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Szanowni Czytelnicy
Witam serdecznie Czytelników „Wia-

domości...” w Nowym Roku, zarówno tych 
stałych, którzy od wielu lat nam towarzyszą 
jak i nowych, którzy właśnie do nas dołączy-
li. Ze względu, ze jesteśmy u progu Nowego 
Roku, w tym miejscu pragnę wszystkim Pań-
stwu złożyć tradycyjne życzenia szczęścia, 
zdrowia oraz wszystkiego najlepszego w ży-
ciu osobistym i zawodowym.

Nowy Rok zwykle przynosi nowe wy-
zwania i nowe problemy. Wszyscy zdajemy 
sobie z tego doskonale sprawę, jednak trud-
no jest je prognozować w dłuższym hory-
zoncie czasu. Zatem w kolejnych wydaniach 
tak jak i w tym, będziemy raczej starać się 
pokazywać bieżącą sytuację, a tam gdzie 
skutki pewnych zjawisk, czy sytuacji gospo-
darczych będą możliwe do przewidzenia to 
będziemy się starać zwracać na nie uwagę 
i analizować. 

W tym roku planujemy być z Państwem 
przez kolejnych 12 miesięcy i publikować  
informacje zarówno z kraju jak z zagranicy. 
Skupimy się jednak raczej na podsumowa-
niach mijających miesięcy, tak jak to robili-
śmy dotychczas.

Będziemy również patrzeć na odna-
wialne źródła energii oraz rosnące powoli 
zapotrzebowanie na wodór – najbardziej 
ekologiczne paliwo. Na świecie przybywa 
samochodów napędzanych wodorem, poja-
wiają się coraz częściej stacje tankowania 
wodoru – niestety w Polsce ich jeszcze nie 

ma, mimo że produkujemy wodór. Dla po-
równania w Niemczech takich stacji jest już 
kilkadziesiąt.

Śledzić będziemy również sytuację 
z cenami ropy naftowej i gazu ziemnego 
na świecie  w kontekście wydarzeń gospo-
darczych i politycznych oraz wynikających 
z nich cen paliw. Podsumowanie 2018 roku 
można znaleźć na stronie 19 w tym wydaniu.

W biuletynie Informacyjnym Zarządu 
Głównego SITPNiG, który jest integralną 
częścią każdego wydania nadal zamieszczać 
będziemy informacje z życia stowarzyszenia. 
W tym roku nastawiamy się na aktywność 
młodzieży, skupionej wokół SITPNiG, ale 
i również na uatrakcyjnianie samego stowa-
rzyszenia i wprowadzanie kolejnych zmian 
organizacyjnych. 

Zachęcam wszystkie Oddziały SITPNiG 
w Polsce, aby na naszych łamach publiko-
wały informacje o swojej aktywności. Każdy 
z nich działa w innych warunkach, spotyka 
się z innymi problemami, wyzwaniami i dla-
tego prowadzi nieco inną działalność, dosto-
sowaną do potrzeb jak i możliwości – przez 
to ta aktywność jest zróżnicowana.

Na koniec, mam nadzieję, że kolejne wy-
dania będą dla wszystkich naszych Czytelni-
ków atrakcyjne i będą z nami przez cały rok.

Najnowsze informacje dotyczące Zjazdu na stronie 9 
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Przykłady udanych wdrożeń metody naprzemiennego 
zatłaczania wody i gazu do węglanowych złóż ropy

Mirosław Wojnicki

Examples of successful WAG (EOR)
implementations in carbonate 
reservoirs
Summary

An overall oil recovery factor for carbonate 
reservoirs is significantly lower than average 
and does not exceed 25%, as conducting an 
effective EOR process is quite challenging due 
to their heterogeneity. The combination of un-
favourable wettability - which hinders the dis-
placement of crude oil remaining in the rock ma-
trix, and fracturing - which reduces the impact 
of viscosity forces on displacement efficiency 
and leads to a premature breakthrough of the 
injected fluids into the production wells, causes 
significant problems in production. Water-alter-
nating-gas (WAG) injection is one of the most 
interesting EOR methods, which reduces the 
mobility of injected fluids. If properly designed 
and optimised, the WAG process can also be ef-
fective in difficult geological and reservoir condi-
tions. The examples of successful implementa-
tion of the WAG method presented in the paper 
confirm the possibility of effective WAG process 
development in the carbonate reservoirs.

Streszczenie
Stopień sczerpania węglanowych złóż ropy 

naftowej jest wyraźnie niższy od średniego 
stopnia sczerpania i nie przekracza 25%, gdyż 
prowadzenie efektywnego procesu wspoma-
gania wydobycia z kolektorów węglanowych 
jest sporym wyzwaniem ze względu na ich 
heterogeniczność. Połączenie niekorzystnej 
zwilżalności, która utrudnia wyparcie pozostałej 
w matrycy skalnej ropy naftowej oraz szczelino-
watości, która ogranicza wpływ sił lepkości na 
efektywność wypierania i prowadzi do przed-
wczesnego przebicia zatłaczanych mediów do 
odwiertów wydobywczych sprawia znaczne 
trudności w eksploatacji. Jedną z ciekawszych 

metod wspomagania wydobycia, która pozwala 
na ograniczenie mobilności zatłaczanych pły-
nów jest naprzemienne zatłaczanie wody i gazu 
(ang. water-alternating-gas – WAG). Przy odpo-
wiednim zaprojektowaniu i optymalizacji proces 
WAG może być efektywny również w trudnych 
warunkach geologiczno-złożowych. Przedsta-
wione w artykule przykłady udanych wdrożeń 
metody WAG są potwierdzeniem możliwości 
efektywnego prowadzenia procesu w węglano-
wych skałach zbiornikowych.

Ponad 60% światowych zasobów ropy 
naftowej znajduje się w węglanowych skałach 
zbiornikowych, które w większości przypadków 
charakteryzują się wysokim stopniem hetero-
geniczności i skomplikowanym systemem sieci 
porowej [7]. Przeważająca część kolektorów 
węglanowych posiada podwójny (matrycowo-
-szczelinowy) system porowatości, który zna-
cząco wpływa na charakter przepływu płynów 
złożowych w ośrodku porowatym [6]. Jest to 
spowodowane istotnym kontrastem między 
układem porowatości szczelinowej (ang. fractu-
re porosity) o wysokiej przepuszczalności oraz 
układem porowatości matrycy skalnej (ang. 
matrix porosity) o niskiej przepuszczalności. 
Rozbieżność w wartościach przepuszczalności 
między tymi dwoma współwystępującymi ukła-
dami porowatości jest wysoka i może wynosić 
do kilku rzędów wielkości. Wysoka heteroge-
niczność, występowanie szczelinowatości, jak 
i niekorzystny dla wypierania ropy charakter 
zwilżalności utrudniają prowadzenie procesów 
wspomagania wydobycia ropy naftowej (ang. 
enhanced oil recovery – EOR) z kolektorów wę-
glanowych. 

Podstawowym założeniem każdego pro-
cesu EOR opartego na zatłaczaniu płynów do 
złoża jest uzyskanie korzystnego stosunku mo-
bilności płynu wypierającego i płynu wypierane-
go. Zatłaczanie gazu w procesach EOR wiąże się 
z wystąpieniem niekorzystnego współczynnika 
mobilności (związanego z dużą różnicą lepko-
ści między zatłaczanym gazem a obecną w zło-
żu ropą), co prowadzi do destabilizacji frontu 
wypierania, tworzenia się języków gazowych 
i przedwczesnego przebicia zatłaczanego płynu 
do odwiertów wydobywczych [14]. Powsta-
ją strefy nasycone ropą i nieobjęte zasięgiem 
frontu wypierania – będące przyczyną stosun-

kowo niskiego współczynnika sczerpania. Jedną 
z bardziej interesujących metod wspomagania 
wydobycia z dojrzałych złóż ropy naftowej, któ-
ra pozwala na przeciwdziałanie ww. niekorzyst-
nym zjawiskom, jest naprzemienne zatłaczanie 
wody i gazu. Jest to kombinacja dwóch szeroko 
stosowanych metod wspomagania wydobycia, 
tj. zatłaczania wody (nawadniania) i zatłaczania 
gazu. Metoda ta łączy zalety większej efektyw-
ności wypierania gazem w skali porowej (mikro) 
oraz lepszej zdolności wody do wolumetryczne-
go wypierania ropy w skali złożowej (makro) [5]. 
Odpowiednio sparametryzowane, cykliczne za-
tłaczanie wody z gazem pozwala na skuteczną 
kontrolę współczynnika mobilności gazu, popra-
wiając tym samym efektywność procesu wypie-
rania ropy [15]. Po raz pierwszy metodę WAG 
zastosowano już w 1957 roku w Kanadzie, 
a obecnie jest ona uznaną i stale ulepszaną me-
todą wspomagania wydobycia ropy naftowej – 
stosowaną na całym świecie [2]. Metoda WAG 
jest opłacalna w perspektywie ograniczania 
ilości gazu wymaganej do zatłoczenia [8] oraz 
korzystna z punktu widzenia środowiskowego 
– w przypadku wykorzystania dwutlenku wę-
gla, gazów kwaśnych i innych szkodliwych dla 
atmosfery gazów. Szacuje się, że ponad 80% 
złożowych implementacji metody WAG w USA 
przyniosło pożądane efekty [10].

W niektórych przypadkach złożowych silna 
heterogeniczność i szczelinowatość formacji wę-
glanowych może sprawiać, że proces WAG nie 
ograniczy wystarczająco zatłaczanego do złoża 
gazu. By lepiej przeciwdziałać powstawaniu 
języków gazowych i przedwczesnemu prze-
bijaniu się zatłaczanego gazu do odwiertów 
wydobywczych stosowany jest proces naprze-
miennego zatłaczania wody z dodatkiem środka 
powierzchniowo-czynnego (pianotwórczego) 
i gazu, czyli proces WAG wspomagany pianą 
(ang. foam assisted WAG – FAWAG). W po-
równaniu do konwencjonalnego procesu WAG, 
FWAG pozwala na dodatkową stabilizację fron-
tu wypierania poprzez zwiększenie lepkości 
płynu wypierającego oraz blokowanie stref wy-
sokiej przepuszczalności i skierowanie zatłacza-
nych płynów do stref nieobjętych wypieraniem. 
Obecność środków powierzchniowo-czynnych 
pozwala dodatkowo na obniżenie napięcia po-
wierzchniowego, a tym samym na obniżenie sił 
kapilarnych. 
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Slaughter Estate Unit, 
Zachodni Teksas

Pilotażowe wdrożenie naprzemiennego za-
tłaczania wody i gazu do złoża zlokalizowanego 
w skałach dolomitowych, o niskiej przepuszczal-
ności (średnio ok. 4 mD), formacji San Andres 
jest przykładem udanego projektu EOR – cha-
rakteryzowanego przez bardzo dobry stopnień 
sczerpania. Wykorzystany w mieszającym pro-
cesie WAG gaz kwaśny (72% mol CO2 i 28% mol 
H2S) zatłaczany był w cyklach naprzemiennie 
z wodą w stosunku 1:1. Objętość zatłoczonego 
do złoża gazu kwaśnego wyniosła 25% prze-
strzeni porowej dostępnej dla węglowodorów 
(HCPV). Ostatecznie gaz kwaśny zastąpiono 
płynem przetłaczającym front WAG w postaci 
azotu. Azot również zatłaczano naprzemiennie 
z wodą, zmniejszając ilość gazu w kolejnych cy-
klach, w celu poprawy efektywności przemiesz-
czenia wertykalnego [11]. 

Po zastosowaniu WAG jako metody trzeciej 
wydobycia odnotowano bardzo wysoki wzrost 
sczerpania ropy (rysunek 1) – na poziomie 
19,6% pierwotnych zasobów wydobywalnych. 
W dużym stopniu sukces był zasługą obecności 
H2S w zatłaczanym gazie, który jest doskonałym 
płynem wypierającym ropę. Biorąc pod uwagę 
wcześniejsze wydobycie z wykorzystaniem me-
tod pierwszych i wtórnych (nawadnianie), które 
pozwoliły na sczerpanie złoża na poziomie 50%, 
całkowity stopnień sczerpania dla tego projektu 
pilotażowego wyniósł około 70%.

Pole naftowe Weyburn, Kanada
Wspomaganie wydobycia na polu nafto-

wym Weyburn jest jednym z największych na 
świecie projektów zatłaczania ditlenku węgla 
do złoża w celu zwiększenia stopnia sczer-
pania ropy wraz z jednoczesną sekwestracją 
CO2. Akumulacja węglowodorów Weyburn 
jest zlokalizowana w szczelinowatych skałach 
węglanowych, na głębokości około 1400 m. 
W obrębie struktury wyróżniane są 3 strefy 
o zróżnicowanej porowatości i przepuszczalno-
ści, tworzone m.in. przez kawernowate dolo-
mity i wapienie, wapienie margliste i warstwy 
ewaporatów. Od czasu odkrycia akumulacji 
(1954 r.) odwiercono na jej obszarze ponad 
1000 odwiertów. Nawadnianie złoża rozpo-
częto w 1964 r., a proces naprzemiennego za-
tłaczania wody i CO2 w 2001 r (rys. 2). Z po-
czątkowych szacunków i symulacji wynikało, 
że zatłaczanie CO2 przedłuży życie złoża o 25 
lat i zwiększy stopień sczerpania o 15% [12], 
[9], a ostateczny stopnień sczerpania wyniesie 
40%. Aktualne dane wskazują na zdecydo-
wanie większy sukces operacji, gdyż obecny 
stopień sczerpania wynosi 38% (rysunek 2), 
natomiast ostateczny stopień sczerpania jest 

prognozowany na około 60%. Jak do tej pory 
od rozpoczęcia procesu WAG zatłoczono ponad 
30 milionów ton CO2.

