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Szanowni Czytelnicy
W  tym  wprowadzeniu  chciałbym  zwrócić 

uwagę na jedno wydarzenie jakie miało miejsce 
w najbliższym sąsiedztwie naszej redakcji, (ok. 
5 km od niej).  Informacja  ta praktycznie obie-
gła wszystkie  serwisy  informacyjne  i  dotyczy-
ła  niewielkiej  erupcji  gazu  ziemnego  i  solanki 
(płynu złożowego) i ropy naftowej, która miała 
miejsce 20 kwietnia. Wydarzenie  to wystąpiło 
w  Sękowej,  w  miejscu,  w  którym  od  drugiej 
połowy XVIII, aż do końca XX wieku było eks-
ploatowane złoże ropy naftowej Siary-Sękowa-
-Ropica Górna. Jak można było się dowiedzieć 
z informacji podawanych przez media wypływ 
mediów złożowych nastapił ze zlikwidowanego 
w 1995 r. odwiertu Franciszek 1. Sam odwiert 
został odwiercony pod koniec XIX w. Dla zain-
teresowanch dodam, że złoże, o którym zrobiło 
się  tak  głośno  występuje  w  północnej  części 
jednostki  (płaszczowiny)  magurskiej,  w  Kar-
patach  i  ciągnie  się  od miejscowości  Siary  na 
W do miejscowości Ropica Górna na SE. Skałą 
zbiornikową  dla  tego  złoża  są  górnokredowe 
piaskowce warstw inoceramowych. Piaskowce 
te  są  mocno  spękane,  co  jest  wynikiem  pro-
cesów  tektonicznych    zachodzących  w  czasie 
nasuwania  się  jednostki  magurskiej  na  niżej-
ległe  jednostki  dukielską  i  śląską.  Piaskowce 
wraz z łupkami je przedzielającymi i młodszymi 
łupkami pstrymi – eocenu (które stanowią tzw. 
uszczelnienie dla złoża) tworzą złożoną i mocno 
zaburzoną tektonicznie strukturę zwaną fałdem 
Męciny Wielkiej- Szymbarku. Dodatkowo same 
piaskowce  inoceramowe  tworzą  niskoampli-
tudowe  fałdy  widoczne  w  wielu  miejscach 
na  powierzchni.  Złoże  pocięte  jest  systemem 
stromych  nasunięć  wewnętrznych  oraz  usko-
kami  zrzutowymi  i  przesuwczymi.  Występuje 
ono  w  kilkunastu  poziomach  piaskowcowych 
na różnych głębokościach od ok. 10 m do 700 
m. Podam również, że na złożu w czasie  jego 
długiej historii wykopanych zostało ponad 400 
kopanek o różnej głębokości sięgających nawet 

100, a czasami i więcej metrów oraz ponad 300 
otworów. Szacuje się, że w obszarze tym takich 
śladów eksploatacji jest od ok. 630 do ok. 800, 
którymi w tak długim okresie wydobyto ponad 
200 tys. ton ropy. To wprowadzenie jest o tyle 
istotne,  aby  dobrze  zrozumieć  dalszą  część. 
Należy zauważyć również, że ślady  jak  i więk-
sze  wypływy  węglowodorów  na  powierzchni 
ziemi, w  tym  obszarze występowały  znacznie 
wcześniej  zanim  rozpoczęto  ich  poszukiwanie 
i  eksploatację.  Ropa  naftowa  i  rozpuszczo-
ny  w  niej  gaz  ziemny  migrowały  z  głębszych 
stref  systemem  spękań,  nasunięć  i  natrafiając 
na  tzw.  pułapkę  były  w  niej  akumulowane 
(w  piaskowcach  inoceramowych,  izolowanych 
łupkami).  Tam  gdzie  nie  natrafiła  na  pułapkę 
wydostawała się na powierzchnię w formie sa-
mowypływu. Kopanki oraz odwiercone otwory  
najczęściej  przewiercały  niewielkie  pułapki, 
w których przez miliony lat zgromadziły się wę-
glowodory nieraz o wysokich ciśnieniach i spo-
rych  zasobach  (np. 100-120ton/dobę*).  Proces 
migracji jest procesem ciągłym i nie można go 
zatrzymać.  Do  takiej  właśnie  sytuacji  doszło 
w Sękowej. 
Pod  koniec  eksploatacji  złoża  otworem 

Franciszek 1 – zarówno skończyła się ropa jak 
i spadło cisnienie złożowe, a w złożu pozostała 
jedynie  solanka  –  otwór  zlikwidowano meto-
dami  górniczymi  zapewniającymi maksymalne 
bezpieczeństwo. Wcześniej  kopanki po prostu 
były zasypywane nie dbając o to, że złoże może 
stopniowo  się  odbudowywać  i  w  miejscu, 
w  którym  była  kopanka  pojawi  się  ponownie 
ropa czy gaz. Ale tak jak wspomniałem ten pro-
ces trwa długo i nie można przewidzieć, gdzie 
dojdzie do odbudowania ciśnienia złożowego.  
Sprzyja mu  zarówno  budowa  geologiczna  jak 
i fakt, że z biegiem czasu wytworzona na skutek 
eksploatacji złoża lokalna depresja w obszarze 
zdrenowanym  przez  odwierty,  jest  stopniowa 
zmniejszana  na  skutek  powolnego  dopływu 
płynów  złożowych  ze  słabiej  sczerpanych  ob-
szarów peryferyjnych. Migrujące media  złożo-
we mogą  znaleźć  ujście  np. w mniej  znanych 
miejscach, które są porośnięte lasem, gdzie na 
powierzchnię  wydobywa  się  niewielka  ilość 
ropy, czy gazu ziemnego. Mogą również w in-
nych  przypadkach  przenikać  przez  uszczelnie-
nie  w  zlikwidowanych  wcześniej  odwiertach, 
którego wytrzymałość z upływem czasu może 

ulegać zmniejszeniu, np. różne postacie korozji. 
Wzrastające w  złożu  ciśnienie może  powodo-
wać  przenikanie  płynów  poprzez  najsłabsze 
w  konstrukcji  odwiertu  miejsca  i  gwałtownie 
pojawiać się na powierzchni ziemi. Może zatem 
należało  by  zastanowić  się,  czy  można  tego 
typu zjawiska kontrolować, a jeśli tak, to czy nie 
pozostawiać na  likwidowanych  złożach otwo-
rów kontrolnych (obserwacyjnych), a w sytuacji 
gdyby dochodziło do wzrostu ciśnienia w zło-
żu  prowadzić  okresową  eksploatację,  podob-
nie  jak  to  jest  np.  w  Stanach  Zjednoczonych. 
Zagadnienie  to,  choć  wielokrotnie  poruszane 
w różnych gremiach wymaga całościowego po-
dejścia,  począwszy od odpowiednich  zapisów 
w Prawie Geologicznym i Górniczym do pełnej 
techniczno-górniczej  jego  strony  i  jak  się  wy-
daje po opisanym wydarzeniu powinno zostać 
uregulowane.

* P. Karnkowski, 1993. Złoża Gazu Ziemnego 
i ropy naftowej w Polsce Karpaty i zapadlisko 
przedkarpackie. T.2.
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Wykorzystanie wykresów entalpia - entropia 
do obliczeń inżynierskich w gazownictwie

Andrzej Barczyński Paweł Barczyński

Use of graphs to enthalpy - 
entropy engineering calculations 
in gas industry

Abstract
The  article  discusses  the  possibilities  of 

using enthalpy - entropy graphs for engineering 
calculations in the gas industry. It is intended for 
technical staff  involved  in  the design and con-
struction  and  operation  of  gas  facilities  (com-
pressor stations, reduction stations, installations 
using potential energy contained in compressed 
gas).  Thanks  to  these  graphs,  you  can  easily 
determine,  for  example,  the  amount  of  heat 
(technological heat) to be fed to the gas stream 
to heat it or cool down from the temperature t1 
to t2,  determine  the  power  of  the  compressor 
installed on  the gas  compressor  station,  turbi-
ne power obtained as a result of gas expansion 
[8,9], parameters of pressure regulator, such as: 
gas temperature behind the reducer, the lowest 
temperature that can appear in the pressure re-
gulator, etc. 

Streszczenie
W artykule omówiono możliwości zastoso-

wania wykresów  entalpia  –  entropia  do  obli-
czeń  inżynierskich w branży gazowniczej.  Jest 
on przeznaczony dla  kadry  technicznej  zajmu-
jącej się projektowaniem i budową oraz eksplo-
atacją obiektów gazowniczych (tłocznie, stacje 
redukcyjne,  instalacje  wykorzystujące  energię 
potencjalną zawartą w sprężonym gazie). Dzię-
ki tym wykresom można w sposób prosty wy-
znaczyć np. ilość ciepła (ciepło technologiczne), 
jaką  należy  doprowadzić  do  strumienia  gazu, 
aby go podgrzać lub ochłodzić od temperatury 
t1 do t2, określić moc sprężarki  zainstalowanej 
na  tłoczni gazu, moc  turbiny uzyskana w wy-
niku  rozprężenia  gazu  [8,9],  parametry  pracy 
reduktora  takie  jak:  temperatura  gazu  za  re-

duktorem, najniższa temperatura jaka może się 
pojawić w reduktorze itp.

1. Uwagi wstępne
W praktyce inżynierskiej często zachodzi ko-

nieczność  wykonywania  obliczeń  niezbędnych 
np.  do  doboru  urządzenia,  przeprowadzenia 
analizy technicznej, w celu określenia możliwo-
ści spełnienia założonych parametrów projekto-
wanej inwestycji. 
W gazownictwie bardzo pomocnym narzę-

dziem dla  różnego  rodzaju obliczeń mogą być 
wykresy entalpia - entropia (i-s) sporządzone dla 
danego gazu  ziemnego.  Ze względu na  to,  że 
gaz ziemny może mieć różny skład w zależności 
od pochodzenia (gaz ziemny wysokometanowy 

lub zaazotowany), to dla każdego gazu o okre-
ślonym składzie chemicznym należy wyznaczyć 
odpowiedni wykres entalpia-entropia w funkcji 
ciśnienia i temperatury (wykres dla gazu rzeczy-
wistego wymaga zastosowania specjalistyczne-
go oprogramowania).
W  Polsce  są  trzy  systemy  rozprowadzania 

gazu ziemnego [12,13]:
• wysokometanowy grupy E
•  zaazotowany grupy Ls
• zaazotowany grupy Lw
Przykładowy  skład  poszczególnych  rodza-

jów gazów podano w tab. 1.
W związku z tym, że gazy ziemne poszcze-

gólnych grup, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami [1,2,3] mieszczą się w pewnych granicach 
tolerancji  (wahania  liczby  Wobbego),  to    do 
obliczeń  inżynierskich  wystarczy  posiadać  trzy 
wykresy i-s (wykres dla gazu ziemnego grupy E, 
Lw  i  Ls). W niniejszym artykule przedstawiono 
przykładowe  obliczenia  inżynierskie  tylko  dla 
gazu ziemnego wysokometanowego o  składzie 
chemicznym podanym w tab.1.

2. Energia strumienia gazu 
przepływającego przez rurociąg 
(gazociąg, instalacja gazowa) 
Pomijając  energię  kinetyczną  i  potencjalną 

(energie  te można nie  uwzględniać w oblicze-
niach, jeżeli prędkość gazu jest mniejsza od 40 
m/s i rurociąg znajduje się  na wysokości mniej-
szej od 50 m), energia strumienia gazu Eg prze-

Składnik gazu ziemnego Grupa E
% obj.

Grupa Lw
% obj.

Grupa Ls
% obj.

CH4 94,67 0,7722 0,7036
C2H6 1,294 0,00852 0,00975
C3H8 0,176 0,00056 0,00048
C4H10 0,067 0,00006 0,00012
CnHm 0,040 0,0001 0,00012
CO2 0,001 0,00526 0,00233
N2 3,751 0,2133 0,2836

Tab.1 Przykładowy skład gazów ziemnych rozprowadzanych siecią dystrybucyjną

Rys.1. Model przepływającego strumienia gazu przez rurociąg
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pływającego  („przetłoczonego”)  na  drodze  „s” 
przez rurociąg wynosi [4]:

Eg = U + Lp1-2

gdzie:
Lp1-2 – praca przetłoczenia na drodze s
U – energia wewnętrzna gazu

Lp1-2  = F • s = A • p • w • t = 
= V • p • t = m • p • t = m • v • p

przy czym:
F – siła
s  –  droga  na  której  gaz  zostanie  przesunięty 
w rurociągu 
V  –  strumień  objętościowy  przepływającego 
gazu przez rurociąg
t – czas
v – objętość właściwa gazu
m – masa gazu
m  –  masowy  strumień  przepływającego  gazu 
przez rurociąg 
V = A • w  (z prawa ciągłości przepływu gazu)
oraz

U = m • u 
stąd:

Eg = m • u + m • v • p = 
= m (u + v • p) = m • i

Wniosek:
Z powyższej zależności wynika, że dla ob-

liczeń inżynierskich można przyjąć, że przepły-
wający przez rurociąg gaz ma energię równą 
entalpii.

3. Wykres entalpia - entropia
Na rys. 2 przestawiono wykres entalpia-en-

tropia dla przykładowego gazu wysokometano-
wego grupy E, który został opracowany przy za-
stosowaniu specjalistycznego oprogramowania.

Uwaga:  W  gazownictwie  ciśnienie  przyjmuje 
się  jako  manometryczne  (nadciśnienie),  nato-
miast  we  wszelkich  obliczeniach  termodyna-
micznych ciśnienie przyjmuje się jako absolutne.

4. Przykłady obliczeń inżynierskich 
przy zastosowaniu wykresu 
entalpia-entropia [5,6,10]
a) Przemiana izobaryczne (podgrzew tech-

nologiczny gazu w wymienniku ciepła)
  Na  rys.  3  przedstawiono  schematycznie 
proces podgrzewania gazu o ciśnieniu p od 
temperatury t1 do temperatury t2

Zadanie 1:
Wyznacz ilość ciepła Eg  jaką należy dopro-

wadzić do strumienia gazu, aby go podgrzać od 
temperatury t1 do t2 oraz jaki stanowi to promil 
energii strumienia gazu przepływającego przez 
wymiennik  ciepła,  jeżeli  ciepło  spalania  gazu 
wynosi Q = 39,5 MJ/m3

Dane: 
•  rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy 
grupy E

•  Vn  = 10.000 m
3/h

• ρn  = 0,75 kg/m
3

•  p = 49 bar (nadciśnienie) - ciśnienie gazu:
• t1 = 0

0C
• t2 = 30 

0C
Z wykresu entalpia-entropia wyznaczono:

Rys. 2. Wykres entalpia-entropia w f (p,t) dla gazu ziemnego grupy E

Rys. 3. Przemiana izobaryczna na wykresie i-s

Rys. 4 Przemiana adiabatyczna (sprężanie gazu) na wy-
kresie i-s

Wyznacz ilość ciepła (ciepło technologiczne) 
jaką  należy  doprowadzić  do  strumienia  gazu, 
aby go podgrzać od temperatury t1 do t2

przy czym:
Q 1-2 – ciepło technologiczne
Vn – strumień objętościowy gazu przepływający 
przez reduktor w warunkach normalnych
ρn – gęstość gazu w warunkach normalnych

Odpowiedź:
a)  ilość  ciepła  jaką  należy  doprowadzić  do 
strumienia gazu, aby go podgrzać od tem-
peratury t1 do t2 wynosi 16,25 kW

b)  stanowi to 0,15 ‰  energii strumienia gazu 
przepływającego przez wymiennik ciepła

b) Przemiana adiabatyczna (sprężanie gazu  
-  wyznaczenie mocy sprężarki)

  Na  rys.  4  przedstawiono  schematycznie 
proces adiabatycznego sprężania gazu

Wyznaczenie mocy sprężarki Nspr ,  sprężają-
cej  gaz od ciśnienia p1 do ciśnienia p2

Nspr = Vn  •  ρn  ( i2  –  i1)



4(246)/2019
kwiecień

6

przy czym:
Vn   – strumień objętościowy gazu przepływający 
przez reduktor w warunkach normalnych
ρn – gęstość gazu w warunkach normalnych

sprawność sprężarki    

Zadanie 2:
Wyznacz moc sprężarki Nspr, aby sprężyć gaz 

z od ciśnienia p1 do ciśnienia p2  oraz tempera-
turę gazu t2 po sprężeniu, korzystając z wykresu 
i-s

Dane: 
•  rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy 
grupy E

•  Vn   =  10.000 m
3/h

• ρn  =  0,75 kg/m
3

•  ciśnienie gazu przed sprężarką: p1 = 9 bar 
(nadciśnienie)

•  ciśnienie gazu  za  sprężarką: p2 = 49 bar 
(nadciśnienie)

• temperatura gazu t1 = 0
0C

•  sprawność sprężarki ŋspr = 0,85
Z wykresu entalpia-entropia wyznaczono:

i1 = - 60 kJ/kg
i2s = 190 kJ/kg

Ze wzoru na sprawność sprężarki wyznaczamy i2

wający  przez  reduktor  w  warunkach  nor-
malnych

• ρn  –  gęstość  gazu  w  warunkach  normal-
nych

•  sprawność turbiny ŋspr = (i1 –  i2) : (i1 –  i2s)

Zadanie 3:
Wyznacz moc turbiny (maszyny rozprężnej) 

NT,  jeżeli rozprężymy gaz od ciśnienia p1 do ci-
śnienia p2  oraz temperaturę gazu po rozpręże-
niu, korzystając z wykresu i-s

Dane: 
•  rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy 
grupy E

•  Vn   = 10.000 m
3/h

• ρn  = 0,75 kg/m
3

•  ciśnienie gazu przed turbiną: p1 = 49 bar 
(nadciśnienie)

•  ciśnienie gazu za turbiną: p2 = 9 bar (nad-
ciśnienie)

• temperatura gazu t1 = 30
0 C

•  sprawność turbiny ŋT  = 0,85

Z wykresu entalpia-entropia wyznaczono:
i1 = - 52 kJ/kg
i2s = -240 kJ/kg

Ze wzoru na sprawność turbiny wyznaczamy i2
i2 = ŋT  • i2s - ŋT • i1 +i1 = -211.8 kJ/kg

ratura gazu za reduktorem – proces dławienia) 
korzystając z wykresu i-s

Dane: 
•  rodzaj gazu: gaz ziemny wysokometanowy 
grupy E

•  ciśnienie  gazu  przed  reduktorem:  p1 =63 
bar (nadciśnienie)

•  ciśnienie gazu za  reduktorem: p2 = 4 bar 
(nadciśnienie)

• temperatura gazu t1  = 30
0 C

• ŋ1  -  sprawność przemiany przy  rozprężeniu 
pierwotnym (ekspansja wewnątrz reduktora)

  przy czym:
ŋ1 = (i1 – i2k) : (i1 – i2ks)

• ŋ2 - sprawność przemiany przy rozprężeniu 
wtórnym (ekspansja wtórna poza gniazdem 
reduktora)
przy czym:

ŋ1 = (i2k –  i2k1) : (i2k –  i2s1)
oraz      bk - krytyczny stosunek ciśnień

Dla gazu wysokometanowego przyjęto: 
bkr = 0,544

Po wykonaniu obliczeń stosując wykres entalpia 
- entropia wyznaczono:
a) temperatura  gazu  po  rozprężeniu  wtór-

nym tmin = -110
0 C (Tmin =163,15 K) 

b) temperatura  gazu  za  reduktorem  t2  = 
+80 C (T2 = 281,15 K)

5. Podsumowanie
W gazownictwie bardzo pomocnym w obli-

czeniach inżynierskich mogą  być wykresy ental-
pia- entropia (i-s) w f (p, t). Wymaga to jednak 
posiadania  specjalistycznego  oprogramowania 
pozwalającego na wykonanie takich wykresów 
w  zależności  od  składu  chemicznego  danego 
gazu ziemnego. 

6. Piśmiennictwo
1.  PN-C-04752:2002 Gaz ziemny. Jakość gazu 
w sieci przesyłowej.

co  stanowi  0,56  %  energii  strumienia  gazu 
przepływającego przez sprężarkę  (ciepło spala-
nia gazu przyjęto Q = 39,5 MJ/m3).`
Z wykresu odczytano temperaturę gazu po 

jego sprężeniu od ciśnienia 10 bar do 50 bar : 
t2= 138

0C

Odpowiedź: 
a)  Moc sprężarki wynosi Nspr = 604,2 kW
b)  Temperatura gazu po sprężeniu wynosi t2= 
1380C

c) Przemiana adiabatyczna (rozprężanie gazu 
- wyznaczenie mocy turbiny)

  Na  rys.  5  przedstawiono  schematycznie 
proces  adiabatycznego  rozprężania  gazu 
w maszynie rozprężnej.

Wyznacz moc turbiny NT, jeżeli rozprężymy gaz 
od ciśnienia p1 do ciśnienia p2

NT = Vn • ρn ( i1 – i2)
przy czym:
•  Vn   – strumień objętościowy gazu przepły- Rys. 5 Przemiana adiabatyczna (sprężanie gazu) na wykresie i-s Rys.6 Przemiany w reduktorze zachodzące w reduktorze na wykresie i-s

Z wykresu entalpia-entropia można odczy-
tać temperaturę gazu za turbiną t2 = - 65 

0 C
d) Dławienie (wyznaczanie parametrów 

pracy reduktora) [6,7,11]
  Na  rys.  6  przedstawiono  proces  redukcji 
gazu zachodzący w reduktorze [7]

Zadanie 4:
Wyznacz parametry pracy reduktora  (tem-

peratura gazu po rozprężeniu wtórnym, tempe-
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The explosives in oil 
and gas mining

Abstract
The  article  presents  the  use  of  explosives 

in oil and gas mining. Particular attention was 
focused on the characteristics and description of 
the operation of the methods employing explo-
sives  that  are most  commonly  used  in  the  oil 
industry:  perforation  and  gas  fracturing.  Also 
briefly  presents  the  latest  achievements  of  the 
Shooting  Engineering  Department  in  Oil  and 
Gas Institute – National Research Institute.

Streszczenie
W  artykule  przedstawiono  zastosowanie 

materiałów  wybuchowych  w  górnictwie  nafty 
i  gazu. W  szczególności  skupiono  się  na  cha-
rakterystyce  i  opisie  działania  metod  z  zasto-
sowaniem materiałów wybuchowych,  które  są 
najczęściej  stosowane w przemyśle naftowym: 
perforacji oraz szczelinowania gazowego. Krót-
ko przedstawiono również najnowsze osiągnię-
cia Zakładu Techniki Strzelniczej Instytutu Nafty 
i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

Gdyby  poprosić  grupę  osób  o  wskazanie 
obszaru  zastosowania  materiałów  wybucho-
wych,  to  zdecydowana  większość  badanych 
odpowiedziałaby, że dotyczy on przemysłu zbro-
jeniowego, lub konstrukcji różnego rodzaju po-
cisków,  rakiet.  Część  ankietowanych być może 
wskazałaby również na inżynierię materiałową, 
przy  cięciu  wybuchowym,  ewentualnie  na  za-
stosowanie takich materiałów w górnictwie od-
krywkowym  lub  podziemnym.  Przypuszczalnie 
nikt lub tylko niewielki procent odpowiedziałby, 
że  materiały  wybuchowe  stosuje  się  w  prze-
myśle  naftowym,  w  górnictwie  nafty  i  gazu. 
W niniejszym artykule przybliżona zostanie pro-
blematyka zastosowania materiałów wybucho-
wych przy pracach na odwiertach ropno-gazo-
wych wraz z ich krótką charakterystyką. 
Materiały  wybuchowe  (środki  strzałowe) 

stosuje  się w  górnictwie  nafty  i  gazu  głównie 
przy  wykonywaniu  połączenia  (perforacji)  po-

między  kolumną  rur  okładzinowych,  a  złożem 
węglowodorów. Podczas zabiegu perforacji za-
puszcza się do otworu wiertniczego perforator, 
np. korpusowy, który na żądanej głębokości jest 
odpalany. Zapuszczanie perforatora może odby-
wać się na kablu strzałowym lub na przewodzie 
rurowym w przypadku odwiertów silnie pochy-
lonych lub horyzontalnych [5].
Zabieg  perforacji  jest  kluczowym  elemen-

tem, aby zapoczątkować produkcję w odwiercie 
naftowym. Celem tego zabiegu jest wykonanie 
serii  otworów  prostopadłych  do  osi  odwiertu, 
przebijających  ścianki  rur  okładzinowych,  ce-
ment oraz skałę złożową, aby połączyć hydrau-
licznie otwór wiertniczy i złoże węglowodorów. 
Otwory  perforacyjne  muszą  być  możliwie  jak 
najdłuższe, z gęstością od kilku do kilkudziesię-
ciu na metr [6]. 

• wkładka warstwowa (kumulacyjna)  – 
zazwyczaj stożkowa, wykonana z miedzi 
oraz innych proszków metali;

• obudowa – stalowa, wstępnie ukierun-
kowuje falę detonacyjną.

