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Szanowni Czytelnicy
We wstępie do tego wydania „Wiado-

mości...” chcę wspomnieć o sprawach, które 
zapewne nurtują branżę naftową, a nie są pre-
zentowane w dalszej części wydania lub w nie-
wielkim stopniu tylko niektóre materiały jedynie 
o nie zahaczają. 

Rozpocznę od dość ważnej informacji na 
temat braku zgody na przedłużenie koncesji po-
szukiwawczych w Karpatach dla Michaiła Frid-
mana (rosyjskiego oligarchy, oddanego zwolen-
nika prezydenta Putina). Po przejęciu w marcu 
od RWE (niemiecki koncern energetyczny) spółki 
RWE Dea, która miała w Polsce cztery konce-
sje na poszukiwania złóż gazu i ropy naftowej 
na obszarze między Limanową a Jasłem Mini-
sterstwo Środowiska odmówiło przedłużenia 
dwóch z czterech koncesji.

Do podjęcia takiej decyzji skłoniły wicemi-
nistra Środowiska i głównego geologa kraju 
Sławomira Brodzińskiego; konflikt na Ukrainie 
i agresywna polityka gazowa Rosji oraz, jak to 
określił, stagnacja z pracami na tych koncesjach. 
Decyzja taka została umotywowana zagroże-
niem bezpieczeństwa kraju.

Jest to pierwszy tego typu przypadek odwo-
łania się do bezpieczeństwa państwa w historii 
koncesjodawcy. Faktem jest, że brak zgody na 
przedłużenie dotyczy tylko dwóch z czterech 
wspomnianych bloków, których ważność upły-
wała w połowie tego roku. Co do kluczowych 
obszarów poszukiwawczych są one ważne jesz-
cze przez kolejnych pięć lat, więc rewolucji jako 
takiej nie ma, ale jakie mogą być konsekwencje 
tej decyzji i jaki to może mieć wpływ na prace 
poszukiwawcze na pozostałych blokach to zo-
baczymy. 

Wspomnę również o rozwoju sytuacji 
związanej z procesem legislacyjnym noweliza-
cji Prawa geologicznego i górniczego. Jak wy-
nika z doniesień prasowych może to potrwać 
trzy a nawet więcej miesięcy. Bez zgody Sejmu 
nie będzie to możliwe, a jak widzimy zaczyna 

być ponownie gorąco wokół nowej propozycji 
uchwały. Trwające od dobrych trzech lat dys-
kusje nad formą tej ustawy oraz roli państwa 
polskiego i udziału w ewentualnych zyskach 
z przyznanych koncesji, czyli z wydobytych 
węglowodorów, nadal burzą krew w żyłach. 
Dzisiejsza propozycja jest, jak się wydaje, pew-
nym kompromisem wszystkich stron zaintereso-
wanych, ale i tak pojawiają się z prawej strony 
głosy szczególnie odnoszące się do powrotu do 
propozycji utworzenia Narodowego Operatora 
Kopalin Energetycznych, „tworu” który na pew-
no nie pomoże w pracach poszukiwawczych 
tylko mocniej je zbiurokratyzuje – jeśli tylko na 
tym skończyć. 

Kolejna ważna informacja wiąże się z roz-
poczęciem przez PGNiG wiercenia na koncesji 
Wejherowo drugiego (w ogóle trzynastego 
z kolei otworu poszukiwawczego za węglowo-
dorami niekonwencjonalnymi), otworu badaw-
czego Tępcz-1. Jego celem jest zbadanie po-
tencjału węglowodorowego łupków sylurskich 
i ordowickich, w obrębie których spodziewane 
jest nagromadzenie gazu ziemnego. Planowa-
na głębokość to 3380 metrów. Na tej koncesji 
prowadzone są również prace sejsmiczne 3D, 
których wyniki wraz z danymi geologicznymi 
uzyskanymi otworem Kochanowo-1 i Tępcz-1 
będą podstawą do przyszłych prac, w tym wier-
cenia otworów horyzontalnych i szczelinowania 
hydraulicznego. 

Czekamy, aby został w końcu uzyskany po-
zytywny wynik złożowy i udało się określić jaka 
ilość gazu, po takich zabiegach, oczywiście za-
kładając ich technologiczny sukces, może wpły-
nąć do otworu.

Dynamicznie wygląda praca przy rozpo-
znawaniu potencjalnych obszarów złożowych 
dla gazu z formacji łupkowych poprzez pryzmat 
działań Orlenu. Planuje on wykonać do koń-
ca bieżącego roku przynajmniej trzy odwierty 
poszukiwawcze, w tym kolejny odwiert hory-
zontalny (czwarty z kolei) oraz kolejne zabiegi 
szczelinowania hydraulicznego w niedawno od-
wierconym otworze. Obecnie jest w trakcie prac 
wiertniczych pionowego otworu Lublin-OU1 
(planowana głebokość 4600m) w poszukiwaniu 
złóż konwencjonalnych. 

Mam nadzieję, że wszystkie te prace przy-
bliżą nas w końcu do odpowiedzi na pytanie: 
ile mamy gazu łupkowego oraz ile możemy go 
wydobyć i gdzie.
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Dlaczego należy wdrażać technologie 
wspomagania wydobycia ropy naftowej

Jan Lubaś

Why we should implement 
Enhanced Oil Recovery methods
Abstract

The article presents positive examples of the 
implementation  enhanced oil recovery methods 
in Polish conditions, indicating however, that in 
some cases obtained results might be even bet-
ter. Decrease in reservoir pressure, to occur dur-
ing exploitation of the reservoir requires rapid 
suppression, which has a significant impact 
on the potential value of recovery of geologi-
cal resources. Oil and Gas Institute action was 
describe during amendment geological and 
mining law. It would be of great importance to 
the national economy to quickly introduce ap-
propriate legal regulations in the geological and 
mining law, which would oblige the future op-
erators to present reservoir development plans 
including the proposal of EOR methods.

Streszczenie
W artykule przedstawiono pozytywne przy-

kłady wdrażania w warunkach polskich metod 
wspomagania wydobycia ropy naftowej, za-
znaczając jednak, że niejednokrotnie uzyskane 
efekty mogłyby być  korzystniejsze. Następujący 
w trakcie eksploatacji złoża spadek średniego 
poziomu ciśnienia złożowego wymaga bowiem 
możliwie szybkiego jego zahamowania, co ma 
znaczący wpływ na możliwą do uzyskania war-
tość stopnia sczerpania zasobów geologicznych. 
Przedstawiono działania Instytutu Nafty i Gazu 
– Państwowego Instytutu Badawczego podczas 
prac nowelizacji prawa geologicznego i  górni-
czego w zakresie stymulacji właściwego gospo-
darowania zasobami odkrytych złóż. Zapropo-
nowano w nich, aby w możliwie szybki sposób  
wprowadzić nowe zapisy w prawie geologicz-
nym i górniczym wymagające od przyszłych 
operatorów uwzględniania, w przedkładanych 
do zatwierdzenia Projektach Zagospodarowania 

Złóż, planu wdrażania metod wspomagających 
popartego odpowiednimi studiami i symulacja-
mi złożowymi. Działania te będą miały pozytyw-
ne znaczenie dla interesów gospodarczych kraju.

Wprowadzenie
Wielkość udokumentowanych zasobów 

geologicznych złóż ropy naftowej w Polsce, 
a więc tych potwierdzonych metodami wiertni-
czymi przekracza 100 mln ton. Z kolei wielkość 
zasobów wydobywalnych wg danych PGNiG 
S.A. wynosi 20.7 mln ton. Oznacza to, że zakła-
dany stopień odropienia, a więc sczerpania za-
sobów geologicznych kształtuje się na poziomie 
20%, a nawet niższym. 

W warunkach geologiczno-złożowych wy-
stępujących w Polsce przyjmuje się, że średni 
stopień sczerpania zasobów geologicznych ropy 
naftowej odpowiednio wynosi:

• metody pierwsze, z wykorzystaniem 
energii złożowej – 15-20%

• metody wtórne, z zastosowaniem zatła-
czania wody i gazu – do 40%

• metody trzecie, z wykorzystaniem środ-
ków chemicznych, zabiegów mikrobiolo-
gicznych, zatłaczania CO2 i metod ciepl-
nych, następne 10 - 15%.

W rezultacie, stosując odpowiednie metody 
i technologie wydobycia ropy naftowej można 
osiągnąć stopień sczerpania pierwotnych zaso-
bów geologicznych w warunkach polskich na 
poziomie 50-55%. Przyjmowany stopień sczer-
pania zasobów ropy na poziomie 20 % zakłada 
więc jedynie wykorzystanie pierwszych metod 
eksploatacji. 

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut 
Badawczy podczas prac nowelizacji prawa geo-
logicznego i górniczego przedstawił ministrowi 
Środowiska postulat uwzględniania w przedkła-
danych do zatwierdzenia projektach zagospo-
darowania nowo odkrytych złóż (PZZ) wielkości 
zasobów wydobywanych z uwzględnieniem 
zastosowania również metod wtórnych i trze-
cich. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność 
przedstawienia w PZZ scenariuszy wdrażania 
odpowiednich dla danych warunków geolo-
giczno-złożowych metod wspomagających, co 
powinno być poparte odpowiednimi oblicze-
niami symulacyjnymi. Tego typu praktyka jest 
powszechnie stosowana w innych krajach eu-
ropejskich. 

Doświadczenia i możliwości
Na przykładzie czterech spośród najwięk-

szych polskich złóż ropy naftowej o istotnym 
potencjale eksploatacyjnym, przedstawiono 
dotychczasowe wyniki i możliwości wdrażania 
metod wspomagania wydobycia ropy naftowej:
Są to złoża o pierwotnych zasobach geologicz-
nych:

• Kamień Pomorski: ok. 5 mln m3 (PGNiG)
• B-3: ok. 19 mln m3 (Lotos-Petrobaltic)
• BMB: ok. 65 mln m3 (PGNiG)
• LMG: ok. 50 mln m3 (PGNiG)

Złoże Kamień Pomorski
Jest to złoże ropy naftowej zalegające 

w utworach dolomitu głównego, którego eks-
ploatację podjęto w roku 1972. Obserwując 
gwałtowny spadek ciśnienia złożowego, co 
uwidoczniono na rys. 1 opracowano projekt na-
wadniania złoża, a następnie jego modyfikację 
[1].. Prace projektowe prowadzono wykorzy-
stując metodę modelowania z wykorzystaniem 
elektrointegratorów, a więc elektrycznych mo-
deli ośrodka złoża ropy i gazu. Narzędzia te były 
stosowane w dobie braku możliwości wykony-
wania symulacyjnych obliczeń numerycznych.

Uwzględniając kształt struktury oraz jej 
rozmiary zastosowano nawadnianie przykon-
turowe, gdzie odwierty zatłaczające wodę po-
bieraną z Zalewu Kamieńskiego usytuowano 
obok konturu ropa-woda.. Proces rozpoczęto od 
próbnego zatłaczania wody do odwiertu KP-8 
w 1975 r. Na szerszą skalę nawadnianie roz-
poczęto trzema odwiertami KP-2, KPz-2 i KP-8 
w 1976 r, Głównym celem było zahamowanie 
spadku ciśnienia złożowego i utrzymania go po-
wyżej ciśnienia nasycenia wynoszącego 16.18 
MPa co pozwoliło na przedłużenie samoczynnej 
eksploatacji odwiertów i zwiększenie stopnia 
sczerpania zasobów ropy. 

Taki sposób zatłaczania wody zapewnił 
wypieranie ropy od strony konturu do części 
kulminacyjnej złoża co zwiększyło w znaczny 
sposób stopień odropienia. W oparciu o wyko-
nane testy stwierdzono dobrą łączność hydro-
dynamiczną odwiertów usytuowanych w strefie 
konturowej złoża. Jak to przedstawiono na rys. 
1, już od samego początku w okresie pierwsze-
go kwartału 1977 nastąpił wzrost ciśnienia zło-
żowego z 19.32 do 20.79 MPa. Na podstawie 
dokonanych obliczeń uzyskanych efektów usta-
lono, że dla utrzymania równowagi ciśnienia 
w złożu wystarczyło zatłaczać 1.03 m3 wody na 
1 m3 wydobytej ropy odnosząc je do warunków 
złożowych[1]. Wyliczono również, że do złoża 
dopłynęło w okresie do sierpnia 1980 r ok. 1 
mln m3 wody, w tym 660 tys. wody zatłoczonej. 
Pozostała ilość była wynikiem dopływu wody 
podścielającej.
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W roku 1993 (patrz rys. 1) wdrożono pro-
jekt powrotnego zatłaczania do odwiertu KP-4 
usytuowanego w kulminacji złoża, zasiarczo-
nego gazu ziemnego pochodzącego z separacji 
ropy. Wcześniej znacząca jego ilość (za wyjąt-
kiem krótkiego okresu wykorzystania do celów 
grzewczych w Uzdrowisku Kamień Pomorski) 
była spalana w pochodni. W okresie 20 letniej 
eksploatacji złoża było to około 0.3 mld Nm3 
gazu, w tym 80 tys. ton H2S, który w postaci 
CO2 i SO2 przedostały się do atmosfery. Wymogi 
ochrony środowiska były przyczyną przerwania 
procesu spalania gazu i wdrożenia metody po-
wrotnego zatłaczania. Równocześnie pokaźne 
ilości ropy pozostającej w złożu skłaniały do 
wdrożenia metod oddziaływania na złoże, np. 
z wykorzystaniem procesu wypierania ropy za-
tłaczanym gazem. 

Na podstawie przeprowadzonej w Instytu-
cie Nafty i Gazu analizy parametrów złoża oraz 
prac laboratoryjnych  na modelu złoża typu „slim 
tube” wykazano, że zachodzić będzie zjawisko 
niemieszającego wypierania ropy gazem, ale 
z aktywnym oddziaływaniem faz. Ustalono, że 
największy stopień odropienia można uzyskać 
przy ciśnieniu równym początkowemu ciśnieniu 
złożowemu 44.9 MPa. przy którym zachodzi 
proces całkowitego rozpuszczenia zatłaczane-
go gazu w wypieranej ropie. Przy aktualnym 
ciśnieniu złożowym wynoszącym ok. 20 MPa 
proces przebiega jako niemieszający z teoretycz-
nym współczynnikiem odropienia ok. 60 %.[2]. 
W sumie do złoża zatłoczono dotychczas ok. 0.8 
mln m3 wody i ok. 10 mln Nm3 gazu ziemnego 
pochodzącego z separacji ropy. Przedsięwzięcia 
te pozwoliły ustabilizować ciśnienie złożowe na 
poziomie 21 MPa, co uwidacznia rys. 1.

Wdrożenie z pewnym opóźnieniem metod 
wspomagania wydobycia ropy naftowej (doty-
czy to powrotnego zatłaczania gazu) pozwoliło 
jednak jak dotąd uzyskać ponad 40% stopień 
sczerpania początkowych geologicznych za-
sobów ropy naftowej. Dalsze, znaczące możli-
wości zwiększenia stopnia sczerpania zasobów 
tego złoża wykazano w opracowaniu wykona-
nym na zlecenie ministerstwa Środowiska [3], 
gdzie w ramach metod trzecich z wykorzysta-
niem procesu CO2 EOR można zwiększyć odro-
pienie do poziomu znacznie przekraczającego 
wartość 50 %. 

Złoże B-3 Petrobaltic
Ropa w tym złożu występuje w piaskow-

cach kambru środkowego o dobrych własno-
ściach kolektorskich. W początkowym okresie 
eksploatacji, bez udziału metod wtórnych do-
minowała energia sprężystości skały i płynów 
złożowych. W miarę postępującego wydobycia 
uwidoczniła się pewna aktywność wód okalają-
cych, jednak wpływ akifera był niewystarczający 

dla podtrzymania ciśnienia złożowego, które 
zaczęło się zbliżać do poziomu wartości ciśnie-
nia nasycenia ropy gazem. Po wydobyciu ok. 5 
% zasobów geologicznych złoże zaczęło prze-
chodzić w system energetyczny gazu rozpusz-
czonego. Dalszy spadek ciśnienia, jak ustalono 
na podstawie prognoz, spowodowałby zakoń-
czenie wydobycia przy wartości współczynnika 
sczerpania na poziomie 10 %. W konsekwencji 
na zlecenie operatora opracowano wdrożony 
później projekt pozakonturowego nawadniania 
złoża. Tym razem prace projektowo-badawcze 
wykonano już z wykorzystaniem numerycznych 
modeli symulacyjnych[4]. Lokalizacja odwiertów 
została zaprojektowana tak, aby swym zasię-
giem objąć możliwie całe złoże i zapewnić moż-
liwie dobre wypieranie ropy wodą w kierunku 
odwiertów wydobywczych.

Wobec gwałtownego spadku ciśnienia 
złożowego, co przedstawiono na rys. 2, na-
wadnianie złoża rozpoczęto w październiku 

1998 r wtłaczając wodę do dwóch odwiertów 
zlokalizowanych w centralnej części złoża. 
W następnej kolejności po 6 miesiącach roz-
poczęto wtłaczanie wody do kolejnych dwóch 
odwiertów w części południowej. Piąty od-
wiert w części północnej zatłaczający wodę 
włączono do ruchu dwa lata później [5]. Za-
tłoczona woda pozwoliła na wzrost ciśnienia 
złożowego powyżej ciśnienia nasycenia do 
poziomu 13 MPa (rys. 2). Średni stosunek ilo-
ści zatłoczonej wody do wydobytych płynów 
(woda + ropa) w okresie początkowym wy-
nosił 1.4 - 1.8 a obecnie wynosi ok. 1.0 - 1.2 
m3/m3. Aktualny współczynnik sczerpania za-
sobów pierwotnych złoża zbliżył się do 30 %. 
Kontynuując metodę nawadniania oraz przyj-
mując możliwość jej modyfikacji, a następnie 
zastosowania metod trzecich, np. CO2 – EOR, 
sczerpanie zasobów geologicznych ropy naf-
towej na tym złożu może znacznie przekroczyć 
wartość 40%. 

Rys. 1. Wykres zmian ciśnienia w złożu Kamień Pomorski w trakcie jego eksploatacji oraz wdrażania metod wspomagania 
wydobycia ropy naftowej [8].

Rys. 2. Wykres zmian ciśnienia w złożu B-3 w trakcie jego eksploatacji oraz wdrażania metody wspomagania wydobycia ropy 
naftowej [8].
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Złoże BMB
Złoże ropy naftowej i gazu ziemnego Bar-

nówko-Mostno-Buszewo, którego zasoby za-
legają w poziomie dolomitu głównego, jest jak 
dotychczas największym odkrytym złożem wę-
glowodorów w Polsce. Możliwy do osiągnięcia 
metodami pierwszymi stopień sczerpania po-
czątkowych zasobów geologicznych ropy na po-
ziomie 20% nie jest wartością satysfakcjonującą.

Wyliczenia symulacyjne wykonane na mo-
delu złoża wykazały ponadto znaczne zróżnico-
wanie stopnia sczerpania ropy z poszczególnych 
fragmentów złoża wydzielonych na rys. 3.

Badając procesy umożliwiające wzrost 
stopnia sczerpania zasobów geologicznych tego 
złoża wykonano szereg prac badawczych, które 
dotyczyły[6]:

• optymalizacji rozwiercania złoża i lokali-
zacji odwiertów uzupełniających

• wypierania ropy naftowej różnymi płyna-
mi i kombinacjami tych płynów, badania 
prowadzono na modelach złoża w po-
staci długich rdzeni wiertniczych

• modelowania symulacyjnego procesów 
nawadniania złoża i zatłaczania CO2 
oraz H2S

• modelowania symulacyjnego powrot-
nego zatłaczania nadmiarowego gazu 
ziemnego do czapy gazowej 

• określenia optymalnego składu cieczy 
technologicznej

Uzyskane wyniki pokrótce przedstawiono 
w publikacji [8]. Możliwie szybkie wdrożenie 
metody wspomagania złoża opracowanej 
w ramach wykonanych badań powinno znacz-

nie wyhamować istniejący spadek średniego 
ciśnienia złożowego i przyczynić się do wzro-
stu stopnia sczerpania istniejących zasobów 
geologicznych. Różne scenariusze ogranicze-
nia spadku średniego ciśnienia złożowego na 
tym złożu przedstawiono na rys. 4. Uwzględ-

Rys. 3. Złoże BMB, wydzielenie poszczególnych części złoża [3]

Rys. 4. Możliwości ograniczenia spadku średniego ciśnienia złożowego na złożu BMB [8]
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niały one przede wszystkim procesy nawad-
niania ograniczonego oraz nawadniania roz-
szerzonego wzbogaconego o nowe odwierty 
zatłaczające. Analizując metody wtórne zwró-
cono również uwagę na możliwość zastoso-
wania metod trzecich, szczególnie z zastoso-
waniem zatłaczania CO2 [9].

Złoże LMG
W roku 2002 otworem Międzychód 4 od-

kryto nowy obszar ropno-gazowy w pobliżu 
Międzychodu, umownie nazwany jako złoże 
Lubiatów-Grotów-Międzychód. Prace geolo-
giczno wiertnicze pozwoliły udokumentować 
zasoby węglowodorów w poszczególnych 
partiach platformy węglanowej. Wykonane 
badania wykazały skomplikowany charakter za-
równo budowy geologicznej, litologii serii zło-
żowych jak również układów fazowych płynów 
złożowych. Na rys. 5 przedstawiono granice 
złóż Lubiatów-Międzychód-Grotów przyjęte na 
modelu symulacyjnym. Na przełomie 2012/13 
roku rozpoczęto eksploatację złóż ropy nafto-
wej Lubiatów-Sowia Góra, Grotów oraz części 
gazonośnej Międzychód. Wstępne symulacje 
eksploatacji złóż ropy naftowej wskazują na 

bardzo szybki spadek średniego ciśnienia złożo-
wego oraz potrzebę dynamicznego wdrażania 
metod wspomagania wydobycia, co przedsta-
wiono na rys. 6.[10]. Istnieje również potrzeba 
podjęcia prac intensyfikacyjnych pozwalających 
na zwiększenie tempa sczerpania szczególnie na 
złożu Grotów. [11].