Vacuum Grayburg and San Andres 
Unit – EVGSAU (Nowy Meksyk)

Najlepiej udokumentowany pilotażowy 
projekt zatłaczania piany CO2. Pole naftowe zlo-
kalizowane w heterogenicznych węglanowych 
skałach zbiornikowych basenu permskiego. Zło-
że początkowo pracowało przy zastosowaniu 

nawadniania, a następnie z wykorzystaniem 
procesu WAG. Szybki proces FAWAG został 
zaimplementowany w odpowiedzi na przed-
wczesne przebicie gazu do odwiertów wydo-
bywczych, spowodowane występowaniem 
stref o zwiększonej przepuszczalności. Był to 
techniczny sukces, gdyż piana pozwoliła prze-
kierować ponad 15% zatłaczanych płynów poza 
strefę chłonną na inne strefy złoża, co obniżyło 
wykładnik gazowy o połowę i pozwoliło po-
dwoić wydobycie ropy (rysunek 3). Z ekono-

Rys. 1. Przebieg wydobycia z wdrożeniem procesu WAG na złożu Slaughter – pilot [11]

Rys. 2. Przebieg wydobycia na złożu Weyburn [1]

Rys. 3. Porównanie krzywych wydobycia dla CO2-WAG i CO2-FAWAG dla EVGSAU [3]
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micznego punktu widzenia sukces był jednak 
pomniejszony ze względu na niskie ceny ropy 
w czasie realizacji pilota. Na złożu w dalszym 
ciągu realizowane jest zatłaczanie WAG-CO2. 
Ponad 30. lat eksploatacji z wykorzystaniem 
CO2-EOR umożliwiło uzyskanie wysokiego stop-
nia sczerpania – aktualnie ok. 60%.

East Mallet Unit (EMU), Texas
EMU jest częścią pola naftowego Slaugh-

ter zlokalizowanego w węglanowych skałach 
Basenu Permskiego, włączona do wydobycia 
w 1940 r. Przepuszczalność skał zbiornikowych 
zawiera się w zakresie 0,01÷28 mD. W 1989 r. 
przeprowadzono próbne, mieszające zatłaczanie 
CO2 z wykorzystaniem 41 odwiertów zatłaczają-
cych i 82 wydobywczych. Następnie w 1991 r. 
rozpoczęto pilotażowy projekt zatłaczania pia-
ny. Proces FAWAG, w którym wykorzystano ~ 
1000 kg środka powierzchniowo-czynnego, 
przyczynił się do zmniejszenia ilości dopływają-
cego CO2 do odwiertów wydobywczych o po-
łowę. Świadczy to o znacznym ograniczeniu 
mobilności zatłaczanego gazu dzięki obecności 
piany. W odwiertach wydobywczych objętych 
zasięgiem działania zanotowano wzrost wydo-
bycia ropy w zakresie 22÷31% (rysunek 4) [4]. 

North Ward-Estes, Texas
Złoże North Ward-Estes zlokalizowane jest 

w piaskowcach przewarstwionych dolomitami 
i anhydrytami formacji Yates. Jest to jedna z naj-
bardziej udanych aplikacji piany CO2 w skali zło-
żowej. Eksploatację złoża rozpoczęto w 1929 r., 
a nawadnianie wprowadzono w 1955 r. Zatła-
czanie CO2 rozpoczęto w 1989 r., jednakże bez 
zadowalających efektów, gdyż z powodu słabej 
efektywności wypierania i przedwczesnego prze-
bicia gazu do obiektów wydobywczych notowa-
no niskie wydobycie ropy. W celu opóźnienia 
przepływu gazu w strefach o większej przepusz-
czalności i skierowania przepływu do innych stref 
złoża, na przełomie 1991/1992 r., zdecydowano 
się na wprowadzenie procesu FAWAG. Zatłacza-

nie realizowano w 2. dniowych cyklach (jeden 
dzień zatłaczania wody z dodatkiem środka po-
wierzchniowo-czynnego i jeden dzień zatłaczania 
CO2). Wykładnik gazowy w odwiertach wydo-
bywczych dotkniętych wcześniejszym przebiciem 
gazu zmniejszył się 9 krotnie, a wydobycie ropy 
wzrosło 15 krotnie przy jednoczesnym obniżeniu 
wykładnika wodnego i zmniejszeniu ilości po-
trzebnego CO2. Analizy ekonomiczne wykazały, 
że spośród zastosowanych metod, tj. nawadnia-
nia, WAG i FAWAG, to właśnie metoda FAWAG 
okazała się najbardziej efektywna. Obecnie te 
kalkulacje nie są aktualne, ze względu na drama-
tyczne zmiany w cenie ropy, kosztach operacyj-
nych, itp. W późniejszych latach rozpoczęto drugi 
projekt zatłaczania ditlenku węgla, który zakładał 
prowadzenie procesu WAG-CO2 w kolejnych fa-
zach odpowiadających kolejnym strefom złoża. 
Zaowocowało to istotnym zwiększeniem wydo-
bycia ropy (rysunek 5).

Podsumowanie
Stosunkowo słabe parametry zbiornikowe 

w połączeniu z często występującą szczeli-
nowatością i ropozwilżalnością sprawiają, że 
prowadzenie w utworach węglanowych pod-
stawowych procesów wspomagających wydo-
bycie ropy, tj. nawadniania i nagazowania złoża 
jest mocno utrudnione. W takim przypadku, 

Rys. 4. Dane wydobywcze EMU przedstawiające porównanie skuteczności nawadniania, mieszającego zatłaczania WAG-CO2 
oraz procesu FAWAG [4]

dla osiągnięcia pożądanego wysokiego stopnia 
sczerpania, konieczne jest wdrożenie bardziej 
zaawansowanej i odpowiednio dostosowanej 
do konkretnego przypadku złożowego metody 
EOR. Odpowiednio sparametryzowane, naprze-
mienne zatłaczanie wody z gazem pozwala na 
skuteczną kontrolę współczynnika mobilności 
gazu poprawiając tym samym efektywność 
procesu wypierania ropy. By lepiej przeciwdzia-
łać powstawaniu języków gazowych i przed-
wczesnemu przebijaniu się zatłaczanego gazu 
do odwiertów wydobywczych stosowany jest 
proces naprzemiennego zatłaczania wody z do-
datkiem środka powierzchniowo-czynnego (pia-
notwórczego) i gazu – FAWAG. Przedstawione 
w artykule przykłady złożowych zastosowań 
procesów WAG/FAWAG, zarówno w bardzo 
dużej skali jak i w mniejszych pilotażowych pro-
jektach, potwierdzają ich efektywność nawet 
w trudnych warunkach geologiczno-złożowych 
formacji węglanowych. Biorąc pod uwagę po-
zytywne wyniki wstępnych badań laboratoryj-
nych przeprowadzonych w INiG – PIB [13, 14], 
oraz to, że największe nagromadzenia ropy 
naftowej w Polsce znajdują się w kolektorach 
węglanowych należy traktować WAG/FWAG 
jako perspektywiczną metodę dla zwiększenia 
stopnia sczerpania krajowych złóż ropy nafto-
wej. Wartością dodaną wspomagania wydo-
bycia ropy naftowej metodą WAG lub FAWAG 
jest możliwość wykorzystania w procesie di-
tlenku węgla (co tym samym prowadzi do jego 
geologicznej sekwestracji) lub niepotrzebnych 
gazów zasiarczonych lub poprocesowych – co 
ma pozytywny wydźwięk środowiskowy i może 
zmniejszyć ślad węglowy wydobywanej ropy. 

Przypisy:
[1] Cenovus Energy Inc.: Weyburn Unit & Mi-

nor SE Saskatchewan Assets Offering 2017; 
https://www.tdsecurities.com/tds/resource/
CVE Weyburn Unit and Minor SE Sask Teaser.
pdf?language=en_CA (dostęp: grudzień 
2018)Rys. 5. Przebieg wydobycia ze złoża North Ward-Estes w trakcie drugiego projektu WAG-CO2 [13]
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Michał Kruszewski 

Europejskie wezwanie do zwiększonego 
wykorzystania energii geotermalnej

Na łamach ostatniego wydania 
WNiG w bloku geotermalnym, wspo-
mniane zostało ogłoszenie europej-
skiego wezwania do zwiększonego 
użycia zasobów energii geotermal-
nej, które miało miejsce na niemiec-
kim kongresie geotermalnym (DGK) 
w Essen w listopadzie 2018 roku. 
Dokument podpisany został przez 19 
organizacji geotermalnych z kilkuna-
stu europejskich państw, w tym rów-
nież przez Polskę. Z uwagi na wysoką 
wagę i znaczenie wspomnianego tek-
stu, publikujemy go na łamach mie-
sięcznika.

Energia geotermalna przechowywana jest 
pod powierzchnią Ziemi w postaci ciepła. Im 
głębiej penetrowane jest wnętrze Ziemi, tym 
napotykane temperatury są coraz wyższe. Jest 
to niewyczerpalne, z punktu widzenia norm 
i zasobów ludzkich, źródło energii, które do 
tej pory wykorzystywane było jedynie w ogra-
niczonym zakresie w celach grzewczych, 
chłodniczych oraz w celu wytwarzania energii 
elektrycznej. 

Energia geotermalna jest, w znaczącej 
większości, wolnym od CO2, darmowym, 
dostępnym praktycznie w każdej lokaliza-
cji, odnawialnym źródłem energii. W ciągu 
ostatnich lat udowodniono, że technologia 
ta niezawodnie spełnia wymagania w zakre-
sie ogrzewania, chłodzenia i produkcji energii 
elektrycznej. Energia geotermalna promuje 
również lokalny rozwój gospodarczy i two-
rzenie nowych miejsc pracy. Jest też istotnym 
czynnikiem przyczyniającym się do zwiększe-
nia bezpieczeństwa energetycznego. Dalsze 
wykorzystanie tego odnawialnego źródła 

energii wymagają silnego zaangażowania 
władz publicznych oraz sektora prywatnego. 
Główną przeszkodą dla jej zwiększonego wy-
korzystania pozostaje świadomość o dostęp-
ności sprawdzonych już technologii. Wsparcie 
władz publicznych odgrywa kluczową rolę 
w promowaniu technologii geotermalnych. 

W celu pełnego wykorzystania zasobów 
geotermalnych konieczne jest wprowadzenie 
zrównoważonych ram dla zapewnienia bezpie-
czeństwa inwestycji oraz stabilności poprzez 
systemy wsparcia, jak również odpowiednie 
regulacje i normy. Ramy te muszą uwzględniać 
specyfikę technologii geotermalnej, jak również 
długoterminową perspektywę ich rozwoju. 

Inwestycje na badania oraz innowacje 
są bezpośrednio związane z wykorzystaniem 
technologii geotermalnych. Badania poka-
zują silną korelację pomiędzy liczbą kilome-
trów poszukiwań (tj. odwierconych otworów 
geotermalnych) oraz liczbą zainstalowanych 
systemów grzewczych napędzanych energią 
geotermalną. 

Sygnatariusze niniejszego oświadczenia 
wzywają zatem Komisję Europejską, Parla-
ment Europejski, państwa członkowskie UE, 
jak i kraje stowarzyszone, aby zintensyfiko-
wać wsparcie dla badań, rozwoju i innowacji 
w dziedzinie geotermii oraz do rozpoczęcia 
europejskiej kampanii poszukiwawczej, któ-
ra obecnie jest kluczową barierą dla rozwoju 
technologii geotermalnych. 

Brak szczegółowej wiedzy geologicznej 
jest również jedną z barier w rozwoju geoter-
mii. Nowe dane geologiczne są kluczem do 
nadania rozmachu nowym inwestycjom. 

Inne bariery utrudniające zwiększone 
wykorzystanie energii geotermalnej to m.in. 
niezrównoważony system fiskalny. Niepro-
porcjonalne podatki i opłaty mogą również 
utrudniać rozwój technologii przyjaznych 
środowisku, takich jak energia z wnętrza 
Ziemi. Instytucje europejskie oraz państwa 
członkowskie UE powinny znieść nadmierne 
administracyjne oraz fiskalne obciążenia dla 
komercyjnych, komunalnych oraz prywatnych 
operatorów zakładów geotermalnych, gdyż 
energia geotermalna może w wysokim stopniu 
wnieść wkład w europejską politykę energe-
tyczną i klimatyczną do 2030 r. oraz 2050 r., 
tworząc nowe miejsca pracy i przyczyniając się 
do rozwoju lokalnego. 

Zakłady geotermalne charakteryzują się 
niskimi kosztami operacyjnymi. Duże inwesty-
cje początkowe są szczególnym wyzwaniem 
dla deweloperów projektów geotermalnych, 
szczególnie w obszarach słabo rozpoznanych. 
Znacząca inwestycja początkowa wymagana 
jest już na etapie badań, jeszcze przed osza-

Ryc. 1. Zainstalowana moc elektryczna (kolor niebieski) oraz grzewcza (kolor pomarańczowy) pozyskana z instalacji geotermal-
nych w Europie oraz Turcji w 2017 (wartości w MW) (źródło: EGEC Geothermal Market Report 2017)
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cowaniem ostatecznej efektywności projek-
tu. Przeszkody w finansowaniu powinny być 
zrekompensowane za pomocą gwarancji lub 
dotacji w fazie początkowej tj. instrumen-
tów, które udowodniły już swoją skuteczność 
w obniżaniu kosztów projektów geotermal-
nych w całej Europie. 

Energia geotermalna jest korzystna dla 
klimatu, ludzi oraz środowiska! Nadszedł 
czas na działanie. Wspieraj silniejsze wyko-
rzystanie energii geotermalnej we wszyst-
kich jej formach!

Tłumaczenie: Michał Kruszewski
Źródło: EGEC (European 

Geothermal Energy Council)Ryc. 2. Sygnatariusze europejskiego wezwania do zwiększonego użycia zasobów energii geotermalnej

Przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazowniczej na 39. Zjeździe Gazowników
W Warszawie w dniach 14-15 marca 2019 r. odbędzie się 

39. Zjazd Gazowników. Swój udział w wydarzeniu potwierdzili 
przedstawiciele Międzynarodowej Unii Gazowniczej – Interna-
tional Gas Union (IGU), którzy po raz pierwszy wezmą udział 
w spotkaniu polskiego sektora gazowniczego. 