Jak  działa  ładunek  kumulacyjny?  Uformo-
wany  w  postać  stożka  materiał  wybuchowy, 
spalając  się  detonacyjnie  od  wierzchołka,  wy-
twarza  falę  uderzeniową  i  dużą  temperatu-
rę,  które  przekształcają  wkładkę  kumulacyjną 
w postać  strumienia  cząstek metalicznych oraz 
innych produktów detonacji o wysokiej energii 
i  ciśnieniu. Ciśnienie na czubku strugi kumula-
cyjnej może osiągać ogromne wartości,  nawet 
do 100 gigapaskali (GPa). Energia materiału wy-
buchowego oraz wytworzone ciśnienie to czyn-
niki  powodujące  powstanie  kanału  perforacyj-
nego,  który  przy  zastosowaniu  nowoczesnych 
ładunków  kumulacyjnych  i  przy  sprzyjających 
warunkach w odwiercie  naftowym może osią-
gać długość do 1 metra w skale złożowej [4,2].
Rysunek  2  przedstawia  poszczególne  eta-

py formowania strumienia kumulacyjnego oraz 
przebijania rury okładzinowej, który zilustrowa-
no przez zastosowanie analizy numerycznej. Na 
fotografii  po  prawej  stronie  znajduje  się  efekt 
przebicia wałka stalowego przez ładunek kumu-
lacyjny z zaprasowanymi 28 gramami materiału 
wybuchowego.
Naukowcy  nieustannie  dążą  do  polepsze-

nia  parametrów  ładunków  kumulacyjnych  sto-
sowanych w przemyśle naftowym. Ich głównym 
celem jest zwiększenie długości kanału perfora-
cyjnego,  przy  zachowaniu  jego  jednorodności. 
W  toku  ostatnich  badań  opracowano  ładunek 
hiperkumulacyjny posiadający lepsze parametry 
penetracji  celu  poprzez  zastosowanie  innowa-
cyjnego kształtu wkładki kumulacyjnej [4].
  Ważnym  elementem  przy  projektowaniu 

ładunków  kumulacyjnych  jest  także  drożność 
kanału  perforacyjnego,  co  ma  wpływ  na  jego 
późniejszą  produkcję.  W  kanałach  perforacyj-
nych  zostają  fragmenty  ładunków  kumulacyj-
nych, które mogą pogarszać przepływ mediów 
złożowych do odwiertu [10].
Współczesna technologia oferuje narzędzie 

znacznie  ułatwiające  projektowanie  ładunków 
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Kamil Hebda Łukasz Habera Antoni Frodyma 

Rys. 1. Schematyczna budowa ładunku kierunkowego. Wyko-
nanie: Piotr Koślik

Perforację  można  wykonać  dzięki  umiesz-
czonym  w  perforatorze  ładunkom  kumulacyj-
nym,  które  skupiają miejscowo  efekt  działania 
detonacji. Na rysunku 1 przedstawiono przekrój 
przez jego uproszczoną konstrukcję [9]:

• punkt inicjowania detonacji – o więk-
szej czułości, tworzy połączenie z lontem 
detonującym;

• materiał wybuchowy (MW)  –  najczę-
ściej prasowany heksogen;
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kumulacyjnych. Jest to modelowanie numerycz-
ne, które wykonywane  jest  za pomocą specja-
listycznego  oprogramowania  komputerowego. 
Wykorzystując tę metodę można opracować ła-
dunek  kumulacyjny o wybranych parametrach, 
takich  jak:  geometria  i  materiał  wykonania 
wkładki  kumulacyjnej,  rodzaj  materiału  wybu-
chowego  oraz  materiał  wykonania  obudowy. 
Następnie można  zasymulować  jego  oddziały-
wanie na dowolny cel, np. na walec betonowy 
lub stalowy. Dzięki temu nie trzeba tworzyć du-
żej liczby ładunków do badań doświadczalnych 
na poligonie strzałowym. Takie rozwiązanie po-
zwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Innym  zastosowaniem  materiałów  wy-

buchowych  w  górnictwie  nafty  i  gazu,  które 
w  istocie spalają się niedetonacyjnie, są mate-
riały  wysokoenergetyczne  (nazywane  też  pro-
pelantami).  Propelanty  znajdują  zastosowanie 
przy  stymulacji  oraz  intensyfikacji  produkcji  ze 
złóż  węglowodorów  i  są  uznawane  za  tanią 
alternatywę  dla  konwencjonalnego  zabiegu 
szczelinowania hydraulicznego. Materiały wyso-
koenergetyczne stosuje się w przypadkach, gdy 
nie  są  dostępne  ciężkie  urządzenia  pompowe, 
istnieje  zagrożenie  naruszenia  konstrukcji  od-
wiertu w trakcie obróbki, albo koszt tradycyjne-
go  zabiegu  szczelinowania  hydraulicznego  nie 
znajduje uzasadnienia ekonomicznego [6]. 
Propelanty,  podczas  spalania,  generują 

duże  ilości  gazów  prochowych  (nawet  800  li-
trów z 1 kilograma paliwa), są w stanie wytwo-
rzyć od 4 do 6 spękań promienistych w strefie 
przyotworowej o długości 3–5 metrów. Zabieg 
szczelinowania gazowego musi być wykonywa-
ny pod przybitką cieczy zabiegowej o wysokości 
minimalnej 500 metrów słupa cieczy.

Istotą działania materiałów wysokoenerge-
tycznych  jest prędkość  ich  spalania  rzędu mili-
sekund  oraz  wygenerowane  podczas  spalania 
ciśnienie, które osiąga wartości ok. 140 mega-
paskali.
W ośrodku skalnym zalegającym na danej 

głębokości występuje określony stan naprężeń, 
z którego można wyróżnić naprężenia minimal-
ne, odpowiadające minimalnej wartości ciśnie-
nia nadkładu skał oraz naprężenia maksymalne, 
odpowiadające maksymalnej wartości ciśnienia 
nadkładu  skał.  Podczas  wykonywania  zabiegu 
szczelinowania  gazowego paliwem  stałym,  po 
przekroczeniu  naprężeń  minimalnych  zostaje 
zainicjowana  pojedyncza  szczelina.  Spalanie 
propelantu  trwa  nadal,  powodując  narastanie 
ciśnienia;  gdy  ciśnienie  przekroczy  naprężenia 
maksymalne zostaje zainicjowana druga szczeli-
na – prostopadła do pierwszej. Jeśli w dalszym 
ciągu  trwa  spalanie  paliwa  a  ciśnienie  gazów 

prochowych  w  otworze  nadal  wzrasta,  po-
wstają  kolejne  szczeliny  pod  kątami  30º  i  45º 
do naprężeń głównych. Uważa się, że szczeliny 
powstałe za sprawą szczelinowania gazowego 
materiałami  wysokoenergetycznymi  samoczyn-
nie  przeciwdziałają  zamykaniu  się  w  wyniku 
działania dyslokacji ścinającej, do której docho-
dzi poprzez oddziaływania gazów prochowych 
w czasie powstawania szczeliny. 
Początkowo,  w  górnictwie  naftowym  do 

poprawy  przepływu  mediów  złożowych  do 
odwiertu  stosowano  dynamit,  który  jednak 
kruszył  ścianki  otworu  tworząc  siatkę  spękań. 
W  wyniku  osłabienia  skały  układ  ten  był  nie-
stabilny i w dalszej perspektywie prowadził do 
niszczenia  konstrukcji  otworu.  W  przypadku 
szczelinowania  hydraulicznego w  otworze  na-
stępuje  stopniowy  wzrost  ciśnienia  na  skutek 
pompowania  cieczy  zabiegowej  z  podsadzką 
do odwiertu, aż do przekroczenia naprężeń mi-
nimalnych  w  górotworze.  Powstaje  wówczas 
dwuskrzydłowa  szczelina,  rozciągająca  się  na 
kilkadziesiąt metrów w skale. Szczelina jest pod-
pierana  materiałem  podsadzkowym  niesionym 
w cieczy zabiegowej, co zapobiega jej zamyka-
niu. Metody stymulacji przedstawiono schema-
tycznie na rysunku 3 [1].
Bardzo ważną  cechą  propelantów  jest  ich 

zdolność do tworzenia nowych szczelin w skale 
złożowej poprzez wszystkie otwory perforacyjne 
wykonane w strefie zabiegu, w przeciwieństwie 
do szczelinowania hydraulicznego, w przypad-
ku którego może dochodzić do zapoczątkowa-
nia  szczeliny  tylko  przez  nieliczne  otwory  per-
foracyjne  –  po  ścieżce  najmniejszych  oporów. 
Dlatego  propelanty  są  stosowane  do wykony-
wania  zabiegu  stymulacji,  poprzedzającego 
szczelinowanie  hydrauliczne.  Dzięki  temu  na-
stępuje  przełamanie  skały,  a  późniejszy  zabieg 
hydrauliczny można wykonywać już przy mniej-
szym ciśnieniu początkowym. Ciśnienie przeła-
mania skały jest zwykle o 20 – 25% wyższe od 
ciśnienia  propagacji  szczeliny.  Efektem  takiego 

Rys. 2. Etapy formowania strumienia kumulacyjnego oraz przebicie wałka stalowego przy użyciu ładunku kumulacyjnego. Wy-
konanie: Piotr Koślik

Rys. 3. Metody stymulacji i intensyfikacji wydobycia. Źródło: broszura GasGun, rysunek zmodyfikowany
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podejścia  jest  redukcja mocy  agregatów  pom-
powych  potrzebnych  do  wykonania  zabiegu 
szczelinowania, mniejsze obciążenie konstrukcji 
odwiertu i mniejsze ryzyko zabiegu, przy jedno-
cześnie zminimalizowanym obciążeniu środowi-
ska naturalnego [3]. 
Uważa się, że propelanty mogą być również 

skuteczne przy stymulacji niekonwencjonalnych 
złóż  węglowodorów,  jakimi  są  złoża  metanu 
z pokładów węgla kamiennego. Wstępne bada-
nia  na  próbkach węgla  pokazały,  że materiały 
wysokoenergetyczne  są  w  stanie  wytworzyć 
szczeliny w węglu – drogi migracji dla metanu. 
Dodatkowo  poprzez  odpowiedni  skład  prope-
lantów  oraz  zastosowanie  przybitki  cieczowej 
można  skutecznie  obniżyć  ich  temperaturę 
spalania, przez co mogą nadawać się do stoso-
wania w środowisku węglowym. Jednak należy 
wykonać szereg badań, aby to potwierdzić [8].
Za  pomocą  narzędzia  zwanego  perfo-

generatorem  można  w  jednym  urządzeniu 
połączyć  zabieg  stymulacji  propelantami  oraz 
perforację.  Schemat  perfogeneratora  przed-
stawiono  na  rysunku  4:  wewnątrz  urządze-
nia  znajdują  się  ładunki  kumulacyjne,  a  na 
zewnątrz  korpusu  jest  płaszcz  paliwowy.  Za-
bieg  perfogeneratorem  polega  na  tym,  że 
po  zapuszczeniu  na  odpowiednią  głębokość  
w otworze wiertniczym w pierwszej  kolejności 
inicjowane są ładunki kumulacyjne, które wyko-
nują  perforację,  przebijając  płaszcz  paliwowy, 
zapalają go. Z uwagi na różnice czasu przebie-
gu  obu  tych  procesów  –  ładunki  perforujące 
detonują w  ciągu  kilkudziesięciu mikrosekund, 
a propelanty spalają się w ciągu kilkudziesięciu 
milisekund – o trzy rzędy wielkości dłużej – gazy 
wytworzone w  procesie  spalania  propelantów 
mają  już  gotowe,  otwarte  kanały  perforacyjne 
wykonane  przez  ładunki  kierunkowe,  poprzez 
które mogą oddziaływać na skałę złożową prze-
dłużając zasięg perforacji.
Technologia  zabiegów  perfogeneratorem 

nie  wymaga  stosowania  na  otworze  dużej 

ilości  sprzętu  oraz  jest  stosunkowo  tania.  Za-
leca  się  ją  stosować  np.  na  starych  otworach 
w  celu  sczerpania  zasobów  resztkowych, 
w  sytuacjach,  gdy  szczelinowanie  hydraulicz-
ne  jest  ekonomicznie  nieopłacalne  lub  nie-
wykonalne  ze względu  na  trudny  dostęp,  gdy 
nie  można  wprowadzić  ciężkiego  sprzętu.  
W ramach Projektu Badań Stosowanych wyko-
nano polską wersję perfogeneratora, której sku-
teczność potwierdzono w warunkach polowych 
na  otworach  wiertniczych  w  województwie 
podkarpackim [7]. 
Materiały  wybuchowe  stosuje  się  dodat-

kowo  do  przywracania  cyrkulacji  w  odwiercie 
przez uwalnianie przewodu wiertniczego, przy 
pracach  specjalnych  (np.  rozbijanie  przeszkód)  
oraz  ratunkowych  poprzez  zastosowanie  kor-
ków detonacyjnych,  ładunków o działaniu pio-
nowym, obcinaczy rur okładzinowych i płuczko-
wych . 
W  niniejszej  publikacji  skupiono  się  na 

najważniejszych  obszarach  zastosowania  ma-
teriałów  wybuchowych  w  górnictwie  nafty 
i gazu, z oczywistych względów pominięto  ich 
wiele innych możliwych zastosowań. Przeglądu 
dokonano w oparciu o doświadczenia Zakładu 
Techniki  Strzelniczej  Instytutu  Nafty  i  Gazu  – 
Państwowego  Instytutu  Badawczego,  którego 
specjalizacją  jest zastosowanie materiałów wy-
buchowych  w  górnictwie  naftowym.  Autorzy 
artykułu mają nadzieję, że w sposób przystęp-
ny,  rzeczowy  i  interesujący  przedstawiono,  jak 

w  sposób  kontrolowany  można  stosować  po-
tencjalnie niebezpieczne substancje oraz, że gdy 
P.T. Czytelnicy zostaną zapytani o obszar zasto-
sowań materiałów wybuchowych,  to z pełnym 
przekonaniem  wskażecie  Państwo  również  na 
górnictwo nafty i gazu. 

Kamil Hebda,
Łukasz Habera,
Antoni Frodyma 

Zakład Techniki Strzelniczej
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 

Instytut Badawczy
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Michał Kruszewski 

Próbny Odwiert Geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim

Pod koniec 2018 roku, prezydent 
Tomaszowa Mazowieckiego Marcin 
Witko podpisał umowę z wykonaw-
cą prac na odwiercenie próbnego 
głębokiego otworu geotermalnego na 
terenie miasta. Do magistratu wpły-
nęły aż trzy oferty, a najkorzystniej-
szą złożyło Przedsiębiorstwo Budowy 
Kopalń PeBeKa S.A. 
Umowa  opiewała  o  kwotę  ponad  15 

mln zł. Miasto pozyskało 100% dofinansowania 
na inwestycję z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. W pierwszym 
etapie  wykonawca  inwestycji  dokonał  m.in. 
utwardzenia  terenu  wiertni  na  tomaszowskich 
Błoniach, w pobliżu Areny Lodowej. 
Próbny  odwiert  geotermalny  oficjalnie 

ruszył  na  początku  marca  2019.  Prezydent 
Tomaszowa,  Marcin  Witko,  zastępca  prezesa 
Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej  Artur Michalski  oraz  Ro-
bert Flak wiceprezes PeBeKa, oficjalnie urucho-
mili  maszynę  wiertniczą.  Głównym  celem  od-
wiertu  jest  dowiercenie  się  do  pokładów wód 
termalnych, ustalenie ich wydajności, tempera-

tury oraz składu chemicznego. Planowana głę-
bokość  odwiertu  badawczego  to  ponad  2000 
metrów.
Po  zakończeniu  prac  wiertniczych,  na 

podstawie  badań  laboratoryjnych,  pobranych 
próbek  i  próbnych  pompowań  opracowany 
zostanie  wstępny  projekt  hydrologiczny,  który 
będzie podstawą do określenia potencjału geo-
termalnego złoża w Tomaszowie Mazowieckim. 
Lokalizacja  otworu  nie  jest  jednak  przypadko-
wa, gdyż wpisuje się ona w koncepcję rewita-
lizacji przestrzeni  tomaszowskich Błoni. Próbny 
odwiert geotermalny ma obecnie tylko charakter 
badawczy.  Tomaszów  Mazowiecki  ma  jednak 

szansę na kolejne dofinansowania z Narodowe-
go  Funduszu  Ochrony  Środowiska  Gospodarki 
Wodnej na działania związane z bezpośrednim 
wykorzystaniem wód geotermalnych  do  celów 
ciepłowniczych.  Planowany  termin  rozliczenia 
inwestycji to początek 2020.
Geotermia  jest  ogromną  szansą  dla  To-

maszowa  Mazowieckiego  na  osiągnięcie 
znaczącej  niezależności  energetycznej.  Uzy-
skane  ciepło  będzie  mogło  zostać  wykorzy-
stywane  w  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  oraz 
m.in.  w  celach  balneologicznych.  Inwestycja 
jest  również  szansą  na  poprawę  pogarszają-
cej  się  ostatnio  jakości  powietrza w mieście. 
W momencie, gdy wyniki z procesu wiercenia 
i  testowania  odwiertu  okażą  się  pozytywne, 
Tomaszów dołączy do miast w województwie 
i  kraju,  korzystających  z  naturalnego  ciepła 
Ziemi tj.: Uniejów, Kleszczów i Poddębice oraz 
ostatnio Sieradz.

Źródła:
•  h t t p : / /www. tomas zow-maz .p l / a k -
t ua lnosc i / odwie r t -geo te rma lny-w-
tomaszowie-mazowieckim-trwaja-prace-
przygotowawcze/ (dostęp 25.04.2019)

•  http://www.tomaszow-maz.pl/aktualnosci/
probny-odwiert-geotermalny-wystartowal/ 
(dostęp 22.04.2019)

Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International

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

Fig. 2. Prace wiertnicze nad odwiertem geotermalnym w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: tomaszow-maz.pl

Fig. 1. Oficjalne otwarcie prac wiertniczych w Tomaszowie Mazowieckim. Źródło: tomaszow-maz.pl
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Cykl szkoleń pożarowych w Oddziale

Podczas szkolenia każdy z pracowników kopalni Wielichowo miał możliwość samodzielnego użycia gaśnic w symulowanych 
pożarach ciał stałych, cieczy palnych i oleju. Fot. Dariusz Kucharski

Pracownicy Laboratorium OK Gorzów Wlkp.- Drezdenko to w większości panie, które w ramach codziennych obowiązków mają 
do czynienia z otwartym ogniem, stąd bardzo pozytywne i duże zainteresowanie tematyką szkolenia, aktywnym udziałem w ćwi-
czeniach praktycznych, a także szeregiem zapytań. Fot. Dariusz Kucharski

Jaką gaśnicę zastosować, w jaki sposób przygotować ją do użycia, jak gasić by było to bezpieczne i skuteczne – tego można dowiedzieć się podczas praktycznych ćwiczeń organizowanych przez 
Dział BHP i P. Poż. Fot. Dariusz Kucharski

Oddział w Zielonej Górze konty-
nuuje organizację praktycznych ćwi-
czeń pożarniczych dla pracowników 
jednostek biurowych i terenowych. 
W lutym szkolenia kierunkowe z zakresu 

praktycznego użycia gaśnic oraz podręczne-
go  sprzętu  gaśniczego  przeszli  pracownicy 
Kopalni  Gazu  Ziemnego Wielichowo,  Labo-
ratorium  Ośrodka  Kopalń  Gorzów  Wlkp.-
-Drezdenko.  Z  kolei  22  marca  odbyło  się 
szkolenie  przeciwpożarowe  z  praktycznego 
użycia  gaśnic  dla  pracowników  Działu  Za-
opatrzenia,  Laboratorium  i  Bazy  Rurowej 
w Zielonej Górze. 

Na  szkolenie  składała  się  prezentacja 
multimedialna,  która  zawiera  przypomnienie 
zagadnień związanych z ochroną przeciwpoża-
rową w kontekście zjawiska pożaru, wybuchu, 
występujących zagrożeń, a także sposobów po-
stępowania  w  przypadku  pożaru  bądź  awarii. 
Druga część szkolenia była okazją do praktycz-
nego  użycia  gaśnic  oraz  podręcznego  sprzętu 
gaśniczego dla różnego rodzaju symulowanych 
pożarów. 

Dariusz Kucharski
Dział BHP i Ochrony P. Poż.

PGNiG SA w Warszawie Oddział 
w Zielonej Górze
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Przedszkolaki uczą 
się z Gazusiem

Warsztaty w Centrum Przyrodniczym

W ramach projektu „Nauka z Gazusiem” 
nasza  firmowa  maskotka  towarzyszy  przed-
szkolakom  z  Miejskiego  Przedszkola  nr  34 
w podróży po świecie nauki. Podczas spotkań 
dzieci poznają ciekawe zagadnienia z różnych 
dziedzin, m.  in. z chemii, botaniki  i zoologii. 
W harmonogramie zajęć znalazły się spotka-
nia o ciekawie brzmiących  tytułach:  „Pozna-
jemy  owady”,  „Kolorowa  chemia”,  „Widzę, 
czuję, słyszę”, „Magiczna woda”, „Świat brył” 

Oddział  w  Zielonej  Górze  współpracuje 
z Centrum Przyrodniczym także przy organizacji 
warsztatów dla dzieci pracowników pn. „Sobo-
ta z nauką”. Pierwsze spotkanie w ramach tego 
projektu odbyło się 16 lutego. Tego dnia uczest-
nicy  warsztatu  poznawali  świat  brył.  Dowie-
dzieli  się,  jak definiowali  i  opisywali bryły Pla-

i  „Poszukiwanie  skarbów”.  Inauguracja  pro-
jektu  miała  miejsce  28  marca  br.  w  siedzi-
bie MP nr 34. Tego dnia Gazuś przypomniał 
przedszkolakom,  czym  zajmuje  się  górnik 
naftowy  oraz  skąd  się  bierze  ropa  naftowa 
i gaz ziemny. Projekt zakończy się w czerwcu 
br.  podsumowaniem  i  wystawą  prac  dzieci 
w Salonie Wystaw Oddziału oraz w Centrum 
Przyrodniczym.

ton i Kepler, składali sześciany metodą origami, 
budowali piramidy i składali przestrzenne bryły 
platońskie z elementów tekturowych. 
Kolejne warsztaty zatytułowane „Magiczna 

Woda” odbyły się 13 kwietnia. Polegały na na-
ukowej  zabawie  z wodą.  Podczas  zajęć  dzieci 
miały styczność z elementarnymi zasadami fizyki 

i chemii z użyciem kolorowych barwników, „ma-
gicznych" ziemniaków, lodu, mydła, pieprzu i... 
tabletek musujących.

Michał Burkowski
Dorota Mundry

Jolanta Pietras 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA w Warszawie Oddział 
w Zielonej Górze

Projekt „Nauka z Gazusiem” z udziałem zielonogórskich przedszkolaków został zainagurowany w marcu br. Fot. archiwum Oddziału 

W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty pod hasłem 
„Magiczna woda”

Podczas praktycznych warsztatów dzieci pracowników Oddziału w Zielonej Górze zdobywają 
wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Fot. archiwum Oddziału Budowa piramidy była satysfakcjonującą zabawą dla najmłodszych. Fot. archiwum Oddziału

Oddział w Zielonej Górze kontynu-
uje politykę odpowiedzialnego bizne-
su i zaangażowania we współpracę 
z lokalną społecznością. W tym roku 
rozpoczął współpracę z Centrum Na-
uki Keplera - Centrum Przyrodnicze 
w Zielonej Górze.
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Podpisano umowę o dofinansowanie 
rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

Spółka Polskie LNG, należąca do 
grupy kapitałowej GAZ-SYSTEM, 
podpisała 24 kwietnia 2019 r. umo-
wę o dofinansowanie ze środków 
unijnych projektu pt. Rozbudowa 
Funkcjonalności Terminalu LNG 
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go. Maksymalna wysokość wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko wynosi 
553 mln zł (128 mln euro).
W  uroczystości  podpisania  umowy  na 

wsparcie  finansowe  udział  wzięli:  Andrzej 
Duda, prezydent RP, Mateusz Morawiecki, pre-
zes Rady Ministrów, Krzysztof Tchórzewski, mi-
nister Energii, Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu 
ds.  Strategicznej  Infrastruktury  Energetycznej, 
Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji  i Rozwoju, 
Joachim Brudziński, minister Spraw Wewnętrz-
nych  i Administracji,  prezes Polskiego  LNG Pa-
weł  Jakubowski,  a  także  zarząd  GAZ-SYSTEM: 
prezes  Tomasz  Stępień  oraz  wiceprezesi  Artur 
Zawartko i Krzysztof Jackowski. 
– Kluczowe jest zaznaczenie przez KE stra-

tegicznej roli naszego gazoportu, jako narzędzia 
do  zapewnienia  bezpieczeństwa  dostaw  gazu 
ziemnego nie tylko do Polski, ale również krajów 
bałtyckich,  poprzez  dywersyfikację  i  promocję 

nowych  tras  transportowych w  regionie  –  za-
znaczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.
Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej  Infra-

struktury Energetycznej Piotr Naimski zaznaczył, 
że  rozbudowa Terminalu LNG  jest częścią kon-
cepcji  tzw.  Bramy  Północnej,  na  którą  składa 
się także projekt budowy gazociągu Baltic Pipe, 
dzięki któremu od października 2022 r. trafi do 
Polski gaz  ze  złóż na norweskim szelfie  konty-
nentalnym. 
–  Realizacja  obu  tych  inwestycji  umożliwi 

pełne  pokrycie  polskich  potrzeb  importowych 
gazem  od wiarygodnych  dostawców  sprzeda-
wanym po konkurencyjnych cenach – podkreślił 
minister Naimski.
–  Rozwój  infrastruktury  Terminalu  LNG  w 

Świnoujściu  to  kluczowy  element  realizowanej 
konsekwentnie  strategii  Grupy  GAZ-SYSTEM. 
Uzyskane dofinansowanie jest dowodem na to, 
że  kolejny  z  dużych  projektów  inwestycyjnych 
ważnych  dla  regionu  zyskuje  uznanie  Komisji 
Europejskiej  –  powiedział  prezes  GAZ-SYSTEM 
Tomasz Stępień.
Paweł  Jakubowski,  prezes  spółki  Polskie 

LNG, podkreślił, że udzielona pomoc publiczna 
ma służyć dofinansowaniu rozbudowy instalacji 
oraz budowy nowych elementów, a co za  tym 
idzie dodatkowych funkcjonalności terminalu.
–  Zwiększamy  moc  regazyfikacyjną  insta-

lacji o 50%, która docelowo osiągnie moc 7,5 
mld m3 gazu/rok, odpowiadającą ok. 40% dzi-

siejszego  zapotrzebowania  Polski  na  ten  suro-
wiec. Rozbudowa umożliwi nam uruchomienie 
bardziej konkurencyjnej oferty usług związanych 
z  regazyfikacją  i  rozładunkiem  LNG,  na  które 
mamy w Polsce coraz większe zapotrzebowanie 
– powiedział prezes PLNG. 
Dofinansowanie to około 2/3 planowanych 

wydatków. Środki przyznane są na  rozbudowę 
funkcjonalności terminalu i składającą się na:
•  zwiększenie mocy regazyfikacyjnej Termi-
nalu poprzez rozbudowę układu regazy-
fikatorów SCV;

•  rozbudowę  morskiego  systemu  przeła-
dunkowego;

• budowę  lądowego  systemu  załadunko-
wego na kolej;

•  budowę trzeciego zbiornika LNG wraz z wy-
maganymi instalacjami i urządzeniami.