Propozycja działań prawnych 
promujących konieczność szybkiego 
wdrażania metod wspomagających

Jak wynika z przedstawionych doświadczeń 
szybkie wdrożenie metod wspomagania wydo-
bycia ropy naftowej jest istotnym czynnikiem 
przeciwdziałającym spadkowi średniego ciśnie-

Rys. 5. Granice złóż Lubiatów-Grotów-Międzychód [11]

Rys. 6. Prognoza spadku średniego ciśnienia złożowego na złożu Lubiatów. [10,11]
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nia złożowego, co ma bardzo istotne znaczenie 
w racjonalizacji stopnia sczerpania odkrytych za-
sobów. Dobitnym tego przykładem jest historia 
eksploatacji złoża B-3, Operator wykorzystując 
zdobyte doświadczenie, pełnoskalową eksplo-
atację następnego złoża B-8 będzie realizował 
już z równoczesnym zatłaczaniem wody i pod-
trzymywaniem ciśnienia złożowego. Przyczyni 
się to niewątpliwie do uzyskania końcowego 
stopnia sczerpania zasobów geologicznych na 
bardzo wysokim poziomie. 

W wielu krajach już w chwili rozpoczyna-
nia eksploatacji złoża przystępuje się do dzia-
łań wspomagających. Ponadto wprowadza się 
inne przedsięwzięcia zmierzające do optymal-
nego wykorzystania energii złożowej w posta-
ci wstrzymania odbioru gazu z czapy czy też 
powrotnego zatłaczania gazu wydzielanego 
w procesach separacji ropy. Korzystnym jest 
również wdrażanie powrotnego zatłaczania ga-
zów kwaśnych wydzielanych np. w instalacjach 
aminowych. Tego typu przedsięwzięcia wdrożo-
no w PGNiG np. na złożu Borzęcin [12] oraz na 
złożu Kamień Pomorski. 

Prawo górnicze wielu krajów europejskich 
wymaga już na etapie zatwierdzania projektu 
zagospodarowania złoża (PZZ) przedłożenia 
studium wdrażania metod wspomagających 
w oparciu o wykonane symulacje złożowe na 
numerycznych modelach złoża.

W Polsce, dla nadania  tego typu rozwiąza-
niom ram prawnych właściwym byłoby wzorem 
innych krajów wprowadzenie do przepisów pra-
wa górniczego odpowiednich wymogów i obo-
wiązków. Mianowicie, w chwili, gdy przyszły 
operator złoża ubiegałby się o zatwierdzenie 
projektu zagospodarowania nowo odkrytego 
złoża ropy naftowej (PZZ), jego obowiązkiem 
byłoby przedłożenie planu wprowadzenia me-

tod wspomagających, pozwalających na zwięk-
szenie stopnia sczerpania i racjonalną gospo-
darkę odkrytymi zasobami. W efekcie uzyskano 
by co najmniej dwa bardzo korzystne efekty:

• efekt pierwszy to zaksięgowany wzrost 
zasobów wydobywalnych danego złoża 
przekładający się na wzrost zasobów 
ropy (aktywów) będących w dyspozycji 
operatora, pod uwagę brano by nie tyl-
ko jak dotychczas zasoby wydobywalne 
metodami pierwszymi lecz również wtór-
nymi

• efekt drugi, jeszcze ważniejszy, stymulu-
jący właściwą gospodarkę zasobami od-
krytego złoża i wymuszający maksyma-
lizację stopnia sczerpania początkowych 
zasobów geologicznych z wykorzysta-
niem uwzględnionych już w PZZ metod 
wspomagających

W przedłożonym Ministerstwu Środowiska 
dokumencie z dnia 15 listopada 2013 r. Insty-
tut Nafty i Gazu-Państwowy Instytut Badawczy 
przedstawił postulat, aby w nowelizowanym 
Prawie Geologicznym i Górniczym, a szczegól-
nie w Szczegółowych wymaganiach dotyczą-
cych projektów zagospodarowania złóż wpro-
wadzać wymogi zamieszczania w PZZ planów 
wprowadzania metod wspomagających dla 
rozpatrywanych złóż. 

Ponownie postulaty te przedłożyli przed-
stawiciele INiG-PIB na naradzie poświęconej 
nowelizacji Prawa Geologicznego i Górniczego 
15 stycznia 2014 w siedzibie Ministerstwa Śro-
dowiska

Reasumując, w Polsce należałoby podjąć 
wszelkie starania, również na drodze noweliza-
cji prawa górniczego, mające na celu skuteczne 
i szybkie wdrażanie metod wspomagania wydo-
bycia ropy naftowej już na etapie rozpoczynania 

jego eksploatacji, zmierzające do zwiększania 
stopnia sczerpania zasobów złóż ropy i eks-
ploatacji ich zgodnie z zasadami współczesnej 
sztuki górniczej.
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Charakterystyka badań metrologicznych 
gazomierzy na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej

The peculiarities of gas meters 
metrological provision in Ukraine 
and the Russian Federation

Abstract
The article provides a comparative ana-

lysis of two metrology systems which provide 
the calibration of gas meters in Ukraine and in 
the Russian Federation. The basic normative 
documents relating to gas consumption mete-
ring have been considered, the design aspects 
and the principles of primary national standards 
which manage these calibration circuits and 
the ways of size transmission of the indicated 
units to shop instruments have been described. 
A brief review of the existing types of gas me-
ters has been listed. Different types of working 
standards used in the calibration of gas meters 
have been considered. Herein special attention 
is paid to bell-type testing units and plants with 
standard gas meters which are most common 
in Ukraine as well as to nozzle plants used in 
Russia.

It is mentioned that the Ukrainian testing 
scheme concerns the means of gas volume me-
asuring and spreads for gas meters when the 
Russian scheme is aimed for testing of measure-
ment units connected with the direct measuring 
of mass flow and indirect measuring of volume-
tric flow. It is shown that only the nozzle testing 
plants are connected with the state primary 
standard and in case another type testing plants 
are used for gas meters testing this connection 
is not clearly discernible.

The disadvantage of both calibration sche-
mes is that the primary standards operate on 
atmosphere air whereas real measurements are 
conducted on natural pressurized gas. The de-
velopment of national standards of volume and 
flow of high pressure gas operating on natural 
gas might become the solution for this problem. 
Such consumption standards already operate in 
Germany, France, the Netherlands. The East Eu-

ropean Interregional Centre of Metrology built 
in Boyarka (Ukraine) which will carry out the ca-
libration of industrial gas meters at different te-
sting environments at pressures up to 7.5 MPa. 
is supposed to solve this task.

Jako standardowe urządzenia pomiarowe 
przeznaczone do rozliczania zużycia gazu ziem-
nego w sieciach niskiego, średniego i wysokie-
go ciśnienia najczęściej stosowane są gazomie-
rze, które liczą ilość w jednostkach objętości 
(metrach sześciennych i jego częściach). Przy 
tym pomiar objętości gazu może być realizowa-
ny metodą bezpośrednią lub pośrednią.

Bezpośrednia metoda pomiaru polega na 
cyklicznym napełnianiu i opróżnianiu roboczych 
komór gazomierzy, które mają określoną pojem-
ność. Taki rodzaj pomiaru jest wykorzystywany 
w gazomierzach bębnowych, miechowych i ro-
torowych. Najbardziej dokładne są gazomierze 
bębnowe, są one jednak rzadko wykorzystywa-
ne z powodu ich wysokiej ceny i dużych roz-
miarów. Tego typu gazomierze są stosowane do 
pomiaru w warunkach laboratoryjnych, a także 
jako robocze wzorce, wykorzystywane do lega-
lizacji gazomierzy przy minimalnym obciążeniu. 
Gazomierze miechowe są przeważnie używane 
w sferze usług i gospodarstwach domowych, 
gdzie pomiar zużycia gazu jest prowadzony przy 
stosunkowo niskim obciążeniu (od 0,016 m3/h 
do 40 m3/h). Do pomiaru zużycia gazu na skalę 
przemysłową szeroko stosowane są gazomierze 
rotorowe, które charakteryzują się dość wysoką 
dokładnością pomiaru zarówno przy niskim, jak 
również przy średnim natężeniu przepływu (do 
650 m3/h).

Do pomiaru objętości gazu przy dużych 
natężeniach przepływu (do 6500 m3/h i więk-
szym) z reguły stosuje się metodę pośrednią, 
opartą na pomiarze prędkości przepływu gazu 
przez gazomierz. Do takich gazomierzy zalicza-
ją się dość rozpowszechnione w Rosji i na Ukra-
inie gazomierze turbinowe, a także produkowa-
ne od niedawna gazomierze ultradźwiękowe, 
w których prędkość przepływu gazu jest okre-

ślana na podstawie pomiaru czasu rozchodze-
nia się fali dźwiękowej w przewodzie, w której 
przepływa gaz. 

Wszystkie wymienione typy gazomierzy 
(oprócz rzadko spotykanych z kompensacją 
temperatury) dokonują pomiaru objętości gazu 
w warunkach roboczych, tj. w temperaturze 
i pod ciśnieniem, które ma gaz przepływający 
przez gazomierz. Samo pojęcie „objętość gazu” 
ma tylko sens geometryczny, ponieważ objętość 
zmierzonej ilości gazu, zgodnie z równaniem 
stanu gazu, zależy od warunków jego pomia-
ru. Dlatego obliczenia handlowe zużytego gazu 
(zgodnie z GOST 2939-63), prowadzone są na 
podstawie objętości w warunkach standardo-
wych – temperatura 20 ºC i ciśnienie 101,325 
kPa. Automatyczna rejestracja wartości objętości 
gazu w roboczych i standardowych warunkach, 
a także rejestracja innych mierzonych parame-
trów jest realizowana przy pomocy elektronicz-
nych korektorów lub przeliczników objętości 
gazu, podłączanych do impulsowych wyjść 
gazomierzy i wyposażonych w czujniki tempe-
ratury i ciśnienia. Przy tym pomiar ciśnienia od-
bywa się przed gazomierzem lub bezpośrednio 
w nim, a czujniki temperatury są instalowane 
w gazomierzu lub w odpowiednich miejscach 
gazociągu, zgodnie z obowiązującą dokumen-
tacją normatywno-techniczną.

Zasadniczym dokumentem normatywnym 
w zakresie rozliczania zużycia gazu na Ukrainie 
jest krajowa norma DSTU 3383:2007 „Metrolo-
gia. Państwowa procedura dotycząca legalizacji 
urządzeń do pomiaru objętości i zużycia gazu”. 
Wspomniana norma określa procedurę przeka-
zania wielkości jednostek o wskazanych war-

Rys. 1. Roboczy wzorzec RKDU-2,8
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tościach od państwowego pierwotnego wzorca 
(poprzez zespół wtórnych i roboczych wzorców) 
do standardowych urządzeń pomiarowych –
gazomierzy, przepływomierzy objętościowych 
i przepływomierzy-gazomierzy.

Państwowy wzorzec pierwotny, który jest 
podstawowym urządzeniem podczas legaliza-
cji gazomierzy i przepływomierzy, ma postać 
stanowiska pomiarowego z kontrolnym zbior-
nikiem dzwonowym, wyposażonym w zespół 
informacyjno-pomiarowy do pomiaru pionowego 
przemieszczenia się dzwonu, czasu jego prze-
mieszczenia, ciśnienia atmosferycznego, a także 
nadciśnienia i temperatury pod dzwonem na 
badanym odcinku [1]. Wskazany rodzaj wzorca 
zapewnia bezpośrednie, a co za tym idzie naj-
bardziej dokładne, odwzorowanie jednostki ob-
jętości gazu, ponieważ jej wielkość jest określana 
przez certyfikowany metrologicznie wzorzec po-
przez bezpośredni pomiar wewnętrznych wymia-
rów geometrycznych i długości przemieszczenia 
się dzwona.

Przekazanie wielkości jednostki objętościo-
wej gazu od państwowego pierwotnego wzorca 
do wzorców roboczych może być realizowane 
poprzez wzorce wtórne, przy pomocy transmisji 
danych lub przekazywana w sposób bezpośred-
ni. Przy czym wybór sposobu przekazania zależy 
od dokładności, właściwości konstrukcyjnych i lo-
kalizacji roboczego wzorca.

W charakterze roboczych wzorców, realizują-
cych bezpośrednie przekazywanie wielkości jed-
nostki objętościowej do gazomierzy, wykorzystu-
je się stanowiska pomiarowe różnych rodzajów. 
Przy czym 80% wszystkich roboczych wzorców 
stosowanych na Ukrainie stanowią stanowiska 
pomiarowe ze wzorcowymi gazomierzami, 11% 
– stanowiska dzwonowe, 6% – stanowiska ze 
zwężkami krytycznymi i 3% – stanowiska ba-
dawcze typu PVTt.

Spośród wymienionych rodzajów robo-
czych wzorców największą dokładność pomiaru 
zapewniają zbiorniki dzwonowe (tolerancja do 
± 0,15 %), jednak są one drogie, mają niską 
wydajność i wymagają stworzenia szczególnych 
warunków mikroklimatycznych w pomieszczeniu, 
w którym się znajdują. Unikalnym przykładem 
roboczego wzorca tego typu jest wzorzec RKDU-
2,8, który znajduje się w centrum badawczym 
fabryki „Prompribor” w Iwano-Frankowsku (rys. 
1). Ten wzorzec jest przeznaczony do legalizacji 
gazomierzy przemysłowych w zakresie natężenia 
przepływu od 50 m3/h do 6500 m3/h, a jego obję-
tość kontrolna wynosi 14 m3 przy łącznej objętości 
26 m3, dzięki czemu jest on uważany za jeden 
z największych wzorców dzwonowych w Europie. 

Najwygodniejszą, a jednocześnie najbardziej 
dostępną metodą dla masowej legalizacji gazo-
mierzy są stanowiska pomiarowe z wzorcowymi 
gazomierzami, wykonanymi na bazie systemów 

pomiarowych typu turbinowego, rotacyjnego 
i bębnowego. Takie stanowiska działają w dużym 
zakresie natężenia przepływu (od 0,016 m3/h do 
2500 m3/h) i zapewniają wymaganą dokładność 
pomiaru objętości gazu (±0,3 % dla legaliza-
cji gazomierzy przemysłowych i ±0,5 % – dla 
domowych). Poza tym wydajność takich syste-
mów przewyższa wydajność systemów innych 
typów. Ta przewaga jest szczególnie istotna dla 
zapewnienia masowej legalizacji gazomierzy 
domowych, których łączna liczba na Ukrainie już 
przekracza 9 milionów. Spośród takich systemów 
można wyróżnić „Skomputeryzowany system do 
określania i badania właściwości metrologicznych 
gazomierzy „Tempo-3”, produkowanych seryjnie 
i wpisanych w państwowe rejestry Ukrainy, Ro-
syjskiej Federacji, Republiki Białorusi i innych 
krajów WNP. Urządzenie jest przeznaczone do 
grupowej legalizacji domowych gazomierzy (do 
10 sztuk) i przemysłowych w zakresie natężenia 
przepływu od 0,016 m3/h do 40 m3/h i jest pro-
dukowane w kilku wersjach, opracowanych dla 
różnego rodzaju gazomierzy. Ich legalizacja od-
bywa się przy pomocy czujników impulsów insta-
lowanych na gazomierzach lub wmontowywa-
nych w zaciski stanowiska, z wyjść impulsowych 
gazomierzy lub z wyprowadzeniem ich wskazań 
przy pomocy zdalnej klawiatury. Rozszerzone 
funkcjonalne możliwości stanowiska pozwalają 
wykorzystywać go nie tylko w wielu zakładach 
gazowniczych, ale również w niektórych zakła-
dach produkujących gazomierze, na przykład 
w OSA „Nowogródzki Zakład Osprzętu Gazowe-
go”, Republika Białorusi (rys. 2).

Legalizacja stanowiska „Tempo-3”, jak rów-
nież innych stanowisk ze wzorcowymi gazomie-
rzami, może być realizowana dla poszczególnych 
elementów lub kompleksowo. Przy legalizacji po-
szczególnych elementów określa się łączny błąd 
stanowiska, wyliczony na podstawie weryfikacji 
wyników jej wszystkich elementów pomiaro-
wych. Przy tym kanały do pomiaru temperatury 
i ciśnienia sprawdza się na miejscu, a wzorcowe 
gazomierze są demontowane ze stanowiska 
i przekazywane do odpowiedniego organu me-
trologicznego w celu ich legalizacji przy pomo-
cy państwowego pierwotnego lub wtórnego 
wzorca. Przy kompleksowym sposobie legalizacji 
określa się stopień równoważności stanowiska 
przy wykorzystywaniu wzorców przekazywania, 
które są certyfikowane przy użyciu państwowego 
pierwotnego wzorca, po czym transportuje się je 
do miejsca ich legalizacji i podłącza się do po-
wietrznego toru stanowiska w miejsce zweryfiko-
wanych gazomierzy.

W ten sposób obowiązująca na Ukrainie pro-
cedura legalizacji zapewnia, ściśle kontrolowane, 
przekazanie wielkości jednostki objętościowej 
gazu od państwowego pierwotnego wzorca do 
wzorców roboczych i od wzorców roboczych do 
urządzeń pomiarowych – gazomierzy.

W odróżnieniu od Ukrainy, gdzie na po-
czątku państwowej procedury legalizacji stoi 
wzorzec dzwonowy, podstawę procedury legali-
zacji obowiązującej w Federacji Rosyjskiej tworzy 
państwowy pierwotny wzorzec jednostek obję-
tościowego i masowego natężenia przepływu, 
który składa się z połączonych ze sobą trzech 

Rys. 2. Zastosowanie stanowiska „Tempo3" w OSA „Nowogródzkim zakładzie osprzętu gazowego"

Rys. 3. Wyjściowe stanowisko wzorcowe GET 118-2006: a – widok ogólny; b – zasadza działania
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stanowisk do wzorcowania [2]. Przy tym wyj-
ściowe stanowisko pomiarowe jest przeznaczone 
do kalibracji (lub legalizacji) wzorcowych zwężek 
krytycznych, a dwa pozostałe stanowiska zawie-
rają zestawy zwężek wzorcowych, które zostały 
skalibrowane na stanowisku wyjściowym i różnią 
się od siebie zakresem odtwarzanego masowego 
i objętościowego natężenia przepływu. Zasada 
działania wyjściowego stanowiska pomiarowego 
jest oparta na pomiarze masy gazu przepływają-
cego do hydrostatycznie wyważonego zbiornika 
na gaz w ciągu określonego czasu (rys. 3). Innymi 
słowy, państwowy pierwotny wzorzec przepro-
wadza bezpośredni pomiar nie objętościowego, 
a masowego natężenia przepływu.

W związku z tym GOST 8.618-2006 „Pań-
stwowa procedura legalizacji urządzeń pomiaro-
wych do objętościowego i masowego natężenia 
przepływu gazu” przewiduje jako urządzenia 
pomiarowe tylko przepływomierze i przepływo-
mierze-gazomierze i nie obejmuje gazomierzy.1. 
Powstałą sytuację można nazwać paradoksalną, 
ponieważ podstawowym urządzeniem metrolo-
gicznym do rozliczania zużycia gazu w przemyśle 
i budynkach mieszkalnych są właśnie gazomie-
rze, które dokonują pomiaru w jednostkach ob-
jętości. Te gazomierze są legalizowane z użyciem 
wzorców, wymienionych w GOST  8.324-2002 
„Podstawowe urządzenia pomiarowe. Gazo-
mierze. Metodyka legalizacji”, w szczególności: 
dzwonowych, rurowych, zwężkowych stanowisk 
pomiarowych, a także stanowisk ze wzorcowy-
mi gazomierzami. Ze wszystkich wymienionych 
typów systemów legalizacji z państwowym pier-
wotnym wzorcem powiązane są tylko stanowiska 
zwężkowe, natomiast w przypadku stosowania 
kontrolnych stanowisk innych typów, ten związek 
nie jest wyraźnie widoczny. Może to stworzyć 
określone trudności przy organizacji legalizacji 
gazomierzy i stoi na przeszkodzie rozwojowi bazy 
wzorcowej, stosowanej przy ich legalizacji.

Porównując państwowe procedury legaliza-
cji należy zaznaczyć, że ukraiński tryb legalizacji 
dotyczy urządzeń do pomiaru objętości i objęto-
ściowego natężenia przepływu i obejmuje gazo-
mierze, a rosyjski schemat jest w dużym stopniu 
nastawiony na legalizację urządzeń pomiaro-
wych, związanych z bezpośrednim pomiarem 
masowego i pośrednim objętościowego natęże-
nia przepływu gazu.