Zjazd rozpocznie wystąpienie Luisa Bertrana, który pełni obec-
nie funkcję Sekretarza Generalnego IGU. Następnie wykład na te-
mat „Technologia i przyszłość gazu” wygłosi David Caroll, Prezydent 
IGU w latach 2015-2018 i członek Komitetu Wykonawczego IGU 
w latach 2018 – 2021.

Założona w 1931 roku Międzynarodowa Unia Gazownicza (IGU) 
jest światową organizacją, której misją jest wspieranie gazu jako 
integralnej części zrównoważonego globalnego systemu energe-
tycznego oraz promowanie technicznego i ekonomicznego rozwoju 
przemysłu gazowniczego. Członkowie IGU (stowarzyszenia oraz fir-
my gazownicze) reprezentują ponad 95% światowego rynku gazu. 
Polski sektor gazowniczy w IGU reprezentowany jest przez Polskie 
Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w ścisłej współpra-
cy z głównymi firmami gazowniczymi działającymi w naszym kraju. 
Dodatkowe informacje o IGU dostępne są na stronie www.igu.org

Ponadto w trakcie 39. Zjazdu Gazowników zaplanowane są 
trzy panele merytoryczne, w których udział wezmą przedstawiciele 
branży gazowniczej oraz środowiska naukowego z Polski. 

Tematyka pierwszego panelu będzie dotyczyć roli gazu ziem-
nego w bilansie energetycznym Polski. Drugi panel poświęcony 

będzie rozbudowie krajowego systemu transportu gazu. W kolej-
nym bloku tematycznym dyskusja skupi się wokół innowacyjności 
w polskim gazownictwie. Szczegółowy program zjazdu dostępny 
jest na stronie www.zjazdgazownikow.pl

***
Organizatorami 39. Zjazdu Gazowników są Polskie Zrzeszenie In-

żynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Izba Gospodarcza Gazow-
nictwa (IGG) oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG). 

Wydarzenie korzeniami sięga 1919 r., kiedy to w dniach 23-25 
kwietnia w Warszawie odbył się I Zjazd Gazowników Polskich. 

39. Zjazd Gazowników został wpisany w kalendarz oficjal-
nych obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
(niepodlegla.gov.pl). 

Patronat nad wydarzeniem objął minister Energii. Partne-
rami wydarzenia są między innymi Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA (PGNiG), Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., Emmerson. 

Więcej informacji na temat wydarzenia, program 
oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie:  

www.zjazdgazownikow.pl
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Przedstawiciele PGNiG SA oraz 
Ras Al Khaimah Petroleum Authori-
ty i RAK GAS LLC podpisali umo-
wę, która umożliwia polskiej spółce 
poszukiwanie i wydobycie węglowo-
dorów w emiracie Ras al-Chajma.

W imieniu PGNiG SA umowę typu EPSA 
(Exploration and Production Sharing Agreement) 
podpisali Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG 
SA, oraz Michał Pietrzyk, wiceprezes Zarządu 
ds. finansowych, w obecności Jego Wysokości 
Szejka Sauda ibn Sakr al-Kasimi, emira Ras al-
-Chajma.

– Rozpoczynamy działalność w regionie, 
który ma fundamentalne znaczenie dla świa-
towego rynku ropy i gazu. Jest to kolejny krok 
w realizacji strategii Grupy Kapitałowej PGNiG, 
która przewiduje intensywny rozwój segmentu 
poszukiwań i wydobycia za granicą – powie-
dział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. 
– Jestem przekonany, że współpraca z lokalnymi 
partnerami będzie korzystna nie tylko ekono-
micznie, ale stworzy okazję do wymiany wiedzy 
i doświadczenia – dodał.

Podpisana umowa określa podział obo-
wiązków, kosztów i zysków z tytułu eksploata-
cji koncesji, co do której oferta PGNiG została 

PGNiG w emiracie Ras al-Chajma, gdzie bę-
dziemy wspólnie prowadzić poszukiwania i wy-
dobycie, zgodnie z podpisaną dzisiaj umową. 
Jesteśmy przekonani, że wzajemnie korzystna 
współpraca pozwoli uwolnić potencjał emiratu 
w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego – 
stwierdził Nishant Dighe, prezes RAK GAS LLC.

Zgodnie ze statystykami OPEC, udokumen-
towane zasoby węglowodorów w Zjednoczo-
nych Emiratach Arabskich wynoszą prawie 98 
mld baryłek ropy naftowej i 6 bilionów m sześc. 
gazu ziemnego. Produkcja ropy naftowej sięga 
3 milionów baryłek dziennie a w przypadku 
gazu przekracza 54 mld m sześc. rocznie.

Departament Public Relations 
PGNiG SA

Umowa na poszukiwanie ropy i gazu 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

wybrana jako najkorzystniejsza w grudniu 
2018 roku. Początkowo prace będą przebiegać 
w trzech dwuletnich etapach poszukiwawczych, 
po których przewidziano 30-letni okres pro-
dukcji. Po każdym z etapów poszukiwawczych 

Spółka ma możliwość rezygnacji z udziałów 
w koncesji.

Obszar koncesji obejmuje 619 kilometrów 
kwadratowych. Za sprawy związane z jej re-
alizacją odpowiada nowo utworzony oddział 
PGNiG SA z siedzibą w Ras al-Chajma.

Ras Al Khaimah Petroleum Authority to 
urząd nadzorujący eksploatację zasobów ropy 
i gazu emiratu. RAK GAS LLC jest państwową 
spółką działającą w zakresie poszukiwania i wy-
dobycia, zaopatrzenia a także przetwórstwa 
węglowodorów.

– Ras Al Khaimah Petroleum Authori-
ty i RAK GAS LLC mają przyjemność powitać 

Podpisanie umowy ESPA. Siedzą (od lewej): Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA, Nishant Dighe, Prezes RAK GAS LLC. 
Stoją (od lewej): Robert Rostek, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi, Szejk Saud ibn Sakr al-Kasimi, emir Ras 
al-Chajma
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Ze Świnoujścia wyjechało już 4000 
autocystern ze skroplonym gazem LNG

PGNiG umacnia pozycję na ryn-
ku LNG małej skali – w 2018 roku 
sprzedało z Terminalu w Świnouj-
ściu o 18 proc. więcej gazu skroplone-
go LNG niż w roku 2017.

Skroplony gaz ziemny LNG sprowadzany 
przez PGNiG do Polski jest w większości rega-
zyfikowany w Terminalu LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i wprowa-
dzany do sieci gazociągowej. Systematycznie 
rośnie jednak wolumen paliwa, które trafia do 
odbiorców końcowych w postaci skroplonej tzn. 
bez regazyfikacji (tzw. LNG małej skali) z wyko-
rzystaniem autocystern i kontenerów kriogenicz-
nych. W ten sposób gaz może być dostarczony 
m.in. do klientów, którzy nie mają dostępu do 
ogólnopolskiej sieci gazociągowej. W ubiegłym 
roku z Terminalu w Świnoujściu wyjechało 1794 
cystern wypełnionych LNG od PGNiG, podczas 
gdy rok wcześniej – 1523. W sumie od połowy 
2016 roku PGNiG załadowało w Terminalu już 
4000 cystern.

Większość gazu skroplonego, który sprze-
daje PGNiG, pochodzi ze Świnoujścia, dokąd 
jest dostarczany statkami z Kataru, Norwegii 
i USA. Drugim źródłem zaopatrzenia polskie-
go rynku LNG małej skali jest własna produk-
cja prowadzona przez PGNiG w wytwórniach 
w Odolanowie i Grodzisku Wielkopolskim 
z gazu wydobywanego w kraju. Według sza-
cunków, PGNiG ma prawie 70 proc. udziałów 
w polskim rynku LNG małej skali. W pozosta-
łej części rynek zaopatrywany jest przez inne 
podmioty sprowadzające to paliwo cysternami 
z zagranicy.

– Rosnąca sprzedaż skroplonego gazu 
ziemnego to pochodna rosnącego udziału LNG 
w strukturze importu PGNiG. Przede wszystkim 
jednak jest to efekt szybkiego wzrostu popytu na 
gaz ziemny w postaci skroplonej – powiedział 
Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG 
SA ds. handlowych – Nasi klienci doceniają 
najwyższą jakość i gwarancję ciągłości dostaw 
produktu oferowanego przez PGNiG.

Głównym odbiorcą końcowym LNG w Polsce 
są tzw. sieci zamknięte, nazywane również sie-
ciami wyspowymi, tworzone na terenach, które 
nie mają połączenia z gazociągami sieci ogólno-

polskiej. Sieci takie zazwyczaj obejmują obszar 
jednej miejscowości lub zakładu przemysłowego. 
Dostawa gazu w postaci skroplonej i następnie 
jego regazyfikacja (czyli ogrzanie) na miejscu to 
bardzo efektywny sposób na zaopatrzenie firm 
i gospodarstw domowych, ze względu na fakt, 
że LNG ma 600 razy mniejszą objętość niż gaz 
ziemny w postaci lotnej. Przykładowo, zregazy-
fikowany ładunek jednej cysterny LNG wystarczy, 
aby przez rok zaopatrywać około 200 mieszkań, 
w których gaz jest wykorzystywany tylko do przy-
gotowywania posiłków. To również tyle paliwa, 
ile potrzeba do ogrzania domu jednorodzinnego 
przez prawie 11 lat.

Ważnym odbiorcą LNG jest przemysł spo-
żywczy, m.in. mleczarnie i zakłady przetwórstwa 
owocowo-warzywnego, w których gaz jest 
stosowany w procesach technologicznych i do 
celów energetycznych. Kolejnym istotnym od-
biorcą jest branża hotelarska.

Sektory, w których zainteresowanie LNG 
będzie w kolejnych latach rosło najszybciej, to 
małe elektrociepłownie a także transport, gdzie 
LNG może być stosowane jako ekologiczne pa-
liwo do napędu autobusów, ciężarówek oraz 
statków. Tym samym rozwój rynku LNG małej 
skali może przyczynić się do poprawy jakości 
powietrza w kraju.

Departament Public Relations 
PGNiG SA
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Udział importu gazu z Rosji 
w imporcie ogółem spadł w 2018 
roku do niecałych 67 proc. Udział 
importu LNG w imporcie ogółem 
wzrósł do ponad 20 proc.

W 2018 roku PGNiG sprowadziło ze 
Wschodu o ponad 0,62 mld m3 mniej gazu 
ziemnego niż w roku 2017 (co stanowi spadek 
o 6,4 proc.). Import ze Wschodu wyniósł ok. 
9,04 mld m³ w porównaniu z ok. 9,66 mld m3 

w 2017 roku.
Import LNG (z Kataru, Norwegii i USA) 

w 2018 roku wzrósł o prawie 1 mld m3 (wzrost 
o 58,2 proc.) i osiągnął ponad 2,71 mld m³ 
(po regazyfikacji), w stosunku do roku 2017 
kiedy sprowadzono ok.1,72 mld m3 LNG (po 
regazyfikacji).

Tym samym w 2018 roku import z kie-
runku wschodniego stanowił 66,8 proc. całej 
struktury importu PGNiG (w roku 2016 stano-
wił 88,9 proc.).

Import LNG stanowił zaś 
ponad 20 proc. struktury impor-
tu (w roku 2016 stanowił 8,4 
proc.). Resztę importu pokrywa 
kierunek zachodni i południowy.

W całym 2018 roku PGNiG 
sprowadziło do Polski ok. 13,53 
mld m³ gazu ziemnego. Zgodnie 
z prognozą krajowe wydobycie 
wyniosło 3,8 mld m³.

– Klauzula take or pay za-
warta w kontrakcie jamalskim 
podpisanym jeszcze w połowie 
lat ‘90 dwudziestego wieku, 
zobowiązuje PGNiG do pła-
cenia Gazpromowi do końca 
2022 roku za około 85 proc. 
ilości kontraktowych gazu, 
niezależnie od tego czy je do 
Polski sprowadzimy czy nie – 
powiedział Maciej Woźniak, 
wiceprezes Zarządu PGNiG SA 
ds. handlowych. –Zakupy ta-
kie musimy więc kontynuować 
jeszcze przez cztery lata, ale 
staramy się je zmniejszać do wy-
maganego kontraktem progu. 
Tym bardziej, że gaz w ramach 
kontraktu jamalskiego sprzeda-
wany jest do Polski na nieryn-
kowych warunkach – toczymy 
w tej sprawie od kliku lat spór 

przed Trybunałem Arbitrażowym w  Sztokhol-
mie. Dodatkowo ciągle działamy pod ryzykiem 
niezapowiedzianych przerw w dostawach ze 
Wschodu, z czym mieliśmy już wielokrotnie do 
czynienia. Naszym obecnym priorytetem jest 
więc równoległe budowanie alternatywnego, 
długoterminowego portfela bezpiecznych do-
staw od roku 2023, opartego na rynkowych 
zasadach i cenach. Portfel ten oparty będzie 
zarówno o LNG jak i gaz z norweskiego szelfu 
sprowadzony gazociągiem Baltic Pipe – dodał 
Maciej Woźniak, wiceprezes Zarządu PGNiG 
SA ds. handlowych.

PGNiG z sukcesem kontynuuje strategię 
uniezależnienia się od jednego dominującego 
dostawcy. Poza rozbudową portfela LNG Spół-
ka przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatry-
wania polskiego rynku w gaz wydobywany na 
Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego 
transport gazociągiem Baltic Pipe przez Morze 

Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie 
się pod koniec 2022 roku.