Projekt rozbudowy znajduje się również na 
europejskiej liście Projektów Wspólnego Zainte-
resowania  (Project of Common  Interest). Na  tę 
listę  trafiają  inwestycje,  które mają  szczególne 
znaczenie dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia 
dywersyfikacji  dostaw gazu  ziemnego w Euro-
pie oraz budowy zintegrowanego i konkurencyj-
nego  rynku  oraz  przyczynią  się  do  osiągnięcia 
europejskich celów w zakresie energii i klimatu.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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Umowa na unijne wsparcie 
dla Baltic Pipe podpisana

GAZ-SYSTEM podpisał z unijną 
Agencją Wykonawczą ds. Innowacji 
i Sieci (INEA) umowę na dofinanso-
wanie prac budowlanych dla Baltic 
Pipe w ramach instrumentu „Łącząc 
Europę”. Uroczystość podpisania 
umowy na wsparcie finansowe, któ-
rego maksymalna wysokość wynosi 
blisko 215 mln euro, odbyła się 15 
kwietnia 2019 r. w Brukseli.
W  wydarzeniu  uczestniczyli:  prezes  Rady 

Ministrów  Mateusz  Morawiecki,  pełnomocnik 
Rządu  do  spraw  Strategicznej  Infrastruktury 
Energetycznej Piotr Naimski, wiceprzewodniczą-
cy Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič, komisarz 
UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Mi-
guel Arias Cañete, dyrektor generalny ds. ener-
gii Dominique Ristori oraz prezes GAZ-SYSTEM 
Tomasz Stępień.
Dofinansowanie  zostanie przeznaczone na 

realizację prac budowlanych zarówno dla gazo-
ciągu  podmorskiego,  łączącego  systemy  prze-
syłowe Polski  i Danii,  jak  i na  rozbudowę oraz 
modernizację  polskiego  systemu przesyłowego 
gazu ziemnego.
Zdaniem  prezesa  GAZ-SYSTEM  Tomasza 

Stępnia uzyskanie kolejnego dofinansowania po-
twierdza, że Baltic Pipe jest bardzo ważny nie tyl-
ko dla Polski, ale także dla całej Unii Europejskiej. 
–  Z  punktu  widzenia  naszego  kraju  połączenie 
gazowe między Polską a Danią ma wymiar stra-
tegiczny –  jest ono potrzebne do dywersyfikacji 
dostaw. Jednak inwestycja jest korzystna również 
dla  UE,  której  zależy  na  zwiększeniu  wymiany 
handlowej  i wzroście  konkurencyjności  europej-
skiego rynku gazu – podkreślił prezes Stępień.

Podpisanie  umowy  na  dofinansowanie 
stanowi  realizację podjętej 23 stycznia 2019  r. 
decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu 
pomocy  finansowej  dla  programu  Baltic  Pipe 
z  unijnego  instrumentu  „Łącząc  Europę”  (Con-
necting Europe Facility – CEF). Wsparcie finan-
sowe  zostało  przyznane w  oparciu  o  przepro-
wadzony w 2018 r. drugi konkurs grantowy CEF 
Energy na zadanie „Prace budowlane dla klastra 
infrastrukturalnego  8.3  w  ramach  projektów 
o znaczeniu wspólnotowym (PCI)”.

Dotychczasowe unijne dofinansowanie 
dla Baltic Pipe
W styczniu 2019 r. Komisja Europejska przy-

znała  projektowi  dofinansowanie  na  prace  bu-
dowlane w maksymalnej wysokości  blisko  215 
mln euro. W latach 2017 i 2018 wsparciem obję-
to natomiast realizację prac projektowych w mak-
symalnej wysokości około 51,45 mln euro. Z kolei 

w  ramach konkursu w 2015  r. projekt otrzymał 
dofinansowanie w maksymalnej wysokości 400 
tys.  euro  na  realizację  studium  wykonalności. 
Łączna kwota przyznanego dotychczas unijnego 
wsparcia dla projektu Baltic Pipe wynosi maksy-
malnie 266,77 mln euro.
„Łącząc  Europę”  to  kluczowy  unijny  in-

strument,  który wspiera  rozwój  trzech obsza-
rów – sieci  transportowej, energetycznej oraz 
telekomunikacyjnej. Aby zakwalifikować się do 
dotacji,  wniosek  musi  być  "projektem  o  zna-
czeniu  wspólnotowym"  (tzw.  PCI).  Status  ten 
jest przyznawany projektom infrastrukturalnym 
mającym  na  celu  wzmocnienie  europejskiego 
wewnętrznego rynku energii, realizującym cele 
polityki  energetycznej  UE,  polegające  na  do-
starczeniu niedrogiej,  bezpiecznej  i  odnawial-
nej energii. Projekt Baltic Pipe został uwzględ-
niony  na wszystkich  dotychczasowych  listach 
PCI przyjętych kolejno w 2013 r., 2015 r. oraz 
2017 r.

Projekt Baltic Pipe
Baltic  Pipe  to  strategiczny  projekt  mający 

na  celu  utworzenie  nowego  korytarza  dostaw 
gazu  na  europejskim  rynku.  Dzięki  niemu  od 
października 2022 r. będzie można sprowadzać 
rocznie  10 mld m3  gazu  ziemnego  ze  złóż  na 
Norweskim Szelfie Kontynentalnym.
Więcej  informacji  dotyczących  Baltic  Pipe 

można znaleźć na stronie www.baltic-pipe.pl.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.
Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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Ulrich Spiesshofer i Borje Ekholm podpisują MoU Hannover Messe 2019. Fot. arch. ABB Sp. z o.o.

Fabryki Przyszłośći. Fot. arch. ABB Sp. z o.o.

Firmy podpisały protokół ustaleń 
(MoU) podczas trwających Targów 
Hanowerskich. Współpraca ma po-
móc rozwijać elastyczną produkcję 
opartą na zaawansowanej automaty-
ce i technologii 5G.
Dokument ma potwierdzać zaangażowanie 

ABB i Ericssona we wspólne badania, doskona-
lenie procesów wytwórczych i technologii auto-
matyki, a także w tworzeniu nowych możliwo-
ści biznesowych dla firm przemysłowych. Obie 
firmy  podkreślają  jednocześnie,  że  zamierzają 
rozwinąć  „przemysłowy  ekosystem”  dla  ela-
stycznej, bezprzewodowej automatyki, co prze-
łoży się na lepsze usługi połączone i technologie 
sztucznej inteligencji.
–  Cieszymy  się,  że  rozszerzyliśmy  nasze 

partnerstwo  z  firmą  Ericsson  ponieważ  świat 
zbliża  się  do  ery  technologii  5G  –  powiedział 
prezes  Grupy  ABB  Ulrich  Spiesshofer.  –  Biorąc 
pod uwagę wiodącą rolę ABB w branżach cyfro-
wych i pionierskie projekty Ericssona w obszarze 
łączności, stworzymy klientom nowe szanse na 
poprawę produktywności i konkurencyjności. 
– Ericsson i ABB już wcześniej blisko współ-

pracowały  na  rozwojem  5G  i  Przemysłowego 
Internetu Rzeczy – dodał Boerje Ekholm, prezes 

ABB i Ericsson łączą siły, aby rozwijać 
bezprzewodową automatykę

Ericsson. – Podpisując  ten protokół ustaleń  je-
steśmy na prostej drodze, aby wspólnie wyko-
rzystać cały potencjał elastycznej automatyzacji, 
integrując technologię 5G z Przemysłem 4.0.
Obaj  partnerzy mają  już  na  swoim  koncie 

wspólne  projekty  opierające  się  na  idei  inteli-
gentnej fabryki – Ericsson wykorzystuje system 
inteligentnej automatyki ABB w swojej jednost-
ce produkcyjnej w Tallinnie,  a ABB dostarczyła 

w pełni zautomatyzowaną aplikację robotyczną 
opartą na technologii 5G Ericssona.
Podczas  trwających  targów w  Hanowerze 

(1-5 kwietnia) ABB  i Ericsson prezentują swoje 
najnowocześniejsze rozwiązania, umożliwiające 
stworzenie „fabryki przyszłości”.

ABB Sp. z o.o.
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Jerzy 
Zagórski

Zgoda na budowę terminalu 
Port Arthur LNG

Zarząd PGNiG SA z zadowoleniem przyjął 
informację o wydaniu zgody przez amerykań-
ską Federalną Komisję Regulacji Energetyki 
(FERC) na budowę terminalu skraplającego 
Port Arthur w Jefferson County w stanie Tek-
sas nad Zatoką Meksykańską, który ma za-
cząć działać w 2023 roku.

PGNiG podpisało w 2018 roku umowę na 
zakup 2 mln ton skroplonego gazu ziemnego 
(LNG) rocznie od Port Arthur LNG, spółki zależ-
nej Sempra Energy, począwszy od 2023 roku.
Według władz  amerykańskiej  spółki  po-

zwolenie FERC to najważniejsza zgoda umoż-
liwiająca  podjęcie  ostatecznej  decyzji  inwe-
stycyjnej.
–  Postępy  przy  realizacji  amerykańskich 

projektów  terminali  skraplających,  w  tym 
pozyskanie przez ich operatorów zgód od re-
gulatorów,  są przez PGNiG uważnie monito-
rowane.  Gratulujemy  naszym  amerykańskim 
partnerom i  jesteśmy usatysfakcjonowani, że 
projekt prowadzony jest zgodnie z harmono-
gramem.  Już wcześniej zgodę FERC otrzymał 
jeden z projektów  realizowanych przez firmę 
Venture  Global  LNG,  z  którą  również  pod-
pisaliśmy  długoterminowe  kontrakty.  Obie 
decyzje  przybliżają  nas  do  rozpoczęcia  kon-
traktów na zakup LNG w latach 2022 i 2023 – 
skomentował  Piotr Woźniak,  prezes  Zarządu 
PGNiG SA. 
Terminal Port Arthur LNG składać się bę-

dzie  z  dwóch  ciągów  skraplających,  trzech 
zbiorników  magazynowych  LNG  i  instalacji 
umożliwiających eksport ok. 11 mln ton LNG 
rocznie.  Pierwsze  ładunki  skroplonego  gazu 
mają z niego wypłynąć w świat w 2023 roku.

PGNiG uruchomiło w Gilowicach 
blok energetyczny zasilany 
metanem z pokładów węgla

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two podłączyło do sieci generator prądotwór-
czy o mocy nominalnej 0,9 MW. Jednostka 
jest zasilana gazem pozyskanym w ramach 
doświadczalnego wydobycia metanu z po-
kładów węgla, które spółka prowadzi na Gór-
nym Śląsku.
Blok  gazowy  został  zainstalowany  w  Gi-

lowicach na  terenie gminie Miedźna  (woj.  ślą-
skie). Od 2016 roku PGNiG wraz z Państwowym 
Instytutem  Geologicznym  prowadzi  tam  prace 
badawcze w ramach projektu Geo-Metan. Jed-
nostka  energetyczna  działa  przy  odwiercie  Gi-
lowice-1. Wyprodukowana energia elektryczna 
trafia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja. 
–  Uruchomienie  bloku  to  kolejny  krok 

w naszych planach rozwoju wydobycia metanu 
z pokładów węgla. W pierwszym etapie dowie-
dliśmy,  że  produkcja  tego  paliwa  w  ilościach 
przemysłowych  jest  możliwa.  Teraz  rozpoczę-
liśmy  komercyjną  eksploatację  jego  zasobów 
–  powiedział  Piotr  Woźniak,  prezes  Zarządu 
PGNiG SA.
PGNiG wybrało  już  także  generalnego  re-

alizatora  inwestycji do budowy ośrodka zbioru 
gazu,  który  powstanie  do  połowy  2020  roku. 
Trafiający do niego gaz z pokładów węgla w re-
jonie Gilowic po uzdatnieniu będzie kierowany 
do  sieci  dystrybucyjnej  Polskiej  Spółki  Gazow-
nictwa.
Celem  projektu,  realizowanego  przez 

PGNiG  wspólnie  z  PIG,  jest  przede  wszystkim 
zbadanie możliwości produkcji metanu z pokła-
dów węgla, przy użyciu techniki szczelinowania 
hydraulicznego.  W  trakcie  testów,  przeprowa-
dzonych  od  czerwca  do  listopada  2017  roku, 
PGNiG wydobyło blisko 900  tys. m³ gazu. Tak 
dobry wynik dał podstawy do prowadzenia dal-
szych prac.
Jak  dotąd  PGNiG  zrekonstruowało  dwa 

i  odwierciło  trzy  kolejne  odwierty w  okolicach 
Gilowic.  Przy  badaniach  geologicznych  wy-
korzystano  technikę  trójwymiarowego  zdjęcia 
sejsmicznego. Prace prowadzone są w ramach 
koncesji  „Międzyrzecze” na poszukiwanie,  roz-
poznawanie  oraz  wydobycie  metanu  z  pokła-
dów węgla.
W  ramach  realizacji  projektu  Geo-Me-

tan  PGNiG  podpisało  z  Polską Grupą Górniczą 
umowę  dotyczącą  uruchomienia  testowego 
wydobycia metanu z pokładów węgla, które są 

przewidziane do późniejszej  eksploatacji w  re-
jonie Mikołowa. Obecnie PGNiG prowadzi dal-
sze rozmowy w tym zakresie z innymi spółkami 
węglowymi.
Według szacunków Państwowego Instytutu 

Geologicznego w warstwach węglonośnych na 
terenie  Górnośląskiego  Zagłębia  Węglowego 
może znajdować się nawet 170 mld m³ metanu. 
Dzięki opracowaniu skutecznych metod eksplo-
atacji zasoby te mogą stać się ważnym uzupeł-
nieniem krajowego wydobycia gazu. Usunięcie 
metanu ze skał węglonośnych pozwoli również 
poprawić  bezpieczeństwo  pracy  w  kopalniach 
i  zmniejszyć  koszty  pozyskania  węgla.  Dodat-
kową  korzyścią  jest  ograniczenie  związanych 
z  działalnością  górniczą  emisji  metanu  do  at-
mosfery.

PGNiG Termika: budowa nowego 
bloku EC Żerań na półmetku

Najnowocześniejsza jednostka gazowo-
-parowa w Polsce już w przyszłym roku ogrze-
je mieszkańców Warszawy. Dzięki niej EC Że-
rań będzie mógł produkować 4 TWh energii 
elektrycznej i 1,9 TWh energii cieplnej. 
– Chciałbym podkreślić,  że  budowa bloku 

gazowo-parowego oraz nowej kotłowni w wy-
mierny sposób przyczyni się do poprawy jakości 
życia mieszkańców Warszawy i okolic. Inwesty-
cja sprawi, że wyeksploatowane kotły węglowe 
zostaną wycofane  z  użycia,  a  nowa  jednostka 
będzie spełniać rygorystyczne standardy środo-
wiskowe.  Tym  samym  realizujemy  unijne  wy-
tyczne i modernizujemy nasza gospodarkę - po-
wiedział Krzysztof Tchórzewski, minister Energii.
–  To  jedna  z  najważniejszych,  prowa-

dzonych  obecnie  inwestycji  w  Grupie  PGNiG. 
Nowy  blok  będzie  zużywał  około  0,5  mld  m 
sześc.  gazu  ziemnego  rocznie.  Dzięki  blokom 
gazowo-parowym, opalanym gazem ziemnym, 
które  budujemy  i  uruchamiamy  również w  in-
nych  elektrociepłowniach w  Polsce,  zmniejsza-
my emisję  zanieczyszczeń powietrza,  czyli  tzw. 
smog – powiedział Piotr Woźniak, prezes PGNiG 
SA,  i dodał: – Cieszy nas, że zapotrzebowanie 
na  gaz  w  kraju  systematycznie  się  zwiększa. 
Dlatego  Polskie  Górnictwo  Naftowe  i  Gazow-
nictwo podejmuje liczne inwestycje po to, żeby 
polskie  społeczeństwo miało możliwość  korzy-
stania  z  błękitnego  paliwa,  które  jest  skutecz-
nym narzędziem ograniczania smogu.
Historia  budowy  inwestycji  na  Żeraniu  od 

pomysłu  do  stanu  dzisiejszego ma  już  10  lat. 
Przyśpieszenie  realizacji  nastąpiło  w  okresie 
ostatnich 2 lat. Warto przypomnieć, że od wmu-



4(246)/2019
kwiecień

18

rowania kamienia węgielnego upłynęło półtora 
roku, zaś od wejścia wykonawców na budowę 
16 miesięcy. Inwestycja oznacza dla Warszawy: 
czystsze powietrze – powiedział  Jarosław Gło-
wacki, prezes PGNiG TERMIKA SA.
Nowy blok w Elektrociepłowni Żerań zosta-

nie ukończony w IV kwartale 2020 roku. Dzięki 
zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
zdecydowanie pozytywnie wpłynie na czystość 
powietrza w Warszawie  i  okolicach. Wzmocni 
się  bezpieczeństwo  energetyczne  aglomeracji 
stolicy. Po uruchomieniu nowego bloku produk-
cja energii elektrycznej w kogeneracji EC Żerań 
wzrośnie o ok. 130 proc., z obecnego poziomu 
1,7 TWh do 4 TWh. Moc zainstalowana ener-
gii elektrycznej PGNiG TERMIKA wzrośnie o ok. 
110  proc.,  względem  obecnie  używanych  ko-
tłów węglowych, które po uruchomieniu bloku 
zostaną  wycofane  z  użytku.  Produkcja  ciepła 
wyniesie 1,9 TWh.
Inwestycja  spełnia  najostrzejsze  europej-

skie kryteria ochrony środowiska tj. wymagania 
Dyrektywy ws. Emisji Przemysłowych (IED) oraz 
wymogi BAT. Ponadto, nowy blok gazowo-pa-
rowy będzie emitował o ok. 40 proc. mniej CO2 
w porównaniu do wyłączanych kotłów.
Planowane roczne zużycie gazu przez blok 

stanowi ok. 4 proc. obecnego krajowego zuży-
cia tego paliwa.
Wykonawcami inwestycji są japońskie kon-

sorcjum  Mitshubishi  Hitachi  i  polski  Polimex-
-Mostostal. Jej wartość to 1,3 mld zł netto (1,6 
mld zł brutto).

Departament Public Relations
PGNiG SA

Wydobycie gazu na świecie 
rośnie, ale w Europie spada
W  2018  r.  na  świecie  wydobyto  4162,5 

mld m3 gazu ziemnego, co stanowi wzrost nie-
mal  o  10% w  porównaniu  z  rokiem  poprzed-
nim  (tab. 1).  Jest  to dość wyraźna  zmiana, bo 
w  latach 2015-2016 produkcja gazu była pra-
wie na tym samym poziomie, dopiero w 2017 r. 
wzrosła o 4,9%. Znacznie gorzej jest w Europie, 
wydobywa się  coraz mniej gazu  i po wyjątko-
wym  roku  2017  z  przyrostem  2,3%  teraz  na-
stąpił spadek o 5,4%. Sytuację poprawia nieco 
wydobycie na morzu, które zmniejszyło się tylko 
o 0,3%. Dodatni bilans ma jedynie W. Brytania, 
w Norwegii wydobycie utrzymało się na tym sa-
mym poziomie, w pozostałych krajach nastąpił 

Kraj 2017
(mld m3)

2018
(mld m3)

Zmiana 
20016:2017 w %

Ameryka Północna 1030,5 1130,2 109,7
Kanada 165,8 171,5 103,4
Meksyk 49,2 33,0 67,0
USA 815,5 925,7 113,5
Ameryka Południowa 167,3 185,4 110,9
Argentyna 35,6 38,7 108,6
Boliwia 21,0 20,0 95,5
Brazylia 28,5 40,7 142,6
Trynidad 34,8 37,2 106,9
Wenezuela 23,1 24,6 106,5
Pozostałe 24,3 24,3 100,0
Europa 252,5 238,9 94,6
Dania 4,9 4,1 84,0
Holandia 44,3 40,2 90,7
Niemcy 7,0 6,0 85,9
Norwegia 126,0 126,1 100,1
Rumunia 10,4 10,4 99,9
W. Brytania 39,9 40,9 102,6
Włochy 5,6 5,4 97,8
Pozostałe 14,5 5,8 40,0
Rosja+b.ZSRR 920,0 983,5 106,9
Azerbejdżan 18,1 19,0 104,9
Kazachstan 53,2 55,9 105,1
Rosja  696,4 737,8 106,0
Inne kraje b. ZSRR 152,3 170,7 112,1
Afryka 180,3 198,2 110,0
Algieria 90,7 91,1 100,4
Egipt 43,1 60,8 141,0
Libia 15,3 15,3 100,0
Nigeria 23,8 23,8 100,0
Pozostałe 7,3 7,2 98,4
Bliski Wschód 635,2 818,3 128,8
Arabia Saudyjska 84,9 84,9 100,0
Bahrajn 21,5 21,9 101,9
Irak 29,8 31,2 104,4
Iran 157,9 335,8 212,7
Katar 224,2 227,5 101,5
Kuwejt 17,1 18,0 105,2
Oman 29,2 29,2 100,0
Zjedn. Emiraty Arab. 56,0 56,0 100,0
Pozostałe 14,5 13,8 94,8
Daleki Wschód 482,9 473,8 98,1
Brunei 12,3 11,8 96,4
Chiny 155,8 161,8 103,9
Indie 32,6 32,6 100,0
Indonezja 74,0 70,6 95,3
Malezja 71,5 66,4 92,8
Pakistan 42,1 40,5 96,1
Tajlandia 36,7 35,7 97,1
Wietnam 11,2 11,2 100,0
Pozostałe 43,4 40,4 93,1
Australia + Oceania 117,1 134,3 114,7
Australia 111,9 129,7 115,9
Pozostałe 5,2 4,6 88,0
Razem świat 3785,7 4162,6 110,0
W tym OPEC 724,6 921,1 127,1
W tym Europa-morze 183,6 183,1 99,7

Tabela 1
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spadek, największy w Danii  i Holandii.  Z  kolei 
Rosja  z  Azerbejdżanem  i  Kazachstanem wyka-
zują wzrost o połowę niższy od wskaźnika dla 
świata. W statystyce „Oil and Gas Journal” inne 
kraje b. ZSRR potraktowane są łącznie, stąd brak 
danych o wydobyciu gazu w Kirgistanie, Tadży-
kistanie, Turkmenistanie i Uzbekistanie.
W  tabeli  wyróżnia  się  region  Bliskiego 

Wschodu  ze  wskaźnikiem  wzrostu  produkcji 
28,8%, do  czego wydatnie przyczyniła  się od-
budowa wydobycia w Iranie po zniesieniu sank-
cji i osiągnięcie wzrostu o 112,7% w zestawie-
niu  z  rokiem poprzednim. Daleki Wschód  jako 
całość  sytuuje  się  poniżej  średniej  światowej, 
jedynie  Chiny mają wzrost  3,9%.  Znacznie  le-
piej można ocenić sytuację w Australii i Oceanii 
ze  zbiorczym  wskaźnikiem  14,7%.  Afryka  nie 
odbiega  od  średniej  światowej,  ale wyjątkiem 
jest  Egipt  z 40-procentowym wzrostem, głów-
nie dzięki odkryciom w delcie Nilu  i na Morzu 
Śródziemnym. Podobnie jest na półkuli zachod-
niej,  gdzie  zarówno w  Ameryce  Północnej  jak 
i Południowej wydobycie gazu utrzymuje się na 
przeciętnym  poziomie  światowym.  Są  tam  też 
warte  podkreślenia wyjątki:  Brazylia  rozwijają-
ca  intensywnie  eksploatację  złóż  na  Atlantyku 
i osiągająca wzrost 42,6% i Meksyk, gdzie jest 
to kolejny roku spadku produkcji ropy i gazu.

Spotkanie komitetu 
monitorującego OPEC w Baku
Ministerialny komitet monitorujący wielkość 

wydobycia  ropy w OPEC obradował 18 marca 
br. w Baku. Głównym tematem było sprawozda-
nie  komisji  technicznej  kontrolującej  przestrze-
ganie  postanowień  o  ograniczeniu  produkcji 
przyjętych na 175 Konferencji OPEC 6 grudnia 
2016  r.  i  na  spotkaniu  ministrów  7  grudnia 
2018 r. W lutym br. osiągnięto 90% zgodności 
aktualnego poziomu produkcji z uzgodnionymi 
limitami.  Komitet  monitorujący  podkreślił  klu-
czową rolę „Deklaracji o Współpracy” z 2016 r. 
w utrzymywaniu stabilności rynku, jednocześnie 
uczestnicy  spotkania  zapewnili,  że  będą  nadal 
dotrzymywać przyjętych ograniczeń. Pogłębiona 
ocena  skuteczności  dotychczasowych  działań 
będzie  przedmiotem  obrad  176  Konferencji 
OPEC  wyznaczonej  na  25  czerwca  br.  Będzie 
ona poprzedzona kolejną naradą ministerialne-
go komitetu monitorującego w Dżedda w Arabii 
Saudyjskiej w maju br.