Wspólnym zadaniem dla obu systemów 
metrologicznych w danym zakresie pomiarów 
jest konieczność ich dalszego doskonalenia, do-
stosowania do poziomu europejskiego. Chodzi 
o to, że pierwotne wzorce naszych systemów 
legalizacji pracują przy ciśnieniu zbliżonym do 
atmosferycznego, natomiast realne pomiary są 
przeprowadzane na gazie ziemnym, przepływa-
jącym w gazociągach niskiego, średniego i wy-
sokiego ciśnienia (przy wartościach nadciśnienia 

do 0,005 MPa, do 0,6 MPa, do 1,2 MPa i na-
wet więcej). Dlatego istniejący system legalizacji 
może być uważany za prawidłowy tylko dla ga-
zomierzy domowych, instalowanych w sieciach 
niskiego ciśnienia i pracujących w warunkach 
praktycznie nie różniących się od normalnych. 
Jednak dla gazomierzy przemysłowych, które pra-
cują w sieciach średniego i wysokiego ciśnienia, 
wyniki pomiaru w warunkach roboczych mogą 
znacząco się różnić od wyników legalizacji. Pró-
by korekty tych wyników poprzez wprowadzenie 
współczynników poprawkowych, określonych na 
podstawie badań, nie są wystarczająco przeko-
nywające. Jedynym prawidłowym rozwiązaniem 
danego problemu może być tylko stworzenie 
państwowych wzorców objętości i natężenia 
przepływu gazu przy wysokim ciśnieniu, działają-
cych na gazie ziemnym. Takie wyjściowe wzorce 
już od dawna funkcjonują w rozwiniętych krajach 
europejskich, takich jak Niemcy, Francja, Holan-
dia, chociaż ich budowa, zasady działania i me-
toda pomiaru różnią się między sobą. W wyniku 
porównania określonych wzorców, za pomocą 
kompartorów, ostatecznie zatwierdzono „znor-
malizowany metr sześcienny” gazu przy wysokim 
ciśnieniu, do wielkości którego należy dostoso-
wać wszystkie krajowe wzorce [3].

To zadanie ma wykonać zbudowane w m. 
Bojarka (obwód kijowski) wschodnioeuropejskie 
międzyregionalne centrum metrologiczne, które 
będzie przeprowadzać kalibrację i legalizację ga-
zomierzy przemysłowych dowolnego typu przy 
niskim, średnim i wysokim ciśnieniu (do 7,5 MPa) 
dla różnych badanych czynników: powietrza, 
gazu ziemnego i innych gazów [4].

Przypisy:
1 Różnice w definicji „gazomierzy” od „prze-

pływomierzy gazu” i „przepływomierzy-
-gazomierzy” określa GOST 15528-86 
i GOST P 8.740-2011.
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Józef Dopke

Wstęp
Wdrożone w USA nowe technologie szcze-

linowania hydraulicznego łupków ilastych oraz 
wierceń poziomych okazały się skuteczne. 
Spowodowały one rewolucję w zagłębiach 
gazowych. Rezerwy gazu w USA wzrosły trzy-
krotnie. Do 2007 r. wydobycie gazu z łupków 
zaliczano do wydobycia ze złóż gazu (Tablica 1). 
Od 2008 r. wydobycie gazu z łupków ujęte jest 
w oddzielnej pozycji statystycznej podawanej 
przez U. S. Energy Information Administration. 
W 2009 r. wydobyto brutto 737,842 mld m3 
gazu ziemnego w tym 112,086 mld m3 stanowił 

gaz łupkowy (15,2%) i 56,921 mld m3 (7,7%) 
stanowił gaz wydobywany z pokładów węgla. 
Gaz pozyskiwany z niekonwencjonalnych źródeł 
stanowił więc w USA w 2009 r. 22,9% wydoby-
cia brutto. W 2012 r. wydobyto brutto  836,537 
mld m3 gazu ziemnego, w tym 291,564 mld m3 
stanowił gaz łupkowy (34,9%) i 43,590 mld m3 
(5,2%) stanowił gaz wydobywany z pokładów 
węgla. Gaz pozyskiwany z niekonwencjonal-
nych źródeł stanowił więc w USA w 2012 r. już 
40,1% wydobycia brutto.

W 2009 r. produkcja gazu łupkowego wzro-
sła o 37,92% względem roku poprzedniego, 
w 2010 r. o 46,96%, 2011 r. o 46,14% i 2012 r. 
o 21,12%. Danych o wielkości wydobycia brut-
to gazu z łupków w 2013 r. jeszcze brak.

Import gazu ziemnego do USA spadł 
z 130,471 mld m3 w 2007 r. do 84,64 mld m3 
w 2013 r. Eksport gazu z USA wzrósł z 23,287 
mld m3 w 2007 r. do 44,524 mld m3 w 2013 r. 
Import netto zmalał z 107,184 mld m3 w 2007 r. 

do 37,116 mld m3 w 2013 r. Można prognozo-
wać, że w ciągu dwóch lat gospodarka USA 
będzie samowystarczalna pod względem za-
opatrzenia w gaz ziemny.

Trendy zmian wydobycia 
gazu ziemnego

Od 2002 r. do 2006 r. produkcja netto 
suchego gazu ziemnego w USA była względ-
nie stabilna i wahała się od 511,435 mld m3 
w 2005 r. do 540,757 mld m3 w 2003 r. Od 
2007 r. nastąpił duży wzrost produkcji netto 
gazu od 545,498 mld m3 w 2007 r. do 687,514 
mld m3 w 2013 r. to jest o 26,03% (rys. 1).

Produkcja gazu ze złóż konwencjonalnych 
spadła od 2006 r. o 148,867 mld m3 z 509,526 
mld m3 do 360,659 mld m3 w 2012 r. Jest to 
efekt statystyczny. Do 2003 r. wydobycie gazu 
ze złóż gazu zawierało wydobycie gazu ze złóż 
węgla kamiennego (tabeli 1). Od 2003 r. wyka-
zuje się to wydobycie w oddzielnej pozycji. Po-
dobnie do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego 
było zaliczane do wydobycia gazu ze złóż gazu.

Produkcja brutto gazu z wydobycia ropy 
naftowej w latach 2006-2011 była prawie stała 
i wynosiła 156,844 mld m3 w 2006 r. i 167,292 

Dynamika produkcji gazu łupkowego w USA

Wielkość 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
Wydobycie brutto 677,876 682,905 678,677 665,156 666,37 698,328
Gaz ze złóż gazu brutto 503,843 506,305 506,403 494,698 509,526 482,934
Gaz z wydobycia ropy brutto 174,03 176,599 172,275 169,459 156,844 164,742
Gaz z łupków brutto -- -- -- -- -- --
Gaz ze złóż węgla brutto -- 45,302 48,7 49,04 49,776 50,395
Ponowne zatłoczenie do złoża 97,829 100,452 104,809 104,749 92,443 103,705
Spalanie na flarach i upusty 2,808 2,778 2,73 3,372 3,666 4,062
Usunięte gazy niepalne 14,219 14,121 18,521 20,134 20,696 18,72
Produkcja rynkowa 563,018 565,554 552,618 532,902 549,566 571,839
Produkcja NGPL (gazowy) 27,016 24,798 26,236 24,817 25,654 26,341
Produkcja netto gazu suchego 535,923 540,757 526,435 511,136 523,922 545,498
Produkcja netto gazu łupkowego -- -- -- -- -- 36,6133

Wielkość 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Wydobycie brutto 725,931 737,842 759,340 806,429 836,537 854,232
Gaz ze złóż gazu brutto 428,561 408,163 375,124 348,041 360,659 --
Gaz z wydobycia ropy brutto 158,840 160,672 165,219 167,292 140,724 --
Gaz z łupków brutto 81,2675 112,086 164,721 240,719 291,564 --
Gaz ze złóż węgla brutto 57,2626 56,9212 54,2761 50,3767 43,590 --
Ponowne zatłoczenie do złoża 103,033 99,7335 97,1708 95,2941 92,303 --
Spalanie na flarach i upusty 4,726 4,682 4,699 5,931 6,0271 --
Usunięte gazy niepalne 20,350 20,431 23,692 24,577 21,573 --
Produkcja rynkowa 597,821 612,995 633,778 680,627 716,634 725,304
Produkcja NGPL (gazowy) 26,998 28,998 30,196 32,124 35,405 37,790
Produkcja netto gazu suchego 570,823 583,997 603,582 648,503 681,229 687,514
Produkcja netto gazu łupkowego 59,918 88,065 151,097 226,363 -- --

Tablica 1. Wydobycie i produkcja gazu ziemnego w USA w latach 2002-2013 [1-7]. Do 2003 r. produkcja gazu z pokładów węgla w wydobyciu 
ze złóż gazu. Do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego w wydobyciu gazy ze złóż gazu
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mld m3 w 2011 r., po czym w 2012 r. spadła do 
140,724 mld m3.

Produkcja brutto gazu (metanu) z pokła-
dów węgla kamiennego w USA malała i wyno-
siła: 57,26 mld m3 w 2008 r., 56,91 mld m3 
w 2009 r., 54,28 mld m3 w 2010 r., 50,38 mld 
m3 w 2011 r. i 43,59 mld m3 w 2012 r. Pro-
gnozuje się spadek wydobycia gazu z pokładów 
węgla do 2025 r. 

Nowym źródłem pozyskania gazu w USA 
stał się gaz z łupków wyprodukowany w ilo-
ści brutto: 81,267 mld m3 w 2008 r., 112,086 
mld m3 w 2009 r., 164,721 mld m3 w 2010 r., 
240,719 mld m3 w 2011 r. i 291,564 mld m3  
w 2012 r. W 2009 r. produkcja gazu łupkowego 
wzrosła o 37,92% względem 2008 r., w 2010 r. 
o 46,96%, 2011 r. o 46,14% i 2012 r. o 21,12% 
względem 2011 r. Danych o wielkości wydoby-
cia brutto gazu z łupków w 2013 r. jeszcze brak  

W 2011 r. w produkcji netto gazu łupko-
wego w wysokości 226,363 mld m3 najwięk-
szy udział miały stany: Teksas – 81,12 mld m3, 
Luizjana – 59,01 mld m3, Pensylwania – 30,2 
mld m3, Arkansas – 26,6 mld m3, Oklahoma – 
13,5 mld m3, Zachodnia Wirginia – 5,4 mld m3, 
Michigan – 3 mld m3, Kalifornia – 2,86 mld m3, 
Północna Dakota – 2,7 mld m3.

Wnioski
Wzrost produkcji netto gazu z łupków 

w USA wynosił w 2011 r. 75,266 mld m3 wzglę-
dem poprzedniego 2010 r. Aby ocenić wielkość 
tego przyrostu wystarczy porównać go z rocz-
nym zużyciem gazu w Polsce wynoszącym około 
15 mld m3. Ten przyrost produkcji gazu łupko-
wego starczyłby na pięcioletnie zużycie gazu 
w Polsce. Wzrost produkcji brutto w 2012 r. 
wynosił 50,845 mld m3 względem 2011 r. Po-
winno to odpowiadać wzrostowi produkcji net-
to około 47,8 mld m3 gazu.

Ceny gazu ziemnego dla gospodarstw 
domowych spadły w USA z 0,485 USD/m3 
w 2006 r. do 0,365 USD/m3 w 2013 r. Przy kur-
sie NBP 1 USD=3,01zł, te ceny odpowiadają 
1,46 zł/m3 w 2006 r. do 1,1zł/m3 w 2013 r.

W Annual Energy Outlook 2011 [8] progno-
zowano produkcję netto gazu z łupków w wy-
sokości 155  mld m3 w 2011 r.,  180 mld m3 
w 2012 r., 203,9 mld m3 w 2015 r., 232,5 mld 
m3 w 2020 r., 274,4 mld m3 w 2025 r., 309,8 
mld m3 w 2030 r. i 346,8 mld m3 w 2035 r. Pro-
gnozowaną produkcję na 2020 r. osiągnięto już 
w 2011 r. (226,363 mld m3) lub 2012 r. W naj-
bliższych latach wydobycie gazu łupkowego bę-
dzie największym źródłem wzrostu dostaw gazu 
ziemnego na rynek USA i będzie stanowił 47% 
w ogólnych dostawach [8].
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Rys. 1. Wydobycie i produkcja gazu  ziemnego w USA w latach 2002-2013 [1-7]. Do 2003 r. produkcja gazu z pokładów węgla 
zaliczana była do wydobycia ze złóż gazu. Do 2007 r. wydobycie gazu łupkowego zaliczano do wydobycia gazu ze złóż gazu
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Sejmowa Komisja ds. UE na swoim pierw-
szym majowym posiedzeniu zajęła się dwoma 
dokumentami KE z 22.01.2014 roku- komunika-
tem komisji do Rady i PE w sprawie rozpoznawa-
nia i wydobywania węglowodorów takich jak gaz 
łupkowy w UE z zastosowaniem intensywnego 
szczelinowania hydraulicznego oraz zaleceniami 
komisji w tej sprawie. Obydwa dokumenty, będą-
ce wyrazem swoistej ostrożności w podejściu do 
gazu łupkowego, nie są co prawda obligatoryjnie 
obowiązujące, ale w zakresie zaleceń mają być 
wykonane w ciągu 6 miesięcy, a już po kolejnych 
18 skontrolowane. Nie tylko tak krótki reżim cza-
sowy nie spodobał się rządowi i posłom. Polska 
została bowiem zobowiązana, jako kraj dokonu-
jący szczelinowań hydraulicznych, o wdrożenie 
zaleceń do 28.07.2014 roku i corocznego o nich 
informowania – począwszy od grudnia 2014 
roku.

Gaz łupkowy zgody z celami
Komunikat KE stwierdza, iż jednym z głów-

nych celów polityki energetycznej UE jest za-
pewnienie bezpiecznych i niezawodnych dostaw 
zrównoważonej i dostępnej cenowo energii. Ale 
nie pozostawia złudzeń co do tego, iż długoter-
minowym celem UE jest przejście na gospodarkę 
oszczędną i niskoemisyjną, a także dekarboni-
zację systemu energetycznego – w czym może 
pomóc gaz łupkowy. Jest także aspekt globalny: 
wiele gospodarek obniża koszty produkcji po-
przez eksploatację własnych zasobów, a rywali-
zacja na globalnym rynku polega m.in. na unie-
zależnianiu się od jednego dostawcy. Europejskie 
poszukiwania i eksploatacja gazu łupkowego 
mają temu zaradzić. Jest jednak druga strona me-
dalu: koszty środowiskowe, związane z wykony-
waniem szczelinowania hydraulicznego, niezbęd-
nego do stymulacji złoża. Problemem – stwierdza 
komunikat – jest niewystarczający poziom 
informowania opinii publicznej o prowadzonej 
działalności, a także brak przejrzystości procedu-
ralnej. Stąd opory społeczne a nawet moratoria 
lokalne w tej sprawie – jak francuskie czy bułgar-
skie. Inna sprawa, że obowiązujące na szczeblu 
UE uregulowania środowiskowe są odmiennie 
implementowane w poszczególnych państwach 
członkowskich, co powoduje niekiedy diame-
tralne różnice w zakresie procedur i wymogów. 

Komisja chciałaby temu zaradzić wprowadzając 
takie same zasady poszukiwania, rozpoznawania 
i wydobycia gazu łupkowego, co spowodowało-
by m.in. lepsze zarządzanie ryzykiem w skali całej 
UE. Nie bez kozery jest to aspekt szczególnie pod-
noszony w obydwu dokumentach, bo od 2012 
roku, kiedy Parlament Europejski rozpoczął prace 
nad raportami w sprawie gazu łupkowego (przy 
aktywnym wsparciu polskich europarlamentarzy-
stów), do KE i PE napłynęło tysiące petycji, listów 
i memorandów, wskazujących na obawy przed 
szczelinowaniem hydraulicznym. Nawet jeśli były 
one wysyłane za pośrednictwem „pożytecznych 
idiotów” działających w interesie obecnego mo-
nopolisty, to nie mogły pozostać bez echa. Do-
tychczasowe wytyczne komisja uznała za mało 
wystarczające i niezapewniające odpowiednich 
zabezpieczeń prawnych przed nadużyciami.

Bogu świeczkę, diabłu ogarek
Jak wskazuje opinia Biura Analiz Sejmowych 

z 30.04.2014 roku, omawiająca szczegółowo 
komunikat i zalecenia, nie są to dokumenty kom-
pletne i oparte na rzetelnej wiedzy. Zalecenia 
KE stanowią mimo to uzupełnienie istniejących 
uregulowań prawnych, zostały obwarowane 
czasokresem wykonania i kontroli. Ich wdroże-
nie powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od 
publikacji, zaś po upływie kolejnych 18 miesięcy 
Komisja dokona przeglądu i ustali „efektywność 
podjętych działań”. Dalej, być może podejmie 
decyzję o konieczności przedłożenia wniosków 
legislacyjnych. Zalecenia – stwierdza KE – mają 
umożliwić państwom członkowskim czerpanie 
korzyści z gazu łupkowego, w tym budowy bez-
pieczeństwa energetycznego „przy jednoczesnym 
zapewnieniu ochrony środowiska i informowa-
niu społeczeństwa”. Jako konieczne, KE uznała 
przede wszystkim przeprowadzenie „strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko przed 
udzieleniem koncesji na rozpoznawanie lub 
eksploatację niekonwencjonalnych złóż węglo-
wodorów”, a ponadto dokonanie charakterystyki 
zagrożeń i oceny właściwej dla danego terenu, 
zarówno części podziemnych jak i powierzch-
niowych oraz badań środowiskowych dla po-
ziomu bazowego, jeszcze przed rozpoczęciem 
prac, jako punktu odniesienia dla stanu środo-
wiska. Komisja chce także  informowania ogółu 
społeczeństwa o składzie płynu szczelinującego, 
powstających ściekach oraz wynikach prowadzo-
nego monitoringu. Zaś z zaleceń technicznych, 
domaga się zagwarantowania odpowiedniej 
izolacji odwiertu od otaczających formacji geo-
logicznych, a także ograniczenie uwalniania ga-
zów do atmosfery.  Istotnym tego uzupełnieniem 
byłby obowiązek wymiany wiedzy i informacji 

pomiędzy operatorami oraz stosowanie, gdzie to 
tylko możliwe, najlepszych dostępnych praktyk. 
Całkiem sensownym zamiarem Komisji byłoby 
ustanowienie europejskiej sieci nauki i technolo-
gii ds. wydobycia węglowodorów służącej gro-
madzeniu, analizowaniu i przeglądowi wyników 
projektów rozpoznawczych oraz ocenie stoso-
wanych technologii. Rząd, w swojej miażdżącej 
ocenie zaleceń KE stwierdza, iż w Polsce obo-
wiązuje kilkanaście aktów prawnych rangi ustaw 
i rozporządzeń, które pośrednio lub bezpośrednio 
dotyczą tej problematyki i nie widzi podstaw, aby 
takie regulacje europejskie przeprowadzić.

Katalog mało precyzyjny
Analiza BAS stwierdza, iż o ile komunikat jest 

dokumentem bez konsekwencji prawnych, o tyle 
zalecenia, mimo że nie rodzą skutków prawnych 
w postaci sankcji, nakładają szereg obowiązków 
ukierunkowanych na bezpieczeństwo prowadzo-
nych prac oraz ochronę środowiska i zdrowia 
publicznego. Rząd, będąc ich świadom, skupił 
się przede wszystkim na wykazaniu nieścisłości 
proponowanych regulacji. Dla przykładu, stra-
tegiczna ocena oddziaływania na środowisko 
proponowana przez zalecenia, opisana w art. 
46 polskiej ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, nie odnosi się 
do inwestycji jednostkowych, ale do „koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, polityki 
energetycznej, strategii, planów lub programów 
w dziedzinie przemysłu, energetyki czy transpor-
tu”. Dokumentem, w którym taka strategiczna 
ocena znalazłaby swoje zastosowanie, będzie 
zapewne Polityka Energetyczna Polski do 2050 
roku (uwzględniająca również gaz łupkowy). Dla 
jednostkowych przedsięwzięć przeprowadza się 
zwykłą ocenę oddziaływania na środowisko oraz 
na obszar Natura 2000, ich katalog każdorazowo 
określany jest w rozporządzeniu Rady Ministrów. 
Autorzy opinii BAS przygotowanej dla posłów 
komisji ds. Europejskich wskazują, iż przeprowa-
dzenie oceny oddziaływania na środowisko przed 
udzieleniem koncesji na rozpoznawanie lub wy-
dobywanie węglowodorów „jest nieuzasadnio-
ne, gdyż nie znając lokalizacji wierceń, nie można 
odnieść się do lokalnych uwarunkowań geolo-
gicznych, hydrologicznych i środowiskowych, 
a więc taka ocena mogłaby się okazać bezwarto-
ściowa”. Zasadne jest natomiast jej wykonywanie 
na etapie udostępniania złoża do produkcji, kiedy 
wiadomo już „gdzie, kiedy i jak będzie przepro-
wadzone szczelinowanie, skąd będzie pochodzić 
woda, w jakie ilości będzie użyta, jakie substancje 
chemiczne zostaną wykorzystane oraz jak zosta-
ną zagospodarowane bądź zutylizowane odpa-
dy i płyn pozabiegowy”. Eksperci BAS, w tym dr 

Dziurawe zalecenia KE w poszukiwaniu węglowodorów

 Jerzy Papuga
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Małgorzata Woźnicka z PIG, wskazują, iż obecnie 
prace związane z poszukiwaniem i rozpoznawa-
niem gazu łupkowego są wyłączone z procedury 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środo-
wisko „ze względu na kwalifikację dopiero otwo-
rów głębszych niż 5 tys. m, jako mogących na nie 
oddziaływać”.