Wyraźny wzrost importu skroplonego 
gazu ziemnego LNG w 2018 roku to przede 
wszystkim efekt dodatkowej umowy z 2017 
roku z Qatargas. Po 2020 roku coroczny im-
port z Kataru wynosić będzie nawet do 2,7 
mld m³ po regazyfikacji. Ponadto, już w 2019 
roku dotrą do Polski pierwsze dostawy LNG 
od Cheniere w ramach zawartych w 2018 roku 
długoterminowych kontraktów z dostawcami 
z USA. Dzięki kontraktom na zakup amery-
kańskiego LNG, w latach 2023 - 2042, PGNiG 
będzie dodatkowo corocznie dysponowało 
portfelem ponad 7,3 mld m³ po regazyfikacji 
(około. 5,5 mln ton gazu skroplonego).

Departament Public Relations 
PGNiG SA

Kolejny rok mniejszego importu gazu 
z Rosji i większego importu LNG
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Dekada składowania odpadów

Kopalnia Gazu Ziemnego Borzę-
cin w 2008 r. przeszła modernizację 
przystosowującą ją do składowania 
odpadów. W ramach tego zadania 
wybudowano nową instalację oczysz-
czania gazu ziemnego oraz instalację 
oczyszczania/zatłaczania odpadów 
płynnych do złoża – jedyną taką in-
stalację w Polsce.

W kilku skidach
Instalacja technologiczna oczyszczania 

gazu ziemnego została zabudowana w czte-
rech modułach/skidach: aminowego odsiar-
czania gazu ziemnego, regeneracji digliko-
loaminy (DGA), osuszania gazu ziemnego, 
kotłowni technologicznej segmentu oczysz-
czania i osuszania gazu ziemnego. Przepusto-
wość instalacji wynosi do 75 nm3/min gazu 
ziemnego, a maksymalne ciśnienie robocze 
gazu 7 MPa. Gaz ziemny z odwiertów trafia 
na węzły redukcyjno-pomiarowe, na których 
następuje redukcja ciśnienia do około 2 MPa 
i oddzielenie wody złożowej w separatorach 
typu ODS. Z węzłów po wstępnej separacji 
gaz przepływa do kolektora zbiorczego na 
oddzielacz leżący wody złożowej ODL, a na-

stępnie na pierwszy SKID odsiarczania, gdzie 
trafia poprzez filtr koalescencyjny, wymiennik 
ciepła gaz/gaz do kolumny absorpcyjnej. 

Odsiarczanie i osuszanie
W kolumnie gaz o temperaturze oko-

ło 20oC kontaktuje się w „przeciwprądzie” 
z 50% wodnym roztworem diglikoloaminy 
(DGA). Amina o temperaturze 28 – 30oC usu-
wa z gazu ziemnego siarkowodór H2S i dwu-
tlenek węgla CO2. Z dolnej części kolumny za-
siarczona amina po odgazowaniu przepływa 
na SKID regeneracji. Tutaj amina zostaje prze-
filtrowana i wstępnie podgrzana w wymienni-

ku ciepła, po czym kierowana jest do kolumny 
regeneracyjnej oraz reboilera, W tej części in-
stalacji następuje uwolnienie H2S i CO2 z roz-
tworu diglokoloaminy w temperaturze 136oC. 
Po regeneracji roztwór jest schładzany w wy-
mienniku do temperatury około 55 – 70oC 
i trafia do zbiornika roboczego (magazyno-
wego). Ze zbiornika roboczego amina po 
zassaniu pompą wspomagającą kierowana 
jest poprzez filtr, chłodnicę i główną pompę 
na górną część kolumny absorpcyjnej, gdzie 
przechodzi ten sam proces. Odsiarczony gaz 
ziemny przepływa poprzez wymiennik ciepła 
i skruber na SKID osuszania gazu ziemnego, 
gdzie trafia do dolnej części kolumny absorp-
cyjnej osuszania. W kolumnie absorpcyjnej 
gaz ziemny kontaktuje się w „przeciwprądzie” 
z glikolem trójetylenowym (TEG).

Po uzyskaniu wymaganego punktu rosy 
wody gaz ziemny poprzez wymiennik ciepła 
i filtr koalescencyjny przepływa na układ 
zdawczo – pomiarowy. Zgromadzony w dol-
nej części kolumny zawodniony glikol (TEG) 
przepływa poprzez wężownicę kolumny re-
generacyjnej do odgazowywacza. Kolejnym 
krokiem jest filtracja glikolu oraz podgrzanie 
go w wymienniku ciepła. Następnie glikol 
wpływa do regeneratora, gdzie jest podgrze-
wany do temperatury około 200oC, tutaj po 
usunięciu cząsteczek wody kierowany jest do 
kolumny strippingowej. W kolumnie glikol 
dodatkowo jest regenerowany gazem strip-
pingowym. Z kolumny glikol przepływa do 
wymiennika ciepła glikol/glikol i do zbiornika 

Tomasz Szetlak

Instalacja oczyszczania gazu ziemnego zamknięta jest w czterech skidach. Fot. Tomasz Szetlak

Gazy kwaśne zatłaczane są do odwiertu Borzęcin-28. Fot. Tomasz Szetlak
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magazynowego, skąd pompą przetłaczany 
jest na górną część kolumny absorpcyjnej, 
gdzie przechodzi ten sam proces. Czynnikiem 
grzewczym, który podgrzewa płyny technolo-
giczne w modułach oczyszczania i osuszania 
gazu ziemnego jest olej Silesia Term-6, pod-
grzewany do ok. 230oC i rozprowadzany za 
pomocą pomp czynnika grzewczego wyso-
kiej i niskiej temperatury do reboilera aminy 
(DGA), zbiornika roboczego/magazynowego 
aminy, chłodnicy gazu kwaśnego oraz rege-
neratora glikolu (TEG). 

Gaz kwaśny do złoża 
Odseparowany z diglikoloaminy (DGA) 

gaz kwaśny zatłaczany jest od 1996 r. do 
zawodnionej strefy złoża gazu ziemnego Bo-
rzęcin odwiertem B-28. Skład gazu kwaśne-
go to około: 21% H2S; 77% CO2; 0,8% CH4; 
0,3% N2; i inne 0,9%. Do końca października 
2018 r. zatłoczono ponad 977 tys. kg siarko-
wodoru H2S oraz ponad 3,982 mln kg dwu-
tlenku węgla CO2. Proces zatłaczania gazu 
kwaśnego do złoża eliminuje problem emisji 
do atmosfery produktów jego spalania w po-
staci CO2, SO2, i NOx. Zatłaczanie odbywa się 
przy pomocy membramowych sprężarek gazu 
kwaśnego Fliutron oraz Burton-Corblin pod 
ciśnieniem około 5,45 MPa.

Aktualnie złoże gazu ziemnego jest eks-
ploatowane czterema odwiertami (B-4, B-21, 
B-22, B-27) z przepływem około 45 tys. nm3/
dobę. Gaz ziemny z Kopalni Borzęcin przesy-
łany jest poprzez tłocznię gazu Załęcze do 
PGNiG SA Oddział w Odolanowie oraz zasila 
miasto Żmigród.

Zatłaczanie czterema odwiertami 
W 2003 r. dla złoża gazu Borzęcina 

oprócz podstawowej koncesji wydobywczej 
uzyskano na okres 30 lat dodatkową konce-
sję na działalność: „składowanie odpadów 
płynnych w złożu Borzęcin”. Następnie po 
pozytywnych wynikach z testów chłonności 
odwiertów przystosowanych do zatłacza-
nia wybudowano instalację technologiczną 
oczyszczania/zatłaczania odpadów płynnych.

Dostarczane cysternami odpady płynne 
przetłaczane są na cztery zbiorniki magazyno-
we, gdzie po wykonaniu analizy laboratoryj-
nej poddawane są filtracji, a także procesom 
sedymentacji (koagulacja i flokulacja). Oczysz-
czanie wody odbywa się w filtrze ciśnienio-
wym (świecowy lub płytowy), gdzie po 
przejściu przez warstwę pomocy filtracyjnej 
i tkaniny filtracyjne (w przypadku filtra płyto-
wego – płyty filtracyjne) osady i zanieczysz-
czenia zostają oddzielone, a przefiltrowana 
woda trafia do zbiornika buforowego, skąd 

zatłaczana jest rurociągami do złoża. Od-
dzielone osady i zanieczyszczenia są suszone 
powietrzem technologicznym, a następnie 
zrzucane z tkanin (lub płyt) do zbiornika i prze-
kazywane do odbiorcy odpadów. W skład 
instalacji wchodzą jeszcze: zbiornik na ciecze 
specjalne, zbiornik osadów płynnych, taca 
ociekowa na zbiorniki magazynowe, zbiorniki 
na odczynniki chemiczne, zbiornik pomocy 
filtracyjnej, pompy do zatłaczania odpadów 
płynnych, pompy manipulacyjne, sprężarka 
powietrza, kotłownia technologiczna. 

Zatłaczanie odpadów płynnych do złoża 
Borzęcin odbywa się czterema przystosowa-
nymi do tego odwiertami (B-10, B-11, B-23, 
B-29). Od początku zatłaczania do paździer-
nika 2018 r. zatłoczono 67,339 tys. m3 odpa-
dów płynnych, co daje 19,2 % z maksymalnej 
ilości odpadów przewidzianej do zatłoczenia 
według koncesji.

Modernizacje
Co udało się wykonać po 2008 roku? 

Przebudowano podstawową i rezerwową 
stację transformatorową, zbiornik magazy-
nowy metanolu i zbiornik inhibitora korozji 
gazociągu gazów kwaśnych B-28 oraz sta-
nowisko rozładunku metanolu. Zabudowano 
chromatograf procesowy z modułem siarki. 
Zmodernizowano pompy do zatłaczania od-
padów płynnych. Wyremontowano rurociąg 
do zatłaczania odpadów płynnych do odwier-
tu B-29 oraz część rurociągu do zatłaczania 
odpadów płynnych do odwiertu B-10.

Śmiało można stwierdzić, iż koncepcja 
projektu i realizacja modernizacji kopalni Bo-
rzęcin była trafną decyzją. Dzięki wybudowa-
niu nowej instalacji oczyszczania gazu zosta-
ło utrzymane wydobycie gazu ziemnego (od 
2013 r. wynosi średnio około 16 mln nm3/rok). 

Po zastosowaniu nowych rozwiązań tech-
nologicznych instalacja spełnia wymagania 
związane z utrzymaniem parametrów jakości 
przesyłanego gazu ziemnego, co było trudne 
do wykonania w końcowym etapie eksploata-
cji starej instalacji. Nowa instalacja zwiększyła 
również bezpieczeństwo i warunki pracy ob-
sługujących ją pracowników, co ma bardzo 
duże znaczenie. 

Jedyna w Polsce
Dalsza eksploatacja gazu ziemnego i za-

tłaczanie gazu kwaśnego dała możliwość 
prowadzenia kolejnych badań zjawisk za-
chodzących na złożu pracownikom Instytutu 
Nafty i Gazu oraz studentom Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Wybudowana instalacja za-
tłaczania odpadów płynnych jest jedyną taką 
instalacją w Polsce. Do jednostki dostarczane 
są odpady płynne powstałe podczas eksplo-
atacji węglowodorów oraz odpady wydo-
bywcze z prac wykonywanych w odwiertach 
w Oddziale w Zielonej Górze. Należy podkre-
ślić, iż instalacja zabezpiecza jednostki Od-
działu w przypadku awarii zatłaczania wody 
złożowej na tych obiektach. W każdej chwili 
jest w stanie przyjąć, oczyścić i zatłoczyć od-
pady płynne do złoża Borzęcin. O instalacji 
i złożu Borzęcin w swoich opracowaniach pi-
sali m.in. prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek 
i prof. nzw. dr hab. inż. Jan Lubaś. Obecnie 
złoże gazu ziemnego Borzęcin jest objęte pro-
jektem SECURe, którym to opiekuje się dr inż. 
Marcin Warnecki, Kierownik Zakładu Badania 
Złóż Ropy i Gazu INiG-PIB.

Tomasz Szetlak
kierownik zmiany 

KGZ Załęcze OG Borzęcin 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Zbiorniki magazynowe na odpady płynne oraz budynek segmentu zatłaczania odpadów. Fot. Tomasz Szetlak
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W gdańskiej rafinerii Grupy LO-
TOS S.A. o blisko 20% wzrosły moż-
liwości produkcji wodoru. Dostarcza 
go wybudowana w ramach Projektu 
EFRA instalacja produkcji wodo-
ru HGU (ang. Hydrogen Generator 
Unit). Gaz ten jest niezbędny w pro-
cesach przerobu ciężkich pozostałości 
ropy naftowej na wysokomarżowe 
produkty oraz odsiarczania paliw.

– Za nami kolejny ważny etap Projektu EFRA. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jesz-
cze w tym roku rafineria w Gdańsku z tej samej 
ilości przerabianego surowca będzie mogła pro-
dukować więcej oleju napędowego oraz paliwa 
lotniczego – podsumowuje Patryk Demski, wice-
prezes Zarządu ds. Inwestycji i Innowacji Grupy 
LOTOS S.A.

Do tej pory Grupa LOTOS posiadała dwie in-
stalacje do produkcji wodoru. Rafineria w Gdań-
sku zużywa obecnie w ciągu godziny ok. 13,5 
tony wodoru. W ramach Projektu EFRA powstała 
trzecia. Jej wydajność to 2,5 tony tego gazu na 
godzinę. Nowo wybudowana instalacja pomyśl-
nie przeszła ruch testowy, tym samym potwier-
dzone zostały parametry gwarantowane przez 
głównego wykonawcę firmę KT – Kinetics Tech-
nology. Firma KT do realizacji projektu zatrudnia 
szereg podwykonawców m.in. z rynku polskiego.

Wodór niezbędny jest na instalacjach: hy-
droodsiarczania benzyny z koksowania (CNHT), 
łagodnego hydrokrakingu (MHC) i hydroodsiar-
czania olejów napędowych (HDS).

