu 
„Smart Grids” Polska i portalowi REO.pl. 

Tomasz Sieduszewski
Europejskie Centrum Biznesu
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Nakładem Grupy LOTOS SA 
ukazała się książka pt. „Ludzie. 
Pasje. Innowacje. Historia Grupy 
Kapitałowej LOTOS”. Autorem 
tekstu jest Andrzej Zybała, a całość 
redagował zespół w składzie: Mał-
gorzata Szymków, Robert Stępniak, 
Bogusław Posmyk, Justyna Woźniak, 
Krzysztof Kopeć, Mirosław Białoś 
i Krzysztof Grabowski.

W przesłaniu podanym na stronie redak-
cyjnej autor zamieszcza dedykację następu-
jącej treści: „Książka jest dedykowana Pra-
cownikom, którzy przyczynili się 
do budowy i rozwoju 
Grupy Kapitałowej 
LOTOS”. Tytuł książki 
sugeruje, że dotyczy 
ona historii Grupy LO-
TOS, ale bliższe spojrze-
nie orientuje czytelnika, 
iż książka ta obejmuje 
przede wszystkim 40-let-
nią historię głównego 
trzonu tej Grupy Kapitało-
wej tj. Rafinerii Gdańskiej. 
Pan Marek P. Sokołowski 
– zapewne promotor tej cie-
kawie zredagowanej książki 
– na tylnej stronie okładki pi-
sze: „Książka poświęcona jest 
jednemu z ważniejszych przed-
sięwzięć gospodarczych zreali-
zowanych w powojennej Polsce. 
W połowie lat 70. XX wieku na 
polach wsi Płonia Mała powstały 
Gdańskie Zakłady Rafineryjne. Był 
to – jak na owe czasy – zakład 
niezwykle nowoczesny, budowany 
z wykorzystaniem najlepszych świa-
towych technik i technologii. Wzmoc-
nił on potencjał ekonomiczny kraju, 
a także jego bezpieczeństwo energe-
tyczne. Dzięki gdańskiej rafinerii Polska 
postawiła ważny krok na do drodze do 
cywilizacyjnej modernizacji”… Nato-
miast dr inż. Ludwik Kossowicz – recen-
zent książki – napisał: „Budowa Rafinerii 
Gdańskiej to przedsięwzięcie strategiczne 
z punktu widzenia życia ekonomicznego, 
a właściwie cywilizacyjnego naszego pań-
stwa, a szerzej rzecz biorąc także całej środ-

kowej Europy. Książka dobrze odzwierciedla 
realia lat 70., opisując czas i warunki, w ja-
kich rodziła się koncepcja budowy rafinerii… 
Prawie 40 lat później następcy budowniczych 
Rafinerii Gdańskiej zrealizowali Program 10+. 
Niemal podwaja on moce produkcyjne rafinerii 
i precyzyjnie zaspokaja zapotrzebowanie na-
szego państwa na paliwa naftowe”… 

Bogata treść książki opatrzona wstępem 
i zakończeniem, została przekazana w 5 roz-
działach zilustrowanych ciekawym zestawem 
fotogtafii. Ponadto zmieszczono: wykaz 
zespołów kierowni-

Interesująca książka z historii polskiego przemysłu naftowego
czych rafinerii w latach 1972 – 2012, kalenda-
rium, słownik, przypisy (spis literatury – 453 
pozycji) oraz indeks osób. Książka stanowi 
ważny przyczynek do historii polskiego prze-
mysłu naftowego.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG



Barbórka w Sanoku w 160. rocznicę 
odkrycia Ignacego Łukasiewicza

– Spotkaliśmy się w 160. rocznicę odkry
cia Ignacego Łukasiewicza, które w tamtych 
czasach całkowicie od mieniło życie tego regio
nu. Dzisiaj, dzięki nowoczesnym technologiom, 
górnicynaftowcy wracają w Kar paty. Warto 
wytrwać przy wyzna czonych kierunkach. Życzę 
wam udanych wierceń – mówiła do górników 
i naftowców, świętując doroczną Barbórkę 
w Sanoku, wicewojewoda podkarpacki Alicja 
Wosik, pochodząca ze Śląska.

Barbara czuwa
Słowa te, tchnące optymizmem, były po

trzebne sanockim górnikom i naftowcom, 
bowiem mijający 2012 rok był dla nich dosyć 
ciężki. Przekroczyli plan wydobycia na 2012 
rok i przeżyli zmiany wynikające z prowadzonej 
przez centralę PGNiG restruktury zacji. Zapewne 
patronka – święta Barbara – czuwała nad swo
imi podopiecznymi.

Fakt, że mijający rok był ciężki potwierdził Ja
cek Stepek, dyrektor sanockiego oddziału PGNiG 
zaznaczając że napięte plany wydobywcze i za
dania inwestycyjne realizowane były w trakcie 
przeprowadzanych działań restrukturyzacyjnych.