Więcej odkryć na świecie 
w I kwartale 2019 r.
Pierwszy  kwartał  br.  na  świecie  był  bar-

dzo  pomyślny  pod  względem  wzrostu  ilości 
zasobów konwencjonalnych. Tylko w  lutym br. 
odkryto 300 mln t równoważnika ropy. Łącznie 
w ciągu 3 miesięcy odkryto 435 mln  t  równo-
ważnika  ropy naftowej, przy czym 62% stano-
wiły  złoża  gazu,  a  38%  złoża  ropy.  Te  wyniki 
mogą  zapowiadać  odwrócenie  niekorzystnej 
tendencji  spadku  odkryć  trwającej  od  2013  r., 
z chwilową poprawą w 2017 r. 
Największym sukcesem było odkrycie złoża 

gazu Glaucus na Morzu Śródziemnym w pobli-
żu Cypru z 133-metrowym interwałem gazono-
śnym  i  zasobami  ocenianymi  na 141-226 mld 
m3. Drugie ważne odkrycie  to złoże Brulpadda 
w Afryce Południowej, w którym dolnokredowy 
horyzont nasycony gazem ma miąższość 57 m. 
Trzecie to złoże ropy Tilapia w Gujanie. W zesta-
wieniu 15 najważniejszych odkryć na początku 
roku  jest  też  obiekt  z  Europy  –  złoże  gazowe 
Glengorn, które dzięki zasobom 34 mln t odpo-
wiednika  ropy  naftowej  jest  największym  suk-
cesem  poszukiwawczym  od  10  lat w  sektorze 
brytyjskim Morza  Północnego.  Jeszcze większą 
rangę ma efekt prac Repsolu, Petronasu i Mo-
eco, czyli  lądowe złoże gazu Kali Berau Dalam 
uważane za największe odkrycie w Indonezji od 
18 lat. Inne znaczące odkrycia to Agogo w An-
goli  (ropa),  Froskelar w Norwegii  (ropa  i  gaz), 
czy  Nour  w  Egipcie  (gaz).  Pozostałe  znajdują 
się w  Australii,  Boliwii,  Iranie, Maroku  i Mek-
syku.  Przeważająca  część  omawianych  odkryć 
to osiągnięcia 3 koncernów: ExxonMobil, Total 
i Repsol. Dominujący  jest udział Exxonu wyno-
szący 38% dzięki takim obiektom jak Glaucus-1 
Tilapia-1 i Haimara-1.
Informacjom  z  I  kwartału  br.  towarzyszą 

optymistyczne  doniesienia  operatorów  o  za-
awansowaniu  rozwiercania  dobrze  przygoto-
wanych struktur, wielkości nakładów na poszu-
kiwania i innych pozytywnych oznakach. Na tej 
podstawie Rystad Energy zapowiada, że popra-
wa w ilości nowych odkryć i wzroście zasobów 
konwencjonalnych utrzyma się do końca br.

Amic Energy zamiast Łukoilu
W  lutym  2016  r.  Łukoil  Polska  sprzedał 

115 stacji benzynowych austriackiej firmie Amic 
Energy, ale przez dwa lata stacje nadal działały 
pod szyldem Łukoilu. Teraz rozpoczęła się akcja 

zmiany marki i od 1 czerwca br. wszystkie stacje 
będą  funkcjonować  jako Amic.  Łukoil  sprzedał 
łącznie 230 stacji w Polsce, na Litwie i na Łotwie.
Informacje  o  spółce  Amic  Energy  są  dość 

ogólnikowe, opisuje  się  jako  „niezależna firma 
inwestycyjna skoncentrowana na sektorze ener-
gii, szczególnie w Europie Środkowej i Wschod-
niej”.  Dyrektorem  zarządu  jest  Günter  Maier, 
który pracował wcześniej w ÖMV.

Shell wierci na Morzu Czarnym
Rząd bułgarski  chciałby  zmniejszyć uzależ-

nienie od importu rosyjskiego gazu pobudzając 
krajową produkcję, ale jest to utrudnione z po-
wodu  sprzeciwu wielu  społeczności  lokalnych. 
W  2012  r  wydano  dla  Chevronu  koncesję  na 
poszukiwania złóż gazu w Dobrudży, ale po serii 
protestów została ona cofnięta. Nowy etap roz-
począł się w 2016 r., kiedy Total wspólnie z Rep-
solem i ÖMV  rozpoczął  wiercenia  w  obrębie 
bloku  Chan  Asparuch  na  Morzu  Czarnym. 
Obecnie Total kończy wiercenie trzeciego otwo-
ru. Repsol współpracuje też z Shellem i austra-
lijskim  Woodside  w  rozpoznaniu  sąsiedniego 
bloku Chan Khubrat 1-14. Na początku kwietnia 
br.  statek wiertniczy „Noble Globtrotter  II”  roz-
począł wiercenie pierwszego otworu planowa-
nego do głębokości 1300 m.

Zakończono układanie gazociągu 
Turkstream przez Morze Czarne
Spółka South Transport Stream BV poinfor-

mowała o wykonaniu połączenia głębokowod-
nego  odcinka  gazociągu  Turkstream  z  sekcją 
lądową w  europejskiej  części  Turcji  w  pobliżu 
stacji  odbiorczej  i  tłoczni  Kiyikoy.  Oznacza  to, 
gazociąg  jest  kompletny  i  do  końca br.  po  za-
kończeniu  robót  w  tłoczni  będzie  przekazany 
do  eksploatacji.  Końcowa  operacja  nazwana 
„Połączenie na wodzie” polegała na podniesie-
niu z dna sekcji głębokowodnej i połączeniu jej 
z  sekcją przybrzeżną. Po zespawaniu  i  kontroli 
spoin rury o wadze 409 t opuszczono ponownie 
na dno na głębokość 32 m. Podobna operacja 
na wybrzeżu Rosji w pobliżu  terminalu  i  tłocz-
ni Anapa została wykonana w styczniu i  lutym 
br. Układanie głębokowodnej  części  gazociągu 
odbywało się przy użyciu statku „Pioneering Spi-
rit”, zaś część płytkowodną układano ze statku 
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„Lorelay”, obydwu należących do szwajcarskiej 
grupy Allseas. Projektowa zdolność przesyłowa 
dwóch nitek gazociągu Turkstream wynosi 31,5 
mld m3 gazu rocznie.

Wzrost wydobycia ropy 
i spadek wydobycia gazu 
w. Brytanii w 2018 r.
Brytyjski  Oil  and  Gas  Authority  (OGA) 

opublikował podsumowanie poszukiwań  i wy-
dobycia  w  2018  r.  Był  to  czwarty  kolejny  rok 
spadku  nakładów w  tym  sektorze  gospodarki. 
Jednak  mimo  zmniejszenia  nakładów  wydo-
bycie  ropy, gazu  i kondensatu wzrosło do 231 
tys. t/d równoważnika ropy naftowej, przy czym 
był to przede wszystkim wzrost wydobycia ropy 
o  8,9%,  podczas  gdy wydobycie  gazu  spadło 
o  2,5%.  W  związku  z  tym  OGA  skorygował 
swoją prognozę produkcji w okresie 2016-2050 
z  1,61 mld  t  równoważnika  ropy  naftowej  do 
2,14 mld t i zapowiada w 2019 r. wzrost nakła-
dów o 4%. Te wyniki brytyjski przemysł naftowy 
zawdzięcza wejściu do eksploatacji od 2015  r. 
30  nowych  złóż.  Najważniejsze  z  nich  to  zło-
ża  gazu  Glendronach  i  Glengorn,  które  mogą 
wskazywać nowe kierunki rozpoznania basenu.
Całkowite  koszty  operacyjne  wzrosły 

o  6,4%  i wyniosły  7,2 mld  funtów  (9,36 mld 
dolarów).  Koszty  jednostkowe wzrosły o 2,2% 
do  11,6  funtów  (15,08  dolarów)  za  baryłkę 
ropy.  Jeszcze  bardziej wzrosły  koszty  likwidacji 
i utylizacji platform – tu wzrost wyniósł 9%.
Z kolei organizacja UK Oil & Gas podaje, że 

nakłady na poszukiwania i wydobycie w 2018 r. 
wyniosły 19 mld dolarów, w 2019 r. będzie to 
19,8 mld dolarów, a w latach 2019-2035 wy-
datki na brytyjskim szelfie kontynentalnym po-
winny wynosić 265 mld dolarów.

Chorwacja oferuje 11 bloków 
koncesyjnych
Przetargi na koncesje poszukiwawcze i pro-

dukcyjne  mają  przyczynić  się  do  intensyfikacji 
rodzimej  produkcji  węglowodorów w  sytuacji, 
gdy 80% zapotrzebowania na ropę i 60% zapo-
trzebowania na gaz jest pokrywane dostawami 
z importu. Siedem koncesji o powierzchni 14272 

km2  jest położonych w północnej  części  kraju, 
w  basenie  panońskim. W  opinii  szefa  agencji 
ds.  ropy  i  gazu Marijana  Krpana  cztery  z  nich 
mają potwierdzony potencjał produkcyjny. Dru-
gi przetarg dotyczy czterech bloków w środko-
wej  i  południowej  górzystej  części  (Dynarydy). 
W porównaniu z koncesjami północnymi nie są 
one dobrze zbadane i uzupełnienie rozpoznania 
może zająć nawet siedem lat  i z tego względu 
w warunkach koncesji przewidziano dla konce-
sjobiorców opcję wycofania się po 3-5 latach.
Sąsiednia  Czarnogóra  rozpoczęła  właśnie 

poszukiwania  na  morzu,  Chorwacja  również 
miała takie plany kilka lat temu, ale odstąpiła od 
nich wskutek protestów ekologów i branży  tu-
rystycznej. Jednak w przypadku odkryć w Czar-
nogórze nie  jest wykluczony powrót na Adria-
tyk. M. Krpan uważa, że przetargi na koncesje 
naftowe skierują zainteresowanie zagranicznych 
inwestorów również na znaczne zasoby energii 
geotermalnej  znajdujące  się  na  północy  kraju. 
Obecnie Chorwacja buduje pierwszą elektrow-
nię zasilaną energią geotermalną.

Czy Gujana to przyszłe Brunei?
Kolejne doniesienia o nowych złożach od-

krytych przez ExxonMobil w obrębie bloku Sta-
broek w Gujanie dostarczyły nowych argumen-
tów dla określenia tego rejonu jako wschodzącej 
prowincji  naftowej.  Według  raportu  Służby 
Geologicznej USA z 2012 r. zasoby basenu Gu-
jana-Surinam rozciągającego się od granicy Gu-
jany z Wenezuelą przez Surinam aż do Gujany 
Francuskiej wynoszą 1,85 mld t ropy, 599,8 mld 
m3  gazu  i  78 mln  t  kondensatu.  Jednocześnie 
zasygnalizowano istnienie 147 obiektów struk-
turalnych.  Te  informacje  potwierdzały  wysoką 
perspektywiczność tego obszaru. W tym samym 
okresie  aktywność  poszukiwawcza  większo-
ści  koncernów  naftowych,  po  wcześniejszych 
sukcesach w Afryce Zachodniej od  roku 2000, 
skierowana  została  do Afryki Wschodniej. Gu-
janą  zainteresowały  się  tylko  firmy  Tullow Oil, 
Kosmos  Energy i Eco  Atlantic.  Podstawą  były 
sugestie,  że  geologia  północno-wschodniego 
wybrzeża  Ameryki  Południowej  może  być  lu-
strzanym  odbiciem  geologii  Afryki  Zachodniej, 
a  złoża  takie,  jak  Mahogany,  Jubilee,  Venus, 
Mercury  czy  Jupiter  mają  swoje  odpowiedniki 
po drugiej stronie Atlantyku. Istotnie, w 2011 r. 
w  Gujanie  Francuskiej  Tullow  Oil  odkrył  złoże 
ropy  Zaedyus,  ale  otwory  rozpoznawcze  nie 
wykazały przemysłowych ilości węglowodorów. 
Pierwsze  prace  poszukiwawcze  w  Guja-

nie  przeprowadzono  w  1958  r.,  ale  dopiero 

w 1965 r. odkryto pierwsze poważniejsze złoże 
ropy Tambaredjo (eksploatowane do dziś). Póź-
niej z powodu sporów terytorialnych, nieustalo-
nych granic sektorów i braku legislacji dotyczącej 
udzielania  koncesji  na  poszukiwania  i  eksplo-
atację  badania  geofizyczne  i wiercenia wstrzy-
mano. Dopiero w 2015 r. wyniki wiercenia Lisa-
1, w  którym  stwierdzono piaszczysty  horyzont 
roponośny o miąższości  89 m  zapoczątkowały 
wznowienie poszukiwań i rozpoznanie systemu 
naftowego basenu Gujana-Surinam.  Skały ma-
cierzyste stanowi łupkowa formacja Canje (gór-
ny alb-santon) zalegająca na głębokości do 6,5 
km. Nadległe formacje New Amsterdam i Geo-
rgetown są potencjalnym skałami zbiornikowy-
mi, a głębokowodne węglany formacji Pomero-
on  uszczelniają  ten  kompleks.  Pod  względem 
znaczenia dla akumulacji najważniejsze są pia-
skowce górnokredowe, węglany górnokredowe 
i  piaskowce  trzeciorzędowe  –  wszystkie  mają 
doskonałe własności zbiornikowe. W odwiercie 
Lisa-1 przepuszczalność zmienia się od 40 mD 
do 400 mD, porowatość kształtuje się powyżej 
20%. Do  lutego  br. w  obrębie  bloku  Stabroek 
odkryto 12 złóż  i  rozpoczęto pierwszą fazę za-
gospodarowania złoża Lisa obejmującą 8 otwo-
rów  eksploatacyjnych,  6  zatłaczających  wodę 
i 3 zatłaczające gaz. Początek produkcji w ilości 
16 tys. t/d nastąpi w 2020 r. Łączny koszt tego 
etapu wyniesie 4,4 mld dolarów. W zestawieniu 
50 morskich inwestycji produkcyjnych złoże Lisa 
ma najniższe  koszty  zagospodarowania wyno-
szące 6 dolarów za baryłkę. Niska jest też grani-
ca opłacalności produkcji – 35 dolarów/baryłkę, 
mniej niż na złożach Jubilee czy Johan Sverdrup.
Basen Gujana-Surinam  jest obecnie nową, 

bardzo  atrakcyjną  prowincją,  o  czy  świadczy 
przyciągnięcie  takich  firm  jak  Chevron,  Cairn 
Energy,  Equinor  (d.  Statoil)  i  Total.  Osobnym 
zagadnieniem  jest  długofalowy  rozwój  gospo-
darczy Gujany opierający się na ropie naftowej. 
Można porównywać Gujanę z Brunei  i przepo-
wiadać osiągnięcie dochodów takich,  jakie ma 
azjatycki sułtanat, ale dystans jest bardzo duży. 
Dochód  narodowy  Gujany  w  2017  r.  wyno-
sił  4710  dolarów  na  osobę, w  Brunei  było  to 
29700 dolarów.

Jerzy Zagórski
Źródła: Amic Polska, Balkan Isight, BP, 

Hart Energy, Offshore, Oil & Gas Financial 
Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, Reuters, 

Rystad Energy, Shell, South Stream Transport, 
The Natural Resources Hub, World Oil.
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Wybrano prezesa LOTOS Upstream
Rada Nadzorcza LOTOS Upstream powo-

łała Tomasza Maja na stanowisko prezesa 
Zarządu spółki z dniem 9 kwietnia 2019 r. To 
manager związany z przemysłem naftowym 
od niemalże 35 lat. W trakcie swojej kariery 
zawodowej uczestniczył w realizacji szeregu 
projektów w Ameryce Północnej, Afryce Pół-
nocnej, jak również w Europie.

Tomasz Maj. Fot. LOTOS S.A.

Na początku  lutego 2019  r.  Rada Nadzor-
cza LOTOS Upstream ogłosiła konkurs na funkcję 
prezesa Zarządu  spółki. W wyniku przeprowa-
dzonego  postępowania  kwalifikacyjnego,  na 
posiedzeniu 8 kwietnia 2019 r. podjęto decyzję 
o  powołaniu  na  to  stanowisko  Tomasza Maja 
z dniem 9 kwietnia 2019 r.
Tomasz Maj,  urodzony  w  Anglii  z  silnymi 

polskimi  korzeniami,  jest  związany  z  przemy-
słem  naftowym  od  niemalże  35  lat.  To wyso-
kiego szczebla manager z wykształceniem inży-
nierskim, posiadający bogate międzynarodowe 
doświadczenie w zarządzaniu w sektorze  ropy 
naftowej  i  gazu  ziemnego,  jak  również  w  za-
kresie  dostarczania  kompleksowych  rozwiązań 
finansowych  dla  różnych  gałęzi  przemysłu. 
W  trakcie  swojej  kariery  zawodowej był  zaan-
gażowany  w  rozwój  biznesu  poszukiwawczo-
-wydobywczego (onshore i offshore), w ramach 
którego uczestniczył w realizacji szeregu projek-
tów w Ameryce Północnej, Afryce Północnej, jak 
również w Europie.
Pracował dla takich firm jak: Acre Oil, British 

Gas, Celtique Energie Poland, Talisman Energy 
Polska czy Repsol Sinopec Resources (wcześniej: 
Talisman  Sinopec  Energy).  W  ramach  pracy 
w sektorze finansowym dla WestLB czy Lasanoz, 
brał  udział  i  był  odpowiedzialny  za  realizację 
wielu przełomowych transakcji finansowych dla 
projektów z sektora energetycznego, telekomu-
nikacyjnego czy infrastrukturalnego.

Przez ostatnie 5 lat zaangażowany w zarzą-
dzanie  projektami  realizowanymi  przez  Repsol 
Sinopec  na  Morzu  Północnym  i  na  Orkadach 
przy  północnym  wybrzeżu  Szkocji,  gdzie  sku-
tecznie wdrażał biznesowe rozwiązania, zarzą-
dzał ryzykiem czy odpowiadał za utrzymywanie 
relacji z partnerami, wykonawcami i  innymi in-
teresariuszami.

Dobre wyniki LOTOSU 
w I kwartale 2019 roku

W I kwartale 2019 r. oczyszczona EBITDA 
wg LIFO Grupy Kapitałowej LOTOS wyniosła 
632 mln zł. To 17-procentowy wzrost wzglę-
dem I kwartału 2018 r. Rafineria w Gdańsku 
przez 3 pierwsze miesiące 2019 r. pracowała 
przy maksymalnym wykorzystaniu swoich 
nominalnych mocy wytwórczych.
• Przychody ze sprzedaży: 6,7 mld zł
•  Zysk netto: 172,5 mln zł
• Oczyszczony  zysk  EBITDA  g  LIFO:  632 
mln zł

• Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemne-
go: 1,85 mln boe

•  Zasoby surowców 2P: 88 mln boe
• Przerób ropy naftowej: 2,61 mln ton
•  Sprzedaż  produktów w  segmencie  pro-
dukcji i handlu: 2,7 mln ton

• Przepływy  środków  pieniężnych  z  dzia-
łalności operacyjnej: 494,5 mln zł

Na  wyniki  finansowe  GK  LOTOS  w  I  kw. 
2019  r.  największy  wpływ  miały  surowce  – 
spadające  notowania  ropy  naftowej  i  gazu 
ziemnego,  dynamika  cracków  na  podstawo-
wych produktach naftowych (na benzynie spa-
dek  o  75,1%  r/r,  na  oleju  napędowym wzrost 
o 16,3% r/r, na ciężkim oleju opałowym wzrost 
o 64,6% r/r) oraz rosnący kurs dolara.

Wydobycie
Oczyszczony zysk EBITDA segmentu wydo-

bywczego ukształtował  się na poziomie 205,6 
mln  PLN,  a  oczyszczony  zysk  EBIT  segmentu 
wydobywczego  na  poziomie  153,1  mln  PLN. 
Sprzedaż węglowodorów wzrosła w porówna-
niu do I kwartału 2018 r. o 4,2%.
W 1 kw. 2019  r.  spółka LOTOS Petrobaltic 

S.A.  kontynuowała  wydobycie  ropy  naftowej 
i gazu ziemnego ze złoża B3 na Morzu Bałtyckim 
na średnim poziomie 1 686 bbl/d.
Dzienne wydobycie w Norwegii, Polsce i na 

Litwie wyniosło w 1 kw. 2019  r. ok. 20,5  tys. 
boe. W całym 1 kw. 2019 LOTOS wydobył w su-
mie 1,85 mln boe.

Produkcja i handel
W  I  kwartale  2019  r.  gdańska  rafineria 

pracowała  stabilnie,  z maksymalnym wykorzy-
staniem nominalnych mocy wytwórczych. Utrzy-
mała przerób ropy na poziomie 2 610,5 tys. ton 
ropy naftowej (to o 2% lepszy wynik niż w 1 kw. 
2018). Oczyszczony zysk EBITDA LIFO segmentu 
produkcji i handlu w 1 kw. 2019 r. kształtował 
się na poziomie 433,3 mln PLN (+33,9% r/r).
Na  dzień  31 marca  2019  r.  całkowity  po-

stęp prac Projektu EFRA uwzględniający projek-
towanie,  zakupy  oraz  prace  budowlano-mon-
tażowe  wyniósł  99,6%.  W  1  kw.  2019  roku 
kontynuowano  prace  budowlano-montażowe 
i  działania  rozruchowe  poszczególnych  obiek-
tów  ,również w  zakresie  instalacji  i  systemów 
pomocniczych oraz infrastruktury ogólnej.
Całkowita  sprzedaż  benzyn  realizowana 

przez Grupę Kapitałową LOTOS w 1 kw. 2019 
roku spadła o 4,5% r/r na skutek optymalizacji 
produkcji  w  celu  maksymalizacji  marży  rafine-
ryjnej.  Koncern,  mając  świadomość  rosnącego 
zapotrzebowania  na  olej  napędowy,  zwiększył 
w 1 kw. o 11% r/r sprzedaż krajową tego pro-
duktu.
W 1 kw. 2019 r. Grupa Kapitałowa LOTOS 

zrealizowała wyższą o 11% sprzedaż na stacjach 
CODO w porównaniu do 1 kw. 2018 r. Obszar 
detaliczny wykazał w pierwszych trzech miesią-
cach 2019 r. oczyszczoną EBITDA  na poziomie 
63,5 mln PLN. Na koniec 1 kw. 2019 r. LOTOS 
posiadał w swojej sieci 493 stacji paliw (w tym 
307 stacji własnych oraz 186 partnerskich).  