Produkcja wodoru
Sercem HGU jest wielki piec-reformer, gdzie 

w 68 rurach katalitycznych, w temperaturze 
ok. 880°C zachodzi główna reakcja reformin-
gu, w której z mieszaniny wsadu i pary wodnej 
powstaje gaz syntezowy, zawierający ok. 75% 
wodoru oraz tlenek węgla (CO), dwutlenek wę-
gla (CO2) i nieprzereagowany metan. Spaliny 
opuszczające reformer mają temperaturę blisko 
1100°C, więc rury katalityczne muszą być wyko-
nane z bardzo odpornego stopu niklowo-chro-
mowego. Gaz syntezowy po schłodzeniu zostaje 
skierowany do reaktora, w którym z CO powstaje 
CO2. Na koniec gaz wodorowy zostanie oczysz-
czony przy użyciu technologii PSA (ang. Pressure 
Swing Adsorption).

Warto dodać, że własności gazu ziemnego, 
zanim znajdzie się w rafinerii, są kontrolowane 
za pomocą chromatografu i przesyłane tele-
metrycznie. Zanim 
jednak gaz ziemny 
trafi do reformera, 
musi przejść przez 
reaktory odsiarcza-
jące, gdyż może 
zawierać (nie musi) 
niewielkie ilości or-
ganicznych związ-
ków siarki. Zostaną 
one przekształcone 
w siarkowodór, któ-
ry następnie będzie 
pochłaniany przez 
złoża tlenku cynku. 

Oczyszczony gaz ziemny, po zmieszaniu z parą 
wodną, zostaje skierowany do pre-reformera, 
w którym następuje konwersja lekkich węglo-
wodorów do metanu. Powstała mieszanina me-
tanu i wodoru z parą wodną trafi do reformera.

Projekt EFRA (Efektywna Rafinacja) to 
budowa kilku nowych instalacji rafineryjnych 
oraz rozbudowa lub modernizacja istniejących 
instalacji i obiektów, dzięki którym znacznie 
pogłębi się przerób ropy naftowej w gdańskiej 
rafinerii. W ten sposób Grupa LOTOS będzie 
mogła wytworzyć dodatkowe 900 tys. ton 
wysokomarżowych produktów (głównie ole-
ju napędowego oraz paliwa lotniczego) z tej 
samej ilości przerabianej ropy naftowej. Nomi-
nalne zdolności przerobowe rafinerii wynoszą 
ok. 10,5 mln ton.

Zakłada się, że po uruchomieniu instala-
cji Projektu EFRA rafineria stanie się bardziej 
elastyczna – będzie mogła rozszerzyć zakres 
przerabianych gatunków ropy naftowej oraz 
znacznie zredukuje produkcję ciężkiego oleju 
opałowego, równocześnie dostosowując pro-
dukcję asfaltów do bieżącego, sezonowego 
zapotrzebowania rynku. Powstanie również 
nowy produkt – koks naftowy.

Podstawowe instalacje Projektu EFRA 
realizowane są w ramach kontraktów wg 
formuły „pod klucz” przez włoską firmę KT 
SpA (Kinetics Technology). W grudniu 2018 
r. przedstawiciele LOTOS Asfalt i KT SpA 
podpisali aneks do umowy dla zakresu DCU-
,w dokumencie m.in. potwierdzono termin 
uruchomienia kluczowej instalacji (DCU) do 
31.05.2019. Całkowity budżet inwestycji po-
zostaje bez zmian.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

LOTOS uruchomił trzecią instalację 
do produkcji wodoru

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Nowoczesna stacja 4.0 
sieci LOTOS

Punkt ładowania samochodów 
elektrycznych, ekologiczne rozwiąza-
nia, odświeżony projekt wnętrza. To 
wszystko czeka na kierowców na naj-
nowocześniejszej stacji sieci LOTOS 
przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie. 
Właśnie tam koncern testuje wszyst-
kie technologiczne nowinki, począw-
szy od sklepu, przez punkty ładowa-
nia „elektryków” aż po zasilanie stacji 
z odnawialnych źródeł energii (OZE).

Jesienią LOTOS umożliwił kierowcom sa-
mochodów elektrycznych i hybrydowych swo-
bodny przejazd autostradami A1 i A2 między 
Warszawą a Trójmiastem. Na trasie tzw. Niebie-
skiego Szlaku udostępniono już 12 punktów ła-

dowania pojazdów elektrycznych. Jeden z nich 
znajduje się przy ulicy Łopuszańskiej 29 w War-
szawie, zaledwie 4 km od Lotniska Chopina. 
Stacja jest najnowocześniejszą, jaką zarządza 
spółka LOTOS Paliwa.

Ładowanie pojazdów elektrycznych to do-
piero początek. W 2021 r. stacja sieci LOTOS 
przy Łopuszańskiej stanie się jednym z dwóch 
punktów tankowania wodoru w Polsce (kolej-
ny będzie działał w Gdańsku). Oba stanowiska, 
razem z instalacją do oczyszczania i dystrybucji 
wodoru, tworzą projekt Pure H2, który w 20% 
będzie opłacany ze środków unijnych. Umowę 
na finansowanie inwestycji wartej 10 mln euro 
podpisano w grudniu podczas Szczytu Klima-
tycznego COP24 w Katowicach.

– Projektując stację chcieliśmy, by wnętrze 
stało się przytulnym miejscem do pracy i wy-
poczynku w czasie podróży. Głównym celem 
zaproponowanej zmiany wizualizacji było wy-
pracowanie spójnego konceptu wnętrza, które 
będzie atrakcyjne dla klientów – mówi Magda-
lena Dutkowska, kierownik zespołu ds. wizuali-
zacji i konceptu LOTOS Paliwa. – Marka LOTOS 
nie istnieje bez nowoczesnej rafinerii, dlatego 
w tej aranżacji nie mogło zabraknąć informacji 
o instalacjach i części produkcyjnej naszej firmy.

Efektem pracy projektantów było ujednoli-
cenie palety barw oraz charakteru mebli, wyeks-
ponowanie towaru poprzez odpowiednie jego 
oświetlenie. Podniesiono także estetykę, stan-
dard wykończenia oraz walory użytkowe sklepu 
i pozostałych pomieszczeń.

OZE na stacji
Na stacji wprowadzono nowoczesne roz-

wiązania zmniejszające obciążenie środowiska. 

Na budynku i wiacie znajdują się panele foto-
woltaiczne, które latem mogą wyprodukować 
moc chwilową na poziomie ok. 17kW. Taka 
instalacja pozwala na oszczędności w energii 
elektrycznej.

Kolejnym ekologicznym elementem są la-
tarnie hybrydowe zasilane energią słoneczną 
i wiatrową. Jeśli przez kilka dni nie ma wy-
starczającego zasilania z odnawialnych źródeł 
energii, to automatycznie przełączą się na sieć 
elektryczną. Ponadto, na stacji działa system 
odzysku deszczówki, który pozwala zmniejszyć 
zużycie wody gospodarczej na stacji.

Nowoczesny sklep
Sklep na stacji przy ul. Łopuszańskiej został 

wyposażony w tzw. System Digital Signage. 
Oprócz monitorów nad kasami, które przed-
stawiają aktualną ofertę sklepową i gastrono-
miczną, jeden z ekranów zamontowany został 
w strefie kącika kawowego.

Na stacji dostępne są także infokiosk i table-
ty, na których można przejrzeć i zamówić nagrody 
w programie premiowym Navigator, sprawdzić 
pogodę, wiadomości czy trasę dojazdu. Dla naj-
młodszych dostępny jest kącik zabaw.

Multimedialność
Na elewacji budynku zainstalowano dwa 

monitory LED o powierzchni ponad 8m2 każdy. 
Pylon i dystrybutory są multimedialne – widać 
na nich ofertę paliw i asortyment gastronomicz-
ny, w tym ofertę restauracji Subway.

Do dyspozycji kierowców jest też nowocze-
sna, dwuportalowa myjnia mogąca umyć samo-
chód w ciągu trzech minut. Z kolei rowerzyści 
mogą skorzystać z punktu samodzielnej naprawy 
rowerów, który zasilany jest energią słoneczną.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Automatyczne czyszczenie magazynowych zbiorników 
naftowych będzie bardziej przyjazne środowisku

Ograniczenie ilości emitowanych 
szkodliwych gazów w procesie auto-
matycznego czyszczenia zbiorników 
naftowych, to planowany efekt reali-
zacji projektu badawczo-rozwojowe-
go spółki Climbex S.A. specjalizują-
cej się w usługach dla przemysłu. 

Projekt dekontaminacji poszerzy port-
fel usług spółki dla branży magazynowania 
i przerobu ropy naftowej o innowacyjną tech-
nologię zmniejszającą ich wpływ na środowi-
sko naturalne. Spółka otrzymała dofinanso-
wanie NCBiR na realizację projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020 w wysokości 8,3 mln zł stanowiące 
44% kosztów całego przedsięwzięcia. Projekt 
jest realizowany we współpracy z Instytutem 
Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Ba-
dawczym z Krakowa. 

Wielkogabarytowe zbiorniki magazynowe 
ropy naftowej są okresowo poddawane proce-
som  czyszczenia. Wynika to z obowiązujących 
przepisów prawnych dotyczących przeglądów 
technicznych czy zmiany magazynowanego 
produktu. Czyszczenie zbiornika, w którym 
były przechowywane produkty naftowe, wy-
maga zachowania szczególnej ostrożności 
i zapewnienia bezpieczeństwa wykonujących 
je pracowników. Obecnie wykorzystywana 
przez Climbex technologia czyszczenia (ATC 
– Automated Tank Cleaning) jest w pełni 
zautomatyzowana i gwarantuje poza samym 
wyczyszczeniem zbiorników, odzysk z osadów 
dennych wartościowych węglowodorów na 
poziomie nawet do 95%. W wyniku przecho-
wywania produktu w zbiorniku, na jego dnie 
gromadzi się osad mogący zawierać szkodliwe 
związki, w tym kancerogenny benzen, toluen 
i ksylen oraz siarkowodór. Dotychczasowa 
technologia nie daje możliwości dekontamina-
cji zbiorników magazynowych bez wypuszcze-
nia zgromadzonych w nim gazów na zewnątrz 
zbiornika.

Celem realizowanego przez Climbex S.A. 
we współpracy z INiG - PIB z Krakowa projektu 
jest opracowanie i zweryfikowanie w warun-
kach rzeczywistych nowej, przyjaznej środo-
wisku naturalnemu technologii dekontamina-

cji wielkogabarytowych zbiorników. Znaczne 
obniżenie stężeń związków niebezpiecznych 
występujących w procesie można osiągnąć 
dzięki wypracowaniu innowacyjnego skła-
du czynników dekontaminujących i środków 
wspomagających proces rozdziału cieczy od-
padowych. – Opracowywana przez nas tech-
nologia ma szansę stać się unikatową w skali 
światowej – mówi Mariusz Iskierski, kierownik 
projektu i dyrektor operacyjny działu Gas & Oil 
w spółce Climbex S.A. Jej wprowadzenie na 
rynek zwiększy efektywność odzysku węglo-
wodorów i znacznie ograniczy emisję w proce-
sie szkodliwych substancji będących efektem 
ubocznym automatycznego czyszczenia zbior-
ników. Zwiększy się również bezpieczeństwo 
pracowników realizujących usługę – dodaje 
Mariusz Iskierski. 

Climbex S.A. będący częścią Grupy Impel 
od wielu lat specjalizuje się w automatycz-
nym czyszczeniu zbiorników i w tym obszarze 
jest liderem na rynku w Polsce. Realizacja pro-
jektu pozwoli efektywniej wykorzystać posia-
dane przez spółkę systemy ATC i wzmocni po-
zycję na rynku czyszczenia automatycznego 
zbiorników. 

– Inwestycja w projekt badawczy w ob-
szarze Industrial Services potwierdza realizację 
naszej strategii – mówi Radosław Dąbrowski, 
prezes zarządzający obszarem usług dla prze-
mysłu w Grupie Impel. Stawiamy na jakościowy 
rozwój oferowanych przez nas usług dla sekto-
ra przemysłowego. Liczymy na to, że wprowa-
dzenie na rynek innowacyjnej technologii czysz-
czenia zbiorników, spowoduje w najbliższych 
latach kilkukrotny wzrost naszych przychodów 
przy zapewnieniu wysokich marż, a pozyskane 
know-how pozwoli nam wzmocnić pozycję 
konkurencyjną. Mamy przed sobą duże per-
spektywy w tym zakresie. Obecnie w Polsce 
tylko około 37% zbiorników jest czyszczonych 
z wykorzystaniem technologii ATC – podsumo-
wuje Radosław Dąbrowski.  

Projekt będzie realizowany w ścisłej współ-
pracy z Instytutem Nafty i Gazu - Państwo-
wym Instytutem Badawczym z Krakowa. Do 
głównych zadań zespołu ekspertów ze spółki 
Climbex oraz Instytutu będą należeć m.in. 
opracowanie technologii, przeprowadzenie 
modelowych badań procesu dekontaminacji, 
opracowanie systemów poboru próbek i ga-
zów, przeprowadzenie prób technologicznych, 
opracowanie rozwiązań technicznych podawa-
nia oraz pobierania medium dekontaminują-
cego oraz zaprojektowanie i budowa nowego 
systemu mobilnego do dekontaminacji zbiorni-
ków. Zakończenie projektu jest planowane na 
drugą połowę 2021 roku. 

Impel SA

Dekontaminacja – proces polegający na 
usunięciu i dezaktywacji substancji szko-
dliwej (chemikaliów, materiałów radioak-
tywnych, czynników biologicznych), która 
zagraża życiu lub zdrowiu ludzi poprzez 
kontakt bezpośredni lub używane sprzęty.

Fot. arch. Impel SA
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Jerzy 
Zagórski

Udany odwiert na koncesji 
Turkowo w Wielkopolsce

Możliwości produkcji gazu z odwiertu 
Turkowo-2 oszacowano na około 20 milio-
nów metrów sześciennych rocznie.