Byli z nami
W uroczystościach barbórkowych w Sanoku 

uczestniczyli między innymi: Elżbieta Łukacijew
ska – europosłanka, Alicja Wosik – wicewo
jewoda, Sławomir Miklicz – członek zarządu 
województwa, Zdzisław Stopczyk – komendant 

policji, Bogdan Kuliga – wojewódzki komendant 
Państwowej Straży Pożarnej, Sebastian Niżnik – 
starosta, Woj ciech Blecharczyk – burmistrz Sa
noka, Graży na PiotrowskaOliwa – prezes Spółki 
PGNiG, Zbigniew Ząbkiewicz –dyrektor Oddziału 
Geologii i Eksploatacji PGNiG, Waldemar Wójcik 
– wiceprezes Spółki POGC Libya, Mieczysław Ka
wecki – se kretarz Rady Nadzorczej PGNiG.

W uznaniu zasług
W czasie uroczystości barbórkowych przy

znano odznaczenia i wyróżnienia. 
Postanowieniem prezydenta RP Złoty Krzyż 

Zasługi otrzymał Mieczysław Kawecki, Złoty 
Medal za Długoletnią Służbę: Józef Halejcio, Jan 
Kafel, Władysław Krzysik, Teresa Macnar, Jan Mo
ryc, Stanisław Polański, Czesław Przystarz, Anna 
Świerkot i Danuta Wojtowicz. Srebrnym Medalem 
za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Dorota 
Domańska, Barbara Joachimiak i Marek Hanus. 

W uznaniu zasług dla rozwoju górnictwa 
naftowego minister Gospodarki nadał pracow
nikom sanockiego oddziału PGNiG odznaki 
honorowe Zasłużony dla Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego. Otrzymali je: Czesław Cecuła, 
Jan Chłopik, Janusz de Lorme, Józef Fąfera, Ry
szard Gładysz, Witold Guzik, Wojciech Kaczor, 
Marian Kremski, Tadeusz Kozimor, Ewa Król, Ry
szard Makara i Zbigniew Szmyd. 

Odznaki Zasłużony dla Polskiej Geologii 
wręczono: Elżbiecie Bury, Tomaszowi Gawliko
wi oraz Wojciechowi Mercikowi. Prezes PGNiG 

nadał 21 pracownikom sanockiego oddziału 
odznaki Zasłużony dla Górnictwa Naftowe
go i Gazownictwa. Honorową Szpadę Dozoru 
Górni czego otrzymali: Marian Gawron, Adam 
Hoszowski, Jan Niemczyk i Jan Szybist.

Górnicza szansa Sanoka
O górniczej szansie miasta mówił burmistrz 

Sanoka, dr Wojciech Blecharczyk:
– Przyglądamy się działaniom restruktury

zacyjnym w sanockim oddziale PGNiG. Sanok 
wierzy w górniczą szansę tego miasta. Szkoda, 
że w wyniku cięć ekonomicznych zniknął z pla
nów projekt Centrum Logistycznego PGNiG. To 
był świetny pomysł, dający szansę rozwojowi 
polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. 

Zbigniew Ząbkiewicz, dyrektor Oddziału 
Geologii i Eksploatacji PGNiG, zaakcentował gaz 
z łupków jako wyzwanie przyszłości.

– Walka o utrzymanie wydobycia na obec
nym poziomie to zbyt mało. Konieczne jest 
zintensyfikowanie prac poszukiwawczych przy 
wykorzystaniu najnowszych technik i techno
logii do badania głębokich struktur karpackich. 
Wyzwaniem jest gaz z łupków – podkreślił.

Grażyna PiotrowskaOliwa – prezes za
rządu PGNiG obiecała, że po przedstawieniu 
projektu, którego realizacja pozwoli zwiększyć 
wydobycie, znajdą się pieniądze.

– Pokazaliście, że potraficie. Wy musicie 
zająć się wydobyciem, tego od was oczekuję – 
stwierdziła. 

Aktorzy dla górników
Niespodzianką dla górników w dniu ich 

święta był świetny występ kabaretu „Tercet czyli 
Kwar tet”. Można było podziwiać na żywo zna
nych polskich aktorów: Hannę Śleszyńską, Pio
tra Gąsowskiego, Roberta Rozmusa i Wojciecha 
Kaletę. Górniczy obiad przy gotowała restauracja 
„Szelców” w Lesku. 

Był szampan, życzenia, wiele ciepłych słów 
i… optymistyczne spojrzenie w przyszłość 
mimo restrukturyzacji, czy cięć ekonomicznych. 
Myśląc o nadchodzącym Nowym 2013 Roku 
powtarzano słowa wicewojewody Alicji Wosik: 
„Udanych wierceń”.

Redakcja WNiG

Górnicza Orkiestra Dęta prowadzi Barbórkowy pochód 
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Górniczą szpadę otrzymuje Marian Gawron. Fot. arch. PGNiG SA Oddział w Sanoku