Innowacje
Na początku 2019 r. Grupa LOTOS S.A. pod-

pisała  kolejną  umowę  terminową  na  dostawy 
amerykańskiej  ropy  naftowej.  Surowiec  będzie 
dostarczany drogą morską poprzez Naftoport.
W  marcu  Grupa  LOTOS  i  PGNiG  zrealizo-

wały  dwa  komercyjne  bunkrowania  statków 
morskich skroplonym gazem ziemnym LNG. To 
pierwsze takie operacje przeprowadzone w por-
tach morskich w Gdańsku i Gdyni.
Grupa  LOTOS  będzie  też  pracować  z  Poli-

techniką  Gdańską  nad  projektami  badawczo-
-rozwojowymi  w  obszarze  niskoemisyjnego 
transportu oraz magazynowania energii. W pla-
nach jest stworzenie prototypów urządzeń, któ-
re będą mogły zostać wdrożone do przemysłu.
Więcej szczegółowych danych na temat wy-

ników  finansowych  Grupy  Kapitałowej  LOTOS 
S.A. w 1 kw. 2019 r. można znaleźć na stronie: 
www.inwestor.lotos.pl.
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LOTOS zainteresowany udziałem 
w finansowaniu projektu Polimery 
Police w wysokości do 0,5 mld zł

Grupa LOTOS S.A. podpisała list inten-
cyjny ze spółkami z Grupy Azoty w zakresie 
ewentualnego zainwestowania kwoty do 
500 mln zł w realizację projektu Polimery 
Police. Wcześniej, tj. 12 kwietnia PDH Polska 
S.A. otrzymała ze strony koreańskich koncer-
nów Hyundai Engineering Co., Ltd. oraz Ko-
rea Overseas Infrastructure & Urban Develop-
ment Corporation listy intencyjne w sprawie 
potencjalnego zaangażowania finansowego 
w Projekt Polimery Police o wartości do 130 
mln USD, tj. także ok. 500 mln zł.
26  kwietnia  2019  r.  podpisany  został  list 

intencyjny  między  Grupą  Azoty  S.A.,  Grupą 
Azoty  Zakłady  Chemiczne  „Police”  S.A.  i  PDH 
Polska S.A., (spółka celowa Grupy Azoty i Grupy 
Azoty Police realizująca Projekt Polimery Police), 
a Grupą LOTOS S.A. dotyczący rozpoczęcia i pro-
wadzenia  rozmów  w  sprawie  potencjalnego 
udziału Grupy LOTOS w finansowaniu Projektu 
Polimery Police. Prowadzone na podstawie listu 
intencyjnego  rozmowy  mają  dotyczyć  objęcia 
przez  Grupę  LOTOS  nowych  akcji  w  kapitale 
zakładowym PDH i wniesienia wkładu pienięż-
nego  na  kapitał  zakładowy  PDH  do  500  mln 
zł.  Strony  przystępują  do  rozmów dotyczących 
ustalenia  wszystkich  istotnych  elementów 
udziału Grupy LOTOS w finansowaniu Projektu 
Polimery Police. Rozmowy mają trwać nie dłużej 
niż do 31 października 2019 roku.
–  Zawarcie  listu  intencyjnego  z  Grupą 

LOTOS to ważne wydarzenie dla realizacji Pro-
jektu  Polimery  Police.  Liczymy  na  pomyślne 
zakończenie  rozmów.  Zainteresowanie  nasze-
go  potencjalnego  Partnera  i  możliwe  zaan-
gażowanie  finansowe  to  sygnały  wskazujące 
na  potencjał  biznesowy  projektu  w  Policach. 
Jesteśmy pewni,  iż będzie on korzystny  inwe-
stycyjnie zarówno dla spółek z Grupy Azoty, jak 
i partnerów zewnętrznych – mówi dr Wojciech 
Wardacki,  prezes  Zarządu Grupy  Azoty  Police 
oraz Grupy Azoty.
Zarówno Grupy  Azoty  Police  jak  i  Grupa 

Azoty wskazują,  że  list  intencyjny  nie  stano-
wi wiążącego zobowiązania do udziału Grupy 
LOTOS w finansowanie Projektu Polimery Poli-
ce. O wynikach prowadzonych rozmów spółki 
te będą informować w swoich raportach bie-
żących.
– Grupa LOTOS S.A. w swojej strategii na 

lata 2017-22 jako jeden z kierunków wskazuje 
inwestycje  w  rozwój  sektora  petrochemicz-
nego. Widzimy potencjał  rynku  i  analizujemy 
nasze  możliwości  dalszego  wydłużania  łań-

cucha wartości  ku produktom wysokomarżo-
wym – podkreśla dr Mateusz A. Bonca, prezes 
Zarządu Grupy LOTOS S.A. – Projekt Polimery 
Police  jest  dla  nas  interesujący  i  chcemy  le-
piej zrozumieć drzemiący w nim potencjał, by 
w  stosownym  czasie  zdecydować  o  naszym 
bezpośrednim zaangażowaniu w jego realiza-
cję. Postrzegamy ten projekt jako potencjalną 
szansę  na  dalszą  dywersyfikację  naszej  dzia-
łalności.
Podpisanie  listu  intencyjnego  z  Grupą 

LOTOS  to  kolejny  krok  w  zakresie  budowy 
struktury  finansowania Projektu Polimery Po-
lice. 26 kwietnia 2019 r. Akcjonariusze Grupy 
Azoty  Police  zdecydowali  o przeprowadzeniu 
oferty  publicznej  z  prawem poboru  o warto-
ści  ok.  1 mld  zł.  Z  kolei  12  kwietnia  2019  r. 
PDH otrzymała wstępne deklaracje dotyczące 
inwestycji kapitałowej  (wniesienie wkładu na 
kapitał zakładowy), podpisane przez Hyundai 
Engineering  Co.,  Ltd.  oraz  Korea  Overseas 
Infrastructure & Urban Development Corpora-
tion. Strony są zainteresowane objęciem akcji 
o wartości odpowiednio do kwot 80 i 50 mln 
USD, a listy intencyjne pozostają ważne do 12 
października 2019 r.
–  Projekt  Polimery  Police  ma  kluczowe 

znaczenie  dla  polskiej  gospodarki.  W  naszej 
ocenie inwestycja może istotnie poprawić po-
zycję kraju na europejskim rynku producentów 
polipropylenu. Polska zredukuje ujemny bilans 
handlowy  w  segmencie  tworzyw  sztucznych 
i może zostać największym producentem w re-
gionie CEE. Ponadto Polimery Police  to  także 
rozwój  niezależności  energetyczno-surowco-
wej  kraju,  dzięki  oddaniu  nowego  terminalu 
paliw  płynnych  oraz  powstanie  szeregu  wy-
sokokwalifikowanych miejsc prac, a jednocze-
śnie  solidna  baza  do  rozwoju  polskiej  nauki, 
w tym sektora badawczego - dodaje dr Woj-
ciech Wardacki.
Środki potencjalnie pozyskane z podwyż-

szenia  kapitału  zakładowego w  PDH  umożli-
wią  realizację  planów  inwestycyjnych  zwią-
zanych  z  Projektem  Polimery  Police,  w  tym 
stanowić  będą  wzmocnienie  zaangażowania 
w  rozwój obszarów niezwiązanych  z produk-
cją  nawozową.  PDH  zakłada,  że  udział  seg-
mentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu 
kilku  lat  do  ok.  1/3  skonsolidowanych  przy-
chodów całej grupy kapitałowej Grupa Azoty, 
wobec ok. 15 proc. w 2017 r. oraz pozwoli to 
na  ograniczenie  sezonowych  wahań  popytu 
na jej produkty.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

ORLEN zwiększa produkcję 
w Płocku

PKN ORLEN uruchomił Instalację Metate-
zy w Płocku. W ten sposób potencjał produk-
cyjny propylenu zwiększył się o 100 tys. ton, 
do poziomu 550 tys. ton rocznie. Koncern 
jest jedynym producentem tego produktu 
w Polsce oraz kluczowym graczem na rynku 
europejskim, posiadając obecnie ponad 50% 
zdolności produkcyjnych w regionie Europy 
Centralnej.
PKN ORLEN umacnia pozycję lidera na ryn-

ku wytwórczym propylenu. Dzięki nowej Insta-
lacji Metatezy  zwiększamy  produkcję,  ale  i  ja-
kość  oferowanego produktu.  Liczę,  że  docenią 
to kontrahenci wybierając naszą ofertę. Popyt na 
produkty petrochemiczne stale rośnie, ale euro-
pejski rynek jest niezwykle wymagający. Aby być 
również w przyszłości  liczącym się graczem na 
tym konkurencyjnym rynku, musimy maksymal-
nie wykorzystywać nasz potencjał i zintegrowa-
ne aktywa - powiedział Daniel Obajtek, prezes 
Zarządu PKN ORLEN.
Instalacja  Metatezy  wytwarza  propylen 

o  jakości  polimerowej.  Nominalny  wolumen 
produkcji wynosił  dotychczas 450  tys.  ton.  In-
westycja podniosła moce wytwórcze do pozio-
mu  550  tys.  ton  rocznie.  Proces  metatezy  nie 
jest w Europie powszechny  i należy do metod 
niekonwencjonalnych – standardowo propylen 
uzyskuje się w procesie krakingu parowego lub 
krakingu  katalitycznego  w  części  rafineryjnej. 
PKN ORLEN  zgodnie  z  planem  zwiększa moce 
produkcyjne  propylenu  również  na  Litwie.  Do 
połowy bieżącego roku w rafinerii w Możejkach 
zostanie oddana do użytku instalacja PPF Split-
ter, która produkować będzie kolejne 80 tys. ton 
propylenu.
Za zaprojektowanie oraz budowę w syste-

mie  „pod  klucz”  odpowiedzialna  była  Elektro-
budowa  S.A.,  specjalizująca  się w  szeroko  ro-
zumianej infrastrukturze energetycznej. Umowa 
z wykonawcą obejmowała także usługi doradz-
twa  technicznego  i  inżynieryjnego.  Instalacja 
Metatezy powstała na bazie licencji zakupionej 
przez Koncern od firmy Lummus Technology Inc. 
z  grupy  CB&I.  Budżet  całego  projektu wyniósł 
około 400 mln zł.
Propylen  i  jego  produkty  pochodne  mają 

zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia 
-  budownictwie,  branży  motoryzacyjnej,  RTV/
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AGD  i  wielu  innych.  Propylen  jest  niezbędny 
przy  produkcji  m.in.  sprzętu  laboratoryjnego, 
medycznego,  przewodów,  części  samochodo-
wych, elewacji oraz płyt CD.

Dobre wyniki PKN ORLEN 
pomimo słabszego otoczenia 
makroekonomicznego

PKN ORLEN zakończył I kwartał 2019 
roku z wynikiem EBITDA wg LIFO na pozio-
mie 2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 100 
mln zł w porównaniu do analogicznego okre-
su roku ubiegłego. Rezultat został osiągnięty 
pomimo trudniejszego otoczenia makroeko-
nomicznego (r/r) związanego przede wszyst-
kim ze spadkiem dyferencjału Brent/Ural. 
Koncern wypracował stabilny wynik EBITDA 

wg LIFO w segmencie dowstream, na poziomie 
blisko  1,4 mld  zł  i  dobry wynik w  segmencie 
detalu na poziomie 676 mln zł. W detalu PKN 
ORLEN odnotował również wzrost wolumenów 
sprzedaży  o  3%  (r/r)  oraz wzrost  udziałów  na 
wszystkich  rynkach.  PKN  ORLEN  kontynuował 
dywersyfikację  kierunków zaopatrzenia, podpi-
sując kontrakt z Saudi Aramco na dostawy sau-
dyjskiej  ropy,  któremu  towarzyszy  –  pierwsza 
tego  typu w historii firmy – umowa na odbiór 
produkowanego  w  Możejkach  ciężkiego  oleju 
opałowego.  Zarząd PKN ORLEN zarekomendo-
wał wypłatę najwyższej w historii koncernu dy-
widendy, na poziomie 3,5 zł na akcję.

 
W I kwartale 2019 roku PKN ORLEN osiągnął:
• 2 mld zł EBITDA wg LIFO, w tym 676 mln 
zł w segmencie detalu

• Wzrost  łącznych wolumenów sprzedaży 
o 2% (r/r), w tym w detalu o 3% (r/r)

• Wzrost przychodów o 9% (r/r)
W I kwartale 2019 roku odnotowano spa-

dek  modelowej  marży  downstream  o  (-)  1,4 
USD/bbl (r/r). W tym czasie średni kurs PLN osła-
bił się względem EUR i USD. Dodatnia dynamika 
PKB  odnotowana  we  wszystkich  czterech  kra-
jach, w których Koncern prowadzi swoją główną 
działalność, przełożyła się na wzrost konsumpcji 
oleju napędowego na tych rynkach. Z kolei kon-
sumpcja benzyny wzrosła w Polsce  i Czechach 
przy jednoczesnym utrzymaniu się na stabilnym 
poziomie na Litwie i spadku w Niemczech.
– Dobre wyniki sprzedaży i wysoki poziom 

przychodów to m.in. efekt wdrożenia efektyw-
nych  procesów  zarządczych  i  operacyjnych, 
a  także  racjonalizacji  wydatków.  Wszystkim 

podejmowanym przez nas działaniom bizneso-
wym musi przyświecać jeden cel: rozwój i budo-
wanie wartości ORLENU we wszystkich obsza-
rach działalności. Mamy powody do satysfakcji 
nie  tylko  z dobrych wyników finansowych, ale 
tempa  prac  związanych  z  przygotowaniem  do 
ważnych inwestycji w całej Grupie Kapitałowej. 
Szczególne  znaczenie mają  działania  związane 
z dywersyfikacją dostaw ropy. To wszystko po-
winno procentować w przyszłości – powiedział 
Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.

Segment downstream koncernu w I kwar-
tale 2019 roku wypracował wynik EBITDA 
wg LIFO na poziomie 1,4 mld zł. Rezultat zo-
stał  osiągnięty  przy  ujemnym wpływie makro, 
związanym  głównie  z  niższym  dyferencjałem 
Brent/Ural  oraz  pogorszeniem marż  na  lekkich 
destylatach,  olefinach  i  poliolefinach.  Wpływ 
tych czynników został w części skompensowany 
poprawą marż na średnich destylatach, ciężkich 
frakcjach  rafineryjnych,  PTA,  nawozach  i  PCW 
oraz osłabieniem PLN względem walut obcych.

Segment detaliczny w I kwartale 2019 
roku wypracował 676 mln zł EBITDA wg 
LIFO, co oznacza wzrost o 212 mln zł (r/r). 
Do dobrego wyniku przyczynił  się wzrost wo-
lumenów sprzedaży, łącznie o 3% (r/r), w tym: 
w Polsce o 2%, w Czechach o 5%, na  Litwie 
o 6% i w Niemczech o 6%. W minionym kwar-
tale  koncern  odnotował  wzrost  udziałów  na 
wszystkich rynkach, w tym o 1,6 pp (r/r) w Cze-
chach, w efekcie pełnego efektu włączenia do 
sieci stacji paliw przejętych od OMV oraz o 0,5 
pp (r/r) w Polsce. W tym czasie kontynuowano 
również  konsekwentny  rozwój  oferty  pozapa-
liwowej poprzez otwarcie 31 punktów gastro-
nomicznych.  Na  koniec  I  kwartału  2019  roku 
funkcjonowało  2047  punktów,  w  tym  1669 
Stop Cafe w Polsce, 276 Stop Cafe w Czechach, 
23  Stop  Cafe  na  Litwie  oraz  79  Star  Connect 
w Niemczech. W kwietniu br. koncern urucho-
mił pierwszą stację paliw na rynku słowackim 
pod marką Benzina. Jeszcze w tym roku pojawi 
się na Słowacji 10 stacji, które standardem ofer-
ty i obsługi mają odpowiadać swojemu czeskie-
mu odpowiednikowi.

W I kwartale 2019 roku koncern odno-
tował wzrost średniego wydobycia o 1,7 tys. 
boe/d, czyli o 10% (r/r). W tym okresie rezul-
tat EBITDA wg LIFO segmentu wyniósł 94 mln 
zł i był o 26 mln zł wyższy w stosunku do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego. W Polsce 
kontynuowano wiercenie otworu Czarna Dol-
na-1,  zrealizowano  również  akwizycję  danych 
sejsmicznych Rusocin i Bystrowice II. Zakończo-
no prace przygotowawcze przed wierceniem 
otworu  Bystrowice-OU2.  Na  aktywach  kana-
dyjskich rozpoczęto wiercenie 4 odwiertów, a 5 
odwiertów  zostało  poddanych  szczelinowaniu. 

Do  produkcji  zostały  włączone  3  odwierty  na 
obszarze Kakwa oraz Ferrier.

W I kwartale koncern zredukował po-
ziom zadłużenia netto o 0,5 mld PLN (kw/
kw) głównie w efekcie dodatnich wpływów 
z działalności operacyjnej w wysokości 1,2 
mld PLN, redukując jednocześnie poziom dźwi-
gni finansowej do 13,9%, która znajduje się na 
bezpiecznym poziomie. Uwzględniając stabilną 
sytuację finansową koncernu oraz przyjęte pla-
ny  rozwojowe  Zarząd  PKN ORLEN  zarekomen-
dował dywidendę w wysokości 3,5 zł na akcję, 
co stanowi najwyższy poziom w historii spółki.

PKN ORLEN buduje w Płocku 
zaawansowane technologicznie 
Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe to kluczo-
wa inwestycja w ramach Programu Rozwoju 
Petrochemii – strategicznego projektu PKN 
ORLEN. Inwestycja w Płocku umożliwi roz-
wój i wdrażanie własnych technologii. W CBR 
będą m.in. przeprowadzane testy usprawnia-
jące procesy technologiczne, udoskonalające 
produkty i optymalizujące koszty. Będzie także 
nowoczesną platformą współpracy pomiędzy 
PKN ORLEN a światem nauki i biznesu.
Inwestycja wpisuje się w zapowiadane przez 

koncern wydłużenie łańcucha wartości produkcji 
petrochemicznej.  Podpisana  umowa  z  general-
nym  wykonawcą,  którym  jest  spółka  Budimex 
S.A. zakłada zakończenie budowy do końca 2020 
roku. Szacowany całkowity koszt inwestycji to ok. 
184 mln złotych.
Centrum  Badawczo-Rozwojowe  to  jeden 

z najważniejszych projektów  inwestycyjnych dla 
przyszłości Polskiego Koncernu Naftowego. Dzię-
ki tej inwestycji będziemy w stanie opracowywać 
nowe  technologie  i uzyskiwać dla nich patenty, 
co przyczyni się do efektywnego wydłużenia łań-
cucha wartości. Budowa Centrum umożliwi nam 
także testowanie nowych rozwiązań i produktów 
technologicznych  pojawiających  się  na  rynku 
przed  ich wprowadzeniem na  instalacje. W  ten 
sposób będziemy mogli jeszcze sprawniej wdra-
żać  nowe  pomysły  i  innowacje  do  działalności 
produkcyjnej, odpowiadając w szybko na zapo-
trzebowanie rynku i wzmacniając pozycję na kon-
kurencyjnym europejskim rynku – powiedział Da-
niel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN. – CBR 
to także szansa na zintensyfikowanie współpracy 
ze  światem  nauki  i  biznesu  przy  jednoczesnym 
wykorzystaniu olbrzymiego potencjału pracowni-
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ków GRUPY ORLEN. Centrum Badawczo-Rozwo-
jowe będzie więc stanowiło nowoczesną platfor-
mę wymiany wiedzy  i doświadczenia pomiędzy 
kadrą Grupy ORLEN, a uczelniami, instytutami czy 
start-up’ami – dodał prezes Obajtek.
Najważniejszą częścią CBR będzie Hala Od-

wzorowań  i  Pilotaży.  Blisko  2  tys. m2  zaawan-
sowanej  konstrukcyjnie  i  technologicznie  po-
wierzchni wyposażone będzie w szeroki wachlarz 
instalacji badawczych oraz pilotażowych. Do hali 
doprowadzone zostaną media i gazy techniczne 
niezbędne  do  prowadzenia  zaawansowanych 
procesów  badawczych.  Temperatury  procesów 
oraz ciśnienia odwzorowywać będą warunki na 
wielkotonażowych  instalacjach  produkcyjnych, 
sięgając nawet 1000 o C i 40 atm. Hala Odwzo-
rowań  i  Pilotaży wykonana  zostanie w najwyż-
szej klasie bezpieczeństwa i pozwoli na sterowa-
nie procesami z poziomu przeszklonej sterowni.
Istotnym  elementem  Centrum  Badawczo-

-Rozwojowego będą nowoczesne, proekologicz-
ne  rozwiązania.  Ośrodek  zaopatrywany  będzie 
w  przyjazną  środowisku  energię  elektryczną, 
wytworzoną  przy  użyciu  własnych  paneli  foto-
woltaicznych  i  turbiny wiatrowej. Nie  zabraknie 
również rozwiązań w zakresie elektromobilności. 
Na terenie CBR powstanie stacja ładowania po-
jazdów elektrycznych,  umożliwiająca  ładowanie 
do trzech samochodów w jednym momencie.
Centrum Badawczo-Rozwojowe wpisuje się 

w system infrastruktury badawczej Grupy ORLEN. 
Uzupełni m.in. możliwości ośrodka UniCRE, zlo-
kalizowanego w czeskim Litvinovie. 
Nowe technologie oraz  rozwiązania wprost 

z fazy naukowych doświadczeń będą mogły zo-
stać przetestowane w realnych warunkach przed 
wdrożeniem  na  Zakładzie  Produkcyjnym.  Istot-
nym elementem obiektu będzie również zaplecze 
analityczno-techniczne, które w momencie odda-
nia obiektu do eksploatacji, będzie w pełni wypo-
sażone w najwyższej klasy aparaturę badawczą. 
Umożliwi  ono  prowadzenie  analiz  dla  różnych 
dziedzin, w tym biopaliwowej, petrochemicznej, 
asfaltów oraz olejów smarowych. Ośrodek zosta-
nie  również wyposażony w  innowacyjną,  jedną 
z kilku w kraju, hamownię silnikową przeznaczo-
ną  do  prowadzenia  testów  i  rozwoju  najwyżej 
jakości paliw.
W trakcie analizy potencjalnej lokalizacji CBR 

brano pod uwagę strukturę działalności badaw-
czo-rozwojowej  czołowych  firm  chemicznych 
w Europie. Zdecydowana większość infrastruktu-
ry badawczej w Europie znajduje się w pobliżu 
jednostek produkcyjnych. Stąd decyzja o realizacji 
inwestycji w Płocku, co umożliwi wykorzystanie 
bliskości  Zakładu  Produkcyjnego  oraz  funkcji 
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, 
w  tym  Laboratorium  Centralnego.  Zakład  Pro-
dukcyjny w Płocku jest największą zintegrowaną 

jednostką produkcyjną w Grupie ORLEN, łączącą 
zarówno  działalność  rafineryjną,  jak  i  petroche-
miczną.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Południowy odcinek gazociągu 
Polska-Litwa z kompletem decyzji 
lokalizacyjnych

Od lutego do kwietnia 2019 r. GAZ-
-SYSTEM uzyskał pięć decyzji lokalizacyjnych 
dla południowego odcinka gazociągu, który 
połączy systemy przesyłowe Polski i Litwy 
(GIPL). Gazociąg o długości ok. 158 km prze-
biegać będzie przez dwa województwa: ma-
zowieckie i podlaskie.
Południowy  odcinek  GIPL  połączy  tłocznię 

gazu w Hołowczycach z miejscowością Rudka-
-Skroda.  Inwestycja  przewiduje  także  dostoso-
wanie  tłoczni  gazu  Hołowczyce  do  sprężania 
gazu  o większym  niż  dotychczas  ciśnieniu  (do 
8,4 MPa).

Uzyskane decyzje lokalizacyjne dotyczą:
•  odcinka  o  długości  ok.  70  km  na  terenie 
województwa podlaskiego, powiaty: wyso-
komazowiecki, zambrowski, łomżyński i kol-
neński (decyzja uzyskana w lutym 2019 r.),

•  dostosowanie  tłoczni  gazu  w  Hołowczy-
cach  na  terenie  województwa  mazowiec-
kiego, powiat łosicki (marzec 2019 r.),

•  odcinek  o  długości  ok.  15  km  na  terenie 
województwa  mazowieckiego,  powiat 
ostrowski (kwiecień 2019 r.),

•  odcinek  o  długości  ok.  13  km  na  terenie 
województwa  mazowieckiego,  powiat  ło-
sicki (kwiecień 2019 r.),

•  odcinek  o  długości  ok.  60  km  na  terenie 
województwa  podlaskiego,  powiaty  sie-
miatycki  i  wysokomazowiecki  (kwiecień 
2019 r.).
–  Zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem 

kolejnym  etapem  inwestycji  będzie  uzyskanie 
pozwolenia  na  budowę.  Następnie  w  drugiej 
połowie  2019  r.  planowane  jest  wszczęcie 
procedury  przetargowej  na  wykonawcę  robót 
budowlano-montażowych.  Podpisanie  umo-
wy  powinno  nastąpić  w  pierwszym  półroczu 
2020 r. – powiedział Artur Zawartko, wicepre-
zes GAZ-SYSTEM.
Celem  całego  projektu  jest  budowa  no-

wego  transgranicznego  gazociągu  o  łącznej 

długości ok. 343 km na terenie Polski, który po-
łączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski 
i  Litwy. Gazociąg o  średnicy DN 700 umożliwi 
zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do kra-
jów bałtyckich.

Dwa przewierty HDD 
na Żeraniu zakończone

W ramach inwestycji polegającej na dostar-
czeniu gazu do budowanego bloku gazowo-pa-
rowego w Elektrociepłowni Żerań, GAZ-SYSTEM 
wykonał dwa przewierty HDD. Pierwszy, o dłu-
gości 676 metrów, pod tzw. martwą odnogą 
Kanału Żerańskiego, natomiast drugi, o długości 
798 metrów, w okolicy ulicy Białołęckiej. 
Nowoczesne  technologie  pozwalają  zmini-

malizować  negatywny  wpływ  prowadzonego 
przedsięwzięcia na środowisko naturalne i zacho-
wać bez szkody istniejącą infrastrukturę miejską. 
Gazociąg DN500 relacji tłocznia Rembelszczy-

zna – EC Żerań będzie miał około 10 km długości. 
Obecnie trwają prace związane głównie z wykony-
waniem jednego z trzech pozostałych przekroczeń 
mikrotunelowych oraz układką w wykopie otwar-
tym ostatnich 2 kilometrów gazociągu. W ramach 
prowadzonej  inwestycji  GAZ-SYSTEM  zaplanował 
aż 9 przekroczeń bezwykopowych – 6 mikrotune-
lingów, 1 przecisk oraz 2 przewierty HDD. Zostaną 
one zastosowane na około 30% całej długości ga-
zociągu. Wynika to m.in. z troski o komfort miesz-
kańców osiedli  znajdujących  się w bezpośrednim 
sąsiedztwie  prowadzonego  przedsięwzięcia  oraz 
dbałości o środowisko naturalne. 
Obecnie  Elektrociepłownia  Żerań  może 

potencjalnie  ogrzać  około  43  proc.  budynków 
w  Warszawie  i  zaświecić  ok.  6  mln  żarówek 
o mocy 60 W. Szacuje się, że po oddaniu bloku 
gazowo-parowego produkcja energii elektrycznej 
zwiększy  się o około 55%. Budowany blok pa-
rowo-gazowy w elektrociepłowni, wraz z  inwe-
stycją realizowaną przez GAZ-SYSTEM, znacząco 
podniosą  poziom bezpieczeństwa mieszkańców 
aglomeracji warszawskiej w zakresie dostaw cie-
pła i prądu. Zauważalny będzie również spadek 
emisji szkodliwych gazów i pyłów, w szczególno-
ści dwutlenku siarki i tlenków azotu. Nowy blok 
gazowo-parowy będzie również emitował o ok. 
40% mniej CO2 w porównaniu do wyłączanych 
kotłów, co powinno przełożyć się na zauważalną 
poprawę jakości powietrza w stolicy.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.
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Kalendarium

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

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

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

3.04 2019 r. w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie, 
odbyło  się  seminarium branżowe  zorganizowane pod patronatem Zarządu Oddziału  SITPNiG 
w  Krakowie  wraz  z  Kołem  SITPNIG  działającym  przy  Instytucie.  Podczas  seminarium  zostały 
przedstawione cztery referaty. Po seminarium, w budynku INiG-PIB odbyło się posiedzenie Za-
rządu Oddziału  SITPNiG w Krakowie,  na  którym omówione  zostały  bieżące  sprawy  formalne 
i organizacyjne.

10.04.2019 r.  w  Centrum Dydaktyki  AGH  Krakowie,  podczas  10  Kongresu  East Meets 
West, odbyła się druga edycja symulacji obrad OPEC – „Model OPEC 2019”. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Młodych Profesjonalistów WPC działających przy Polskim Komitecie Naro-
dowym Światowej Rady Naftowej przy SITPNiG.

70 lat
Władysław Malinowski z Oddziału w Krakowie,

Krystyna Oberg z Oddziału w Łodzi,
Halina Kucharczyk z Oddziału w Pile,

Jan Jeżewski z Oddziału w Warszawie I,
Ewa Kania z Oddziału w Warszawie II,

Halina Uszyńska z Oddziału w Warszawie II,

75 lat
Stanisław Rychlicki z Oddziału w Krakowie,
Jerzy Markowicz z Oddziału w Gorlicach,

80 lat
Kaja Pietsch z Oddziału w Krakowie,

Zofia Radziszewska z Oddziału w Zielonej Górze,

90 lat
Michał Jarosławski z Oddziału w Warszawie I.