Woda, monitoring i inne problemy
Komisja Europejska w swoich zaleceniach 

wskazuje na zagrożenia związane z eksploatacją 
środowiska wodnego i samym wykorzystaniem 
wody do szczelinowania hydraulicznego. Tym-
czasem, jak podnosi w swoim stanowisku rząd, 
polskie Prawo wodne wprowadza pojęcie stref 
ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych 
śródlądowych zbiorników wodnych, a same stre-
fy i obszary ochronne, ustanawia, w drodze aktu 
prawa miejscowego, właściwy regionalny dyrek-
tor gospodarki wodnej – określając odpowiednie 
nakazy, zakazy lub ograniczenia. BAS w swojej 
krytycznej opinii pisze, że jeżeli dokumentacja 
hydrologiczna na to wskazuje, na obszarach 
ochronnych może być wprowadzony zakaz loko-
wania przedsięwzięć znacząco oddziaływujących 
na środowisko. Gospodarka wodna jest w Polsce 
ustawowo uregulowana i instytucjonalnie zorga-
nizowana, Zalecenia KE posiłkują się tymczasem 
pojęciem „planów gospodarki wodnej” – których 
w polskim prawie nie ma. Pobór wody na potrze-
by prowadzenia działalności wydobywczej (tzw. 
szczególnego korzystania z wód) uwarunkowa-
ny jest uzyskaniem pozwolenia wodnoprawne-
go,  określającego ilości możliwej do pobrania 
wody. Dostępne do zagospodarowania zasoby 
wód podziemnych określane są dla obszaru bi-
lansowego na podstawie dokumentacji hydroge-
ologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód 
podziemnych – stwierdza BAS. Poza tym Prawo 
wodne wprowadza zasadę racjonalnej gospodar-
ki wodnej kraju „a więc dotyczy także działalności 
wydobywczej”. Podobnie, w prawie polskim nie 
jest wymagane określenie minimalnej izolacji po-
między obszarem szczelinowania a głębokością 
występowania wód użytkowych i poziomów wo-
donośnych. Po prostu budowa geologiczna oraz 
warunki hydrogeologiczne są już na tyle rozpo-
znane aby stwierdzić, że odległość od poziomów 
potencjalnych szczelinowań do najgłębszych 
wodonośnych poziomów użytkowych wynosi 
ponad 2000 m. „Przy zastosowaniu obecnie zna-
nych technologii nie jest możliwe spowodowa-
nie spękania górotworu w promieniu równym 
choćby połowie tej odległości, a więc dodatkowe 
określanie dopuszczalnych limitów jest bezprzed-
miotowe” – stwierdza opinia BAS. Inną kwestią 
jest uregulowanie na poziomie ustawy, minimal-
nych odległości pomiędzy miejscem prowadzenia 
działalności wydobywczej a terenami mieszkalny-
mi – łącznie z normami dopuszczalnego hałasu 
na granicy zabudowy mieszkalnej oraz przepi-

sami prawa miejscowego, takimi jak plan zago-
spodarowania przestrzennego. Tu także, mimo 
wskazywania potencjalnych zagrożeń, interes 
publiczny jest należycie chroniony. Ponadto, Zale-
cenia KE, nie wprowadzają żadnych regulacji ani 
wytycznych, kto i jak ma prowadzić monitoring 
po zakończeniu eksploatacji gazu łupkowego. 
A byłoby to uzasadnione choćby ze względu na 
„dowolność metod i zakresu badań monitorin-
gowych”. Opinia BAS stwierdza, iż wyniki takich 
badań mogą być nieporównywalne i niskiej wia-
rygodności. KE nie określiła, co rozumie pod po-
jęciem „badań monitoringowych po zamknięciu 
instalacji” – czy chodzi o zamkniecie otworu po 
szczelinowaniu, czy dopiero po zaprzestaniu wy-
dobycia? Eksperci BAS wskazują, iż trudno byłoby 
oczekiwać, aby operator po zakończeniu działal-
ności prowadził tego typu monitoring – „trzeba 
więc wskazać organ odpowiedzialny za jego pro-
wadzenie i zapewnić źródło finansowania”.

Jak rozumieć ogólne zalecenia?
Nie jest jasne, co oznacza użyte w Zalece-

niach KE sformułowanie że „formacja geolo-
giczna ma być odpowiednia”. BAS wskazuje, iż 
rozpoznanie budowy geologicznej jest prowa-
dzone na etapie podejmowania decyzji o lokali-
zacji wierceń oraz przygotowania projektu robót 
geologicznych. Z założenia i definicji wiercenia 
oraz inne roboty geologiczne projektowane są 
na podstawie wszystkich dostępnych danych na 
temat budowy geologicznej obszaru, jego wa-
runków hydrogeologicznych i środowiskowych 
oraz analizy dotychczas wykonanych badań geo-
fizycznych. Jeżeli organ zatwierdzający projekt 
ma wątpliwości, może go skierować do komisji 
działającej przy ministrze Środowiska. Ponadto 
charakterystyki warunków geologiczno-górni-
czych złoża kopaliny są na bieżąco uaktualniane 
w ramach dodatku do dokumentacji geologicz-
nej. Nie jest też jasne pojęcie „oceny ryzyka” – 
jego elementy są zawarte w raporcie oddziaływa-
nia na środowisko, ewentualnie może je określić 
oddzielny raport. Obawy ekspertów wzbudziła 
zastosowana w zaleceniach definicja „instalacji” 
– jest ona „co najmniej dyskusyjna i bardzo nie-
precyzyjna, przy czym istnieje konflikt z definicją 
przyjętą w polskim ustawodawstwie”. Instalacją 
bowiem, zgodnie z Prawem ochrony środowiska, 
jest „a. stacjonarne urządzenie techniczne, b) ich 
zespół powiązany technologicznie, do którego 
tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot 
i położony jest na terenie jednego zakładu, c) 
budowle niebędące urządzeniami technicznymi 
ani ich zespołami, których eksploatacja może 
spowodować emisję”. Tymczasem urządzenia 
wiertniczne nie są traktowane jako instalacje. 
BAS krytykuje Zalecenia KE wskazując, iż zasady 
prawidłowego projektowania i konstrukcji otwo-
rów wiertnicznych są powszechnie znane i stoso-
wane, zaś nadzór nad ich przestrzeganiem pełni 

właściwy miejscowo dyrektor okręgowego urzę-
du górniczego. „Obecnie Prawo ochrony środo-
wiska z szeregiem rozporządzeń poprzez system 
pozwoleń i zezwoleń oraz decyzji, jakie właściciel 
instalacji musi uzyskać przed rozpoczęciem dzia-
łalności, powinno zapewnić prawidłowe funkcjo-
nowanie instalacji”. Jednak wiertnia ani w trakcie 
wiercenia, ani szczelinowania hydraulicznego, nie 
jest instalacją w świetle tych przepisów. Kolejną 
sprawą jest przepis wprowadzający stosowanie 
najlepszych dostępnych technik. Niestety, KE nie 
wskazuje katalogu takich technik, zresztą po pro-
stu go nie ma, nawet trudno znaleźć opracowa-
nie, które by je proponowało. Pytaniem otwartym 
jest, kto stwierdzi, że operator faktycznie stosuje 
najlepsze dostępne techniki? Nie jest też jasne, 
jak będzie organizowana wymiana informacji 
pomiędzy operatorami i państwami członkow-
skimi? A już politowanie może budzić zalecenie 
„ograniczania do minimum” wykorzystania sub-
stancji chemicznych w intensywnym szczelinowa-
niu hydraulicznym. Opinia BAS słusznie wytyka, 
iż bez wskazania poziomu odniesienia należy 
spodziewać się zróżnicowania interpretacji tego 
postanowienia, skoro skład płynów jest każdo-
razowo dostosowywany do właściwości forma-
cji podlegającej stymulacji złoża i „na obecnym 
poziomie wiedzy i doświadczenia nie wydaje się 
możliwe określenie minimalnych ilości substancji 
chemicznych”.

Zdanie rządu zdecydowanie na „nie”
Na obecnym dość początkowym etapie 

rozpoznawania niekonwencjonalnych złóż gazu 
w UE oraz niewielkim doświadczeniu w prowa-
dzeniu tego typu prac wdrożenie jednolitych za-
sad we wszystkich państwach członkowskich wy-
daje się przedwczesne i niezasadne – stwierdził 
rząd. Mimo iż KE sądzi, że aktualna wiedza na 
temat oddziaływania na środowisko jest niewy-
starczająca i widzi konieczność dalszych badań. 
Ale doświadczenia polskie nie wskazują na nega-
tywne oddziaływania prowadzonych prac na śro-
dowisko, a obecnie obowiązujące uregulowania  
gwarantują bezpieczeństwo tych prac. Ponadto, 
nie mają one charakteru transgranicznego „nie 
ma więc potrzeby uregulowania ich w skali ca-
łej UE”. Rząd pozytywnie ocenia fakt, iż na razie 
są to zalecenie prawnie niewiążące, ale kolejne 
inicjatywy legislacyjne nie są potrzebne. To, co 
budzi zastrzeżenia, to 6-miesięcy termin realizacji 
tych zaleceń. Nie ulega żadnych wątpliwości, iż 
pojawiające się  rozwiązania technologiczne są 
związane z minimalizacją presji na środowisko 
„i należy się spodziewać dalszego ich rozwoju 
w tym zakresie”. Posłowie sejmowej Komisji ds. 
Europejskich jednomyślnie przyjęli to stanowisko 
do wiadomości.

Jerzy Papuga
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Ćwiczenia na Terminalu

PGNiG SA Oddział w Zielonej 
Górze zarządza kilkoma obiektami 
będącymi zakładami dużego ryzy-
ka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, są to m.in. kopalnia 
Dębno, Lubiatów, Terminal Ekspe-
dycyjny Wierzbno. Ten ostatni był 
miejscem kwietniowych ćwiczeń ra-
towniczych. 

Praktyczne ćwiczenia ratownicze z udziałem 
pracowników Oddziału oraz jednostek Państwo-
wej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
powiatu międzyrzeckiego przeprowadzono 24 
kwietnia. Ich scenariusz zakładał pożar ropy 
naftowej w cysternach kolejowych na bocznicy 
terminala oraz równolegle pożar zbiornika z me-
tanolem 100 m3, udzielanie pierwszej pomocy 
przedmedycznej osobom poparzonym, a także 
ewakuację pracownika z zadymionego obiektu 
pompowni pożarowej. 

Po zakończeniu części praktycznej prze-
prowadzono pokazowe zajęcia szkoleniowe, 
których przedmiotem był sposób palenia się 
i gaszenia metanolu. Do ugaszenia płonącego 
metanolu użyto specjalnie dedykowanego po-
żarom alkoholi środka pianotwórczego. Nie jest 
on typowym wyposażeniem jednostek straży 
pożarnej, ale został zakupiony przez Oddział na 
potrzeby Terminala w ramach działań zwiększa-
jących poziom bezpieczeństwa obiektu.

Ćwiczenia dały możliwość sprawdzenia 
i przećwiczenia procedur wewnętrznych w sy-

tuacji zagrożenia pożarem, możliwości instalacji 
i urządzeń przeciwpożarowych Terminala oraz 
weryfikacji założeń operacyjnych i taktycznych sił 
i środków straży pożarnej. W ich trakcie pojawiły 
się uwagi i spostrzeżenia, które zostaną wskaza-
ne w opracowanych wspólnie z PSP wnioskach.

Dariusz Kucharski 
Specjalista ds. ochrony 

przeciwpożarowej
Dział BHP i Ochrony Ppoż.

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Kierownik Terminala Wierzbno Tomasz Maćkowski zapoznał strażaków – ratowników, przedstawicieli Gminy Przytoczna i powia-
tu międzyrzeckiego oraz przedstawicieli Urzędu Transportu Kolejowego z obiektem. Fot. Dariusz Kucharski 

Udział w ćwiczeniach „Terminal 2014” wzięło 10 pracowników obiektu oraz 15 pojazdów gaśniczych o składzie osobowym bliskim 100 strażaków, Fot. Dariusz Kucharski 

Oddział w Zielonej Górze
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Często się mówi, że nie można 
pomóc nie mając pieniędzy… nic 
bardziej mylnego, pieniądze to rzecz 
wtórna. Formą, w której możemy 
wspólnie nieść pomoc, zyskując jed-
nocześnie satysfakcję z działania 
na rzecz innych, jest wolontariat. 
W Oddziale w Zielonej Górze zre-
alizowaliśmy w jego ramach projekt 
„Zielona Ławeczka”. 

Inspiracją dla projektu była wieloletnia 
współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych nr 1 
w Zielonej Górze. To uczniowie i opiekunowie 

dzo pracowitej atmosferze. Wykonaliśmy takie 
prace jak czyszczenie krawężników, pielenie 
grządek, sadzenie krzewów, ziół, kwiatów, 
mocowanie pergoli i ławeczki. Prace zakończył 
wspólny grill i spacer po salach dydaktycznych 
ZSS. Tydzień przed pracami w ogrodzie zorgani-
zowaliśmy w naszej firmie zbiórkę roślin, bylin, 
nasion.

Projekt „Zielona Ławeczka” ma na celu 
wdrażanie osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną do wykonania prostych prac ogrod-
niczych. Łączny koszt farb, pędzli, materiałów 
do budowania pergoli był niewielki, ale w tym 

W ogrodzie w ramach projektu „Zielona Ławeczka” pracowało 20 naszych pracowników (dwójka ich pociech), 5 uczniów ZSS 
i ich opiekunowie. Fot. Jolanta Pietras

Jednym z naszych zadań w ramach wolontariatu był mon-
taż i posadowienie pergoli oraz ławeczki w sensorycznym 
ogrodzie Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze. 
Fot. Jolanta Pietras

Oddział w Zielonej Górze

Nasz wolontariat

tej szkoły organizują w naszej firmie świąteczne 
kiermasze, zapraszają dzieci naszych pracowni-
ków na happeningi w ramach projektu „Otwarte 
działania twórcze”, ich kolorowe prace plastycz-
ne od 12 lat możemy oglądać w naszym Salonie 
Wystaw. 

Kilkunastu pracowników Oddziału zgłosiło 
się do pomocy przy zakładaniu ogrodu senso-
rycznego „Zielona Ławeczka” na terenie ZSS. 
Dwa majowe dni spędziliśmy w wesołej i bar-

projekcie liczył się dobry przykład, czas i praca 
naszych pracowników. Wesoła atmosfera i kli-
mat pracy sprzyjały pogłębianiu naszych we-
wnętrznych kontaktów, a także prowadzenia 
przyjaznych rozmów z uczniami ZSS: Patrykiem, 
Kamilą, Radkiem, Dominikiem.

Jolanta Pietras
Dział Komunikacji i PR, 

koordynator projektu 
„Zielona Ławeczka”

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Założenie ogrodu sensorycznego było możliwe dzięki wsparciu PGNiG SA i pracy wolontariuszy. Fot. arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

Rada Nadzorcza powołana 
na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjo-
nariuszy Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa SA powołało 15 maja 2014 
roku Radę Nadzorczą Spółki na trzyletnią ka-
dencję.

W nowej Radzie zasiądą: Wojciech Chmie-
lewski, Bogusław Nadolnik, Agnieszka Trzaskal-
ska, Agnieszka Woś, Janusz Pilitowski, Andrzej 
Janiak, Sławomir Borowiec, Magdalena Zegar-
ska oraz Ryszard Wąsowicz.

Ukonstytuowanie nowej Rady Nadzorczej 
nastąpi podczas jej pierwszego posiedzenia za-
planowanego na 20 maja 2014 r.

Dywidenda za 2013 rok 
w wysokości 15 groszy na akcję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskie-
go Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA 
15 maja 2013 roku podjęło decyzję o wy-
płacie dywidendy dla akcjonariuszy PGNiG 
w kwocie 885 mln zł.  Oznacza to, że dywi-
denda przypadająca na jedną akcję wynosi 
0,15 zł.  Dniem ustalenia prawa do dywi-
dendy jest 14 sierpnia  2014 roku, a termin 
wypłaty dywidendy przypada na 4 września 
2014 roku.

ZWZ PGNiG SA zatwierdziło także spra-
wozdanie finansowe PGNiG SA i sprawozdanie 
Zarządu z działalności spółki PGNiG SA za 2013 
rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe Grupy Kapitałowej PGNiG i sprawozdanie 
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG 
za 2013 rok.

Ponadto ZWZ PGNiG SA udzieliło absolu-
torium z wykonania obowiązków w 2013 roku 
wszystkim członkom Rady Nadzorczej PGNiG 
SA. Jednocześnie  ZWZA nie podjęło uchwa-
ły w sprawie udzielenia absolutorium dwóm 
członkom Zarządu: Grażynie Piotrowskiej-Oli-
wie i Radosławowi Dudzińskiemu. Pozostałym 
członkom Zarządu PGNiG SA udzielono absolu-
torium z wykonania obowiązków w 2013 r.

PGNiG SA rozpoczęło odwiert 
otworu Miłowo-1 na Pomorzu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA rozpoczęło wiercenie pionowego 
otworu badawczego Miłowo-1, którego ce-
lem jest zbadanie potencjału węglowodorów 
w pokładach skał łupkowych.

Odwiert zlokalizowany jest na terenie gmi-
ny Przywidz, na koncesji Kartuzy Szemud. Jego 
planowana głębokość to 3800 metrów, a prze-
widywana długość czasu prac wynosi około 
dwóch miesięcy. Prace wiertnicze wykona spół-
ka Exalo z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Obecnie na Pomorzu trwają również prace 
na odwiercie Tępcz-1 na koncesji Wejherowo.

PGNiG SA na swoich koncesjach tzw. łupko-
wych wykonało do tej pory 12 odwiertów.

PGNiG i Lotos razem w Norwegii
PGNiG Upstream International oraz LOTOS 

Exploration & Production Norge podpisały list 
intencyjny dot. współpracy na norweskim szel-
fie kontynentalnym. Zgodnie z jego zapisami 
spółki będą razem analizować i realizować 
potencjalne akwizycje oraz wspólnie występo-
wać w rundach koncesyjnych organizowanych 
przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii.

– Wspólne poszukiwania z Lotosem to 
przykład współpracy pomiędzy firmami, która 

pomoże zwiększyć efektywność działań. Liczy-
my, że współpraca będzie korzystna dla obu 
stron i pomoże wzmocnić pozycję obu spółek 
w rejonie Norweskiego Szelfu Kontynentalnego 
– powiedział Mariusz Zawisza, prezes Zarządu 
PGNiG SA.

– Z Polskim Górnictwem Naftowym i Ga-
zownictwem współpracujemy już z powodze-
niem na dwóch koncesjach lądowych w Polsce 
– wymienia Paweł Olechnowicz, prezes Grupy 
LOTOS S.A. – Teraz przyszedł czas na Norwegię, 
gdzie obie spółki obecne są od 7 lat i dysponują 
interesującym portfolio koncesji. Nasza współ-
praca ma wymiar strategiczny i służy przede 
wszystkim budowie bezpieczeństwa energe-
tycznego Polski.

Spółki zobowiązały się m. in. do wyznacze-
nia osób do kontaktów, które będą odbywać 
regularne spotkania w celu określenia i omó-
wienia możliwości współpracy pomiędzy PGNiG 
Upstream International i LOTOS Norge.

PGNiG SA poprzez swoją spółkę zależną 
PGNiG Upstream International posiada obecnie 
14 licencji na Norweskim Szelfie Kontynental-
nym. Na dwóch z nich jest operatorem. Ponadto 
w 2012 r. PGNiG rozpoczęło w Norwegii swoje 
pierwsze zagraniczne wydobycie w ramach pro-
jektu Skarv, w którym spółka ma 11,9% udzia-
łów. W 2013 roku PGNiG wydobyło w Norwegii 
ok. 300 tys. ton ropy naftowej (ok. 2,2 mln ba-
ryłek) i ok. 350 mln m sześc. gazu ziemnego. 

W ubiegłym roku Lotos Norge kupiło udzia-
ły w 14 koncesjach na norweskim szelfie kon-
tynentalnym. Dzięki tej inwestycji LOTOS zwięk-
szył produkcję węglowodorów w I kw. 2014 r. 
do 12,6 tys. baryłek dziennie. W najbliższych 
dówch latach planowane są kolejne akwizycje, 
które razem z realizowanym projektem zago-
spodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim 
przybliżą LOTOS do strategicznego celu wydo-
bywczego na poziomie 24 tys. baryłek dziennie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce 
i jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sek-
torze gazowym w kraju. Spółki z Grupy Kapi-
tałowej PGNiG zajmują się: wydobyciem gazu 
ziemnego i ropy naftowej w kraju, zagospoda-
rowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej 
w kraju i za granicą, świadczeniem usług geo-
logicznych, geofizycznych i poszukiwawczych 
w Polsce i za granicą, importem gazu ziemnego 
do Polski, magazynowaniem gazu ziemnego 
w podziemnych magazynach gazu oraz dystry-
bucją paliw gazowych.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobal-
tic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, LOTOS 
obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym 
oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie pro-
wadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej 
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i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. 
LOTOS jest drugim największym producentem 
węglowodorów w Polsce i jedyną krajową fir-
mą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny 
na Bałtyku. LOTOS jest również największym 
producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie 
ze strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydoby-
wać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.

Rekordowe wydobycie ropy 
naftowej i łagodna zima wpłynęły 
na wyniki finansowe GK PGNiG 
w I kw. 2014 roku

W pierwszym kwartale 2014 roku GK 
PGNiG osiągnęła prawie 1,2 mld zł zysku 
netto, czyli o 10% więcej niż w analogicznym 
okresie ub.r., głównie dzięki rekordowemu 
wydobyciu ropy naftowej, niższej sprzedaży 
gazu oraz spadkom cen gazu na giełdach eu-
ropejskich.