Odwiert o głębokości 3155 metrów znajdu-
je się w pobliżu miejscowości Turkowo w gmi-
nie Kuślin, powiat nowotomyski, na obszarze 
koncesji łącznej Pniewy-Stęszew. Prace wiertni-
cze były prowadzone od października do grud-
nia 2018 roku. W trakcie testów produkcyjnych 
z odwiertu uzyskano przypływy gazu w wysoko-
ści 62 tys. m sześc. na dobę.

– Złoże Turkowo zlokalizowane jest 
w utworach czerwonego spągowca. To bardzo 
perspektywiczna formacja, dlatego od kilku 
lat prowadzimy w niej intensywne prace po-
szukiwawcze. Sukces najnowszego odwiertu 
potwierdza naszą strategię – powiedział Piotr 
Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Miejsce wiercenia odwiertu Turkowo-2 
wybrano na podstawie analizy wyników trój-
wymiarowego zdjęcia sejsmicznego Chraplewo 
3D. Zdjęcie zostało zrobione w 2016 r. przez 
Geofizykę Toruń z Grupy Kapitałowej PGNiG. 
Prace wiertnicze przeprowadziła spółka Exalo 
Drilling, również należąca do Grupy.

Na terenie zachodniej Polski PGNiG posia-
da 5 koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 16 koncesji 
łącznych oraz 84 koncesje eksploatacyjne. Od 
kilku lat Spółka realizuje w tym rejonie inten-
sywny program poszukiwawczy, obejmujący 
m.in. utwory czerwonego spągowca. W 2018 
roku PGNiG udokumentowało na Niżu Polskim 
ponad 5 mld m sześc. nowych zasobów gazu 
(w przeliczeniu na gaz wysokometanowy).

Trzy nowe koncesje w Norwegii
PGNiG Upstream Norway, norweska 

spółka z GK PGNiG, w ramach corocznej run-
dy licencyjnej APA 2018 (Awards in Predefi-
ned Areas) otrzymała od Ministerstwa Ropy 
Naftowej i Energii trzy nowe koncesje. Na 
dwóch z nich będzie pełnić rolę operatora.

– Inwestycje w Norwegii są fundamentem 
pod budowę niezależności energetycznej Polski. 
Trzy nowe koncesje na norweskim szelfie kon-
tynentalnym to bardzo dobra wiadomość dla 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa i szansa na duże odkrycia gazu ziemnego. 
Warto podkreślić, że przyznane koncesje opie-
rają się głównie na ciekawych i innowatorskich 
koncepcjach poszukiwawczych opracowanych 
w PGNiG, ukierunkowanych głównie na po-
szukiwania gazu ziemnego, w tym w utworach 
kenozoiku, które uzyskały uznanie wśród naj-
lepszych firm naftowych i instytucji rządowych 
odpowiedzialnych za rozwój przemysłu gazo-
wo-naftowego w Norwegii – powiedział Piotr 
Woźniak, prezes PGNiG.

PGNiG Upstream Norway będzie pełnić rolę 
operatora na koncesji PL838B z 40 proc. udzia-
łów (pozostali udziałowcy to: Aker BP 30 proc. 
i DEA 30 proc.) oraz na koncesji PL1017 z 50 
proc. udziałów (pozostałe udziały objął Equinor 
50 proc.). Trzecia otrzymana koncesja to PL1009 
z 35 proc. udziałów, na której operatorem jest 
ConocoPhillips z 65 proc. udziałów. Wszystkie 
koncesje zlokalizowane są w rejonie Morza 
Norweskiego. Na dwóch z nich zidentyfikowane 
zostały prospekty poszukiwawcze o potencjale 
gazowym.

– Norwegia jest przewidywalnym partne-
rem biznesowym. Zgodnie z ostatnimi szacun-
kami norweskich władz, jak dotąd wyproduko-
wała mniej niż połowę szacowanych zasobów 
ropy i gazu ze swojego szelfu. Jest to rynek 
perspektywiczny, na którym osiągamy dobre 
rezultaty i solidne stopy zwrotu z naszych in-
westycji. Gaz z Norwegii będzie produkowany 
przez kolejne dziesięciolecia. Działamy na tam-
tym rynku od ponad 11 lat i zamierzamy, tak jak 
już to czynią nasi zachodni sąsiedzi, od 2022 
roku sprowadzać stamtąd surowiec bezpośred-
nim gazociągiem z własnych złóż – dodał Piotr 
Woźniak.

Przyznanie PGNiG roli operatora na dwóch 
kolejnych koncesjach stanowi dowód uzna-
nia norweskich władz dla kompetencji spółki. 
W ramach koncesji PL838B oraz PL1017 PGNiG 
otrzymało dwa lata na wykonanie analiz geolo-
gicznych i geofizycznych, których celem będzie 

dokładne oszacowanie potencjału naftowego 
objętych koncesjami obszarów. Po tym okresie 
zostaną podjęte decyzje o wierceniu otworów 
poszukiwawczych lub zwolnieniu niektórych 
koncesji bez wykonywania wierceń („drill or 
drop decision”). W ramach koncesji PL1009, na 
której rolę operatora pełni ConocoPhillips, part-
nerzy są zobowiązani do wykonania odwiertu 
poszukiwawczego w terminie dwóch lat.

Grupa Kapitałowa PGNiG obecna jest 
w Norwegii poprzez spółkę zależną – PGNiG 
Upstream Norway, która posiada obecnie udzia-
ły w 24 koncesjach. Norweski Szelf Kontynental-
ny jest objęty jednym z priorytetów inwestycyj-
nych określonych w Strategii Grupy Kapitałowej 
PGNiG na lata 2017-2022.

50. dostawa skroplonego gazu 
ziemnego LNG do Polski

W najbliższą niedzielę, 27 stycznia 2019 
roku, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two sprowadzi kolejny ładunek skroplonego 
gazu ziemnego LNG do Polski. Będzie to już 
pięćdziesiąta dostawa do Terminalu LNG im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnouj-
ściu zakupiona przez PGNiG. Łączny wolumen 
sprowadzonego gazu skroplonego wyniesie 
wraz z nią ok. 5,7 mld m³ po regazyfikacji.

Statek metanowiec o nazwie Iberica Knut-
sen transportuje ok. 57 tys. ton LNG z portu 
Sabine Pass w USA. Po regazyfikacji (ogrzaniu) 
da to ok. 75 mln m³ gazu ziemnego – czyli tyle, 
ile zużywa średnio cała Polska przez cztery dni 
latem lub jeden dzień zimą.  Ładunek został za-
kupiony w ramach transakcji spotowej od hisz-
pańskiej firmy Naturgy (d. Gas Natural Fenosa).

– Pojedyncze dostawy typu spot są zada-
niem naszego biura tradingowego w Londynie. 
Nasi pracownicy wyszukują korzystne okazje na 
rynku, uzupełniając w ten sposób nasz portfel 
LNG. Skroplony gaz ziemny z roku na rok zaj-
muje w strukturze importu PGNiG coraz więcej 
miejsca. W 2018 roku jego udział przekroczył 
już 20 proc., a nasze ambicje na 2019 rok się-
gają jeszcze dalej – powiedział Maciej Woźniak, 
wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych.

W ostatnich miesiącach 2018 roku PGNiG 
podpisało cztery długoterminowe kontrakty na 
zakup LNG z USA. Dostawy od jednego z ame-
rykańskich partnerów – Cheniere Energy – roz-
poczną się już w tym roku.

Wliczając dostawę od Naturgy, PGNiG za-
kupiło do tej pory ponad 4,2 mln ton LNG, co po 
regazyfikacji odpowiada ok. 5,7 mld m³. Oprócz 
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dwóch ładunków technicznych, od czasu komer-
cyjnego otwarcia terminalu LNG w Świnoujściu 
w czerwcu 2016 roku przypłynęło do Polski 37 
ładunków z Kataru w ramach kontraktu długo-
terminowego z Qatargas, 9 dostaw spotowych 
– z Norwegii, USA i Kataru oraz pierwsza do-
stawa w ramach kontraktu średnioterminowego 
z brytyjską firmą Centrica. Metanowce z LNG 
zakupionym przez PGNiG zawijały do terminalu 
w Świnoujściu ze średnią częstotliwością dwa 
razy w miesiącu. Najintensywniejszymi pod tym 
względem miesiącami do tej pory były czerwiec 
i  grudzień 2018 roku, kiedy PGNiG sprowadzi-
ło do Świnoujścia po 3 statki z ładunkiem LNG. 
Uwzględniając najbliższą dostawę, styczeń 
2019 roku będzie również miesiącem z 3 do-
starczonymi ładunkami.

Dzięki zakupionym przez PGNiG dostawom 
terminal w Świnoujściu, którego operatorem jest 
należąca do grupy OGP Gaz-System spółka Pol-
skie LNG, ma najwyższy spośród 22 lądowych 
terminali regazyfikacyjnych w Europie poziom 
wykorzystania, wynoszący około 60 proc. mocy 
regazyfikacyjnych. Następny w kolejności jest 
terminal Zeebrugge w Belgii z wykorzystaniem 
na poziomie ok. 40 proc. W przypadku większo-
ści europejskich gazoportów średnia to 30 proc.

W większości skroplony gaz ziemny po 
regazyfikacji w terminalu LNG w postaci lotnej 
trafia do sieci polskich gazociągów, skąd docie-
ra do domów, zakładów przemysłowych, elek-
trociepłowni, wykorzystywany jest  do napędu 
autobusów, a także przeznaczony na eksport na 
rynek ukraiński. Część gazu w postaci skroplo-
nej przeładowana jest do cystern, które rozwożą 
LNG do najdalszych zakątków Polski, wszędzie 
tam, gdzie nie ma dostępu do tradycyjnej sieci 

Umiarkowane ruchy ceny ropy 
Brent w 2018 r.

Rok 2018 na rynku ropy naftowej rozpoczął 
się ceną 66,39 dolarów za baryłkę, czyli nieco 
wyżej niż wynosiła średnia cena w 2017 r. – 
61,69 dolarów. Wahania cen w ciągu 12 mie-
sięcy wynosiły 32 dolary, ale cena nie spadła 
poniżej 50 dolarów, ważnej granicy uważanej 
za próg opłacalności. Średnia cena wyniosła 
71,81 dolarów. Najwięcej za ropę Brent trzeba 
było zapłacić 3 października ub. roku, natomiast 
najniższą cenę zanotowano27 grudnia 2018 r. 
– 52,99 dolarów. Ruch cen pokazuje wykres 
(rys. 1), na którym można zaobserwować dość 
krótkotrwały wzrost cen po 174 Konferencji 
OPEC 22 czerwca i następny wzrost spowodo-
wany kolejnym etapem sankcji USA przeciwko 
Iranowi w postaci zakazu eksportu ropy ogło-
szony 5 listopada. Jeszcze jeden ruch cen na-
stąpił w grudniu – przed 175 Konferencją OPEC 
cena nieco spadła i wzrosła po komunikacie z 7 
grudnia, ale był to krótkotrwały impuls i w na-
stępnych dniach nadeszło uspokojenie i obniż-
ka. Inne czynniki wpływające na ruchy cen, to 
wojna handlowa USA-Chiny i realizacja decyzji 
o ograniczeniach wydobycia przez czołowych 

gazowej. Następnie za pomocą stacji regazyfi-
kacyjnych – działających podobnie jak terminal 
LNG, lecz w mniejszej skali – gaz przekazywany 
jest do odbiorców. LNG ze Świnoujścia dotarł 
cysternami nawet do Estonii i Bułgarii.

producentów ropy w OPEC. Początek stycznia 
2019 r. rozpoczął się powolnym wzrostem ceny 
do 60 dolarów dla ropy Brent, cena ropy WTI 
kształtowała się w przedziale 52-53 dolary.

Oczekiwania liderów przemysłu 
naftowego w 2019 r.

Autorzy zamieszczanej co roku w miesięcz-
niku „World Oil” prognozy na rok następny tym 
razem skoncentrowali się raczej na komenta-
rzach i ocenach obecnej sytuacji w różnych sek-
torach branży naftowej niż na przewidywaniu 
przyszłorocznych zmian na rynku, zwiększenia 
lub zmniejszenia liczby wierceń czy perspek-
tywach otwarcia nowych stref i regionów. 
Podsumowanie roku 2018 wypada dość opty-
mistycznie, poszukiwania i produkcja rozwijały 
się lepiej niż w 2017 r. Cena ropy utrzymywała 
się w pobliżu 70 dolarów za baryłkę, chociaż 
pod koniec grudnia spadła do 52-53 dolarów, 
co nie jest dobrym prognostykiem, bo jest to 
okres końcowych przymiarek do planów inwe-
stycyjnych. Spośród specjalistów zaproszonych 
do dyskusji przez redakcję, czterech należy do 
grona stałych komentatorów, jedynie dwóch 
jest nowych. Poza A. Kempem z W. Brytanii 
wszyscy reprezentują amerykański przemysł 
naftowy. Wiele miejsca zajmuje omówienie in-
nowacji w dziedzinie badania charakterystyki 
skał zbiornikowych, geometrii szczelinowania 
i innych nowych metodach wykorzystywanych 
w basenie permskim. Ich zastosowanie spowo-