3 kwietnia 2019 r. w Instytucie 
Nafty i Gazu - Państwowym Insty-
tucie Badawczym w Krakowie, ul. 
Lubicz 25A, dzięki zaangażowaniu 
Iwony Korneckiej oraz przy wspar-
ciu dyrekcji Instytutu, odbyło się 
seminarium branżowe. Seminarium 
zostało zorganizowane pod patrona-
tem Zarządu Oddziału SITPNiG 
w Krakowie wraz Kołem SITPNIG 
działającym przy Instytucie. 
Podczas  seminarium  zostały  przedstawio-

ne cztery  referaty. Na wstępie dyrektor  INiG-PIB, 
prof.  dr  hab.  inż. Maria  Ciechanowska pokrótce 
zaprezentowała zakres działalności merytorycznej 
swojej firmy. Przedstawiła różne formy aktywności 
Instytutu oraz ich efekty na przestrzeni kilku ostat-
nich lat. Instytut, wbrew nazwie prowadzi szeroką 
działalność na polu nie  tylko związanym z prze-
mysłem  poszukiwawczym  oraz  gazowniczym 
i  naftowym,  ale  również:  ochroną  środowiska, 
odnawialnymi  źródłami  energii  oraz  elektroener-

Seminarium branżowe 
Oddziału SITPNiG 
w Krakowie w Instytucie 
Nafty i Gazu - Państwowym 
Instytucie Badawczym

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie
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10 kwietnia odbyła się druga edy-
cja symulacji obrad OPEC – „Model 
OPEC 2019”. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Młodych Pro-
fesjonalistów działających przy Pol-
skim Komitecie Narodowym Świato-
wej Rady Naftowej działającym przy 
Stowarzyszeniu Naukowo-Technicz-
nym Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego. 
Stowarzyszenie ufundowało również 
nagrody książkowe dla zwycięskich 
drużyn. Gra odbyła się w języku an-
gielskim. 
Spotkanie  skierowane  było  do  młodych 

profesjonalistów  związanych  z  branżą  nafto-
wo-gazowniczą.  Gra  polegała  na  symulacji 
posiedzenia  przedstawicieli  kartelu  państw-
-eksporterów  ropy  naftowej  (OPEC  –  Orga-
nization  of  Petroleum  Exporting  Countries). 
Obecnie należy do niej 14-stu członków (m.in. 
Arabia  Saudyjska,  Iran,  Irak,  Wenezuela,  Ku-
wejt).  Jej  głównym  celem  jest  utrzymywanie 
wysokiej ceny surowca. Decyzje podejmowane 
są podczas spotkań przedstawicieli krajów na-
leżących do OPEC, spotkania  te mają również 
obserwatorów  (m.in.  Rosja).  Wydarzenie  za-
projektowane było  jako  symulacja maksymal-
nie kolejnych 45 lat, w postaci rund, w których 
decyzje  podejmowane  były  na  kolejne  5  lat. 
Uczestnicy  występowali  jako  jedno  lub  dwu-
-osobowe  zespoły  reprezentujące  dany  kraj. 
W każdej  rundzie negocjowane były strategie 
działalności kartelu,  ilość produkowanego su-
rowca  oraz  różnego  rodzaju  zmienne  ekono-
miczne oraz wpływ wydarzeń  losowych. Wy-
niki decyzji podejmowanych przez graczy miały 
bezpośredni wpływ na rynek surowca oraz sy-
tuację każdego z krajów w następnej rundzie. 
Każda runda rozpoczynała się od krótkie-

go wstępu ze strony organizatorów, odgrywa-
jących przedstawicieli Sekretariatu Generalne-
go  OPEC.  Ustnie  oraz  w  zaprojektowanej  do 

Gra negocjacyjna dla młodych profesjonalistów – Model OPEC 2019

przeprowadzenia gry aplikacji uczestnicy otrzy-
mywali  informacje  związane  ze  światowym 
rynkiem  ropy  naftowej  oraz  wydarzeniami, 
które  potencjalnie  mogły  na  niego wpływać. 
Uczestnicy  musieli  brać  pod  uwagę  nie  tylko 
czynniki rynkowe, lecz również sytuację ekono-
miczną ich kraju oraz współpracować ze sobą, 
uwzględniać interesy innych państw, gdyż tyl-
ko skoordynowane działanie wszystkich zespo-
łów  pozwalało  wpływać  na  parametry  takie 
jak poziom cen  ropy, a co za  tym  idzie popyt 
i podaż ze strony państw spoza kartelu. Ustnie 
i  w  aplikacji  podawano  informacje  związane 
ze  światowym  rynkiem  ropy  naftowej  oraz 
wydarzeniami,  które  mogły  potencjalnie  na 
niego wpływać. Po wstępie następowała faza 
negocjacji w formie moderowanej przez orga-
nizatorów dyskusji. Po jej zakończeniu drużyny 
deklarowały swój poziom wydobycia ropy naf-
towej w zadanym okresie w formie podawanej 
publicznie (do wiadomości innych uczestników 
gry)  i  tylko  do  organizatorów  (w  zaprojekto-
wanej do gry aplikacji, po uprzednim zalogo-
waniu).  Następnie  organizatorzy  udostępniali 
uczestnikom  dane  obliczone  przez  program, 
stanowiące  podstawę  do  rozegrania  kolejnej 

rundy.  Do  gry wprowadzono  element  rywali-
zacji  między  zespołami,  pozwalający  na  wy-
łonienie  zwycięzcy.  Każdy  z  zespołów musiał 
dostarczyć  jak  najwięcej  zysków  z  produkcji 
ropy naftowej.
Model OPEC 2019 miał miejsce podczas 10 

edycji Kongresu East Meets West, podczas któ-
rego  zaprezentowane  zostały  najwybitniejsze 
prace naukowe studentów z całego świata oraz 
stworzona została kilkudniowa platforma mię-
dzy środowiskiem akademickim a przemysłem. 
W tym roku podczas kongresu odbyło się pięć 
konkursów:  konkurs  referatów w  trzech  kate-
goriach  oraz  drużynowy  konkurs  PetroBowl, 
których zwycięzcy pojadą na ogólnoświatowe 
finały do USA walczyć z przedstawicielami po-
zostałych kontynentów, a także Studencki Kon-
kurs  Posterów.  Oprócz  konkursów,  podczas 
kongresu odbyły się również debaty, warsztaty 
czy wykłady gościnne, w których wzięli udział 
światowej rangi specjaliści. Uczestnicy symula-
cji mieli również okazję do uczestnictwa w wy-
mienionych wyżej aktywnościach.  

Monika Walczuk

Fot. arch. SITPNiG

getyką. Następnym w kolejności było wystąpienie 
dra Piotra Kapusty pod tytułem „Wyzwania stojące 
przed mikrobiologią naftową w drugiej dekadzie 
XXI wieku”. Autor w porywający  sposób mówił 
o mikroorganizmach w  przestrzeniach  podziem-
nych  magazynów  gazu,  ich  funkcjonowaniu 
w  tym  środowisku  i  sposobach  radzenia  sobie 
z wytwarzanymi przez nie w procesach metabo-
licznych  związkami  siarki.  Przedstawił  również 
metody  wykorzystywania  mikroorganizmów 

od  usuwania  zanieczyszczeń  ropopochodnych 
z  gruntów.  Kolejnym  mówcą  był  dr  inż.  Jacek 
Jaworski,  który  w  referacie  pod  tytułem  „Inteli-
gentne opomiarowanie w gazownictwie - analiza 
wybranych zagadnień” przybliżył słuchaczom naj-
nowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania po-
pytem poprzez  tzw.  inteligentne opomiarowanie 
i sterowanie systemami gazowniczymi. Ostatnim 
prelegentem była dr Martynika Pałuchowska, któ-
ra  wyjaśniła  obecnym  tajemnicze  oznakowania, 

które  pojawiły  się  ostatnio  na  dystrybutorach 
paliwa  pracujących  na  stacjach  benzynowych 
w naszym kraju. Uczestnicy mieli okazję zapoznać 
się z oznaczeniem paliw obecnie dostępnych jak 
i  paliw  przyszłości.  Po  seminarium,  w  budynku 
INiG-PIB odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału 
SITPNiG w Krakowie, na którym omówione zosta-
ły bieżące sprawy formalne i organizacyjne.

M. Janowski
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Członkowie Koła Ostrów wzięli 
udział w wyjeździe naukowo-tech-
nicznym pt. Współczesne trendy roz-
woju motoryzacji MTP „Motor Show 
Poznań 2019”, który odbył się 29 
marca br. 
Poznań Motor  Show  to największa  impre-

za motoryzacyjna w tej części Europy. Co roku, 
tysiące  zwiedzających  podziwia  stoiska  pełne 
najciekawszych i najnowszych modeli samocho-
dów, motocykli,  camperów  oraz  trucków. Wy-
stawcy  przygotowali  różnego  rodzaju  atrakcje. 
Można  było  nie  tylko  zasiąść w  superszybkich 
samochodach  jak  Lamborghini  czy  Ferrari,  ale 
także wypróbować, jak wygląda przyszłość jutra 
zapisując  się  na przejażdżkę np. w pełni  elek-
trycznym Audi  e-tron. W wielu miejscach była 

targów to także strefy, w których pojawiły się fir-
my produkujące części samochodowe akcesoria 
i materiały eksploatacyjne.
Uczestnicy  wyjazdu  z  zainteresowaniem 

odwiedzali  stoiska  poszczególnych  producen-
tów i dopytywali o nowości i przyszłość przemy-
słu  samochodowego.  Niewątpliwie  najwięcej 
pytań dotyczyło rozwoju produkcji samochodów 
o napędzie elektrycznym i wodorowym. Trzeba 
przyznać,  że  większość  producentów  bardzo 
mocno inwestuje w rozwój takich samochodów.

Jarosław Cierpka
Zastępca Przewodniczącego 

Koło Ostrów Wlkp.

Koło Ostrów na Poznań Motor Show
ODDZIAŁ 

w ZIELONEJ GÓRZE

okazja  zasiąść  w  symulatorach  i  spróbować 
swoich  sił  np.  w  starciu  z  Mikołajem  „Miko” 
Marczykiem,  fabrycznym  kierowcą  rajdowego 
zespołu  Skoda  Polska Motorsport.  Spora  część 

Członkowie Koła Ostrów odwiedzili Poznań Motor Show, gratkę dla fanów motoryzacji. Fot. archiwum Koła Ostrów Wlkp.

Targi zachęcały nie tylko do odwiedzenia prezentacji firm samochodowych, ale także do wypróbowania wielu modeli samocho-
dów. Fot. archiwum Koła Ostrów Wlkp.

Kolejnym punktem pobytu w Poznaniu było zwiedzanie starego miasta, okazało się że spora część uczestników wyjazdu po raz pierwszy była na poznańskim starym rynku. Fot. archiwum Koła 
Ostrów Wlkp.
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Relacja z III Kongresu Armatury Przemysłowej
W dniach 9-10 kwietnia 2019 

roku w Pałacu SULISŁAW k/Grod-
kowa odbył się zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Polska Armatura 
Przemysłowa III Kongres Armatury 
Przemysłowej. W wydarzeniu uczest-
niczyli przedstawiciele kilkudziesię-
ciu firm reprezentujących producen-
tów, dystrybutorów i użytkowników 
armatury przemysłowej, napędów 
oraz uszczelnień. W kongresie uczest-
niczyli również przedstawiciele urzę-
dów państwowych, organów nadzo-
ru, uczelni technicznych i instytutów 
naukowo-technicznych.
Kongres  cieszył  się  dużym  zainteresowa-

niem  jego  uczestników.  Podczas  dwóch  dni 
konferencyjnych poruszono wiele  istotnych  za-
gadnień z szerokiej dziedziny gospodarki zwią-
zanej z zastosowaniem armatury przemysłowej 
i jej diagnostyką oraz napędów.
Kongres obejmował trzy bloki tematyczne:
•  I  Blok  –  Energetyka  krajowa  w  bliskiej 
przyszłości.

•  II Blok – Sterowanie i napędy.
•  III Blok – Armatura w eksploatacji i pro-
jektowaniu rurociągów.

W  ramach  każdego  z  bloków  tematycz-
nych  prezentowanych  było  kilka  referatów. 
Prelegentami  Kongresu  byli  zarówno  prak-
tycy,  jak  i  teoretycy,  co pozwoliło  spojrzeć na 
omawiane  problemy  z  różnych  perspektyw. 
Referaty wygłosili przedstawiciele i uznane au-
torytety z uczelni technicznych oraz instytutów 
naukowo-technicznych, w  tym m.in:  Politech-
niki Śląskiej i Instytutu Spawalnictwa z Gliwic, 
przedstawiciele Ministerstwa Energii, UDT oraz 
przedstawiciele  sektora  projektowego  i  auto-
matyki sterowania.

Oprócz  referatów  meryto-
rycznych  zorganizowano  rów-
nież  panele  dyskusyjne  w  ra-
mach I i II Bloku tematycznego, 
które  umożliwiły  wymianę  po-
glądów wszystkich uczestników.
Pierwszego  dnia  kongre-

su  dyskutowano  w  zakresie 
dwóch bloków tematycznych:
•    w  ramach  I  Bloku  – 
Energetyka  krajowa 
w  bliskiej  przyszłości 
–  poruszono  zagadnie-
nia  związane  z polityką 
energetyczną  Polski  oraz  perspektywami 
rozwoju  energetyki  jądrowej,  jako  istot-
nego elementu  krajowego miksu  energe-
tycznego. Omówiono również wymagania 
przepisów dotyczących armatury dla ener-
getyki jądrowej oraz zastosowanie metody 
spawania hybrydowego w energetyce.

•   w ramach  II Bloku – Sterowanie  i napę-
dy – omówiono zagadnienia związane ze 
sterowaniem  armatury  i  wynikające  stąd 
kwestie  dotyczące  profilowania  przepły-
wów poprzez zmienną prędkość w trybie 
pracy, zagadnienia dotyczące systemu bez-
pieczeństwa SIL oraz uwarunkowania dla 
armatury  regulacyjnej  i  stacji  RS  w  ukła-
dach regulacji.

Drugiego dnia  kongresu dyskutowano w  ra-
mach III Bloku tematycznego – Armatura w eksplo-
atacji  i projektowaniu rurociągów. Omówiono za-
gadnienia dotyczące diagnostyki i oceny trwałości 
zasuw wysokociśnieniowych pracujących w tempe-
raturach nadkrytycznych oraz zagadnienia związane 
z doborem, wymaganiami i ofertowaniem armatu-
ry w czasie projektowania instalacji. Blok zakończo-
no panelem dyskusyjnym dotyczącym oceny stanu 
technicznego rurociągów i armatury wysokoprężnej 

eksploatowanych w polskiej energetyce z udziałem 
przedstawicieli UDT, Energoprojektu Katowice, Che-
mar Armatura oraz SPAP.
Pierwszy dzień kongresu zakończył się uroczy-

stą kolacją, podczas której w swobodnej atmosfe-
rze uczestnicy nie tylko prowadzili dyskusje będą-
ce przedmiotem referatów, ale także nawiązywali 
nowe  znajomości,  które w  przyszłości mogą  za-
owocować korzystną współpracą. Wieczór umiliły 
występy artystyczne tancerek w stylu orientalnym.
W  ramach  kongresu  zorganizowana  była 

również  miniwystawa,  na  której  można  było 
zapoznać  się  z  profilem  produkcji  i  działalności 
poszczególnych firm oraz  ich ofertą produkcyjno-
-handlową.
III Kongres Armatury Przemysłowej to kolejne 

takie wydarzenie branżowe zorganizowane na tak 
dużą skalę przez Stowarzyszenie Polska Armatura 
Przemysłowa,  a  organizatorzy  deklarują  za  dwa 
lata jego IV edycję.
III  Kongres  Armatury  Przemysłowej  odby-

wał  się  pod  patronatem  honorowym Minister-
stwa  Energii  i  Urzędu  Dozoru  Technicznego 
oraz przy szerokim wsparciu czasopism i portali 
branżowych.

SPAP

Fot. arch. SPAP Fot. arch. SPAP

Fot. arch. SPAP
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W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. 
w Gdańsku w Europejskim Centrum 
Solidarności odbyła się VII edycja 
Ogólnopolskiego Szczytu Energetycz-
nego – OSE GDAŃSK 2019, poświę-
conego wyzwaniom stojącym przed 
polską energetyką. 
Szczyt  objęty  został  patronatem  honoro-

wym przez Stanisława Karczewskiego, marszał-
ka Senatu RP, Marka Kuchcińskiego, marszałka 
Sejmu RP, Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady 
Ministrów, ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go, Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra Energii, 

Henryka Kowalczyka, ministra Środowiska, An-
drzeja Adamczyka, ministra Infrastruktury, Mar-
ka  Gróbarczyka,  ministra  Gospodarki  Morskiej 
i  Żeglugi  Śródlądowej, Ministerstwo  Inwestycji 
i Rozwoju, Alicję Adamczak, prezes Urzędu Pa-
tentowego RP, Macieja Bando, prezesa Urzędu 
Regulacji  Energetyki,  Edytę  Bielak-Jomaa,  pre-
zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pawła 
Solocha,  szefa  Biura  Bezpieczeństwa  Narodo-
wego, Alvina Gajadhura, głównego  inspektora 
Transportu  Drogowego,  Artura  Chojeckiego, 
wojewodę  warmińsko-mazurskiego,  Władysła-
wa  Dajczaka,  wojewodę  lubuskiego,  Dariusza 
Drelicha,  wojewodę  pomorskiego,  Tomasza 

Hinca,  wojewodę  zachodniopomorskiego, 
Zbigniewa  Hoffmanna,  wojewodę  wielkopol-
skiego,  Agatę  Wojtyszek,  wojewodę  święto-
krzyskiego,  Andrzeja  Bętkowskiego,  marszałka 
województwa  świętokrzyskiego,  Artura  Kosic-
kiego,  marszałka  województwa  podlaskiego, 
Władysława  Ortyla,  marszałka  województwa 
podkarpackiego, Jarosława Stawiarskiego, mar-
szałka województwa  lubelskiego, Mieczysława 
Struka,  marszałka  województwa  pomorskie-
go,  Aleksandrę  Dulkiewicz,  prezydent  miasta 
Gdańsk, Piotra Grzymowicza, prezydenta miasta 
Olsztyna,  Jacka  Jaśkowiaka, prezydenta miasta 
Poznania,  Lucjusza  Nadbereżnego,  prezydenta 
miasta Stalowa Wola, Tadeusza Truskolaskiego, 
prezydenta miasta Białegostoku, Bogdana Wen-
tę,  prezydenta  Miasta  Kielce,  Hannę  Zdanow-
ską, prezydent Miasta Łodzi. 
Szczyt  objęty  został  także  patronatem 

honorowym  przez:  Komisję  Gospodarki  Naro-
dowej  i  Innowacyjności,  Komisję  Samorządu 
Terytorialnego  i Polityki Regionalnej, Parlamen-
tarny  Zespół  ds.  Morskiej  Energetyki  Wiatro-
wej,  Parlamentarny  Zespół  ds.  Energetycznego 
Pakietu  Zimowego, Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska  i Gospodarki Wodnej, Forum Odbiorców 
Energii  Elektrycznej  i  Gazu,  Główny  Instytut 
Górnictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlo-
wą,  Instytut  Ochrony  Środowiska-Państwowy 
Instytut  Badawczy,  Izbę Gospodarczą Ciepłow-
nictwo  Polskie,  Krajową  Izbę  Biopaliw,  Krajo-
wą  Izbę Gospodarczą, Krajowy  Instytut Energii 
Rozproszonej,  Narodową  Agencję  Poszanowa-
nia  Energii,  Politechnikę  Gdańską,  Polską  Izbę 
Gospodarczą  Zaawansowanych  Technologii, 
Polską  Organizację  Przemysłu  i  Handlu  Nafto-
wego, Polską Izbę Magazynowania Energii, Pol-
ski Komitet Energii Elektrycznej, Polski Związek 

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu 
Energetycznego – OSE GDAŃSK 2019

Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB
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Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzy-
szenie  Elektromobilności,  Polskie  Stowarzysze-
nie Energetyki Słonecznej, Polskie Towarzystwo 
Certyfikacji  Energii,  Pracodawców  Pomorza, 
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodo-
wych, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki 
Wiatrowej, Towarzystwo Rozwoju Małych Elek-
trowni  Wodnych,  Stowarzyszenie  Energii  Od-
nawialnej,  Unię  Producentów  i  Pracodawców 
Przemysłu Biogazowego, Skandynawsko-Polską 
Izbę Gospodarczą i Związek Powiatów Polskich.
Szczyt oficjalnie zainaugurował Piotr Naim-

ski – sekretarz Stanu KPRM, pełnomocnik Rządu 
ds.  strategicznej  infrastruktury  energetycznej, 
który  zwracając  się  do  uczestników  podkreślił, 
że  Polska  stoi  obecnie  przed  kluczowymi  wy-
zwaniami w obszarze energetyki – z jednej stro-
ny związanymi z rosnącymi potrzebami energe-
tycznymi  i  surowcowymi  krajowej  gospodarki. 
Z drugiej: koniecznością dywersyfikacji dostaw, 
dzięki którym będą one nie tylko ciągłe i stabil-
ne, ale także ekonomicznie racjonalne. Pan Mi-
nister w  swoim wystąpieniu określił  także  klu-
czowe obszary rozwoju energetyki na najbliższe 
lata oraz w perspektywie do roku 2050. 
Po wystąpieniu  inauguracyjnym odbyła się 

prezentacja  podróżnika  Marka  Kamińskiego, 
który  dokonał  oficjalnego  ogłoszenia  najnow-
szej  wyprawy  AI  No  Trace  Expedition  2019. 
W ramach wyprawy Marek Kamiński pokona 30 
tys.  km  bezemisyjnym  samochodem  elektrycz-
nym,  do  Japonii  i  z  powrotem przez  9  krajów 
świata.  Wyprawa  realizowana  w  duchu  No 
Trace – bez pozostawiania  śladów. Marek Ka-
miński  podróżując  samochodem  elektrycznym, 
stworzonym  z  myślą  o  miastach,  chce  nam 
uświadomić, że w taki sposób można przemie-
rzać  dalekie  i  trudne  dystanse,  a  jednocześnie 
pozytywnie wpływać na otoczenie,  chroniąc  je 
przed szkodliwymi śladami ludzkiej działalności. 
Podróżnikowi w wyprawie  towarzyszyć  będzie 
Noa  –  humanoidalna  sztuczna  inteligencja, 
która podczas podróży będzie m.in. dokumen-
tować  wyprawę,  rejestrować  poziomy  emisji 
zanieczyszczeń  w  poszczególnych  krajach,  
blogować na mediach społecznościowych oraz 
rozmawiać  z  napotkanymi  ludźmi  na  tematy 
związane z ochroną środowiska.
Debatą  otwierającą  OSE  GDAŃSK  2019 

była  sesja  plenarna  pt.  „Polska  polityka  ener-
getyczna  –  priorytety  unijne  vs  polskie  cele 
strategiczne”. Moderatorem debaty był Andrzej 
Błach  –  Counsel,  Kancelaria  CMS,  zaś  udział 
w  niej  wzięli:  Henryk  Kowalczyk  –  minister 
Środowiska,  Piotr  Naimski  –  sekretarz  Stanu 
w KPRM, pełnomocnik Rządu ds.  Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej, Tomasz Dąbrowski 
–  podsekretarz  Stanu w Ministerstwie  Energii, 
Małgorzata  Jarosińska-Jedynak  –  podsekretarz 

Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ka-
rin Anderman –  radca minister,  zastępca  szefa 
Misji,  Ambasada  Królestwa  Szwecji  w  Polsce, 
Juha  Ottman  –  ambasador  Republiki  Finlandii 
w  Polsce, Ole  Egberg Mikkelsen  –  ambasador 
Królestwa Danii w Polsce, Olav Myklebust – am-
basador  Królestwa  Norwegii  w  Polsce, Maciej 
Bando – prezes Urzędu Regulacji Energetyki, dr 
Edyta  Bielak–Jomaa  –  prezes  Urzędu  Ochrony 
Danych  Osobowych.  Początek  debaty  dotyczył 
polityki  energetycznej  Polski  do  2040  roku, 
z  perspektywy  kluczowych  kierunków  zmian. 
W szczególności zastanawiano się nad nowym 
polskim mixem energetycznym zwłaszcza w od-
niesieniu do roli paliw kopalnych. W tym kontek-
ście prelegenci poproszeni zostali o odniesienie 
się do kwestii uwarunkowań płynących z pakie-
tu  „zimowego”  oraz  COP24. W  dalszej  części 
przeanalizowano perspektywy  rozwoju  sektora 
OZE,  jak  i  również miejsca energetyki  jądrowej 
w nowej polityce energetycznej. Zastanawiano 
się  także,  czy  dywersyfikacja  dostaw  zwięk-
szających  bezpieczeństwo,  pozwoli  na  tańsze 
pozyskiwanie  surowców.  Druga  część  dyskusji 
dotyczyła  kontekstu  międzynarodowego,  jeżeli 
chodzi o sektor energii. Odniesiono się więc do 
priorytetów współpracy w basenie Morza  Bał-
tyckiego (gaz, off-shore, elektroenergetyka, cie-
płownictwo,  kogeneracja, wzrost  efektywności 
energetycznej), przyszłym kształtem wspólnego 
rynku  energii  i  gazu  po  Brexicie,  zapoznano 
także  uczestników  Szczytu  z  doświadczeniami 
krajów  UE  w  zakresie  przeciwdziałania  nega-
tywnym skutkom wzrostu cen nośników energii.
Po  Sesji  plenarnej  odbyła  się Debata Oks-

fordzka  pt.  „Współpraca  energetyczna  państw 
basenu Morza  Bałtyckiego”. Moderatorem  de-
baty  była  Agnieszka  Łakoma  –  dziennikarka, 
ekspert  energetyczny,  zaś  do  debaty  zasiedli: 
Marcin  Bruszewski  –  członek  Zarządu  Sekcji 
Fińskiej (FTG) SPCC, Skandynawsko-Polska Izba 
Gospodarcza,  Maciej  Brzozowski  –  manager, 
Hafen Hamburg Marketing e.V., prof. Waldemar 
Kamrat - Politechnika Gdańska, Daniel Larsson - 
Radca Handlowy, Ambasada Szwecji w Polsce, 
Maciej Stryjecki – prezes Zarządu, Fundacja na 
Rzecz  Energetyki  Zrównoważonej,  Marcin  Wi-
śniewski – starszy doradca handlowy ds. Ener-
getyki i Środowiska, Ambasada Królestwa Danii 
w Polsce. 
Prelegenci  debaty  dyskutowali  o  alterna-

tywnych i sprawdzonych modelach rozwoju ryn-
ków energii, paliw, gazu i OZE w krajach ościen-
nych.  Starano  się  także  nakreślić  potencjalne 
obszary  współpracy  pomiędzy  krajami  basenu 
Morza  Bałtyckiego  oraz  ewentualne  wspólne 
projekty i efekty synergii. Zaproszeni goście dys-
kutowali również o Nord Stream 2 w kontekście 
możliwych  sojuszy  dyplomatycznych  przeciw 

temu  projektowi,  na  koniec  zaś  zastanawiano 
się nad dalszymi etapami rozwoju off-shore. 
Po  Debacie  Oksfordzkiej  dyskusja  podczas 

szczytu podzielona została na dwie,  równolegle 
trwające  sesje. W  ramach sesji  I odbyły  się de-
baty pt. „Strategie dostosowawcze grup energe-
tycznych do nowych trendów rynkowych i zmian 
technologicznych”, „Nowe regulacje dla ciepłow-
nictwa i kogeneracji. Program Czyste powietrze” 
oraz „Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii 
elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”. 
Panel „Strategie dostosowawcze grup ener-

getycznych  do  nowych  trendów  rynkowych 
i  zmian  technologicznych”  był  moderowany 
przez Piotra Ciołkowskiego – partnera w Kance-
larii CMS, zaś w dyskusji wzięli udział: Ryszard 
Biernacki – dyrektor naczelny ds. Inżynierii Pro-
dukcji, KGHM Polska Miedź S.A., Mateusz Alek-
sander  Bonca – prezes  Zarządu, Grupa  LOTOS 
S.A., Jarosław Dybowski – dyrektor Wykonaw-
czy ds. Energetyki,  PKN ORLEN S.A., Mirosław 
Kowalik  –  prezes  Zarządu,  Enea  S.A.,  Marcin 
Lewandowski – członek Zarządu, Grupa GPEC, 
Artur  Różycki  –  dyrektor  Departamentu  Zarzą-
dzania Strategicznego, Grupa ENERGA, Mariusz 
Samordak  –  dyrektor  Sektora  Energetycznego 
w Departamencie Projektów Sektorowych, Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Magda Taczanowska 
-  dyrektor  Segmentu  Enterprise, Microsoft  Pol-
ska, Ryszard Wasiłek – wiceprezes Zarządu ds. 
Operacyjnych,  PGE polska Grupa  Energetyczna 
S.A.,  Piotr  Woźniak  –  prezes  Zarządu,  PGNiG 
S.A., Robert Zasina – prezes Zarządu, TAURON 
Dystrybucja S.A. Uczestnicy debaty odnosili się 
do  zmian  strategii  grup  energetycznych  oraz 
kierunków  zmian  i  tempa  ich  implementacji. 
Zastanawiano  się  także,  czy  jesteśmy  obecnie 
świadkami kresu dotychczasowego modelu go-
spodarki paliwowej w Polsce. W dalszej części 
debaty goście panelu analizowali, czy możliwe 
jest  wyważenie  potrzeb  związanych  z  bezpie-
czeństwem  energetycznym  oraz  interesem  ak-
cjonariuszy  grup  energetycznych.  Odniesiono 
się również do zagadnienia innowacji technolo-
gicznych, wspierających zrównoważony rozwój 
i  ich  wpływ  na  modele  rynkowe  w  poszcze-
gólnych  podsektorach  energetyki.  Druga  część 
dyskusji zdominowana została przez temat przy-
szłych programów inwestycyjnych oraz ich spo-
sobów  finansowania.  Nakreślono  potencjalne 
synergie energetyki z sektorem wydobywczym, 
transportem i energochłonnymi gałęziami prze-
mysłu. W tym kontekście nie bez znaczenia był 
problem uzależnienia polskiej energetyki od sys-
temów wsparcia oraz kwestii Polskiej elektrowni 
jądrowej  (pod  kątem  dostępnych  technologii 
i kluczowych graczy). Na koniec zapoznano go-
ści szczytu z najnowszymi rozwiązaniami orga-
nizacyjnymi w polskiej energetyce.
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Następny panel nosił tytuł „Nowe regulacje 
dla ciepłownictwa i kogeneracji. Program Czyste 
powietrze” i  poprowadzony został przez Rafa-
ła  Hajduka  –  partnera  w  Kancelarii  Domański 
Zakrzewski  Palinka.  Gośćmi  biorącymi  udział 
się  w  debacie  byli:  Jarosław  Głowacki  –  pre-
zes  Zarządu,  PGNiG Termika  S.A.;  Piotr Górnik 
– prezes Zarządu, Fortum Power and Heat Pol-
ska Sp. z o.o.; Anna Jakób – członek Zarządu, 
Grupa GPEC; Artur Michalski – zastępca prezesa 
Zarządu, NFOŚiGW; Bogusław Regulski – wice-
prezes  Zarządu,  Izba Gospodarcza Ciepłownic-
two  Polskie;  dr  inż.  Krzysztof  Zborowski  – wi-
ceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki  Cieplnej  „RADPEC”  S.A.  Zaproszeni 
goście  w  pierwszej  kolejności  omówili  nowy 
system  wsparcia  kogeneracji  z  perspektywy 
oczekiwań  i  szans  rozwoju. W  tym  kontekście 
postawiono  przed  prelegentami  nieco  kontro-
wersyjne  pytanie:  czy  współcześnie  mamy  do 
czynienia  ze  schyłkiem  kogeneracji  węglowej. 
Chodziło  z  jednej  strony  o  zainicjowanie  dys-
kusji  o  efektywnych  energetycznie  systemach 
ciepłowniczych, z drugiej miało stanowić wstęp 
do debaty nad Programem „Czyste powietrze”. 
Dalsza  część  panelu  poświęcona  została m.in. 
inwestycjom  w  ciepłownictwie  oraz  miejscom 
samorządów w  rozwoju  polskiego  ciepłownic-
twa. Ważnym tematem było także wykorzysta-
nie  OZE  w  ciepłownictwie  systemowym  oraz 
zmiany  w  otoczeniu  regulacyjnym  ciepłownic-
twa.  Na  koniec  uczestnicy  panelu  odnieśli  się 
do  wpływu  programu  „Czyste  powietrze”  na 
działalność  firm  sektora  ciepłowniczego  oraz 
szans  na  rozwój  ciepłownictwa  w  mniejszych 
ośrodkach miejskich i ciepłowniach lokalnych.
Ostatni  panel  tej  sesji  nosił  tytuł  „Nowe 

trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycz-
nej,  paliw  płynnych  oraz  gazu”. Moderatorem 
debaty był Marek Kulesa – dyrektor  Biura,  To-
warzystwo  Obrotu  Energią,  zaś  w  roli  paneli-
stów  wystąpili:  Wioletta  Czemiel-Grzybowska 
– członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa 
Sp.  z  o.o.;  Piotr  Kasprzak  –  członek  Zarządu 
ds.  Operacyjnych,  Hermes  Energy  Group  S.A.; 
Jarosław  Kawula  –  wiceprezes  Zarządu  ds. 
Produkcji  i Handlu, Grupa LOTOS S.A.; Andrzej 
Modzelewski – członek Zarządu, innogy Polska 
S.A.; Andrzej Sikora – prezes Zarządu Instytutu 
Studiów  Energetycznych;  Leszek  Wieciech  – 
prezes,  Polska Organizacja  Przemysłu  i Handlu 
Naftowego; dr Przemysław Zaleski – wiceprezes 
Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwiso-
we Sp. z o.o.; Robert Zasina – prezes Zarządu, 
TAURON Dystrybucja S.A. Prelegenci na począt-
ku podzielili się swoimi wrażeniami i doświad-
czeniami w związku z wdrożeniem rynku mocy. 
Podzielono się także opinią na temat przyszłości 
rynku  energii  elektrycznej  po  wprowadzeniu 

obliga  giełdowego.  Goście  debaty  podjęli  też 
temat wzmocnienia pozycji konsumentów ener-
gii  elektrycznej  oraz  ochrony  konkurencyjności 
przemysłu energochłonnego. Ponadto, dyskuto-
wano nad  taryfami  antysmogowymi  i  taryfami 
dynamicznymi.  W  dalszej  części  dużo  uwagi 
poświęcono nowym / nowatorskim produktom 
i usługom implementowanym przez poszczegól-
ne  spółki  w  odpowiedzi  na  roznące  zapotrze-
bowanie  rynku,  stopień  liberalizacji  polskiego 
rynku gazu oraz rozwój rynku giełdowego gazu 
ziemnego. Równie kluczową kwestią w dyskusji 
była dywersyfikacja  źródeł  i  kierunków dostaw 
gazu,  ropy  naftowej  oraz  paliw  płynnych.  Ko-
niec panelu  zdominowany  został  przez  zagad-
nienia rozwoju nowych segmentów rynku paliw 
płynnych (elektromobilność, paliwa alternatyw-
ne), a także zmian w zakresie utrzymania zapa-
sów obowiązkowych.
W  ramach  sesji  II  odbyły  się panele:  „Go-

spodarka 4.0 –  przemysł  i  środowisko”,  „Roz-
wój infrastruktury sieciowej – kluczowe projekty, 
nowe  wyzwania”,  „Rozbudowa,  modernizacja 
i utrzymanie infrastruktury energetycznej i ener-
gii – zagrożenia i szanse”. Panel pt. „Gospodarka 
4.0 – przemysł i środowisko”, moderowany był 
przez Marka Króla – radcę prawnego i partnera 
w Kancelarii MAGNUSSON, zaś w dyskusji wzię-
li udział: dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Pa-
tentowego RP; Krzysztof Figat – prezes Zarządu, 
Polimex-Mostostal S.A.; Adam Gawęda – sena-
tor RP, zastępca przewodniczącego Komisji Go-
spodarki  Narodowej  i  Innowacyjności;  Tomasz 
Kozar – Cloud Technology Strategist, Microsoft 
Polska; Maciej Martyniuk – dyrektor Działu Roz-
woju  Innowacyjnych  Metod  Zarządzania  Pro-
gramami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; 
Roman Masek – dyrektor Techniczny, BELSE Sp. 
z  o.o.; Mateusz Wodejko  – wiceprezes  Zarzą-

du,  PERN  S.A.;  Andrzej  Ziółkowski  –  prezes 
Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego. Początek 
debaty otworzyło pytanie o skalę zaawansowa-
nia programu Gospodarka 4.0 po trzech latach 
jego trwania. Stanowiło to wstęp do nakreślenia 
pojęcia innowacyjności – jako rozwiązań o cha-
rakterze  przełomowym,  czy  raczej  jako  rozwój 
przez  optymalizację.  Następnie  zastanawiano 
się  nad możliwościami  budowania  innowacyj-
ności w Polsce: w kontekście dynamiki otocze-
nia  regulacyjnego  i  bezpieczeństwa  projektów 
inwestycyjnych  oraz  roli  państwa  w  kreowa-
niu, wspieraniu  i  regulowaniu  nowych modeli 
biznesowych.  Uczestnicy  debaty  odnieśli  się 
także do problemu funkcjonowania gospodarek 
narodowych  w  czasach  globalnej  konkurencji 
oraz  czynnika  środowiskowego,  jako  istotnego 
elementu gospodarki przyszłości.
Kolejny panel, zatytułowany „Rozwój infra-

struktury  sieciowej  –  kluczowe  projekty,  nowe 
wyzwania”  moderowany  był  przez  dr  hab. 
Jakuba  Pokrzywniaka  –  partnera  w  Kancelarii 
WKB  Wierciński  Kwieciński  Baehr.  Natomiast 
ekspertami biorącymi udział w debacie byli: Da-
niel Betke – wiceprezes Zarządu, BSiPE „ENER-
GOPROJEKT  POZNAŃ”  S.A.;  Norbert  Grudzień 
–  wiceprezes  Zarządu  ds.  Inwestycji  i  Zarzą-
dzania Majątkiem, PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna  S.A.;  Andrzej  Kojro  –  prezes 
Zarządu, ENEA Operator Sp. z o.o.; Włodzimierz 
Mucha – Wiceprezes Zarządu, Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne S.A.; Beata Wittmann – członek 
Zarządu, Gas Storage Poland; Mateusz Wodej-
ko  –  wiceprezes  Zarządu,  PERN  S.A.;  Marian 
Żołyniak  –  p.o.  prezes  Zarządu,  Polska  Spółka 
Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  Zaproszeni  paneliści 
omówili  na  początku  programy  inwestycyjne 
Operatorów  Systemu  Przesyłowego  gazowego 
i  elektroenergetycznego  z  perspektywy  kluczo-
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wych projektów  i  stanów  ich  zaawansowania. 
Jednocześnie  odniesiono  się  do  transgranicz-
nych  projektów  sieciowych,  kluczowych  dla 
bezpieczeństwa  energetycznego  państwa.  Ko-
lejnym elementem dyskusji, był temat inwestycji 
sieciowych  realizowanych  przez  OSD.  Jednym 
z ciekawszych projektów, na jaki zwrócili uwagę 
prelegenci  były  te  dotyczące  magazynowania 
gazu  ziemnego,  infrastruktury  magazynowej 
energii  elektrycznej  oraz  inwestycji  w  zakresie 
rozbudowy infrastruktury przesyłowej ropy naf-
towej  oraz  paliw  ciekłych  (w  tym  zwiększenie 
zdolności magazynowych ropy i paliw ciekłych). 
Na koniec odniesiono się do zagadnienia finan-
sowania  inwestycji  infrastrukturalnych  i modeli 
prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Ostatni  panel drugiej  sesji  był  zatytułowa-

ny:  „Rozbudowa,  modernizacja  i  utrzymanie 
infrastruktury  energetycznej  i  energii  –  zagro-
żenia  i  szanse”.  Kazimierz  Krupa  –  niezależny 
publicysta  był  moderatorem  debaty,  zaś  jako 
prelegenci wystąpili: Patryk Darowski – dyrektor 
Departamentu  Projektów  Sektorowych,  sektor 
Budowlany,  Medyczny  i  PPP,  Bank  Gospodar-
stwa Krajowego; Przemysław Janiszewski – wi-
ceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Rafał 
Kaszubowski  –  prezes  Zarządu,  EIB;  Andrzej 
Wach –  doradca  Zarządu,  PORR  Polska  S.A.; 
Grzegorz  Mendelowski  –  wiceprezes  Zarządu, 
ELBUD Katowice; Jan Piotrowski – prezes Zarzą-
du,  Eltel  Networks  Energetyka  S.A.  Prelegenci 
rozpoczęli  dyskusję od omówienia  stanu  infra-
struktury  energetycznej  z  uwzględnieniem  po-
trzeb, szans i zagrożeń. Ponadto odniesiono się 
do  problemu  zaburzenia  płynności  finansowej 
w  trakcie  realizacji  kontraktów oraz nieprzewi-
dywalnego wzrostu  kosztów  i waloryzacji wy-
nagrodzeń.  Następnie  przeanalizowano  nowe 
Prawo  Zamówień  Publicznych  w  odniesieniu 
do  sektora  energetycznego,  przedyskutowano 
również  temat  Partnerstwa  Publiczno-Prywat-
nego w obszarze energii. Na koniec prelegenci 
omówili szeroko rozumianą rolę banków i firm 
ubezpieczeniowych w procesie  realizacji  inwe-
stycji energetycznych i środowiskowych.
Na  zakończenie  pierwszego  dnia  debat 

odbyła  się  uroczysta Gala Wręczenia  statuetek 
„Bursztyn  Polskiej  Energetyki  2019”.  Statuet-
ka  „Bursztyn  Polskiej  Energetyki”  jest  nagrodą 
przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom 
za  szczególne  działania  w  zakresie  rozwoju 
i bezpieczeństwa polskiej gospodarki  i energe-
tyki w kraju  i  zagranicą.  Laureaci w/w statuet-
ki  dzięki  tej  nagrodzie  zostali  uhonorowani  za 
determinację  oraz  konsekwencję  w  realizacji 
podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych 
przed nimi z  tytułu pełnionego stanowiska  lub 
przyjętej  strategii  firmy. W  tym  roku  statuetka 
została  wręczona  Michałowi  Kurtyce,  sekre-

tarzowi  Stanu  w  Ministerstwie  Środowiska  za 
skuteczne  przewodzenie  polskiej  prezydencji 
podczas  COP24  oraz  osobiste  zaangażowanie 
w  finalizację  porozumień  międzynarodowych 
zobowiązujących  wszystkie  państwa  świata 
do  działań  na  rzecz  ochrony  klimatu,  Mieczy-
sławowi  Strukowi,  marszałkowi  województwa 
pomorskiego  za  konsekwencję  w  działaniach 
w  zakresie  zrównoważonego  rozwoju  ener-
getyki  na  terenie  województwa  pomorskiego, 
poprawy efektywności  energetycznej oraz bez-
pieczeństwa  ekologicznego  regionu,  także  po-
przez rozwój kolejowego transportu publiczne-
go, Filipowi Grzegorczykowi,prezesowi Zarządu 
TAURON Polska Energia S.A. Za konsekwentne 
i  skuteczne  reprezentowanie  interesów  branży 
energetycznej  w  zakresie  polityki  energetycz-
nej  i bezpieczeństwa energetycznego Polski na 
arenie międzynarodowej, Ministerstwu Energii, 
Użyteczności  Publicznej  i  Klimatu  Królestwa 
Danii  za  podpisanie  umowy  międzyrządowej 
w sprawie realizacji gazociągu Baltic Pipe, a tak-
że  zacieśnienie współpracy w obszarze energii 
i  transformacji  energetycznej  pomiędzy  Rzecz-
pospolitą Polską a Królestwem Danii, GAZ-SYS-
TEM S.A. za konsekwentne i skuteczne działania 
zwiększające  bezpieczeństwo  i  niezależność 
energetyczną Polski poprzez  realizację projektu 
Baltic  Pipe, PKN ORLEN S.A.  za  konsekwentne 
i  skuteczne  działania  na  rzecz  bezpieczeństwa 
energetycznego  Państwa  poprzez  dywersyfika-
cję  źródeł  zakupu  ropy  naftowej  oraz  rozwój 
segmentu upstream. 
W drugim dniu OSE GDAŃSK 2019 odbyły 

się  trzy  panele  dyskusyjne:  „Status  inwestycji 
infrastrukturalnych,  energetycznych  i  pochod-
nych  (z)realizowanych  przez  samorządy  do 
2019  r.”,  „Polska  energetyka  na  drodze  do 
energetyki  niskoemisyjnej”,  „Morska  Energe-
tyka  Wiatrowa  elementem  strategii  energe-

tycznej  i  gospodarczej  kraju”.  Debatę  „Status 
inwestycji  infrastrukturalnych,  energetycznych 
i pochodnych (z)realizowanych przez samorzą-
dy  do  2019  r.”  poprowadził  Zbigniew  Cano-
wiecki – prezydent, pracodawcy Pomorza, zaś 
do  debaty  zostali  zaproszeni:  Piotr  Borawski 
–  zastępca  prezydenta  ds.  przedsiębiorczości 
i ochrony klimatu, miasto Gdańsk; Ryszard Kuć 
– wiceprezydent Olsztyna; Józef Neterowicz – 
ekspert,  Związek  Powiatów  Polskich;  Jolanta 
Sobierańska-Grenda  –  prezes  Szpitali  Pomor-
skich;  Krzysztof  Szymański  –  dyrektor  Biura 
Public  Relations,  Agencja  Promocji  Inwestycji 
Sp.  z o.o.; Robert Wróbel –  starosta powiatu 
legionowskiego. Uczestnicy  panelu  rozpoczęli 
od  omówienia  tematu współpracy  i wsparcia 
samorządów  przy  realizacji  projektów  infra-
strukturalnych.  Następnie  odniesiono  się  do 
zagadnienia  komunikacji  w  projektach  infra-
strukturalnych - syndrom NIMBY w polskich re-
aliach społecznych i prawnych (mający wpływ 
na  realizację projektów  inwestycyjnych  szcze-
gólnie w  świetle współpracy  z mieszkańcami 
i  samorządowcami).  Nie  bez  znaczenia  był 
także temat energetyki rozproszonej i skutków 
nowej polityki energetycznej dla samorządów, 
w tym podłączenia OZE do sieci  w kontekście 
konkurencji i bezpieczeństwa systemu. W dal-
szej kolejności omówiono przyszłość projektów 
dotyczących  spalarni  odpadów  oraz  biogazo-
wi, bazując na doświadczeniach Gdańska. Na 
koniec podjęto zagadnienie inwestycji w służ-
bie zdrowia na przykładzie szpitali w  trójmie-
ście.  W  konkluzji  uczestnicy  podkreślali  nie 
tylko  konieczność  bliskiej  współpracy  pomię-
dzy  wykonawcami  inwestycji  i  samorządami 
ale  również  pomiędzy  władzami  centralnymi 
a samorządami.
Kolejny  panel,  zatytułowany  „Polska  ener-

getyka na drodze do energetyki niskoemisyjnej” 
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poprowadzony został przez Macieja Stryjeckie-
go – prezesa  Zarządu  Fundacji  na Rzecz  Ener-
getyki Zrównoważonej, zaś w roli prelegentów 
wystąpili: Andrzej Czerwiński – poseł  na  Sejm 
RP,  przewodniczący  Parlamentarnego  Zespołu 
ds. Energetycznego Pakietu Zimowego; Tomasz 
Dąbrowski – podsekretarz Stanu, Ministerstwo 
Energii;  Włodzimierz  Ehrenhalt  –  wiceprezes 
Zarządu,  Stowarzyszenie  Energii  Odnawialnej; 
Krzysztof Kochanowski – prezes Zarządu, PIME; 
Ewa  Malicka  –  prezes  Zarządu,  Towarzystwo 
Rozwoju  Małych  Elektrowni  Wodnych;  Adam 
Mikołajczyk  –  dyrektor  Departamentu  Roz-
woju  Gospodarczego,  Urząd  Marszałkowski 
Województwa  Pomorskiego;  Arnold  Rabiega 
–  prezes  Zarządu,  Krajowy  Instytut  Energe-
tyki  Rozproszonej;  Mariusz  Wójcik  –  koordy-
nator  projektu,  Fundacja  na  Rzecz  Energetyki 
Zrównoważonej.  Uczestnicy  dyskusji  starali  się 
w pierwszej kolejności nakreślić miejsce energe-
tyki w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju. 
Następnie odniesiono się do kwestii przyszłości 
sektora wydobywczego i jego aliansu z energe-
tyką  konwencjonalną.  Prelegenci  zwrócili  tak-
że  uwagę  na  elektromobilność,  która  staje  się 
coraz  ważniejszym  elementem  rozwoju  rynku 
OZE.  W  drugiej  części  panelu  starano  się  na-
kreślić potencjał  rynkowy energetyki wiatrowej 
i fotowoltaiki, odniesiono się także do szans roz-
woju morskiej energetyki wiatrowej. Uczestnicy 
podkreślali  także  konieczność  wprowadzenie 
jednej  spójnej  i perspektywicznej polityki  ener-
getycznej  Państwa,  która  nie  zmieniała  by  się 
z  każdym  nowym  rządem  i  stanowiła  spójną, 
długoterminową i niezmienną bazę dla projek-
tów inwestycyjnych. 