GK PGNiG zanotowała 7% spadek przycho-
dów ze sprzedaży do ponad 9,5 mln zł w pierw-
szym kwartale 2014 roku wobec ok. 10,3 mld 
zł w pierwszym kwartale 2013 roku. Spadek 
przychodów jest efektem wyższych temperatur 
w porównaniu do pierwszego kwartału 2013 r.

Na poziomie działalności operacyjnej Grupa 
odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 10%  do 
ok. 2,2 mld zł wobec 1,98 mld zł w analogicz-
nym okresie ubiegłego roku. Największy, bo 51% 
udział w wyniku Grupy miał segment Poszukiwa-
nia i Wydobycie. Udział segmentu Dystrybucja 
wyniósł 28%, a pozostałych segmentów Obrót 
i Magazynowanie oraz Wytwarzanie po 10%.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie 
– wzrost zysku

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wy-
dobycie w pierwszym kwartale 2014 wyniosły 
1,62 mld zł, czyli o 17% więcej w porówna-
niu do analogicznego okresu ubiegłego roku, 
natomiast zysk EBITDA osiągnął 1,13 mld zł 
w pierwszym w kwartale  2014 roku – co ozna-
cza wzrost  o 24% w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2013 roku.

Na dobre wyniki segmentu wpływ miał po-
nad 38% wzrost sprzedaży ropy naftowej oraz 
ponad dwa razy większa sprzedaż międzyseg-
mentowa gazu ze złóż w Norwegii do PGNiG 
Sales & Trading.

 Wydobycie ropy naftowej i kondensa-
tu w Grupie wzrosło o 45% do 322 tys. ton 
w 2014 roku wobec 229 tys. ton w pierwszym 

kwartale 2013 r. Sprzedaż ropy i kondensatu 
wzrosła do 287 tys. ton w pierwszym kwartale 
2014 roku, natomiast przychody z tej sprzeda-
ży wzrosły w pierwszym kwartale o 30% do 
690 mln zł.

Wydobycie gazu ziemnego w przeliczeniu 
na gaz wysokometanowy w pierwszym kwarta-
le 2014 roku było  porównywalne do analogicz-
nego okresu ub.r. i wyniosło 1,2 mld m sześc., 
z czego 1,1 mld m sześc. w Polsce.

Dodatnia marża na sprzedaży gazu
Na wynik segmentu Obrót i Magazynowa-

nie w pierwszym kwartale 2014 roku wpływ 
miały m.in. niskie ceny gazu na giełdach euro-
pejskich, dzięki którym obniżył się koszt zakupu 
części wolumenu gazu zależnego od tych ryn-
ków. W efekcie marża na sprzedaży gazu wyso-
kometanowego wyniosła plus 3% w pierwszym 
kwartale 2014 roku w porównaniu do minus 
3% w analogicznym kwartale 2013 roku. Przy-
chody segmentu zmniejszyły się o 7% do 7,95 
mld zł.

Sprzedaż gazu GK PGNiG spadła o ponad 
12% do 4,9 mld m sześc. w pierwszym kwartale 
2014 roku w porównaniu do 5,6 mld m sześc. 
w pierwszym kwartale 2013 roku. Powodem 
spadku było m.in. łagodna zima i ogranicze-
nie zużycia gazu przez elektrociepłownie przy 
braku wsparcia dla kogeneracji. W podziale na 
poszczególne grupy odbiorców sprzedaż gazu 
wzrosła wyłącznie w segmencie do klientów 
PGNiG Sales & Trading. Sprzedaż gazu w Niem-
czech przez spółkę PST wzrosła o 2,2% do 0,46 
mld m sześc. w pierwszym kwartale 2014 roku.

Udział spółki PGNiG Sales & Trading w przy-
chodach ze sprzedaży gazu utrzymał się na 
stabilnym poziomie 0,6 mld zł. Do wyniku seg-
mentu pozytywnie przyczynił się również pra-
wie trzykrotny wzrost przychodów ze sprzedaży 
energii elektrycznej do 0,47 mld zł w pierwszym 
kwartale 2014 roku w porównaniu z 0,16 mld zł 
w analogicznym okresie 2013 roku.

Wpływ wyższych temperatur na wynik 
segmentu Dystrybucja

Segment Dystrybucja zanotował 11-proc. 
zmniejszenie przychodów ze sprzedaży do 1,26 
mld zł w pierwszym kwartale 2014 oraz 17-

I kw. 2013 I kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 10 255 9 537 -7%

Koszty operacyjne 
(bez amortyzacji)

(8 279) (7 356) -11%

EBITDA 1 976 2 181 10%

EBIT 1 428 1 558 9%

Wynik netto 1 074 1 180 10%

Wyniki Grupy PGNiG w I kw. 2014 roku (mln zł)

proc. redukcję wolumenów dystrybuowanych 
gazów do 3,22 mld m sześc. Powodem tych 
spadków była wyższa o 4 stopnie średnia tem-
peratura w pierwszym kwartale br. w porówna-
niu do analogicznego kwartału 2013. 

Zima i ceny energii elektrycznej wpłynęły 
na sprzedaż segmentu Wytwarzanie

W pierwszym kwartale 2014 roku przycho-
dy ze sprzedaży segmentu Wytwarzanie spadły 
o 14% do 650 mln zł w porównaniu do analo-
gicznego okresu 2013 roku. Jest to efekt zmniej-
szenia wolumenów sprzedaży ciepła i energii 
elektrycznej związany z wysokimi temperatura-
mi oraz spadku cen energii elektrycznej.

Sprzedaż z własnej produkcji energii 
elektrycznej obniżyła się o 9% do 1,39 TWh 
w pierwszym kwartale 2014 roku, a sprzedaż 
ciepła obniżyła się o 17% do 15,4 PJ.

Zatłoczenie magazynów
Zapas gazu wysokometanowego w pod-

ziemnych magazynach gazu na koniec marca 
2014 roku osiągnął poziom ok. 1,26 mld m 
sześc. W marcu 2013 roku było to 1,22 mld m 
sześc.

PGNiG SA rozpoczęło wiercenie 
otworu Tępcz-1 na Pomorzu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA rozpoczęło wiercenie pionowego 
otworu badawczego Tępcz-1, którego celem 
jest zbadanie potencjału węglowodorów 
w pokładach skał łupkowych.

Odwiert zlokalizowany jest na terenie gmi-
ny Luzino, na koncesji Wejherowo. Jego plano-
wana głębokość to 3380 metrów, a przewidy-
wana długość czasu prac wynosi około dwóch 
miesięcy. Prace wiertnicze wykona spółka Exalo, 
z Grupy Kapitałowej PGNiG, urządzeniem MASS 
6000E.

Jest to drugi odwiert na terenie gminy Lu-
zino. Poprzedni, Kochanowo-1, wykonywany 
w maju i czerwcu 2013 roku, osiągnął głębo-
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kość 3275 metrów. Obecnie  trwają badania 
i analizy pobranego rdzenia, pod kątem wystę-
powania i nasycenia węglowodorów.

Równolegle prowadzone są prace sejsmicz-
ne 3D na obszarze Kochanowo-Tępcz-Cząstko-
wo. Ich analiza wraz z wynikami pilotażowych 
otworów Kochanowo-1 i Tępcz-1 pozwoli na 
zaprojektowanie w 2015 roku otworów ho-
ryzontalnych w tym rejonie wraz z zabiegami 
szczelinowania. Celem tych prac będzie po-
twierdzenie możliwości uzyskania przemysło-
wych ilości gazu z utworów ordowiku i syluru 
południowo-wschodniej części koncesji Wejhe-
rowo.

PGNiG SA na swoich koncesjach tzw. łupko-
wych wykonało do tej pory 12 odwiertów.

Dorota Gajewska
Rzecznik prasowy PGNiG SA

Polsko-brytyjski raport 
o gazie łupkowym

Powstanie wspólnego, polsko-brytyjskiego 
opracowania na temat wpływu rozwoju wydo-
bycia gazu z łupków w obu krajach z uwzględ-
nieniem skutków tego procesu dla całej Unii 
Europejskiej zapowiada minister Środowiska 
Maciej Grabowski. Rozpoznanie zasobów gazu 
z łupków w Europie dopiero się rozpoczęło 
i najbardziej zaangażowane na tym polu są 
Polska i Wielka Brytania, mają też najwięcej 
doświadczeń. Dlatego też w dążeniu do pełne-
go, a jednocześnie racjonalnego wykorzystania 
nowego źródła energii obydwa kraje chcą, aby 
wspólnotowe i krajowe przepisy środowiskowe 
były w pełni wdrożone i przestrzegane. Wspól-
nie wykonane analizy i oceny mają dostarczyć 
argumentów w pracach Komisji Europejskiej 
nad propozycjami regulacji unijnych tak, aby 
nie hamowały one rozwoju poszukiwań gazu 
z łupków i przyszłej eksploatacji i sprzyjały 
podniesieniu bezpieczeństwa energetycznego. 
Min. Grabowski łączy zagadnienia wykorzy-
stania gazu łupkowego z inicjatywą powołania 
europejskiej unii energetycznej wysuniętą przez 
premiera D. Tuska i z polityką klimatyczną. Pra-
ce na raportem powinny zakończyć się jeszcze 
w tym roku.

Ubiegłoroczne przewidywania 
„World Oil” były prawidłowe

Tegoroczne prognozy dotyczące sytuacji 
w przemyśle naftowym mają nieco inny cha-
rakter niż te z poprzednich lat, bo komentatorzy 
zupełnie zrezygnowali z prób oszacowania przy-
szłych cen ropy w USA i w Europie, niewiele jest 
też przewidywań sytuacji w skali globalnej. Za 
najważniejszy parametr uznano wzrost nakła-
dów na poszukiwania i wydobycie określony na 
podstawie ankiet z 300 firm naftowych. Nakłady 
wzrosną o 6,1% w porównaniu z rokiem 2013 
i osiągną poziom 723 mld dolarów. Pomyślne 
perspektywy rysują się w USA, gdzie wydatki 
zwiększą się o 7%. Tendencja wzrostowa spo-
dziewana jest na Bliskim Wschodzie i w Ame-
ryce Łacińskiej, natomiast spowolnienie wystąpi 
w Chinach i w Afryce. Te przewidywania po-
twierdza ważny wskaźnik, jakim jest liczba wier-
ceń. Szacuje się, że w 2014 r. wzrośnie ona na 
świecie o 2,4%, przy czym w Australii i Oceanii 
będzie to +9,7%, w Ameryce Północnej +8%, 
na Bliskim Wschodzie +5,9%, w Ameryce Po-
łudniowej +3,1% i w Rosji i krajach b. ZSRR 
+1,8%. Spadek nastąpi w Europie Zachodniej 
-1,6% i w Afryce -1,4%. Wzrasta liczba wierceń 
na morzu o 4,4% - stanowią one przeszło 5% 
łącznej liczby otworów wiertniczych na świecie. 

We wstępie do prognozy na rok 2014 re-
daktor „World Oil” Kurt Abraham stwierdza 
z satysfakcją, że sprawdziły się opinie z grud-
nia 2012 r. zapowiadające rok 2013 jako okres 
wzrostu aktywności w sektorze poszukiwań 
i wydobycia. Nastąpiło to mimo stopniowego 
spadku cen ropy o 10%. W br. w dalszym ciągu 
ważnym kierunkiem są złoża niekonwencjonal-
ne, ale doświadczenia zebrane w różnych re-
gionach świata pokazują długą listę czynników 
decydujących o sukcesie w uzyskaniu opłacalnej 
produkcji gazu lub ropy i ich zróżnicowanym 
wpływie w zależności od warunków lokalnych. 
Przy dominacji zagadnień dotyczących Ameryki 
Północnej, a przede wszystkim USA (spośród 11 
ekspertów tylko 2 nie reprezentuje przemysłu 
amerykańskiego), więcej miejsca poświęco-
no jedynie Rosji i Basenowi Lewantyńskiemu 
na Morzu Śródziemnym. Zarówno potencjał 
rosyjskiej sejsmiki poszukiwawczej, jak i ilość 
wierceń pozwala sądzić, że obserwowane 
w ostatnim okresie niedostateczne tempo wzro-
stu produkcji ropy i gazu (przy rosnącym zapo-
trzebowaniu wewnętrznym i planach eksporto-
wych) zostanie przezwyciężone. Duże znaczenie 
ma współpraca z zagranicznymi partnerami jak 
Exxon, Shell czy Total. Najnowsze przykłady to 
kontrakt Rosnieft-Statoil na poszukiwania na 
Morzu Ochockim i Morzu Barentsa obejmujące 

obszar 102 tys. km2 oraz powołanie konsorcjum 
Rosniefti z indyjskim ONGC, również z zadaniem 
wspólnych poszukiwań w Arktyce.

Znaczna część wypowiedzi ekspertów 
koncentruje się na wewnętrznych problemach 
USA. Komentatorzy krytykują rząd za brak jed-
nolitej polityki energetycznej w dłuższej per-
spektywie i brak konsekwencji w działaniach 
w tej dziedzinie. Nawiązując do wypowiedzi 
prezydenta Obamy o znaczeniu osiągnięcia 
przewagi krajowej produkcji ropy nad impor-
tem zwracają uwagę, że nastąpiło to pomimo 
utrudnień ze strony administracji i ogranicze-
nia wierceń na terenach i wodach federalnych. 
Nasila się nieprzychylne nastawienie części 
opinii publicznej do przemysłu naftowego – 
już nie tylko szczelinowanie hydrauliczne, ale 
także sejsmika i wiercenia jako takie, są na 
cenzurowanym. Niezbędna jest szeroka akcja 
informacyjna i edukacyjna dokumentująca 
rzeczywisty poziom zagrożeń. Wdrożenie no-
wych technologii w wiertnictwie i eksploatacji 
nie tylko zapewni zaspokojenie potrzeb ener-
getycznych, lecz również zwiększy liczbę no-
wych miejsc pracy – w roku 2012 był to wzrost 
o 7% w stosunku do roku 2011. 

Bułgaria sojusznikiem Gazpromu
Mimo ostrzeżeń Komisji Europejskiej, 4 

kwietnia br. parlament bułgarski uchwalił no-
welizację ustawy energetycznej wyłączającą 
24-kilometrowy odcinek przyszłego gazocią-
gu South Stream na wodach terytorialnych 
Bułgarii z całego segmentu bułgarskiego. Tym 
samym nie będzie on podlegać przepisom UE. 
Nawiązując do negocjacji Komisji Europejskiej 
z Rosją w sprawie dostosowania umów zawar-
tych przez Gazprom z państwami, przez które 
przebiegać będzie gazociąg, do postanowień 
III pakietu energetycznego, minister ener-
gii Dragomir Stojnew w czasie wystąpienia 
w Parlamencie stwierdził, że budowa South 
Stream nie powinna być wstrzymana, co wię-
cej utrzymywał, że jest to stanowisko wszyst-
kich krajów zaangażowanych w tę inwestycję, 
ponieważ ma ona strategiczne znaczenie dla 
całej Europy. Wypowiedź D. Stojnewa jest 
bardzo ważna dla kontynuacji kluczowej inwe-
stycji Gazpromu, ponieważ poparcie ze strony 
ważnego partnera, jakim są Włochy, znacznie 
się zmniejszyło.
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Finlandia i Estonia zbudują 
terminal LNG

Obecnie 100% dostaw gazu ziemnego dla 
Finlandii i Estonii pochodzi z Rosji. Zmniejszenie 
uzależnienia od wschodniego dostawcy może 
przynieść realizacja projektu budowy 2 terminali 
LNG na obu brzegach Zatoki Fińskiej i łączącego 
je podmorskiego rurociągu. Porozumienie w tej 
sprawie podpisały na początku kwietnia br. 
rządy Finlandii i Estonii. Głównym inwestorem 
i operatorem będzie fińska firma gazownicza 
Gasum. Osiągnięcie pełnej zdolności produkcyj-
nej terminalu planowane jest na rok 2018.

Dzienne wydobycie 5440 t ropy 
w Zatoce Meksykańskiej

Złoża Cascade i Chinook w Zatoce Mek-
sykańskiej znajdują się w odległości 25 km od 
siebie i są oddalone od wybrzeża Luizjany o 260 
km. Dotychczas eksploatacja prowadzona była 
w 5 odwiertach, teraz po odwierceniu 2 nowych 
otworów wydobycie ropy zwiększyło się o 3800 
t/d i osiągnęło rekordowy poziom 5440 t/d. 
Średnia głębokość otworów eksploatacyjnych 
wynosi przeciętnie 8000 m. Głębokość wody 
w tym rejonie wynosi 2500 m. Ropa jest wy-
dobywana przy wykorzystaniu statku „BW Pio-
neer”, pierwszego statku klasy FPSO (Floating 
Production, Storage and Offloading) dopuszczo-
nego do użytkowania w Zatoce Meksykańskiej. 
Operatorem obu złóż jest brazylijski Petrobras.

Ropa i gaz z Arktyki dopiero 
za 15 lat

Wzmożone zainteresowanie możliwością 
udostępnienia złóż ropy i gazu na obszarach 
arktycznych, pobudzone głównie za sprawą 
opracowań amerykańskiej Służby Geologicznej, 
Wood Mackenzie i Fugro Robertson, zwróciło 
uwagę na związane z tym problemy techniczne 
i logistyczne. Dostosowanie urządzeń wiertni-
czych i eksploatacyjnych do warunków arktycz-
nych jest kosztowne, także transport sprzętu 
i wydobywanych surowców będzie trudniejszy 
i bardziej skomplikowany, co również zwięk-
szy niezbędne nakłady finansowe. Odrębnym 

zagadnieniem będzie spełnienie wymagań do-
tyczących ochrony środowiska, chociaż organi-
zacje ekologiczne w ogóle nie chcą dopuścić do 
rozpoczęcia poszukiwań w Arktyce. W sytuacji, 
gdy prognozy zapowiadają spadek cen ropy 
w latach 2015-16 o kilkanaście procent w sto-
sunku do cen bieżących, trudno podejmować 
decyzje o uruchomieniu kosztownych projektów 
inwestycyjnych na obszarach wysokiego ryzyka. 
Shell wstrzymał plany wierceń na Alasce, zawie-
szone jest też zagospodarowanie złoża Sztok-
manowskoje w rosyjskiej części Morza Barentsa. 
Wszystkie wymienione wyżej czynniki potwier-
dzają opinię prezesa szwedzkiej firmy Lundin 
Petroleum AB, Iana Lundina, że nie należy się 
spodziewać dostaw ropy z Arktyki co najmniej 
przez 15 lat. 

Rozpoczęcie prac poszukiwawczych powin-
no być poprzedzone rozgraniczeniem stref eko-
nomicznych – zainteresowane strony to Rosja, 
USA, Kanada, Norwegia i Dania. Generalnie 
zasady są uregulowane przez Konwencję Prawa 
Morskiego ONZ, jednak wysuwane są roszcze-
nia w kierunku rozszerzania stref ekonomicz-
nych dalej niż 200 mil morskich. Jak pokazuje 
przypadek negocjacji Rosji i Norwegii w sprawie 
granicy sektorów na Morzu Barentsa, rokowa-
nia mogą trwać wiele lat.

Jeszcze jednym elementem, który może opóź-
nić wejście firm naftowych na Ocean Arktyczny są 
zmiany klimatyczne. Obserwacje meteorologicz-
ne z ostatnich lat sugerowały, że topnienie po-
krywy lodowej postępuje szybko i nieprzerwanie. 
Tymczasem najnowsze informacje amerykańskie-
go ośrodka badawczego National Snow and Ice 
Data Center nie potwierdzają tego. Latem 2012 r. 
obszar pokryty lodem skurczył się do 5,1 mln 
km2, ale we wrześniu 2013 r. było to 1,7 mln km2 
więcej. Mniej lodu było u wschodnich wybrzeży 
Grenlandii, na południe od cieśniny Frama oraz 
na Morzu Karskim i Morzu Łaptiewów. Z kolei na 
morzach Beauforta, Czukockim i Wschodnio-Sy-
beryjskim zasięg lodu był większy, zablokowane 
było również Przejście Północnozachodnie w Ka-
nadzie. Może to być tylko incydentalna zmiana, 
ale prognozy o uwolnieniu od lodów w miesią-
cach letnich np. Północnej Drogi Morskiej mogą 
być przedwczesne.

Efektywne narzędzia do poszerzania 
otworu wiertniczego

Sprzęt do poszerzania otworu w celu pra-
widłowego zapuszczenia rur okładzinowych Tur-
bocaser Express potwierdził swoją skuteczność 

w wierceniu w Arabii Saudyjskiej o głębokości 
8021,7 m. W ciągu 6 godzin Turbocaser Express 
poszerzył odcinek otworu o długości 685,8 m, 
bez obracania przewodu wiertniczego i umoż-
liwił zapuszczenie do planowanej głębokości 
linera 7” o długości 5105,4 m. Jest to rekord 
szybkości oczyszczania otworu i jednocześnie 
rekordowa długość linera. Turbocaser Express 
produkuje firma Deep Casing Tools z Aberdeen 
specjalizująca się w produkcji osprzętu do zaru-
rowania i dowiercania. Poprzedni rekord sprzed 
paru miesięcy został ustanowiony również przez 
ten typ poszerzacza i wynosił 548,6 m poszerza-
nego odcinka w otworze o głębokości 7938,2 m.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 

Financial Times, Hart’s E&P, Min. Środowiska, 
naturalgaseurope.com, Offshore, Oil & Gas 
Financial Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, 

PGNiG, Rigzone, World Oil.