Rys. 1
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dowało znaczny wzrost wydobycia ropy w USA. 
Rządowa Agencja Informacji Energetycznej (EIA) 
szacuje produkcję ropy w 2019 r. na 1,6 mln t/d, 
przy czym większość stanowić będzie ropa z za-
sobów niekonwencjonalnych. Przyszłość rysuje 
się najlepiej w opisie D. Valleau, który zakłada, 
że wzrost ludności świata z obecnych 7,6 mld 
do 9,7 mld do 2050 r. według prognoz demo-
graficznych ONZ przełoży się bezpośrednio na 
wzrost zapotrzebowania na energię, a ponie-
waż OZE mogą zapewnić pokrycie tylko 30% 
tych potrzeb, resztę muszą dostarczyć źródła 
tradycyjne, czyli paliwa kopalne. Nie przewiduje 
radykalnego odchodzenia od węgla kamienne-
go, a jeśli spadek nastąpi to zostanie zastąpiony 
przez gaz ziemny. Dodatkowym argumentem 
za wzrostem zużycia energii jest rozwój samo-
chodów elektrycznych, które będą ładowane 
prądem z elektrowni opalanych gazem lub 
ropą. W przeciwieństwie do kolegów nie widzi 
zagrożeń wynikających z braku wykwalifikowa-
nych kadr. Inni autorzy właśnie niedobór spe-
cjalistów uważają za najważniejszą przeszkodę 
w unowocześnieniu metod pracy i wdrożeniu 
zaawansowanych technologii. Wynika to nie 
tylko z niedostatecznej liczby studentów na 
kierunkach ścisłych, ale również z negatywnych 
opinii na temat eksploatacji ropy i gazu i prze-
mysłu naftowego, co zniechęca absolwentów 
do podejmowania pracy w tej branży. R. War-
ren zwraca uwagę na zaniedbania w polityce 
energetycznej, która powinna być priorytetem 
dla państwa. Wszyscy chcą utrzymania pozio-
mu życia, korzystania z technicznych zdobyczy 
cywilizacji, wygody, domagają się też, aby cena 
paliwa na stacji benzynowej nie rosła, a jedno-
cześnie negatywnie oceniają produkcję energii 
z surowców kopalnych. Uważa, że jest to wina 
działalności dobrze zorganizowanego, posiada-
jącego mocne wsparcie finansowe i głośnego 
lobby ekologicznego, forsującego energię sło-
neczną i wiatrową jako panaceum na wszystkie 
problemy. Postuluje konieczność prowadzenia 
szerokiej akcji edukacyjnej na rzecz wykorzysty-
wania tradycyjnych zasobów naturalnych kraju. 
Przekonanie, że w najbliższej przyszłości nie 
będziemy odchodzić od ropy i gazu reprezen-
tuje N. Meehan, który też dostrzega deficyt kadr 
przygotowanych do coraz trudniejszych zadań 
w inżynierii naftowej. Będzie to m. in. szersze 
zastosowanie wspomagania eksploatacji, za-
tłaczania, symulacji i modelowania. Trudności 
w zatrudnieniu kwalifikowanych pracowników 
częściowo wynikają z fluktuacji w poziomie 
zatrudnienia powtarzających się cyklicznie, czę-
ściowo jednak znów pojawia się hasło zmian 
klimatycznych tworzące niekorzystną atmosfe-
rę wokół przemysłu. Obiecujące perspektywy 
przyspieszenia we wdrażaniu osiągnięć tech-

nologicznych rysuje A. Schroeder. Takie wyna-
lazki jak np. drony, zdalnie sterowane instalacje 
podwodne czy promowany przez ExxonMobil 
system Upstream Digital Transformation będą 
rozwijane bardzo intensywnie i w połączeniu 
ze sztuczną inteligencją mogą dokonać przeło-
mu w zwiększeniu efektywności całego procesu 
od badań podstawowych i rozpoznania rejonu 
przez odkrycie złoża aż do uruchomienia eksplo-
atacji. Jak widać, wszystkie przytoczone wyżej 
poglądy i opinie ogniskują się na problemach 
USA nie sięgając do pozostałych części Ameryki 
Północnej. Nie ma jednak prognoz co do kształ-
towania się podaży i popytu na ropę na rynku 
globalnym w 2019 r. i wzrostu lub spadku na-
kładów na poszukiwania i zagospodarowanie 
złóż, natomiast niektóre wypowiedzi sprawiają 
wrażenie, że piszący je zupełnie nie dostrzegają 
zmian w postawie opinii publicznej, która w co-
raz większym domaga się energiczniejszego 
przeciwdziałania ocieplaniu klimatu i związa-
nych z tym zmian w wykorzystaniu zasobów 
naturalnych.

Spojrzenie na Morze Północne przedstawia 
A. Kemp, ale zajmuje się tylko sektorem brytyj-
skim, więc znów jest to opis wycinkowy. Znacz-
ną część stanowi omówienie skutków spadku 
cen w 2014 r. Następstwa w postaci spadku 
inwestycji, znacznego zmniejszenia produkcji 
ropy i gazu i obniżki efektywności są przezwy-
ciężane dopiero teraz. Skalę załamania ilustruje 
redukcja zatrudnienia z 464 tys. pracowników 
w 2008 r. do 282,7 tys. w 2018r. Trudne warun-
ki wymusiły obniżkę kosztów produkcji baryłki 
równoważnika ropy z 23,8 dolara w 2014 r. do 
11,8 dolara w 2017 r. Pozytywnym czynnikiem 
sprzyjającym zwiększeniu wydobycia jest dość 
duża liczba niezagospodarowanych złóż. Są to 
jednak przeważnie złoża niewielkie o zasobach 
od 680 tys. t do 3,4 mln t równoważnika ropy. 
Część tych złóż znajduje się w strefach wysokich 
ciśnień i wysokich temperatur lub w rejonach 
głębokowodnych i warunkiem opłacalności ich 
eksploatacji jest ulepszenie technologii. Tutaj 
może pomóc powołany niedawno Oil and Gas 
Technology Centre w Aberdeen. 

Doświadczenia z lat 2013-2015, kiedy pro-
gnozy cenowe okazały się zupełnie chybione, 
spowodowały, że analitycy unikają podawania 
przedziałów cenowych przewidywanych w na-
stępnym roku. Taką próbę przedstawił bank 
inwestycyjny APICORP (Arab Petroleum Invest-
ments Corp.) w Ad-Dammam w Arabii Saudyj-
skiej z ceną w granicach 60-70 dolarów z barył-
kę w połowie 2019 r. 

Szczelinowanie w W. Brytanii 
nadal utrudnione 

Minister energii Claire Perry odrzucił 
wniosek Cuadrilla Resources o złagodzenie 
warunków wykonywania szczelinowania hy-
draulicznego. Szef firmy Cuadrilla Francis Egan 
argumentował, że obecne bardzo rygorystyczne 
wymagania przy prowadzeniu tych prac (gór-
na granica magnitudy wstrząsów sejsmicznych 
powyżej której trzeba przerwać szczelinowanie 
wynosi 0,5) tłumią na samym początku rozwój 
poszukiwań gazu z łupków. Min. Perry określił 
obowiązujący system zabezpieczeń jako odpo-
wiedni do tych zadań i zapowiedział, że rząd nie 
ma zamiaru zmieniać swojego stanowiska.

Ukraina uruchomiła rundę 
przetargową online

Państwowa Służba Geologiczna Ukrainy 
(Dierżawna Służba Geologii i Zasobów) ogłosiła 
6 grudnia 2018 r. otwarcie nowej rundy przetar-
gowej na koncesje na poszukiwanie i wydobycie 
ropy i gazu, a od 2 stycznia br.  przetarg jest 
dostępny online. Przetarg obejmuje 10 bloków 
o łącznej powierzchni 1810 km2 w 6 rejonach 
(Połtawa, Charków, Iwano-Frankiwsk, Czer-
niowce, Ługańsk, Odessa). Jest to 9 koncesji na 
poszukiwania i eksploatację wydawanych na 20 
lat i jedna koncesja poszukiwawcza ważna 5 lat. 
Potencjalne zasoby węglowodorów na obszarze 
koncesyjnym wynoszą 86,26 mld m3 gazu i 16,3 
mln t ropy i kondensatu. Koszt przetargowego 
pakietu poszukiwawczo-eksploatacyjnego wy-
nosi 721 tys. dolarów, pakietu poszukiwawczego 
18 mln dolarów. Oferenci powinni złożyć wnioski 
w ciągu 50 dni, a ogłoszenie wyników przetargu 
nastąpi 6 marca br. Strona przetargowa jest ob-
sługiwana przez system ProZorro.Sale.

Włochy – nie będzie koncesji 
na poszukiwania

Wiceminister energii Davide Crippa zapo-
wiedział 9 stycznia br. wstrzymanie wydawania 
nowych koncesji na poszukiwania ropy i gazu 
jako część planu zmniejszania śladu węglowe-
go. Dotyczy to 36 nowych wniosków koncesyj-
nych, jak również udzielonych wcześniej 3 kon-
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cesji na Morzu Jońskim. Ministerstwo energii 
stwierdziło też, że przemysł naftowy nie ma stra-
tegicznego znaczenia dla kraju. Rządząca koali-
cja Ruchu 5 Gwiazd i Ligi chce zwiększyć rolę 
energii odnawialnej w koszyku energetycznym 
kosztem poszukiwań i wydobycia węglowodo-
rów. Celem długofalowym jest wyeliminowanie 
wykorzystania paliw kopalnych do roku 2050.

Niektórzy eksperci gospodarczy uważają, 
że Włochy posiadają jedne największych zaso-
bów ropy naftowej i gazu ziemnego w Europie, 
lecz przeszkody biurokratyczne uniemożliwiają 
ich udostępnienie. Krajowa produkcja gazu po-
krywa tylko 7,5% zapotrzebowania, produkcja 
ropy pokrywa 7,3%.

Fiasko projektu głębokowodnych 
poszukiwań w Portugalii

Pierwszy etap poszukiwań naftowych w Por-
tugalii po serii negatywnych wyników zakończył 
się w 1963 r. Badania wznowiono w 1981 r. 
i z powodu braku efektów złożowych zakończono 
w 1990 r. Ostatnie wiercenie (lądowe) wykonano 
w celu rozpoznania wysadu solnego. Dopiero 
w lipcu 2018 r. powstał projekt poszukiwań głę-
bokowodnych w basenie Luzytańskim przygoto-
wany przez firmę Galp Energia SGPS. Pierwsze 
wiercenie do głębokości 3000 m miało być wy-
konane 46 km od Algarve na wybrzeżu dystryktu 
Faro na południu kraju i rozpoczęte w sierpniu 
ub. roku. Do realizacji tego zadania Galp Energia 
zawiązała konsorcjum z włoskim ENI i w sierpniu 
ub. roku rozpoczęto przygotowania do wierceń. 
Poszukiwania głębokowodne zaczęły się szybko 
i równie szybko zakończyły. Algarve jest rejonem 
turystycznym, ponadto w pobliżu znajduje się 
park przyrodniczy Alentejo i organizacje ekolo-
giczne wspomagane przez lokalne społeczności 
domagały się rezygnacji z wierceń jako zagrażają-
cym plażom i turystyce. Sąd przychylił się do tych 
wniosków i nakazał wstrzymanie prac. Ostatecz-
nie w listopadzie ub. roku konsorcjum poinformo-
wało o zawieszeniu projektu.

Austria intensyfikuje 
poszukiwania gazu ziemnego

Koncern ÖMV zwiększa zakres badań 
geologicznych ukierunkowanych na rozpoznanie 
formacji gazonośnych zalegających na 

głębokości od 4000 do 6000 m. Prace obejmą 
obszar 600 km2 w północno-wschodniej części 
kraju. Docelowo udostępnienie nowych za-
sobów gazu ma umocnić udział krajowej pro-
dukcji w rynku gazu, który obecnie wynosi ok. 
10%. ÖMV jest większościowym udziałowcem 
holdingu Gas Connect Austria i operatorem 
węzła gazowego Baumgarten, który obsługuje 
przesył 1/3 rosyjskiego gazu sprowadzanego 
do Europy. Od wielu lat ściśle współpracuje 
z Gazpromem i jest udziałowcem projektu Nord 
Stream 2. Inwestuje również w złoża gazu w za-
chodniej Syberii.

Zamknięcie ostatniej kopalni 
węgla w Niemczech

W Bottrop w Zagłębiu Ruhry 21 grudnia ub. 
roku zamknięta została ostatnia kopalnia węgla 
kamiennego Prosper-Haniel działająca od 1863 
r. Pracę straciło 1400 górników, ale kopalnia była 
deficytowa - deficyt wynosił 1 mld euro rocznie. 
Ostatnią bryłę węgla wręczono prezydento-
wi Frankowi Steinmeierowi uczestniczącemu 
w uroczystym wygaszeniu wydobycia. Decyzję 
o zakończeniu eksploatacji węgla kamiennego 
w Niemczech podjęto w 2007 r., w kopalniach 
pracowało wtedy 33 tys. górników. Węgiel ka-
mienny zużywany w elektrowniach (ok. 30 mln 
t) oraz w hutnictwie i przemyśle chemicznym 
(ok. 15 mln t) w całości pochodzi z importu. Jed-
nocześnie Niemcy są największym producentem 
węgla brunatnego – w 2017 r. wydobycie wy-
nosiło 171,3 mln t (w Polsce 61 mln t).

Incydent Gujana-Wenezuela
Postęp poszukiwań w rejonie Gujany może 

być zakłócony przez mające długą historię spory 
terytorialne między Wenezuelą, Gujaną, Surina-
mem i Gujaną Francuską, które nasiliły się ostat-
nio po serii odkryć w obrębie bloku Stabroek. 
Wenezuelska marynarka wojenna przerwała 
22 grudnia ub. roku badania sejsmiczne wy-
konywane na zlecenie ExxonMobil przez statki 
„Ramford Tethys” i „Delta Monarch” należące 
do Petroleum Geo-Services. Kilka godzin póź-
niej jednostki wenezuelskie wycofały się z tego 
akwenu. Zarówno Gujana jak i Wenezuela 
utrzymują, że zdarzenie nastąpiło ich wodach 
terytorialnych. Departament Stanu USA określił 

postępowanie Wenezueli jako „agresywne” 
i wezwał do przestrzegania prawa między-
narodowego. Podobny incydent wydarzył się 
w 2013 r., gdy okręty wenezuelskie zatrzymały 
statek wykonujący pomiary dla Anadarko Petro-
leum Corp.

Jerzy Zagórski
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Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 

ÖMV, Reuters, World Oil.

LOTOS odnotował wysoką 
marżę rafineryjną

Aż 7,32 dolara na baryłce wyniosła 
w grudniu br. modelowa marża rafineryjna 
LOTOSU. Z kolei w IV kwartale 2018 średnią 
marżę spółki oszacowano na 8,47 dolara na 
baryłce. To najlepsze wskaźniki od 5 lat.