Ostatni panel nosił tytuł „Morska Energety-
ka Wiatrowa elementem strategii energetycznej 
i  gospodarczej  kraju”  i   moderowany był  rów-
nież przez Macieja Stryjeckiego, w roli prelegen-
tów zaś wystąpili: Jarosław Dybowski – dyrektor 
wykonawczy  ds.  Energetyki,  PKN ORLEN  S.A.; 
Dominik Gajewski – Ekspert ds. Energii i Klima-
tu,  Konfederacja  Lewiatan;  Maciej  Grajewski 
–  dyrektor  Komunikacji  i  PR  , GSG  Towers  Sp. 
z  o.o.  &  Stocznia  Gdańsk  S.A.;  Zbigniew Gry-
glas  –  poseł  na  Sejm  RP,  przewodniczący  Par-
lamentarnego  Zespołu  ds.  Morskiej  Energetyki 
Wiatrowej; Marcin Horała – poseł na Sejm RP, 
wiceprzewodniczący  Parlamentarnego  Zespołu 
ds. Morskiej  Energetyki Wiatrowej; Anna Wio-
sna – dyrektor ds. Rozwoju Rynku i współpracy 
z  Klientami  Strategicznymi,  Pion  Bankowości 
Korporacyjnej  i  Inwestycyjnej, Bank Pekao S.A. 
Debata  rozpoczęła  się  od  omówienia  miejsca 
MFW  w  planie  zagospodarowania  obszarów 
morskich. Rozpatrywano także kluczowe barie-
ry w rozwoju projektów morskich farm wiatro-
wych  oraz możliwości  przyłączeniowych,  jeżeli 
chodzi o sieci morskie. Na koniec dyskutowano 
na  temat  łańcucha dostaw  i  local content oraz 
systemów wsparcia  dla morskich  farm wiatro-
wych. Uczestnicy zgodnie doszli do konkluzji że 
off-shore  stanowi  wielką  szansę  zarówno  dla 
polskiej energetyki  i polskich producentów po-
szczególnych komponentów turbin lecz również 
dla całej polskiej gospodarki (w kontekście roz-
woju    know-how,  zatrudnienia  oraz wpływów 
do budżetu Państwa).
Interesująca  dyskusja,  zarówno  pomiędzy 

uczestnikami  paneli,  jak  i  dzięki  licznym  pyta-
niom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu 

poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia 
do  debaty  w  kolejnej  edycji  Ogólnopolskiego 
Szczytu Energetycznego, który odbędzie się  już 
na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów 
można  znaleźć  na  stronie  internetowej  www.
osegdansk.pl.
Ogólnopolski  Szczyt  Energetyczny  był 

wspierany przez  liczne grono firm partnerskich 
oraz  partnerów medialnych,  które  angażowały 
się w przygotowania wspomnianego przedsię-
wzięcia.
Europejskie  Centrum  Biznesu  główny  or-

ganizator  OSE  GDAŃSK  2019  pragnie  szcze-
gólnie  podziękować  partnerom  głównym: 
TAURON  Polska  Energia  S.A.  oraz  Polskiemu 
Koncernowi  Naftowemu  ORLEN  S.A.,  partne-
rom:  Agencji  Promocji  Inwestycji  Sp  z  o.o., 
Bankowi  Gospodarstwa  Krajowego,  BELSE  Sp. 
z o.o., ENEA S.A., Fortum Power and Heat Pol-
ska Sp.  z o.o., Gaz-System S.A., Grupie GPEC, 
KGHM  Polska Miedź  S.A.,  Grupie  LOTOS  S.A., 
Microsoft Polska, PERN S.A., Polskiemu Górnic-
twu  Naftowemu  i  Gazownictwu  S.A.,  Polskim 
Sieciom  Elektroenergetycznym  S.A.,  Urzędowi 
Dozoru Technicznego, Kancelarii WKB Wierciń-
ski,  Kwieciński,  Baehr  Spółka  komandytowa, 
Gospodarzowi Gali Bursztyn Polskiej Energetyki 
Miastu Gdańsk,  sponsorom:  Bankowi Ochrony 
Środowiska  S.A.,  Grupie  ENERGA,  Energopro-
jekt Poznań S.A., innogy Polska S.A. Pragniemy 
także podziękować  za współpracę Samorządo-
wi województwa pomorskiego, Kancelarii CMS, 
Fundacji  na  Rzecz  Energetyki  Zrównoważonej, 
Pracodawcom  Pomorza,  Związkowi Miast  Bał-
tyckich, Związkowi Miast i Gmin Morskich oraz 
firmie UpLive.
Podziękowania  należą  się  także  patronom 

medialnym: TVP 3 Gdańsk, Portalowi BiznesA-
lert, Magazynowi Biomasa, Centrum Informacji 
o Rynku Energii CIRE.PL, Portalowi CEO.com.pl, 
Portalom  z  Grupy  Xtech:  energetykacieplna.pl. 
elektroinzynieria.pl,  srodowisko.pl, Czasopismu 
Energetyka  Wodna,  Portalowi  Energetykon.pl, 
Portalowi  ESCO w  Polsce,  Portalowi  Investing.
com,  Portalowi  Inzynieria.com,  Magazynowi 
Law Business Quality, Czasopismu Nowa Ener-
gia,  Magazynowi  Nowoczesne  Technologie 
w Przemyśle, Portalowi Nuclear.pl, Magazynowi 
OZEON,  Portalowi  Polish  Market  Online,  Pol-
skiemu Radiu 24, Radiu Gdańsk, Magazynowi 
Smart Grids Polska, Portalowi Teraz Środowisko, 
Portalowi  Trendy w  Energetyce, Warsaw  Busi-
ness  Journal, Wiadomościom  Naftowym  i  Ga-
zowniczym, Portalowi WysokieNapiecie.pl.

Tomasz Sieduszewski
Dyrektor Biura Zarządu

Europejskie Centrum Biznesu
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Podczas IV Ogólnopolskiej Kon-
ferencji Naukowej „Bezpieczeństwo 
energetyczne – filary i perspektywa 
rozwoju” na Politechnice Rzeszow-
skiej im. Ignacego Łukasiewicza (1-2 
kwietnia 2019 r.) poruszonych zosta-
ło wiele ciekawych wątków, w tym 
dotyczących gazu ziemnego. Debaty 
na ten i wiele innych tematów pro-
wadzili czołowi reprezentanci nauki, 
polityki i biznesu, wymieniając uwa-
gi i prezentując różne ujęcia tego sa-
mego zagadnienia.
Gaz  ziemny  pozostaje  paliwem,  którego 

popularność  nie  tylko  nie maleje,  ale  stale  ro-
śnie. W przeciwieństwie do pozostałych nośni-
ków energii,  jak węgiel czy ropa naftowa, któ-
rych  udział w  sektorze  energetycznym  planuje 
się  zmniejszać.  Trzy  przyczyny  tego  zjawiska 
wskazał  prof.  Jakub  Godzimirski  z  Norwegian 
Institute  of  International  Affairs.  Po  pierwsze, 
gaz  ziemny  zaspokaja  obecnie  dużą  część  eu-
ropejskich potrzeb. W dostawach kluczową rolę 
odgrywa Rosja  i Norwegia, kontrolując prawie 
2/3  dostaw do  Europy.  Po  drugie,  gaz  ziemny 
został uznany za najlepsze paliwo na europej-
skiej  drodze  transformacji  energetycznej  do 
bardziej  „zielonego”  systemu  energetycznego. 
Po trzecie, w debacie europejskiej podkreśla się, 
że chociaż gaz ziemny charakteryzuje przy spa-
laniu  niższa  emisyjność  szkodliwych  substancji 
i pyłów w porównaniu do innych konwencjonal-

nych  źródeł  energii,  to  jednak nadal pozostaje 
on wyzwaniem dla polityki klimatycznej.
Zwraca  się  także  uwagę,  że  zagrożenie 

szybkiego  wyczerpania  złóż  nie  jest  na  ten 
moment  tak  aktualne,  jak  kiedyś  sądzono.  Jak 
podkreślił Maciej Kołaczkowski z World Econo-
mic  Forum,  rozwój  technologii  do  wydobycia 
alternatywnego gazu z łupków w Stanach Zjed-
noczonych,  piasków  bitumicznych w  Kanadzie 
czy coraz większy udział surowca z Australii, za-
pewniają dostateczną ilość zasobów. Nie znaczy 
to jednak, że można korzystać z gazu ziemnego 
w sposób nieograniczony. Maciej Kołaczkowski 
podkreślił  funkcję  gazu  ziemnego  jako  paliwa 
przejściowego (ang. transition fuel) do energe-
tyki  opartej  na  źródłach  odnawialnych.  Jest  to 
jednak  element  poważnego wzrostu  zapotrze-

bowania na ten surowiec, bowiem np. zastępo-
wanie elektrowni węglowych gazowymi deter-
minuje dalszy popyt.
Na  istotny  aspekt  zwrócił  także  uwagę 

Paweł Turowski, mówiąc o politycznym kontek-
ście, w jakim jest wykorzystywany gaz ziemny, 
zwłaszcza  przez  największego  dostawcę  tego 
surowca do Europy – Rosję. W sytuacji,  kiedy 
europejski  rynek,  a  w  szczególności  państw 
Europy  Środkowo-Wschodniej,  jest  zdomino-
wany przez rosyjski gaz, należy spodziewać się, 
że Rosja będzie dążyć do utrzymania tej domi-
nacji.  Liberalizacja  rynku  może  nie  przynieść 
pożądanego skutku w postaci wzrostu konku-
rencji,  jeśli  Rosja  zastosuje  dumping  cenowy. 
Stąd istotne jest, aby odpowiednio dostosować 
narzędzia ekonomiczne w celu zabezpieczenia 
regionu  przed  ewentualnymi  lukami  procesu 
liberalizacji. 
Kwestię  bezpieczeństwa  energetycznego 

mocno  akcentował  w  swoich  wypowiedziach 
Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. Strategicz-
nej Infrastruktury Energetycznej. Zwrócił uwagę 
na  konieczność  troski  o  zrównoważoną  cenę 
gazu ziemnego,  jednak przy  jednoczesnym za-
chowaniu bezpieczeństwa energetycznego, nie 
zaś jego kosztem. Zaznaczył, jak istotna dla bez-
pieczeństwa  energetycznego  jest  infrastruktura 
i w tym kontekście sztandarowym projektem jest 
Baltic Pipe  jako  strategiczny projekt połączenia 
Polski  ze  złożami  gazu  na  szelfie  norweskim. 
Naimski podkreślił, że jego realizacja przebiega 
z dokładnością, co do jednego tygodnia.
W  ramach  dążeń  do  podnoszenia  bezpie-

czeństwa  energetycznego  w  kontekście  gazu 
ziemnego, istotne jest zatem zapewnienie wła-
ściwej  infrastruktury, aby zwiększać możliwości 

Rola gazu ziemnego w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego Polsce

Fot. Arkadiusz Surowiec
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importu  od  jak  największej  liczby  dostawców. 
Jednym  z  rozwiązań  jest  gaz  ziemny  w  for-
mie skroplonej  (LNG),  który w ostatnich  latach 
zdobywa  coraz większą  popularność.  Z  tej  też 
przyczyny planowana  jest  rozbudowa  termina-
la LNG w Świnoujściu w celu zwiększenia jego 
przepustowości z 5 mld m3 do 7,5 mld m3, jak 
mówił Tadeusz Tański, dyrektor Biura Zarządza-
nia Operacyjnego Polskiego LNG.
Paweł  Jakubowski,  Prezes  Polskiego  LNG, 

podkreślił, że bieżąca przepustowość terminala 
w Świnoujściu odpowiada 1/3 zapotrzebowania 
Polski na gaz  ziemny, a poziom  jego wykorzy-
stania  jest  jednym  z  najwyższych  w  Europie 
– w ciągu niecałych  trzech  lat  funkcjonowania 
odebrano w nim 54 dostawy gazu skroplonego. 
Igor Wasilewski,  Prezes  PERN,  zwrócił  uwagę, 
że z podobne trendy odnoszą się do ropy nafto-
wej. Z tych przyczyn podjęto decyzję o rozbudo-
wie  terminala  naftowego w Gdańsku,  którego 
budowę  ukończono w  2016  roku,  tak  jak  ter-
minal LNG. Nowa inwestycja ma się zostać za-
kończona w 2020 roku i rozszerzyć możliwości 

dywersyfikacji dostaw surowca do Polski.
Wzrost zainteresowania LNG związany jest 

z określonymi korzyściami,  jakie wiążą się z  tą 
formą  paliwa.  Jak  zaznaczył  Tymoteusz  Pruch-
nik, prezes Gas-Trading, LNG można dostarczyć 
w miejsca,  gdzie  nie  istnieje  infrastruktura  ru-
rociągowa, jest dużo bardziej wydajny i dobrze 
się  sprawdza  w  tzw.  mikroinstalacjach,  np. 
zbiornikach  przyzakładowych  lub  gospodar-
stwach domowych. Paweł Firlej z Polskiej Spółki 
Gazowniczej dodał,  że  LNG  znajduje  także  za-
stosowanie  jako  szybkie  uzupełnienie  w  razie 
lokalnego spadku ciśnienia w gazociągach  lub 
też  jako  źródło  alternatywne w  razie  remontu 
lub przebudowy sieci gazociągowej.
W kontekście  Trójmorza  Ireneusz  Łazor, dy-

rektor PGNiG Supply & Trading w Londynie, uznał, 
że jest możliwe wykreowanie indeksu w obrębie 
projektu  ABC.  Jednak  nie  należy  zakładać,  że 
z  istniejącym  potencjałem  byłby  on  alternatyw-
ny  do  holenderskiej  giełdy  TTF.  Ireneusz  Łazor 
wskazał,  że ograniczeniem dla  rozwoju LNG na 
Morzu Czarnym są trudne warunki logistyczne do 

tego, aby zbudować terminal, z powodu dwóch 
wąskich  cieśnin,  przez  które  jednostki  transpor-
towe  musiałyby  przepływać.  Z  tego  względu 
dostarczanie LNG dla Trójmorza od strony Morza 
Bałtyckiego jawi się jako szansa dla całego regio-
nu na utworzenie w przyszłości lokalnego rynku, 
który mógłby aspirować do wpływania na kształt 
rynku gazu Unii Europejskiej.
Konferencja  została  zorganizowana po  raz 

czwarty przez Instytut Polityki Energetycznej im, 
I. Łukasiewicza oraz Katedrę Ekonomii Wydzia-
łu  Zarządzania  Politechniki  Rzeszowskiej  im.  I. 
Łukasiewicza. Uczestniczyło w niej  ponad 300 
zarejestrowanych osób,  1200 biernych  słucha-
czy  oraz  2500  internautów.  Zaprezentowano 
ponad  70  referatów  naukowych  oraz  40  po-
sterów naukowych. Udział w konferencji wzięli 
przedstawiciele administracji publicznej, spółek 
energetycznych,  ponad  30  ośrodków  nauko-
wych, a także eksperci, reprezentanci kancelarii 
prawnych, organizacji pozarządowych, mediów 
oraz studentów.
Sponsorami głównymi byli: Asseco Poland 

oraz  PGNiG.  Srebrnym  Partnerami  byli:  samo-
rząd  województwa  podkarpackiego,  Grupa 
LOTOS, MPWIK Rzeszów, GAZ-SYSTEM, Polskie 
Sieci  Elektroenergetyczne,  Towarowa  Giełda 
Energii, TF - Kable, Polskie LNG, PERN, zaś Brą-
zowymi Partnerami byli: ML System, Aspamet, 
Polski  Fundusz Rozwoju, GAS-Trading, Budmet 
Nocoń, Inżynieria Rzeszów, Grundfos - Pompy.

Mgr Anna Kucharska 
ekspert Instytutu Polityki 

Energetycznej im. I. Łukasiewicza
www.instytutpe.pl 

Fot. Arkadiusz Surowiec

Fot. Marian Misiakiewicz
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Zwiastuny wiosny w zielonogórskim Salonie Wystaw

Wiosna! W Polsce obserwuje się 
duże wahania terminów rozpoczęcia 
wegetacji roślin, a więc przedwio-
śnia. W Zielonej Górze średnio roz-
poczyna się ono 4 marca. Zdarza się 
jednak, że wiosna nadchodzi już na 
początku lutego, a niekiedy dopiero 
na początku kwietnia … 
14  marca  w  Salonie  Wystaw  PGNiG  Od-

dział w Zielonej Górze odbył się wernisaż wy-
stawy fotografii Haliny Ratyńskiej oraz akwareli 
i  biżuterii  Izabeli  Berdowskiej.  Spotkanie  zo-

stało  wzbogacone  prezentacją  multimedialną 
dr hab. Haliny Ratyńskiej.
Celem  wystawy  jest  przedstawienie  wy-

branych  gatunków  roślin  pojawiających  się 
najwcześniej,  często wtedy  kiedy  jeszcze  leży 
śnieg. Na Niżu  pierwsze  zakwitają m.in.  lesz-
czyna i podbiał pospolity. Prezentacja, będąca 
integralną częścią wystawy, ilustruje zagadnie-
nia  związane  z  fenologią w Polsce  i  pokazuje 
wiosnę w wybranych regionach świata.
Wystawy z dziedziny geobotaniki, które 

wspiera Oddział „Maki i kąkole” (2018 r.) oraz 
„Zwiastuny wiosny” (2019 r.) powędrują  już 

Podczas wernisażu wystawy dr hab. Halina Ratyńska przygotowała prezentację multimedialną o pierwszych, kwitnących wiosen-
ną porą roślinach. Fot. archiwum Oddziału

Wiosna zawitała w Salonie Wystaw w marcu br. za sprawą wystawy fotografii Haliny Ratyńskiej oraz akwareli i biżuterii Izabeli Berdowskiej. Fot. archiwum Oddziału

w maju do Centrum Nauki Keplera Centrum 
Przyrodniczego w  Zielonej  Górze,  a  później 
do Muzeum Etnograficznego w Ochli. 
Połączenie tematyczne malarstwa, foto-

grafii, rękodzieła artystycznego z naukowym 
aspektem  jest  ciekawym  podejściem  do  te-
matów z pozoru oczywistych, ale pozostają-
cych przedmiotem analizy w świecie nauki.

Jolanta Pietras 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA w Warszawie Oddział 
w Zielonej Górze 
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Niedawno do redakcji Wia-
domości Naftowych i Gazow-
niczych trafiła nowa pozycja 
literaturowa pt. „Gazownictwo 
Polskie – Historia, Współcze-
sność, Perspektywy”. Publika-
cja ta, o albumowym charak-
terze została wydana w 2019 
roku. Wydawcą jest firma Qu-
ixi Media z Bydgoszczy. 
Patronem honorowym wydania  jest 

Ministerstwo  Energii.  Słowem  wstęp-
nym  wydanie  opatrzyli  minister  Energii 
– Krzysztof Tchórzewski i prezes PGNiG – 
Piotr Woźniak. Teksty są autorstwa Anto-
niego Bochena, a materiał ikonograficzny 
autorstwa  Jana Bochena  i  jest napisany 
w języku polskim i angielskim, co ułatwi 
jego  dystrybucje  poza  krajem.  Na  184 
stronach  starannie  wydanego  i  bogato 
ilustrowanego  albumu  znaleźć  można 
nie tylko historię polskiego gazownictwa 
(od  gazownictwa  węglowego),  ale  ga-
zownictwa europejskiego, na tle którego poka-
zano jego rozwój w Polsce od 1830 roku, kiedy 
to profesor  Instytutu Technicznego w Krakowie 
–  Karol  Mohr  rozpoczął  prace  doświadczalne, 
i wykorzystując gaz świetlny zapalił dla swoich 
studentów kilka latarni na ulicy Gołębiej.  Takie 
zestawienie poczatków polskiego gazownictwa 
na  tle  Europy  daje  obraz  dynamiki  z  jaką  ga-
zownictwo, nanajpierw oparte na gazie  z wę-
gla,  rozwijało  się  na  ziemiach 
zachodnich  i  jakie  były 
w  tym  zakresie  potrzeby. 
Album  prezentuje    cały 
zakres  archiwalnych,  jak 
i  współczesnych  zdjęć  ga-
zowni  polskich  i  ich  krót-
kie  historie,  które  poprzez 
swoją  zwięzłą  formę  opisu 
łatwo  są  przyswajane  przez 
czytelnika. Druga część albu-
mu dotyczy gazu ziemnego 
i  jego  wykorzystywania    od 
najdawniejszych czasów. Zna-
leźć  tam  można  również  sze-
reg  ciekawostek  historycznych 
ze  świata  i  z  Polski.  Ważną 
rolę  odgrywa  postać  Ignace-
go  Łukasiewicza  i  prezentacja 

początków  polskiego  przemysłu  naftowego 
i gazowniczego oraz prezentacja Muzeum Prze-
mysłu  Naftowego  i  Gazowniczego  w  Bóbrce. 
Początki  rozwoju  polskiego gazownictwa gazu 
ziemnego wiążą się zarówno z poszukiwaniem 
i  zagospodarowywaniem złóż  jak  i  z   budową 
gazociagów  przesyłowych.  Zebrany  przez  au-

Publikacja „Gazownictwo Polskie – 
Historia, Współczesność, Perspektywy”

torów materiał w  tym zakresie,  również w  for-
mie  syntetycznej,  pokazuje  potrzeby  i  rozwój 
gospodarki po odzyskaniu niepodległości przez 
Polskę. Nie pominięty został również okres nie-
mieckiej  okupacji  podczas  II  wojny  światowej 
i odbudowa  i  rozwój przemysłu naftowego po 
wojnie. W publikacji dużo miejsca poświęcono 
także współczesnemu gazownictwu i kierunkom 

oraz  potrzebom  jego  rozwoju. 
Wynikają  one  ze  zmian  gospo-
darczych, geopolitycznych i pro-
cesów globalizacyjnych, dążenia 
Polski do uniezależnienia się od 
dostawy  gazu  ziemnego  z  jed-
nego kierunku oraz zapewnienia 
Polsce  bezpieczestwa  energe-
tycznego  np.  poprzez  budowę 
terminala  LNG  w  Swinoujściu, 
czy  rozbudowę  powierzchni 
magazynowej podziemnych ma-
gazynów  gazu.  Całość  pozycji 
bardzo  dobrze  się  czyta,  uwa-
gę  zwracają  ciekawe  ilustracje 
i bardzo dobrej jakości fotografie 
oraz  prezentacje,  obecnie  dzia-
łajacych na  rynku gazowniczym 
w  Polsce  firm.  Pewnym  man-
kamentem  publikacji  jest  brak 
bibliografii oraz informacji o po-
chodzeniu  cytowanych  infor-
macji.  Jednak wszystkim, którzy 
będą mieli  okazję  nabyć  tą  bu-

blikację,  redakcja WNiG ją poleca,  jako pewne 
kompendium  wiedy  na  bardzo  szeroki  zakres 
tematyczny związany z polskim gazownictwem 
węglowym i gazownictwem gazu ziemnego. 

Redakcja WNiG
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Z nowości wydawniczych
Potrzeba wydania Słownika terminologicznego z zakresu poszukiwania, wiertnictwa i eksploatacji złóż węglowodorów 

związana jest z dynamicznym rozwojem branży naftowej, szczególnie w obszarach: geologii i geochemii, geofizyki, 

technologii wiercenia, modelowania złóż, stymulacji wydobycia węglowodorów, technik i technologii wydobywania 

ropy i gazu ze złóż podmorskich i lądowych – zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych, czy też 

uzdatniania wydobywanych płynów złożowych. W krajach Unii Europejskiej powszechnie korzysta się z norm ISO, 

tłumaczonych na język narodowy i w Polsce przyjmujących status normy PN-EN ISO. Obecnie brak jest tego rodzaju 

dokumentu z zakresu terminologii naftowej, natomiast najbardziej uznanym jest anglojęzyczne opracowanie Normana 

J. Hyne’a Dictionary of Petroleum Exploration, Drilling & Production wydawnictwa 

PennWell Corp. Z inicjatywy Komitetu Technicznego nr 31 ds. Górnictwa Nafty 

i Gazu, prowadzącym działalność normalizacyjną i działającym przy Instytucie 

Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym, bardzo mocno wspieranej 

przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, w Instytucie powołano 

zespół specjalistów–ekspertów, których zadaniem było przygotowanie polskiego 

odpowiednika amerykańskiego wydawnictwa.

Słownik terminologiczny… powstał w formie książkowej oraz wersji 

elektronicznej, jako e-book. Jest on zgodny z oryginalnym dziełem J. Hyne’a 

wydanym przez PennWell w 2014 r. i zawiera ok. 20 000 haseł związanych z tematyką 

naftową. Obok haseł polskich uszeregowanych w porządku alfabetycznym 

właściwym dla języka polskiego, zamieszczono też ich odpowiedniki w języku  

angielskim. Dołączono w nim również Suplement w formie Glosariusza z indeksem 

haseł w języku angielskim i ich znaczeniami w języku polskim. Opracowanie, 

które trafia w Państwa ręce, powinno pozwolić nie tylko na wzbogacenie 

polskiej terminologii górnictwa naftowego, lecz również na jej uporządkowanie i ujednolicenie. Mamy nadzieję, że 

przygotowany Słownik terminologiczny… będzie dużym wsparciem w codziennej pracy nie tylko dla pracowników 

sektora naftowego, lecz również szerokiego grona studentów i naukowców zajmujących się tą dziedziną wiedzy.

Słownik terminologiczny z zakresu poszukiwania, wiertnictwa i eksploatacji złóż węglowodorów został wydany przez 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. Głównym Partnerem jego wydania jest Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo SA, a jego recenzentami są: dr hab. inż. Jan Lubaś, prof. INiG – PIB, dr inż. Wiesław Witek oraz 

mgr inż. Mirosław Wojnicki. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z powyższego wydawnictwa.

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy

Cena egzemplarza: 180 zł netto + 5% VAT (189 zł brutto).
Zamówienia “Słownika...” prosimy składać e-mailowo: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie 12 617 76 32.



CELE KONFERENCJI:
  Ř Wymiana informacji, doświadczeń i poglądów pomiędzy międzynarodowym środowiskiem naukowym 

a środowiskiem przemysłu surowcowego, a także wyspecjalizowanymi służbami administracji państwowej 
i samorządów terytorialnych.

  Ř Przegląd najnowszych metod badawczych stosowanych w poszukiwaniu, rozpoznaniu i eksploatacji szeroko 
rozumianych zasobów mineralnych (łącznie z poszukiwaniem i eksploatacją pierwiastków krytycznych) 
i energetycznych (z uwzględnieniem niekonwencjonalnych źródeł), z naciskiem na ocenę ryzyka i wpływem tych 
działań na środowisko. 

  Ř Przedstawienie wyników stosowania nowoczesnych metod w rozwiązaniach zadania prostego (modelowania) 
i odwrotnego (interpretacji) w geofizyce stosowanej. 

  Ř Dyskusja na temat kompleksowego zastosowania metod geologicznych, geochemicznych i geofizycznych 
w poszukiwaniu i rozpoznaniu surowców, a także w problematyce inżynierskiej i środowiskowej. 

  Ř Problem efektywnego wykorzystania ekologicznych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii 
geotermalnej: informacje o aktualnym stanie rozpoznania zasobów geotermalnych i sposobach ich 
wykorzystania, a także wyniki prac badawczych mających na celu rozwój sektora geotermalnego w Polsce i na 
świecie.

 SESJE TEMATYCZNE:

 I. Geochemia i biogeochemia

 II. Zasoby surowców mineralnych i energetycznych

 III. Hydrogeologia

 IV. Geofizyka stosowana

 V. Ekologiczne źródła energii

Wczesna rejestracja (obniżona opłata konferencyjna) - do 31 maja 2019 r. 

Szczegóły: www.cagg2019.agh.edu.pl