LOTOS i PGNiG razem w Norwegii
LOTOS Exploration & Production Norge 

oraz PGNiG Upstream International podpisały 
list intencyjny dot. współpracy na norweskim 
szelfie kontynentalnym. Zgodnie z jego zapisa-
mi spółki będą razem analizować i realizować 
potencjalne akwizycje oraz wspólnie występo-
wać w rundach koncesyjnych organizowanych 
przez Ministerstwo Ropy i Energii w Norwegii.

– Z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazow-
nictwem współpracujemy już z powodzeniem na 
dwóch koncesjach lądowych w Polsce – wymienia 
Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LOTOS 
S.A. – Teraz przyszedł czas na Norwegię, gdzie 
obie spółki obecne są od 7 lat i dysponują inte-
resującym portfolio koncesji. Nasza współpraca 
ma wymiar strategiczny i służy przede wszystkim 
budowie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Wspólne poszukiwania z LOTOSEM to 
przykład współpracy pomiędzy firmami, która 
pomoże zwiększyć efektywność działań. Liczymy, 
że współpraca będzie korzystna dla obu stron 
i pomoże wzmocnić pozycję obu spółek w rejonie 
Norweskiego Szelfu Kontynentalnego – powie-
dział Mariusz Zawisza, prezes Zarządu PGNiG SA.

Spółki zobowiązały się m.in. do wyznacze-
nia osób do kontaktów, które będą odbywać 
regularne spotkania w celu określenia i omó-
wienia możliwości dalszej współpracy pomiędzy 
LOTOS Norge i PGNiG Upstream International.

W ubiegłym roku LOTOS Norge kupiło 
udziały w 14 koncesjach na norweskim szelfie 
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kontynentalnym. Dzięki tej inwestycji LOTOS 
zwiększył produkcję węglowodorów w I kw. 
2014 r. do 12,6 tys. baryłek dziennie. W najbliż-
szych dwóch latach planowane są kolejne akwi-
zycje, które razem z realizowanym projektem za-
gospodarowania złoża B8 na Morzu Bałtyckim 
przybliżą LOTOS do strategicznego celu wydo-
bywczego na poziomie 24 tys. baryłek dziennie. 

PGNiG SA poprzez swoją spółkę zależną 
PGNiG Upstream International posiada obecnie 
14 licencji na Norweskim Szelfie Kontynental-
nym. Na dwóch z nich jest operatorem. Ponadto 
w 2012 r. PGNiG rozpoczęło w Norwegii swoje 
pierwsze zagraniczne wydobycie w ramach pro-
jektu Skarv, w którym spółka ma 11,9% udzia-
łów. W 2013 roku PGNiG wydobyło w Norwegii 
ok. 300 tys. ton ropy naftowej (ok. 2,2 mln ba-
ryłek) i ok. 350 mln m sześc. gazu ziemnego.

Poprzez spółki zależne – LOTOS Petrobal-
tic, LOTOS Norge oraz LOTOS Geonafta, LOTOS 
obecny jest na Morzu Bałtyckim, Północnym 
oraz Norweskim, a także na Litwie, gdzie pro-
wadzi poszukiwania i wydobycie ropy naftowej 
i gazu ziemnego ze złóż morskich i lądowych. 
LOTOS jest drugim największym producentem 
węglowodorów w Polsce i jedyną krajową fir-
mą, która wydobywa ropę naftową i gaz ziemny 
na Bałtyku. LOTOS jest również największym 
producentem ropy naftowej na Litwie. Zgodnie 
ze strategią do 2015 r. LOTOS planuje wydoby-
wać 1,2 mln ton ropy naftowej rocznie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce 
i jedyną pionowo zintegrowaną firmą w sek-
torze gazowym w kraju. Spółki z Grupy Kapi-
tałowej PGNiG zajmują się: wydobyciem gazu 
ziemnego i ropy naftowej w kraju, zagospoda-
rowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej 
w kraju i za granicą, świadczeniem usług geo-
logicznych, geofizycznych i poszukiwawczych 
w Polsce i za granicą, importem gazu ziemnego 
do Polski, magazynowaniem gazu ziemnego 
w podziemnych magazynach gazu oraz dystry-
bucją paliw gazowych.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

GAZ-SYSTEM S.A. wziął udział 
w akcji promocyjnej „10 lat w UE”

GAZ-SYSTEM S.A. jako beneficjent strate-
giczny funduszy unijnych został wyznaczony 
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
do udziału w akcji promocyjnej „10 lat w UE”. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz 
z licznymi partnerami z całego kraju przeprowa-
dziło w dniach 1-11 maja 2014 r. szereg dzia-
łań, które podsumowały ostatnie 10 lat rozwoju 
naszego kraju i zaprezentowały skalę zmian, 
jakie nastąpiły w Polsce dzięki wykorzystaniu 
funduszy europejskich.

GAZ-SYSTEM S.A. jako beneficjent projektów 
strategicznych wziął udział w tej akcji. Z fundu-
szy unijnych GAZ-SYSTEM S.A. dofinansowuje 
budowę nowych strategicznych gazociągów 
przesyłowych w Polsce. Rolą GAZ-SYSTEM S.A. 
jako beneficjenta projektu strategicznego była 
promocja funduszy unijnych poprzez podjęcie 
odpowiednich działań promocyjnych inwestycji 
strategicznych (dofinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej), skierowanych do jak najwięk-
szej liczby osób.  

Już 1 maja 2014 r. spółka wsparła wydarze-
nie lokalne gminy Turek, świętujące 10 rocznicę 
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej pod nazwą 
„Europa bez granic. Przystanek Turek”. W trakcie 
festynu rodzinnego uruchomiono stoisko informa-
cyjno-promocyjne GAZ-SYSTEM S.A. gdzie m.in. 
udzielano informacji o realizowanej inwestycji 
strategicznej oraz o działalności spółki. Obecnie 
na terenie powiatu tureckiego – na obszarze 
pięciu gmin realizowana jest budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Odolanów.  
Inwestycja ta przebiega przez woj. wielkopolskie 
i kujawsko-pomorskie. Łączna długość powsta-
jącego gazociągu to 168 km. Wartość inwestycji 
wynosi 600 mln zł a dofinansowanie ze środków 
unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko wynosi ok. 233 mln złotych.

Wydarzenie w Turku zgromadziło kilka tysię-
cy uczestników.

W latach 2011-2013 spółka GAZ-SYSTEM 
S.A. na terenie całej Polski zorganizowała 170 
spotkań informacyjnych oraz punktów informa-
cyjnych w trakcie odbywających się wydarzeń 
lokalnych w poszczególnych gminach, podczas 
których przekazywała informacje na teramt re-
alizowanych inwestycji i dofinansowania ich ze 
środków unijnych.

W spotkaniach informacyjnych uczestniczy-
ło ponad 2700 osób.

Więcej informacji o akcji "10 lat w UE" można 
znaleźć na stronie http://www.10latwue.pl/o-akcji/

GAZ-SYSTEM S.A. organizuje 
finansowanie nowych inwestycji

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A. podpisał z bankami umowę na 
finansowanie strategicznych inwestycji reali-

zowanych przez spółkę. Finansowanie pole-
gać będzie na emisji obligacji na kwotę 1,7 
mld PLN gwarantowanej przez cztery banki. 

Umowa podpisana 25 kwietnia 2014 roku 
zmienia umowę zawartą w marcu 2011 roku, 
która nie została dotychczas zrealizowana przez 
GAZ-SYSTEM S.A. Spółka efektywnie wykorzy-
stała finansowanie programu inwestycyjnego 
z funduszy unijnych i europejskich instytucji 
finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Eu-
ropejski Bank Odbudowy i Rozwoju) i nie było 
konieczności przeprowadzania emisji obligacji 
na podstawie umowy z 2011 r.

Zgodnie z obecną umową program emisji ob-
ligacji obowiązywać będzie do 20 grudnia 2017 
roku. Obligacje na kwotę 300 mln PLN GAZ-SYS-
TEM S.A. wyemituje jeszcze w 2014 roku.

Banki gwarantujące nabycie obligacji to 
mBANK S.A., BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., 
ING BANK ŚLĄSKI S.A. oraz NORDEA BANK POL-
SKA S.A.

Program inwestycyjny 2009-2014
Realizacja programu  inwestycyjnego w la-

tach 2009-2014 polega na rozbudowie sieci 
przesyłowej w północno-zachodniej i środkowej 
Polsce o ponad 1000 km gazociągów przesyło-
wych. Inwestycje te finansowane są ze środków 
własnych spółki, bezzwrotnych dotacji z funduszy 
unijnych oraz europejskich instytucji finanso-
wych. Nakłady inwestycyjne na budowę nowych 
gazociągów wynoszą około 4,5 mld PLN w la-
tach 2009 - 2014, z czego 1,3 mld PLN stanowi 
dofinansowanie z funduszy unijnych. Dodatkowo 
GAZ-SYSTEM S.A. finansuje budowę terminalu 
LNG w Świnoujściu realizowaną przez spółkę za-
leżną Polskie LNG S.A. Na ten cel w latach 2009-
2014 GAZ-SYSTEM S.A. przeznaczy 2,6 mld PLN.

Program inwestycyjny 2014-2023
Kolejnym etapem rozwoju polskiego sys-

temu przesyłowego będzie budowa nowych 
gazociągów w ramach wspieranego przez Unię 
Europejską gazowego Korytarza Północ-Połu-
dnie, który pozwoli na pełną integrację infra-
struktury przesyłowej w tej części Europy. W tym 
celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje w latach 2014-
2023 wybudować w sumie około 2000 km no-
wych gazociągów w zachodniej, południowej 
i wschodniej części Polski. W tej perspektywie 
planowane jest także wybudowanie nowych 
połączeń gazowych z krajami Unii Europejskiej 
(m.in. Polska – Czechy, Polska – Słowacja, Pol-
ska – Litwa). Podpisana dzisiaj umowa z ban-
kami pozwoli na sfinansowanie wybranych 
projektów realizowanych w ramach gazowego 
Korytarza Północ – Południe.

Małgorzata Polkowska 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
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stanisław szafran

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą 

Koleżanki i Koledzy

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

i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
12.05.2014 r. w Krakowie, w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG, 
przy ul. Lubicz 25 odbyło się posiedzenie Rady Programowej Czasopism 
SITPNiG. 

21-23.05.2014 r. w Bóbrce odbył się IX Polski Kongres Naftowców 
i Gazowników, zorganizowany przez Zarząd Główny SITPNiG. Tematem 
przewodnim kongresu było: „Wzrost zasobów krajowych złóż węglowo-
dorów kluczem rozwoju polskiego przemysłu naftowego i gazownicze-
go”. Patronat nad kongresem objęli: wiceprezes Rady Ministrów, minister 
Gospodarki – Janusz Piechociński, minister Skarbu Państwa – Włodzi-
mierz Karpiński oraz podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, 
główny geolog kraju – Sławomir Brodziński. 
W kongresie wzięli udział znani eksperci branży gazowniczej i naftowej, 
jak również przedstawiciele przemysłu naftowego i gazowniczego, wyż-
szych uczelni i stowarzyszeń technicznych.

70 urodziny Danuta Walio z Oddziału w Gdańsku
w dniu 12.05.2014 r. 

70 urodziny Czesław Noga z Oddziału we Warszawie II
w dniu 14.05.2014 r.

70 urodziny Jan Pichola z Oddziału w Warszawie II
w dniu 21.05.2014 r. 

75 urodziny Marian Jaciubek z Oddziału w Pile
w dniu 04.05.2014 r. 

75 urodziny Sylwester Gondek z Oddziału w Sanoku
w dniu 13.05.2014 r.

75 urodziny Anna Jurka-Wantuch z Oddziału w Krakowie
w dniu 26.05.2014 r.

80 urodziny Jerzy Piwowar z Oddziału w Krośnie
w dniu 11.05.2014 r. 

80 urodziny Marian Depta z Oddziału w Krośnie
w dniu 15.05.2014 r. 

85 urodziny Ryszard Babel z Oddziału w Zielonej Górze
w dniu 2.05.2014 r.

85 urodziny Jan Pudło z Oddziału w Krośnie
w dniu 15.05.2014 r. 

18 kwietnia 2014 r. po ciężkiej chorobie zmarł kol. mgr inż. Czesław  
Bobek, członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techni-
ków Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (nr leg. 1711), emerytowany pra-
cownik PGNiG SA Oddział w Sanoku, były prezes Zarządu Fundacji Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. 
Odszedł od nas człowiek wielkiego serca i prawego charakteru, człowiek ob-
darzony dużą wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym na wielu szcze-
blach pracy zawodowej, człowiek o dużej inicjatywie, sprawny organizator 
i znakomity przyjaciel. Był pasjonatem historii przemysłu naftowego i z nie-
zwykłą rzetelnością oddawał się tej pasji w ostatnich latach swojego praco-
witego życia, ciesząc się dużym autorytetem i szacunkiem, zarówno wśród 
najbliższych współpracowników, jak i całego środowiska naftowców i gazow-
ników.

Pogrążeni w smutku i serdecznym żalu pożegnaliśmy naszego kolegę 
na nabożeństwie żałobnym 23 kwietnia 2014 r. na Cmentarzu Komunalnym 
w Sanoku.

Cześć Jego pamięci!

Kol. mgr inż. Czesław Bobek nie żyje
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12 maja 2014 r. obyło się w Biurze Zarzą-
du Głównego SITPNiG w Krakowie posiedze-
nie Rady Programowej Czasopism SITPNiG. 
Obradom Rady przewodniczył prof. dr hab. 
inż. Stanisław Nagy.

Przedmiotem posiedzenia było:
• sprawozdanie redakcji czasopism SITP-

NiG z działalności w roku 2013;
• podsumowanie działalności wydawniczej 

SITPNiG w roku 2013;
• omówienie programu merytorycznego i 

poziomu edytorskiego czasopism stowa-
rzyszeniowych: „Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze”,  „Wiek Nafty”, „Biuletyn 
Informacyjny ZG SITPNiG i Strony Inter-
netowej SITPNiG w roku 2014;

• przyjęcie planu działalności Rady Progra-
mowej na rok 2014 oraz programu dzia-
łania czasopism w najbliższej przyszłości.

Rada Programowa z uznaniem przyjęła 
sprawozdania redaktorów naczelnych czaso-

pism stowarzyszeniowych, którzy mimo różnych 
barier dostarczali członkom i sympatykom SITP-
NiG poszczególne numery czasopism.

Rada Programowa pozytywnie oceniła 
program merytoryczny zarówno „Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych” oraz „Wieku Naf-
ty” w roku 2013, a treści przekazywane przez 
pisma stowarzyszeniowe są dobrze odbierane  
przez czytelników. Na uznanie zasługuje regu-
larne ukazywanie się poszczególnych numerów 
czasopism i dobry poziom edytorski  wszystkich 
czasopism. Zazwyczaj publikowane są artykuły 
należące do trzech rodzajów:

• naukowo-wdrożeniowe, których celem 
jest poinformowanie zainteresowane 
„kręgi zawodowe” o możliwości zasto-
sowania w praktyce prezentowanych 
wyników prac, pomysłów, rozwiązań 
technicznych, koncepcji, metod itp.;

• popularno-naukowe, mają cel dydak-
tyczno-informacyjny, ujmując analitycz-

nie różne zagadnienia istotne dla branży 
naftowej i gazowniczej i natury często są 
pozbawione cech naukowości,

• informacyjne, które mają charakter publi-
cystyczny i mogą stanowić inspirację lub 
przyczynek do pracy twórczej, lecz nie 
mogą być źródłem naukowym.

W publikowanych materiałach zdarzają się 
również artykuły „zamawiane” przekazujące tre-
ści reklamowe.

Rada Programowa zwróciła uwagę na po-
trzebę doskonalenia warsztatu redakcyjnego 
publikowanych artykułów. Konieczne jest zwra-
canie uwagi na: przestrzeganie zasad prawa 
autorskiego oraz ustawy o języku polskim. Re-
daktorzy czasopism powinni zwracać uwagę na 
elegancję publikowanych tekstów, a w tym na: 
poprawność narracji ułatwiającej czytanie, zro-
zumienie i zapamiętywanie treści; poprawność 
dokumentowania tekstu umożliwiającego łatwą 
weryfikację danych, definicji, twierdzeń, cyta-
tów lub przestudiowanie tekstów źródłowych; 
wizerunek publikowanego materiału czyli jego 
przejrzystość i czytelność, a w tym kompozycję, 
sposób zredagowania, czytelność rysunków 
i tabel.

W publikowanych artykułach konieczne jest  
stosowanie stylu ich redagowania właściwego 
dla czasopism naukowych

Zespoły redakcyjne muszą jednak czynić  
starania o pozyskanie kompetentnych autorów 
do opracowywania publikacji na odpowiednim 
poziomie merytorycznym.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG

Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy - przewodniczy obradom 
Rady Programowej. Fot. S. Szafran

Prof.dr hab. inż. Jan Lubaś – redaktor naczelny Wieku Nafty i prof. dr hab. inż Stanisław Rychlicki – wiceprezes SITPNiG podczas 
obrad Rady Programowej Czasopism SITPNiG. Fot. S.Szafran

Dr Piotr Dziadzio – redaktor naczelny WNiG, prof dr hab. inż. Stanisław Nagy, mgr inż. Jan Sęp i mgr inż. Bohdan Gocz w czasie 
obrad Rady. Fot. S. Szafran



25
5(193)/2014

maj

14 maja 2014 r. odbyło się posiedzenie Ko-
misji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców 
energetycznych Sejmu RP w sprawie rozpatrze-
nia rządowego projektu ustawy o zmianie usta-
wy Prawo geologiczne i górnicze i innych ustaw. 

Projektowane zmiany ustawy Prawo geo-
logiczne i  górnicze są konsekwencją inicjatywy 
Głównej Komisji ds. Opiniowania Państwowych 
Aktów Prawnych Zarządu Głównego SITPNiG, 
która po analizie warunków prawnych poszuki-
wania i wydobywania węglowodorów stwierdzi-
ła, że trwające od kilku lat wysiłki różnych środo-
wisk zawodowych zmierzające do racjonalnych 
zmian Prawa geologicznego i górniczego oraz 
szybkiej legislacji prawa naftowego (węglowodo-
rowego) nie przyniosły dotychczas oczekiwanych 
rezultatów. W związku z tym Komisja wystąpiła 
do Zarządu Głównego o podjęcie pilnych działań 
zmierzających do realizacji podjętej Uchwały VIII 
Polskiego Kongresu Naftowców i Gazowników 
Bóbrka 2013’, eksponującej pilną potrzebę „no-
welizacji Prawa geologicznego i górniczego, fak-
tycznie wspierających proces poszukiwania złóż 
gazu ziemnego w zbiornikach konwencjonalnych 
jak i niekonwencjonalnych oraz ułatwiających 
inwestycje związane z  poszukiwaniem i zago-
spodarowaniem złóż oraz przesyłem i  dystrybu-
cją węglowodorów”, w tym także konieczności 
uchwalenia Ustawy prawo węglowodorowe. 
Zarząd Główny SITPNiG na posiedzeniu 24 wrze-
śnia 2013 r. podjął uchwałę upełnomocniającą 
członków Prezydium Zarządu Głównego do 
usilnych prac w kierunku „Analizy i hierarchizacji 
propozycji przemysłu wydobywczego w Polsce 
wobec nowelizacji Prawa geologicznego i gór-
niczego oraz opracowanie założeń do nowej 
Ustawy prawo węglowodorowe”. Na podstawie 
w/w uchwał powołany został zespół wybitnych 

specjalistów pod przewodnictwem Henryka Jacka 
Jezierskiego, który w konsultacji z kompetentny-
mi przedstawicielami przemysłu wydobywczego 
wykonał wnikliwe opracowanie przedstawionych 
zagadnień, które 27 listopada 2013 r. zostało 
przedłożone nowo powołanemu ministrowi Śro-
dowiska Maciejowi Grabowskiemu.

11 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie 
ministra Macieja Grabowskiego z przedstawi-
cielami przedsiębiorców oraz świata nauki, na 
którym zebrane zostały uwagi dotyczące no-
welizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze 
w zakresie węglowodorów. W następstwie tego 
spotkania cztery organizacje reprezentujące 
przemysł poszukiwawczo-wydobywczy węglo-
wodorów: Organizacja Polskiego Przemysłu Po-
szukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW), Polski 
Związek Pracodawców Przemysłu Wydobywcze-
go (PZPPW), Konfederacja Lewiatan i Stowarzy-
szenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
(SITPNiG), przedłożyły ministrowi Środowiska 23 
grudnia 2013 r. wspólny uzgodniony memoriał, 
kładący nacisk na konieczność „niezwłocznej 
nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Gór-
nicze, mającej na celu likwidację głównych 
barier biurokratycznych, a tym samym znacznie 
usprawniającą tempo prowadzenia prac poszu-
kiwawczo-rozpoznawczych gazu i ropy naftowej 
pochodzących ze skał łupkowych…” oraz „rezy-
gnacji z powoływania Narodowego Operatora 
Kopalin Energetycznych (NOKE), gdyż w przed-
stawionej formie spowoduje on opóźnienie, 
a nie przyspieszenie projektu węglowodorowe-
go.” Propozycje w/w organizacji zyskały uznanie 
ministra Grabowskiego, który już na 15 stycznia 
2014 r. zwołał drugie spotkanie z przedstawi-
cielami przedsiębiorców i świata nauki w celu 

przeprowadzenia dyskusji dotyczącej nowelizacji 
PGG w zakresie następujących zagadnień: zasad 
udzielania koncesji, przepisów przejściowych 
mających zastosowanie do obecnych posiadaczy 
koncesji, funkcjonowania Narodowego Opera-
tora Kopalin Energetycznych (NOKE), projektów 
zmian innych ustaw. Zgodnie z propozycją pana 
ministra podstawą dyskusji na tym spotkaniu 
było w/w opracowanie SITPNiG.

W wyniku przeprowadzonej na spotka-
niu dyskusji wyżej wymienione organizacje 22 
stycznia 2014 r. przedłożyły panu Sławomirowi 
Brodzińskiemu – nowo powołanemu głównemu 
geologowi kraju wspólne stanowisko w kwestii 
propozycji zmian w ustawie PGG z usystema-
tyzowanymi uwagami do przygotowywanego 
projektu tych modyfikacji. 

23 kwietnia  2014 r. Rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze 
oraz niektórych innych ustaw wpłynął do Sejmu 
RP, a 29 kwietnia 2014 r. został skierowany do 
I czytania na posiedzeniu Sejmu RP. 

I czytanie projektu w/w ustawy odbyło się 
na 67 posiedzeniu VII kadencji Sejmu RP w dniu 
7 maja br. Po wysłuchaniu dyskusji marszałek 
Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, 
zaproponował, aby Sejm skierował rządowy pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze oraz niektórych innych ustaw, zawarty 
w druku nr 2352, do Komisji Nadzwyczajnej do 
spraw energetyki i surowców energetycznych 
w celu rozpatrzenia. Jednocześnie został wyzna-
czony termin przedstawienia sprawozdania przez 
Komisję do 3 czerwca 2014 r.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych 
Sejmu RP w sprawie zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze

Zmiany w Zarządzie Exalo Drilling SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Exalo 

Drilling S.A. 9 kwietnia 2014 r. podjęło decy-
zję o zmianach w składzie Zarządu tej Spółki. 
Ze składu Zarządu Exalo Drilling S.A. odwołano 
Piotra Truszkowskiego, dotychczasowego preze-
sa Zarządu Spółki, a na stanowisko to powołano 
Ryszarda Jędrzejczaka, który swoją funkcję bę-
dzie pełnił od 5 maja 2014 r.

Ryszard Jędrzejczak ukończył magisterskie 
studia ekonomiczne, a następnie studia doktoranc-
kie w 2009 na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując 

tytuł doktora nauk eko-
nomicznych w zakresie 
nauk o zarządzaniu. 
Pracował w jednej 
z największych Spół-
dzielni Mieszkaniowych 
w Łodzi, gdzie przeszedł 
wszystkie szczeble orga-

nizacyjne. Posiada 15 lat doświadczenia w pracy na 
stanowiskach kierowniczych w globalnych firmach 
Saint Gobain i Lafarge.

Przez 8 lat był dyrektorem regionalnym 
w firmie Raab Karcher Materiały Budowlane 
(obecnie Saint Gobain), a ponadto 7 lat był za-
trudniony w Lafarge Roofing w Polsce jako CEO, 
a następnie Regional Manager Regionu Europy 
Wschodniej obejmującego Rosję, Kazachstan, 
Ukrainę, Azerbejdżan, Kraje Bałtyckie, Gruzję 
oraz Armenię. Od 2009 r. był członkiem Zarządu 
„Techem” – Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. w Po-
znaniu. 

25 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgro-
madzenie Exalo Drilling S.A. podjęło decyzję 
o dalszych zmianach w składzie Zarządu tej 
Spółki. Ze składu Zarządu Exalo Drilling S.A. 
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odwołano Martina Balawajdera, członka Zarzą-
du Spółki, a na stanowisko to powołano Mario-
lę Dąbrowską-Macii.

Mariola Dąbrowska-Macii jest absolwent-
ką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła 
też podyplomowe studia w zakresie finansów 
i opodatkowanie przedsiębiorstw w Szkole 

Głównej Handlowej 
oraz kurs CIMA – 
Chartered Institute 
of Managament Ac-
countants. Od 1997 
do 2001 była admi-
nistratorem ryzyka 

kredytowego w BIG Banku Gdańskim. W latach 

2001-2004 pełniła funkcję dyrektora Oddziału 
w Banku Millennium. Od 2004 r. pracowała 
w Spółce Bacardi-Martini Polska jako kontroler 
finansowy, a następnie dyrektor ds. finanso-
wych i administracji.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pol-
skiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 9 kwietnia 
2014 r. odwołało z funkcji prezesa Zarządu 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Adama 
Kielaka.

29 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o.o. podjęło decyzję o powołaniu na stano-
wisko prezesa Zarządu Sylwestra Bogackiego, 
który fukcję tę zacznie pełnić od 5 maja 2014 r. 
Równocześnie na stanowisko członka Zarządu 
PSG powołano Mieczysława Lewandowskiego, 
który swoją funkcję zacznie pełnić od 9 maja 
2014 r. 

Dotychczasowi członkowie Zarządu Spółki 
– Łukasz Hadyś oraz Andrzej Pęcherek złożyli re-
zygnację z pełnienia swoich funkcji w Zarządzie 
PSG Sp. z o.o.

Sylwester Bogacki jest absolwentem 
Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie – kierunek Mar-
keting i Zarządzanie. Ukończył także Lubelską 
Szkołę Biznesu, University of Central Lancashire 
w Preston w Wielkiej Brytanii (MBA) oraz Wyż-
szą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
Leona Koźmińskiego i Szkołę Główną Handlo-

wą. Doświadczenie 
zawodowe zdobywał 
pracując kolejno w: 
Rejonowym Urzędzie 
Poczty w Lublinie 
– koordynator dzia-
łalności akwizycyjnej 
Pocztylion (1998 – 
1999); Lubelskim Przedsiębiorstwie Budow-
nictwa Ogólnego S.A. – specjalista ds. marke-
tingu (1999 – 2000), później kierownik Działu 
Marketingu i Inwestycji Deweloperskich (2000 
– 2003); a następnie dyrektor finansowy (2003 
– 2005), prezes Zarządu (2005 – 2006); Towa-
rzystwie Budownictwa Społecznego LPBO Sp. 
z o.o. – prezes Zarządu (2004 – 2005); WI-
KANA S.A. – prezes Zarządu (2007 – 2009); 
MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie 
– prezes Zarządu (2009 – 2014). Jednocześnie 
od 2002 jest wykładowcą w Wyższej Szkole 
Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Mieczysław Lewandowski jest absolwen-
tem Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalność rynki 
kapitałowe. Odbył staż w Pioneer Group Inc. 

w Bostonie, oraz TFI 
Pionier w Warszawie 
(1994). Był zatrudnio-
ny: w Arthur Ander-
sen Polska w Dziale 
Audytu i Doradztwa 
Finansowego (1995 
- 1996); w Pricewa-
terhouseCoopers Polska, gdzie zajmował się 
projektami w ramach sektora bankowego oraz 
funduszy inwestycyjnych, uczestnicząc także 
w procesach konsolidacyjnych i prywatyzacyj-
nych w tych sektorach (1996 - 2000); w Price-
waterhouseCoopers w Londynie (1998 - 1999); 
w BNP Paribas Bank Polska SA na stanowisku 
wicedyrektora Departamentu Finansów i Kon-
troli (2000 - 2005). Od 2005 do 2008 pełnił 
funkcję dyrektora finansowego  w Grupie Ha-
chette Filipacchi Burda, a w latach 2008-2014 
pracował w Towarzystwie Funduszy Inwestycyj-
nych Skarbiec, pełniąc od 2013 r funkcję członka 
Zarządu.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Zmiany w Zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W dniach 23 – 25 kwietnia 2013 roku 
w Ossie koło Rawy Mazowieckiej obradował 
IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. 
Organizatorem Kongresu była Izba Gospodarcza 
Gazownictwa. W kongresie wzięło udział po-
nad 250 specjalistów z branży gazowniczej, jak 
również przedstawiciele Parlamentu, urzędów 
centralnych, uczelni wyższych i stowarzyszeń 
technicznych. Wśród gości honorowych był 
obecny Janusz Piechociński – wicepremier, mi-
nister gospodarki.

Wiodącym hasłem IV Kongresu Polskiego 
Przemysłu Gazowniczego było „10 lat w Unii 
Europejskiej – kolejne wyzwania dla gazow-
nictwa”.

Kongres otworzył Mirosław Dobrut – pre-
zes Izby Gospodarczej Gazownictwa. W swo-
im wystąpieniu zwrócił uwagę na duży do-

robek poprzednich edycji kongresu i wyraził 
przekonanie o wypracowaniu podczas obrad 
IV kongresu równie ważkich uchwał. 

Przesłanie dla uczestników kongresu 
przekazał Janusz Piechociński, a życzenia 
i poparcie dla idei kongresowych wyrazili 
Mieczysław Menżyński – wiceprezes PZITS 
oraz Stanisław Szafran – sekretarz generalny 
SITPNiG. Za pośrednictwem łączy elektro-
nicznych przemówienie do uczestników kon-
gresu wygłosił Jerzy Buzek eksponując korzy-
ści gospodarcze Polski osiągnięte w czasie 

IV Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Kongres otwiera przemówienie Mirosława Dobruta – prezesa 
IGG. Fot. S. Szafran
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Przemówienie wygłasza Janusz Piechociński – wicepremier, 
minister Gospodarki. Fot. S. Szafran

Przemówienie Jerzego Buzka za pośrednictwem łączy elektro-
nicznych. Fot. S. Szafran

minionego dziesięciolecia. Przy okazji uroczy-
stego otwarcia kongresu liczne grono działa-
czy i współpracowników Izby Gospodarczej 
Gazownictwa zostało uhonorowane odzna-
czeniami państwowymi oraz odznakami ho-
norowymi IGG. Ponadto tradycyjnie grupie 
absolwentów MBI zostały wręczone dyplomy 
ukończenia studiów.

Roboczą część kongresu otworzyła sesja 
inauguracyjna pt. „Bilans 10-lecia obecności 
Polski w UE – korzyści i wyzwania dla rynku 
energii”, w ramach której odbył się panel dys-
kusyjny z udziałem wicepremiera Janusza Pie-

chocińskiego oraz parlamentarzystów, preze-
sów firm, instytucji i działaczy stowarzyszeń 
naukowo-technicznych.

W drugim dniu kongresu odbyły się dwie 
sesje, których zakres merytoryczny obejmie 
m.in. założenia dot. Nowej Polityki Energe-
tycznej oraz uwarunkowania regulacyjne 
i branżowe determinujące rozwój rynku gazu 
ziemnego, natomiast trzecia sesja odbyła 
się w trzecim dniu kongresu, miała charak-
ter podsumowujący  obrady i zakończyła się 
przyjęciem Uchwały IV KPPG.

I Sesja ukierunkowana była na temat: 

Odznaczeni Odznaką Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Fot. S. Szafran

„Polityka energetyczna Polski – nowy bilans 
otwarcia". Referat wprowadzający pt. „Za-
łożenia nowej Polityki Energetycznej Polski 
2050” wygłosiła Małgorzata Szymańska 
– dyrektor Departamentu Ropy i Gazu MG. 
Dyskusja na w/w temat odbyła się w dwóch 
panelach.

W pierwszym Panelu Dyskusyjnym na te-
mat: „Nowa Polityka Energetyczna – bilans 
otwarcia w ocenie rynku energii”, w którym 
moderatorem był prof. Waldemar Kamrat 
uczestniczyli: Małgorzata Szymańska (Mi-
nisterstwo Gospodarki), Jan Chadam (GAZ-
-SYSTEM SA), Andrzej Gajewski (PGNiG Ter-
mika SA), Stanisław Tokarski (TAURON Polska 
Energia SA), Ireneusz Łazor (Towarowa Gieł-
da Energii SA), Bogdan Pilch (PGE Energia 
Odnawialna SA).

W drugim Panelu Dyskusyjnym na te-
mat: „Nowa Polityka Energetyczna – bilans 
otwarcia w ocenie naukowców i analityków 
rynku” moderatorem był Radosław Dudziński, 
a dyskusji wzięli udział: prof. Tomasz Dobski 
(Politechnika Poznańska), dr Mirosław Duda 
(Agencja Rynku Energii), prof. Waldemar 
Kamrat (Politechnika Gdańska), prof. Włady-
sław Mielczarski (Politechnika Łódzka), prof. 
Stanisław Nagy (AGH), prof.  Stanisław Ry-
chlicki (AGH).

II Sesja została skoncentrowana na te-
macie: „Rozwój rynku gazu ziemnego – uwa-
runkowania regulacyjne i branżowe”. Referat 
wprowadzający pt. „Uwarunkowania regu-
lacyjne” zaprezentował Andrzej Schoeneich 
– dyrektor IGG. Po referacie odbyła się dys-
kusja, której moderatorem był Andrzej Siko-
ra. Tematem dyskusji było: „Uwarunkowania 
branżowe w zakresie: górnictwa naftowego – 
poszukiwania i wydobycie, podziemnego ma-
gazynowania gazu, przesyłu gazu ziemnego 
(Krajowy System Magistralny), rynku dystry-
bucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. 
z o.o., rynku usług i producentów klientów 
(chemia, energetyka i inni)”. W dyskusji wzięli 
udział: Jerzy Baehr  (Kancelaria Prawna WKB), 
Marek Kamiński (Ernst & Young),  Marek Kos-
sowski (EnercoNet Sp. z o.o.), Wojciech Ko-
walski (GAZ-SYSTEM SA), Jarosław Stasiak 
(COMMON SA), Michał Szubski (niezależny 
ekspert), Stanisław Zoń (niezależny ekspert), 
Andrzej Szczęśniak (niezależny ekspert) i Ce-
zary Mróz (Sanit-Gaz).

W sesji podsumowującej po dyskusji me-
rytorycznej z udziałem wielu uczestników, 
przyjęto uchwałę IV Kongresu Polskiego Prze-
mysłu Gazowniczego.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiGPanel Dyskusyjny z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego. Fot S. Szafran
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Uczestnicy IV Kongresu Polskiego Przemy-
słu Gazowniczego, zorganizowanego przez Izbę 
Gospodarczą Gazownictwa, którego tematem 
przewodnim było „10 - lat w Unii Europejskiej. 
Kolejne wyzwania dla gazownictwa”, po wysłu-
chaniu dyskusji panelowych oraz zgłoszonych 
podczas obrad wniosków i postulatów, posta-
nawiają przyjąć, jako wynik kongresu, uchwałę 
następującej treści:

I. Uwarunkowania systemowe rozwoju prze-
mysłu gazowniczego w Polsce

1. Władze RP, wytyczając strategię rozwoju 
kraju, wśród priorytetów, w dalszym ciągu po-
winny umieścić bezpieczeństwo energetyczne 
państwa, którego fundamenty określa Polityka 
Energetyczna Polski. Dokument ten powinien być 
wypracowany przez administrację rządową, we 
współpracy ze środowiskiem naukowym i prak-
tykami, reprezentowanymi przez samorządy go-
spodarcze funkcjonujące na rynku energii. Poli-
tyka energetyczna powinna zawierać racjonalne 
dla polskiego rynku prognozy – uwzględniające 
krajowe zasoby – zapotrzebowania na nośniki 
energii oraz wskazywać mechanizmy systemo-
we wsparcia dla tych segmentów rynku, które 
zapewniają niezbędny dla gospodarki poziom 
wytwarzania energii, po konkurencyjnych cenach  
i sprzyjający ochronie środowiska. Polityka ener-
getyczna państwa powinna obejmować długi 
horyzont czasowy obowiązywania, uwzględnia-
jący dokumenty unijne, z równoczesnym określe-
niem instrumentów jej prowadzenia, monitoro-
wania i ewaluacji.

2. Polityka energetyczna Polski, jako jedna 
z polityk narodowych na wspólnym europejskim 
rynku, kreowanym zgodnie ze strategią Komisji 
Europejskiej, powinna uwzględniać uwarunko-
wania regionalne i być korelowana ze strategia-
mi energetycznymi krajów sąsiedzkich, w tym 
tzw. Grupy Wyszehradzkiej.

3. W polityce energetycznej priorytetem 
władz państwa powinny być poszukiwania i wy-
dobycie krajowych zasobów nośników energii, ze 
złóż konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. 
Wsparcie w  tym zakresie powinno obejmować 
instrumenty dedykowane firmom poszukiwaw-
czo-wydobywczym, jak również ośrodkom uni-
wersyteckim i badawczym, w zakresie innowa-
cyjnych technik poszukiwawczych  i technologii 
wydobywania surowców energetycznych.

4. Polityka energetyczna powinna być inte-
gralną częścią polityki gospodarczej i pełnić rolę 
korygującą mechanizmy rynkowe w tych przy-
padkach, gdy liberalizacja rynku może zagrażać 
bezpieczeństwu energetycznemu państwa. 

II. Priorytety branży gazowniczej ważne 
w polityce państwa

1. Analiza skutków i zagrożeń, jakie mogą 
rodzić przyjęte rozwiązania prawne dotyczące 
funkcjonowania rynku energii i bezpieczeństwa 
energetycznego Polski należy do kompetencji 
państwa. W ramach tych kompetencji, usta-
wodawca winien poddać wnikliwej analizie 
funkcjonowanie nowelizacji ustawy prawo ener-
getyczne w zakresie art. 49b, dotyczącego tzw. 
giełdowego obliga gazowego oraz dywersyfikacji 
kierunków dostaw gazu z importu i sprawdzenie, 
czy regulacja ta nie stwarza zagrożenia dla bez-
pieczeństwa energetycznego państwa, ingerując 
w mechanizmy funkcjonowania rynku gazu, na 
skalę niespotykaną w Europie.

2. Otoczenie prawne rynku gazu to jeden 
z kluczowych problemów jego funkcjonowa-
nia i rozwoju. Środowiska gazowników od lat 
upominają się o nowe rozwiązania prawne, 
nadążające za zmianami na rynku i postępem 
technologicznym. Dotyczy to zarówno regulacji 
ustawowych, jak i przyjmowania aktów wyko-
nawczych do ustaw.  Wyczerpał się ostatecznie 
model nieustannych nowelizacji prawa, czyniący 
je nieczytelnym i obniżającym efektywność biz-
nesu. Ustawodawca powinien w trybie pilnym 
realnie przystąpić do tworzenia nowych, kom-
pleksowych ustaw, regulujących rynek zamówień 
publicznych, problemy dozoru technicznego, 
normalizacji oraz prawnej kontroli metrologicznej  
w łańcuchu obrotu gazem. Tym bardziej, że na 
branżę gazowniczą nakładane są kolejne obo-
wiązki, przykładowo – rozliczenia gazu w jed-
nostkach energii, inteligentne opomiarowanie 
– a obowiązujące regulacje nie dają możliwości 
wywiązania się z tych zadań w narzucanym przez 
ustawodawcę czasie. Ułomne prawo powoduje, 
że niektóre regulacje za nie wywiązywanie się 
z określonych zadań przewidują kary dla przed-
siębiorców, choć nie ponoszą winy.

3. Środowisko gazowników od lat upomina 
się o nowe regulacje prawne w zakresie realizacji 
inwestycji liniowych, bowiem postępujący wzrost 
popytu na gaz ziemny, wymusza rozbudowę sieci 
gazowych. Wykorzystywanie specustaw w roz-
wiązywaniu problemów inwestycji liniowych jest 
rozwiązaniem doraźnym, lecz dopiero systemo-
wa regulacja usprawniająca realizację wszystkich 
inwestycji energetycznych, wesprze bezpieczeń-
stwo państwa.

4. Środowisko gazowników wyraża głębokie 
zaniepokojenie, że w sprawach dotyczących  sys-
temu wsparcia dla kogeneracji oraz dla CNG/LNG 
w transporcie – rozwiązania prawne bardziej 
ograniczają działanie tych segmentów rynku, niż 

je wspierają. Wzorem innych krajów oraz imple-
mentując dyrektywę „Czysta Energia”, powinien 
być uruchomiony długofalowy program wsparcia 
efektywnych i ekologicznych rozwiązań, jakie 
stwarza wykorzystanie gazu ziemnego.

5. Środowisko gazowników liczy na wyko-
rzystanie dotychczasowych doświadczeń branży 
w wypracowywaniu zasad, w tym tworzenia ak-
tów prawnych i wytycznych dla systemu udziela-
nia wsparcia na realizację projektów, umożliwia-
jących sprawne  i skuteczne wdrażanie środków 
unijnych pozyskanych dla sektora gazowego 
w ramach  perspektywy finansowej 2014-2020.

6. Samorząd gazowniczy oczekuje wsparcia 
dla prac Komitetu Standardu Technicznego IGG, 
w tworzeniu nowoczesnej normalizacji i jej wdra-
żaniu.

III. Rekomendowane działania branży
1. Izba Gospodarcza Gazownictwa powinna 

powołać w swojej strukturze zespół  ds. analiz 
rynku gazu, monitorujący problemy techniczne 
i technologiczne jego funkcjonowania oraz uwa-
runkowania prawne i finansowe, aby móc szybko 
reagować na pojawiające się zagrożenia dla firm 
gazowniczych i firm pracujących dla gazownic-
twa, zgłaszane przez członków IGG.

2. Izba Gospodarcza Gazownictwa winna 
być inicjatorem dialogu firm członkowskich, aby 
w tym gronie doskonalić praktykę wykorzystywa-
nia prawa zamówień publicznych i wspólnego 
wypracowania etosu zachowań w procesie in-
westycyjnym.

3. Środowisko gazowników podkreśla, że  
IGG powinna kontynuować działania na rzecz 
skutecznego stanowienia dobrego prawa dla 
rynku gazu, upominania się o niezbędne roz-
wiązania nawet, jeśli jest to proces trudny i nie 
przynoszący szybkich efektów i zgłaszania tych 
postulatów do instytucji rządowych. 

4. IGG powinna kontynuować budowanie 
sojuszy z innymi samorządami gospodarczymi 
i stowarzyszeniami technicznymi, aby wspól-
nie uzgadniać warunki funkcjonowania rynku 
energii. 

Uczestnicy IV Kongresu Polskiego Przemysłu 
Gazowniczego upoważniają Zarząd Izby Gospo-
darczej Gazownictwa do przedstawienia uchwa-
ły kongresowej władzom państwowym, instytu-
cjom i organizacjom branży gazowniczej.

W imieniu uczestników 
IV Kongresu Polskiego Przemysłu 

Gazowniczego
Komisja Uchwał i Wniosków

Uchwała IV Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego
25 kwietnia 2014, Ossa
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Oddział SITPNiG 
w Poznaniu ODDZIAŁ POZNAŃ

Oddział SITPNiG w Poznaniu to przede 
wszystkim jego aktywni członkowie, których ini-
cjatywy wzbogacają działalność stowarzyszenia 
zarówno tę szkoleniową jak i integracyjną. 

Na uwagę zasługuje między innymi dzia-
łalność Koła Zakładowego nr 5 przy Rejonie 
Dystrybucji Gazu w Lesznie, któremu mię-
dzy innymi została powierzona organizacja 
szkolenia we współpracy w Wielkopolską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa 
w Poznaniu. Podstawowym celem szkolenia 
było zapoznanie jego uczestników z proble-
matyką eksploatacji stacji regazyfikacji LNG 
w Lasocicach, obsługi gazociągu w/c i stacji 
gazowych wybudowanych do obsługi KGHM 
Polska jak również z problematyką powsta-
wania atmosfery wybuchowej w pomieszcze-
niach, w których zamontowane są urządzenia 
energetyczne.

Część praktyczna szkolenia obejmująca 
omówienie poszczególnych technologicznych 
podzespołów stacji regazyfikacji odbyła się na 

terenie obiektu w Lasocicach. Została ona uzu-
pełniona przez Bartłomieja Jońskiego, mistrza 
sieci i instalacji gazowej, o obszerny materiał 
teoretyczny uwzględniający również doświad-
czenia wynikające z codziennej eksploatacji 
stacji.

Kolejny wykład wygłosił dr. inż. Andrzej 
Barczyński, który w swoim referacie zwrócił 

Stacja regazyfikacji LNG w Lasocicach. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

Sala wykładowa. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

Turniej tenisa stołowego. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

uwagę słuchaczy na problem powstawania 
atmosfery wybuchowej w pomieszczeniach, 
w których zamontowane są urządzenia ener-
getyczne zasilane gazem ziemnym. Ponadto 
swoje wystąpienie rozszerzył o temat zapi-
sów w nowym Rozporządzeniu Ministra Go-
spodarki w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  sieci gazowe. 
Zwrócił on przede wszystkim uwagę na błęd-
ne jego zdaniem zapisy, które w przyszłości 
znacznie utrudnią pracę eksploatatorom sieci 
gazowej.

Ostatni wykład wygłosił kierownik tech-
niczny Rejonu Dystrybucji Gazu w Lesznie 
Grzegorz Wawrzyniak. Tematem była obsłu-
ga gazociągu w/c i stacji gazowych wybu-
dowanych do obsługi KGHM Polska Miedź. 
Omówione zostały wszystkie podstawowe 
elementy powyższego obiektu, uważanego 
przez projektantów i ekspertów za najnowo-
cześniejszy w Polsce. Problematykę związaną 
z eksploatacją sieci i stacji w/c przedstawił Ze-
non Grodzki, mistrz sieci i instalacji gazowej 
w Rejonie Dystrybucji Gazu w Lesznie. Przed-
stawienie zarówno wielu zalet tego obiektu 
jak również szeregu problemów eksploata-
cyjnych wywołało ożywioną dyskusję wśród 
uczestników szkolenia. 
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Działalność Koła Zakładowego nr 5 to 
również, a może przede wszystkim, integro-
wanie członków, na co dzień pracujących 
w różnych firmach branży gazowniczej. Jedną 
z odbywających się co roku imprez  jest tur-
niej tenisa stołowego w Górze. Jego wyjąt-
kowość stanowi fakt, iż rywalizacja odbywa 
się dla upamiętnienia nieżyjącego kierownika 
nieistniejącej obecnie Rozdzielni Gazu w Gó-
rze Śląskiej – Jana Strzykalskiego. Turniej ten, 
w którym nagrodę stanowią statuetki jego 
imienia, cieszy się coraz większą popular-
nością, również wśród członków innych Kół 
naszego oddziału.

Jedną z ostatnich imprez zorganizowa-
nych przez członków Koła Zakładowego nr 5, 
były kwietniowe Integracyjne Zawody Kręglar-
skie, które odbyły się na Torach Kręglarskich 
Polonii Leszno, przy wparciu dyrekcji Oddziału 
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Po-
znaniu oraz firmy TESGAS.

Przykład działalności Koła Zakładowego 
nr 5 stanowi potwierdzenie, że siłą stowa-

Uczestnicy turnieju tenisa stołowego. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

Integracyjne Zawody Kręglarskie. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

Uczestnicy zawodów. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

Integracyjne Zawody Kręglarskie. Fot. arch. Oddział SITPNiG w Poznaniu

rzyszenia są jego członkowie i to od ich pomy-
słowości i determinacji zależy mnogość i róż-
norodność inicjatyw, które scalają środowisko 
branżowe jak również mogą stanowić zachętę 
dla tych, których do członkostwa w SITPNIG 

trzeba jeszcze przekonywać.

Małgorzata Ratajczak
Z-ca sekretarza Zarządu Oddziału 

SITPNiG w Poznaniu
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Blisko 150 reprezentantów 50 czołowych 
przedsiębiorstw i instytucji uczestniczyło w spo-
tkaniu poświęconym zagadnieniom bezpieczeń-
stwa procesowego oraz niezawodności syste-
mów sterowania i automatyki w instalacjach 
gazowniczych i petrochemicznych. Uczestnicy 
mieli możliwość udziału w 17 prelekcjach oraz 
bloku warsztatowym dla inżynierów. 

– Konferencja zgromadziła reprezentantów 
najważniejszych instytucji branży gazowniczej 
i petrochemicznej w Polsce – mówi Robert Woj-
niak z firmy Siemens, jeden z pomysłodawców 
konferencji. Ważną cechą wydarzenia był jego 
praktyczny charakter, o czym przekonać się mogli 
uczestnicy, wymieniając opinie podczas paneli: 
„Studium wdrożenia – doświadczenia ze zreali-
zowanych obiektów gazowniczych i petroche-
micznych” oraz „Współczesne tendencje rozwoju 
systemów sterowania dla podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa”. Po raz kolejny przekonaliśmy 
się, jak ważne jest integrowanie świata przemysłu, 
nauki i biznesu poprzez prezentacje innowacyj-
nych rozwiązań oraz przykładów implementacji.

Moderatorami dyskusji byli dr inż. Andrzej 
Jabłoński z Politechniki Wrocławskiej oraz dr inż. 
Andrzej Kozak z Urzędu Dozoru Technicznego.

Konferencję uroczyście otworzyli gospoda-
rze: Tomasz Waśniewski, Członek Zarządu Biura 

Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPRO-
JEKT oraz Tomasz Haiduk, Dyrektor Sektora In-
dustry, Siemens.

W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa, Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedsta-
wiciele firm: Basell Orlen Polyolefins, cGAS Con-
trols, Control Process IT, Drehmo, DP System, 
Eda–Serwis, Energetyka, ENERGOPIAST, Filtex, 
Fluor, Integrotech, GTC Force, Jadan Automa-
tyka, Lapp Kabel, Merrid Controls, NYSAGAZ, 
Operator Systemu Magazynowania, Pangaz, 
PBG, PIA-ZAP, Revico, Sienkiewicz Mat-Bud, 
Simtec, Techcom PROJEKT, UNITOL, Wiertcon-
sulting, a także reprezentanci Klubu Paragraf 34.

– Rozwój i modernizacja infrastruktury pe-
trochemicznej i gazowniczej jak również  wyma-
gania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalne-
go to obecnie oraz w następnych dekadach XXI 
wieku najważniejsze wyzwania stojące przed  
sektorem paliwowo-energetycznym – mówi 
Leszek Kuziela z Biura Studiów i Projektów Ga-
zownictwa GAZOPROJEKT. W przyszłym roku 
chcielibyśmy poszerzyć zakres tematyczny o re-
alizacje zagraniczne, dotyczące np. bezpieczeń-
stwa w zakresie wydobycia gazu łupkowego 
oraz o programy rozwoju sieci przemysłowych 
obowiązujące w Unii Europejskiej.

Uczestnicy docenili wysoki poziom mery-
toryczny wygłoszonych prezentacji. Do najbar-
dziej interesujących zaliczyli prelekcję „Tenden-
cje i możliwości rozwoju systemów automatyki 
i nadzoru z uwzględnieniem aspektów bezpie-
czeństwa” Tomasza Kamińskiego z BSiPG GAZO-
PROJEKT oraz wystąpienie Szymona Paprockiego 
z firmy Siemens „Wszechstronne bezpieczeństwo 
instalacji przemysłowych dzięki stosowaniu no-
woczesnych systemów sterowania procesami”.

– Wysoka frekwencja, zaangażowanie 
uczestników m.in. podczas paneli dyskusyjnych 
– to dla organizatorów informacje, że konferen-
cja niesie wymierną wartość dodaną dla spe-
cjalistów, którzy wzajemnie mogą się od siebie 
uczyć i czerpać inspiracje do dalszej pracy – mówi 
Cezary Mychlewicz, Marketing Manager, Siemens 
Industry. Chcemy wspierać dobre praktyki w za-
kresie współpracy pomiędzy firmami oraz uczest-
niczyć w podwyższaniu standardów realizacji 
inwestycji gazowych w branży. Wierzymy, że 
wymiana doświadczeń nie tylko pomaga uniknąć 
błędów, ale przede wszystkim generuje rozwój 
sektora, a co za tym idzie – rodzimej gospodarki.

Konferencja została zorganizowana przez 
Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GA-
ZOPROJEKT oraz firmę Siemens. Partnerami wy-
darzenia byli: Automatic Systems Engineering, 
DB Energy, Encon, Envag, Europolgaz, GAZ-
-SYSTEM, IDS-BUD, Mielec Diesel Gas, PGNiG, 
PGNiG Technologie oraz Transition Technolo-
gies. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki 
Wrocławskiej oraz prezes Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa.

Konferencja odbyła się w dniach 3-4 kwiet-
nia br. we Wrocławiu. Strona konferencji: 
www.konferencja-stergas.pl 

Aleksandra Szafraniec 
Omega Communication

O kierunkach zmian w sektorze gazownictwa 
i petrochemii dyskutowali przedstawiciele branży 
podczas drugiej konferencji naukowo-technicznej 
STERGAS 2014

Fot. arch. Omega Communication

Od lewej: Robert Wojniak, Leszek Kuziela
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17 maja w Krośnie odbyło się sympozjum: 
Aktualne problemy branży górnictwa naftowe-
go, gazownictwa i przemysłu rafineryjnego oraz 
skutki społeczne przemian w przemyśle nafto-
wym na Podkarpaciu. W spotkaniu z przedsta-
wicielami załóg firm z branży naftowo-gazow-
niczej – członkami Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego Oddziału w Krośnie uczestniczył m.in. 
minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław 
Kosiniak-Kamysz, przewodniczący klubu parla-
mentarnego PSL poseł Jan Bury, poseł Dariusz 
Dziadzio oraz przedstawiciel Sejmiku woje-
wództwa podkarpackiego Dariusz Sobieraj. 

Bariery na Podkarpaciu
Głównym problemem podnoszonym przez 

przedstawicieli krośnieńskiego oddziału SITP-
NiG był brak stabilności w branży spowodowa-
nej częstymi zmianami kadrowymi, sposobami 
zarządzania i restrukturyzacją. Zastanawiano 
się, czy w takiej sytuacji możliwa jest jeszcze 
twórcza i merytoryczna praca załóg tych firm, 
czy przypadkiem nie przeważa wówczas tro-
ska o zachowanie miejsc i warsztatów pracy, 

czy jest jeszcze czas, aby zadbać o możliwie 
wysoką efektywność poszukiwań za ropą i ga-
zem lub racjonalną eksploatację złóż tak, aby 
osiągany współczynnik sczerpania zasobów 
geologicznych osiągał wysokie wartości. Ak-
centowano z jednej strony dziedzictwo i trady-
cje naftowe Krosna; warsztaty, Instytut Nafty 
i Gazu, bazę tego regionu, z drugiej – zwal-
nianie fachowców, którzy odchodzą do kon-
kurencji, cięcie kosztów, sporządzanie planów 
wierceń tak, że urządzenia na południu Polski 
stoją bezczynnie.

Reprezentanci firm stwierdzali: firmy z na-
szego regionu kurczą się, praktycznie powoli 
przestają istnieć, kadra odchodzi, zaczyna się 
przenosić centrum naftowo-gazownicze poza 
rejon Podkarpacia. Argumentowali, że firma po-
winna opierać się na co najmniej kilku mocnych  

ośrodkach – jeden – to mocne zaplecze serwi-
sowe, drugi – karda inżynierska, która zajmuje 
się wierceniami krajowymi, trzeci – najlepszy 
we współpracy z firmami zewnętrznymi i eks-
porcie. Twierdzili, że nie może być patentu dla 
jednego ośrodka – na najlepsze wiercenia, ka-
drę, zaplecze serwisowe, służby ekonomiczne.

Drenaż kadry
Członkowie Stowarzyszenia Inżynierów 

i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego Oddziału w Krośnie zaznaczyli, że mają 
bardzo dobrą, wykwalifikowaną kadrę. 

– Od lat nasi fachowcy są zatrudniani 
w znaczących światowych firmach światowych 
branży naftowej. Jeżeli nasi fachowcy tracę pra-
ce na południu Polski i przechodzą do innych 
firm zachodnich, to nic dziwnego, że dzięki nim 
firmy zachodnie wygrywają przetargi. Wypusz-
cza się ludzi, pozbywamy się fachowców – ubo-
lewano.

– W Krośnie jest Szkoła Naftowa, Instytut 
Naftowy, potencjał inżynieryjny. Tu ludzie oddali 
życie za naftę, a środek ciężkości przenoszony 
jest gdzie indziej. Boli mnie, że tracimy miejsca 
pracy – dodał Dariusz Sobieraj – przedstawiciel 
Sejmiku województwa podkarpackiego.

Wady centralizacji
Członek SITPNiG, a jednocześnie przed-

stawiciel Państwowej Inspekcji Pracy zwrócił 
uwagę na system organizacyjny w branży 
naftowo-gazowniczej – skutki stworzenia jed-
nostek zwanych centrami. Zaakcentował utrud-
nione funkcjonowanie oddziałów jasielskich 
czy krośnieńskich bez lokalnego przedstawi-
ciela pracodawcy, podał przykład, że przełożo-
ny zakładu krośnieńskiego lub jasielskiego ma 
swą siedzibę odległą o 700 km od Jasła czy 

Potrzeba stabilności 
i normalności

ODDZIAŁ KROSNO

Zbigniew Duda (Prezes Zarządu Oddziału w Krośnie) otwiera sympozjum i wita honorowych gości (od lewej): Dariusz Sobieraj 
(Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego), Władysław Kosinak-Kamysz (Minister Pracy i Polityki Społecznej), Dariusz 
Dziadzio (poseł na Sejm RP) i Jan Bury (poseł na Sejm RP, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL). Fot. B. Bajorski

Głos w dyskusji w czasie sympozjum zabrał także wiceprezydent Krosna Bronisław Baran. Fot B. Bajorski
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„Poznań Gazownia w dziejach miasta tradycja i współcze-
sność 1856 - 2012” Andrzeja Zarzyckiego wydana w 2013 roku 
jest monografią poznańskiej Gazowni. Zdzisław Kowalski – pre-
zes Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w przedmowie 
do książki zaznacza: „Nieprzypadkowo więc tytuł pierwszej tak 
źródłowej, obszernej i ciekawej monografii o naszej Gazowni na-
wiązuje do dziejów Poznania. Tak jak zmieniało się miasto, tak 
wraz z nim i poznańska Gazownia, i to aż po czasy współczesne, 
co obrazuje niniejsza monografia. W niej znajdziecie też Państwo, 
po raz pierwszy m.in. tak obszerne wspomnienia pracowników 
naszej Gazowni”.

Opowieść o dziejach gazownictwa zaczyna się wprowadze-
niem ukazującym odkrycie i wykorzystanie przez człowieka ognia. 
Prowadzi do roku 1856 – do wybudowania Gazowni na Grobli 
w Poznaniu i dalej – przedstawia Gazownię od jej budowy po-
przez lata I i II wojny światowej, czasy realnego socjalizmu aż po 
czasy współczesne. 

To ludzie tworzą historię – dowodzą szkice biograficzne osób 
kierujących Gazownią.

Książce dodają wartości wspomnienia i wywiady ilustrowane 
zdjęciami. Zamiast typowego zakończenia są portrety Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa oraz Oddziału Zakładu Gazowniczego 
w Poznaniu przedstawiające między innymi istotne dane o dzia-
łalności, najważniejsze przedsięwzięcia i inwestycje.

Dobrej jakości zdjęcia korelują z biegnącymi zdarzeniami, do-
kumentują je. Książka jest edytorsko piękna, zszywana, ma sztyw-
ne okładki, liczy 295 stron. 

Ewa Bugno

Nowa publikacja

Od redakcji: Po reorganizacji w 2013 r. nastąpiły zmiany: nie istnieje 
Wielkopolska Spółka Gazownictwa tylko Oddział w Poznaniu, Zdzisław 
Kowalski jest dyrektorem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Od-
dział w Poznaniu. Wartość historyczna książki mimo zmian gospodar-
czych jest nieoceniona.

Krosna. Zwrócił uwagę na brak w jednostkach 
lokalnych dostępu do dokumentacji pracow-
niczej – oryginałów dokumentów. Poruszył 
sprawę wprowadzenia do spółek naftowych 
zachodnich systemów zarządzania bezpieczeń-
stwem co skutkuje nieformalną walką o to, kto 
jest lepszy, między służbą BHP umocowaną 
prawnie, funkcjonującą na najwyższym eu-
ropejskim poziomie, a  zachodnim systemem 
zarządzania.

Najłatwiejszy problem 
do rozwiązania

Przedstawiciele Instytutu Nafty i Gazu 
Oddział Krosno przypomnieli, że Podkarpacie 
to najstarsze zagłębie naftowe w Polsce. Po-
informowali, iż w niektórych złożach ropy naf-
towej istnieją jeszcze możliwości zwiększenia 
stopnia ich sczerpania z dotychczasowych ok. 
20 % zasobów geologicznych o dalszych kil-
kanaście %. Jednak dotychczasowa formuła 
finansowa czyni inwestycje na tych kopaniach 
nierentownymi. Tylko inwestycja wieloletnia 

może wykazać zyski.
Inwestycje te będą się na pewno zwracać, 

ale jako długoterminowe. W sytuacji obec-
nej – kiedy kopalnie są rozliczane w okresach 
rocznych – jest to pierwszy krok do tego, by 
wykazać ich deficyt. Kopalnie, które kończą wy-
dobycie na zasadzie naturalnej eksploatacji już 
dawno wytworzyły korzyści finansowe, które 
mogłyby służyć do poniesienia kosztów inwe-
stycyjnych. Teraz taka kopalnia nie ma środków 
na tak duże inwestycje. To musi być poniesione 
z funduszy inwestycyjnych całej firmy, która się 
zajmuje eksploatacją złóż. 

Istnieje możliwość zainwestowania na Pod-
karpaciu w konkretne miejsca, w technologie, 
w nowoczesną myśl, by zwiększyć wydobycie. 
Wymaga to tylko zmian organizacyjno-struktu-
ralnych i proceduralnych. 

Rozmowy o normalności
Dyskusję podsumował minister Pracy i Po-

lityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz 
zwracając się do zebranych gości:

– Lampa Łukasiewicza to najbardziej roz-
poznawalny na świecie polski patent. Ten 
przemysł jest marką polską, to historia nafty. 
Dziękuję, że pomimo trudności trwacie. Przyj-
muję potrzebę systemowych rozwiązań, które 
powinny sprzyjać stabilności. Dobrze, że zwra-
cacie uwagę na wartość szkoleniową. Musi być 
płynne przejście z rynku edukacji na rynek pra-
cy. Wy tu na Podkarpaciu macie wiedzę i do-
świadczenie. Jestem zainteresowany utrzyma-
niem pozycji Polski Południowej i Podkarpacia. 
Marka Podkarpacia, Krosno słynie na świecie 
z dwóch rzeczy – ze szkła i z nafty. O te marki 
trzeba zadbać. Rozmowa ze stowarzyszeniem, 
przedstawicielami tej branży daje mi jasny sy-
gnał, że potrzeba normalności i stabilizacji w jej 
funkcjonowaniu. Jest to zadanie, do którego się 
zobowiązuję, są przygotowani ludzie, jest prze-
strzeń, trzeba to wykorzystać, po prostu nie 
należy wszystkiego przenosić do Warszawy czy 
w inne regiony Polski.

Ewa Bugno