Do kalkulacji marży przyjęto poniższą struk-
turę uzysków, której przypisano następujące 
indeksy cenowe:

• 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA)
• 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF 

NWE)
• 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% 

Butan FOB NWE) 
• 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE)
• 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE)
• 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S 

ARA)
• 4,07 % stanowi zużycie własne rafinerii
Kalkulację marży pomniejszono o szacowa-

ny modelowy koszt zużycia gazu ziemnego na 
przerobioną modelową baryłkę ropy naftowej 
– obliczany jako iloczyn współczynnika 0,075 
oraz notowań indeksu gazu ziemnego z rynku 
dnia następnego (RDNg) na Towarowej Giełdzie 
Energii (indeks TGEgasDA) przeliczonego na 
koszt w USD za MWh (dla danych od początku 
2016 roku).

Ponieważ prezentowany model nie 
uwzględnia różnic w cenach osiąganych po-
przez sprzedaż produktów na różnych geogra-
ficznych rynkach zbytu, wielkość prezentowanej 
marży modelowej jest przybliżona, nie zaś toż-
sama z rzeczywistą wielkością marży rafineryjnej 
uzyskiwanej w rafinerii Grupy LOTOS S.A. 

5 razy w tygodniu
Spółka, jako pierwsza w Europie Środko-

wo-Wschodniej, rozpoczęła publikowanie (od 
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poniedziałku do piątku o 8 rano) dziennej mo-
delowej marży rafineryjnej (MMR), której war-
tość odzwierciedla średnią kroczącą z ostatnich 
pięciu dni. Do tej pory MMR była publikowana 
tylko raz na miesiąc.

Kolejny kontrakt na surowiec z USA
Grupa LOTOS S.A. podpisała kolejną umo-

wę terminową na dostawy amerykańskiej ropy 
naftowej w 2019 r. Surowiec będzie dostarcza-
ny drogą morską poprzez Naftoport. 

W latach 2017-2018 LOTOS sprowadził 
i przerobił kilka gatunków ropy naftowej z USA. 
Obecny kontrakt dotyczy dostaw nie mniej niż 
siedmiu ładunków jednego, wybranego gatunku 
amerykańskiej ropy naftowej. Jest efektem stale 
rozwijanego zainteresowania Grupy LOTOS ryn-
kiem rop amerykańskich, szczególnie w kontek-
ście sprzyjających warunków rynkowych.

W całym 2018 r. rafineria w Gdańsku prze-
robiła 16 gatunków ropy naftowej z Morza Pół-
nocnego, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej 
i Afryki Zachodniej, a także ropę naftową rosyjską, 
litewską wydobywaną przez LOTOS Geonafta 
oraz polskie gatunki wydobywane przez PGNiG 
i LOTOS Petrobaltic. Wszystko to jest efektem stra-
tegicznych działań ukierunkowanych na wzmoc-
nienie bezpieczeństwa Polski w sektorze energii.

Dywersyfikacja dostaw ropy ważnym 
elementem strategii

LOTOS konsekwentnie realizuje swoje za-
łożenia strategiczne w zakresie dywersyfikacji 
dostaw surowców. Po trzech kwartałach 2018 r. 
30% ropy naftowej przerabianej w gdańskiej rafi-
nerii pochodziła z kierunku innego niż wschodni.

– Działania dywersyfikacyjne są kluczowe 
dla zapewnienia ciągłości i stabilności dostaw 
ropy naftowej do rafinerii Grupy LOTOS. Dzięki 
tego typu transakcjom pozyskujemy i utrwalamy 
doświadczenia przerobowe dla surowców o zróż-
nicowanej jakości, nawiązujemy i kontynuujemy 
relacje handlowe z dostawcami ropy z kilku kon-
tynentów. To kluczowe czynniki zapewniające bez-
pieczeństwo surowcowe Grupy LOTOS. Nie bez 
znaczenia jest również zwiększanie marży przero-
bowej – podkreśla Jarosław Kawula, wiceprezes 
Zarządu ds. Produkcji i Handlu Grupy LOTOS S.A.

Projekt EFRA zwiększy elastyczność 
doboru surowca

Zdolność do przerobu szerokiej gamy ga-
tunków ropy charakteryzuje tylko najnowocze-
śniejsze zakłady, a taki właśnie posiada Grupa 
LOTOS. Po kolejnych inwestycjach gdańska ra-

fineria uzyskała większe możliwości przerobu 
różnych gatunków surowca.

– Tę elastyczność dodatkowo zwiększy reali-
zowany Projekt EFRA (skrót od efektywna rafina-
cja) o wartości ponad 2,3 mld zł, dzięki któremu 
spółka mocno ograniczy produkcję ciężkiego 
oleju opałowego, uzyskując dodatkowo ponad 
900 tys. ton wysokomarżowych produktów rocz-
nie  – mówi Patryk Demski, wiceprezes Zarządu 
ds. Inwestycji i Innowacji Grupy LOTOS S.A. – 
Jednocześnie spółka jest w trakcie analiz kolej-
nych inwestycji pozwalających na przerób wielu 
gatunków ropy naftowej oraz przygotowuje się 
do większego wykorzystania własnego surowca 
z segmentu wydobywczego z Morza Bałtyckiego 
i Morza Północnego – podsumowuje.

LOTOS to polska grupa kapitałowa, której 
działalność ma strategiczne znaczenie dla kra-
jowego i europejskiego bezpieczeństwa w sek-
torze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS 
wydobywa gaz ziemny i ropę naftową w Polsce, 
Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlo-
kalizowana w Gdańsku, jedna z najnowocze-
śniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec 
przerabiany jest głównie na wysokiej jakości pa-
liwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic.

LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, 
dogodnie zlokalizowanych przy autostradach 
i drogach ekspresowych, we wszystkich aglo-
meracjach i wielu miejscowościach na terenie 
całego kraju. LOTOS, jako sprzedawca detalicz-
ny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 
polskiego rynku. Zajmuje też pozycję drugiego 
przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to 
także czołowy producent asfaltów drogowych, 
olejów silnikowych oraz smarów do samocho-
dów, samolotów, pociągów, statków, a nawet 
pojazdów techniki wojskowej.

Dział Komunikacji Zewnętrznej
Grupa LOTOS S.A.

PKN ORLEN coraz bliżej morskiej 
farmy wiatrowej na Bałtyku

 Baltic Power, spółka z Grupy ORLEN roz-
poczyna  badania środowiskowe oraz pomia-
ry  warunków wietrzności na obszarze posia-
danej koncesji na morską farmę wiatrową na 
Bałtyku. W tym celu zawarta została umowa 
z Konsorcjum firm: MEWO S.A. oraz Insty-

tutem Morskim w Gdańsku. Celem prac jest 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach przedsięwzięcia oraz określenie 
produktywności morskiej farmy wiatrowej.

Znaczenie odnawialnych źródeł energii bę-
dzie rosło i nie możemy  przegapić tej szansy 
na zrównoważony rozwój. Dlatego w zaktu-
alizowanej strategii postawiliśmy również na 
rozwój energetyki niskoemisyjnej. Podpisanie 
umowy w zakresie badań środowiskowych i po-
miarów warunków wietrzności to kolejny krok 
w pracach przygotowawczych zmierzających 
do budowy morskiej farmy wiatrowej na Bałty-
ku – mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN 
ORLEN.

Już w maju 2018 r. PKN ORLEN powołał 
zespół specjalistów w celu przygotowania i re-
alizacji projektu na wykonanie koncepcji tech-
nicznej budowy morskich farm wiatrowych na 
Bałtyku. Łączna moc tej inwestycji może wynieść 
nawet 1200 MW. 

Przygotowania do budowy morskich farm 
wiatrowych stanowią jeden ze strategicznych 
kierunków rozwoju PKN ORLEN na najbliższe 
lata. Spółka jest już czwartym wytwórcą ener-
gii elektrycznej w Polsce,  a posiadane aktywa, 
w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku 
i Włocławku, stanowiłyby dobre źródło bilanso-
wania farm wiatrowych w przypadku niedobo-
rów mocy.

Rafinerie ORLENU przerobią 
amerykańską ropę

PKN ORLEN wzmacnia dywersyfikację 
dostaw ropy naftowej w ramach całej Grupy 
Kapitałowej. Do rafinerii ORLEN w Czechach 
i na Litwie zostanie dostarczona ropa WTI ze 
Stanów Zjednoczonych. Spółka nie wyklucza, 
że ten kierunek na stałe zagości w portfelu 
dostaw Grupy ORLEN.

– Realizujemy strategiczny cel, czyli posze-
rzanie kierunków dostaw. A dzięki temu, że do  
procesu zakupów ropy naftowej podchodzimy 
z perspektywy całej Grupy Kapitałowej jesteśmy 
w stanie wynegocjować optymalne warunki. 
Zakup WTI pozwala maksymalizować uzyski, 
a naszym wyzwaniem jest zabezpieczenie po-
trzeb klientów w regionie. Dostawy ropy lekkiej, 
jak właśnie amerykańska WTI optymalizują 
przerób, szczególnie w kierunku pożądanych 
frakcji, m.in. benzyn i diesla. W ten sposób 
wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne ca-
łego regionu – powiedział Daniel Obajtek, pre-
zes Zarządu PKN ORLEN.
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W ramach dostaw spot zarówno do czer-
skich rafinerii, jak i Możejek trafi po 80 tys. ton 
amerykańskiej ropy. Grupa ORLEN zgodnie ze 
strategią  poszukuje nowych rynków, posze-
rzając zarówno portfel dostawców, jak zwięk-
szając liczbę  gatunki ropy. Na bieżąco badane 
są możliwości zakupu i stopień komplementar-
ności różnych gatunków ropy ze technologia-
mi stosowanymi w rafineriach Grupy ORLEN. 
Podejmowane działania związane są z global-
nymi uwarunkowaniami, m.in. zwiększonym 
popytem na gotowe produkty naftowe. 

Ropa WTI (West Texas Intermediate) to 
gatunek lekkiej, słodkiej (czyli o relatywnie 
niskiej gęstości i niskiej zawartości siarki) ropy 
produkowanej na południowym zachodzie 
USA. Dzięki dobrym parametrom gęstości i za-
wartości siarki w procesie destylacji uzyskuje 
się z niej dużą ilość m.in. oleju napędowego. 
Pierwszy ładunek amerykańskiej ropy po znie-
sieniu przez ten kraj wieloletniego embarga 
na eksport tego surowca został sprowadzony 
właśnie przez PKN ORLEN jeszcze w 2017 r. 
Wtedy został on skierowany do przerobu 
w płockiej rafinerii.

W ramach polityki dywersyfikacji kierun-
ków dostaw prowadzonej przez PKN ORLEN 
30% ropy przerabianej przez koncern pochodzi 
spoza kierunku rosyjskiego. W latach 2007-
2013 udział ten wynosił ponad 90%. Grupa 
Kapitałowa ORLEN konsekwentnie poszukuje 
nowych rynków i poszerza zarówno portfel 
dostawców, jak i gatunki ropy. Rafinerie z Gru-
py ORLEN przerabiały już m.in. surowiec po-
chodzący z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, 
Wenezueli, Norwegii czy Stanów Zjednoczo-
nych. Koncern dysponuje również obowiązują-
cymi umowami terminowymi z producentami 
ze Wschodu i Zatoki Perskiej, które zabezpie-
czają dostawy do rafinerii w Polsce, Czechach 
i na Litwie.

PKN ORLEN zwiększa zakupy 
ropy z Afryki Zachodniej

W ramach realizowanej dywersyfikacji 
dostaw ropy naftowej, jeszcze w styczniu 
2019 r. do Naftoportu w Gdańsku zostanie 
dostarczone 120 tys. ton surowca z Nigerii. 
Natomiast w marcu PKN ORLEN sprowadzi 
kolejne 120 tys. ton ropy z tego kierunku.

Budujemy relacje z dostawcami na całym 
świecie i w ten sposób możemy elastycznie re-
agować na zmieniające się warunki makroeko-
nomiczne. Jako aktywny  uczestnik na rynkach 
ropy naftowej i paliw, cały czas monitorujemy 

sytuację.  Jeśli pojawiają się nowe, korzystne 
dla nas biznesowo oferty to podejmujemy szyb-
ko decyzje zakupowe. Dzięki temu zabezpiecza-
my naszym rafineriom bezpieczeństwo dostaw, 
ale zwiększamy też ich konkurencyjność. Tylko 
w ostatnim kwartale minionego roku zrealizo-
waliśmy dostawy spotowe z trzech nowych 
kierunków – Angoli, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich i Nigerii. W tym roku zamierzamy da-
lej wzmacniać dywersyfikację, czego najlepszym 
potwierdzeniem jest zwiększenie wolumenów 
spot z kierunku nigeryjskiego do Płocka, czy 
zakup ropy amerykańskiej na Litwę i do Czech – 
powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN 
ORLEN.

Nigeryjska ropa typu Bonny Light uzupełni 
realizowane przez PKN ORLEN dostawy spot. 
Jest to kolejne zakupy ropy z kierunku nigeryj-
skiego - w październiku 2018 r. PKN ORLEN 
sprowadził stamtąd blisko 130 tys. ton surowca, 
który został przerobiony rafinerii w Płocku. De-
cyzje spółki o zaopatrzeniu, każdorazowo pod-
legają analizie ekonomicznej, tak aby skutecznie 
łączyć bezpieczeństwo dostaw z elastycznością 
handlową. 

W ramach polityki dywersyfikacji kierun-
ków dostaw prowadzonej przez PKN ORLEN 
30% ropy przerabianej przez koncern pochodzi 
spoza kierunku rosyjskiego. W latach 2007-
2013 udział ten wynosił ponad 90%. Grupa 
Kapitałowa ORLEN konsekwentnie poszukuje 
nowych rynków i poszerza zarówno portfel 
dostawców, jak i gatunki ropy. Rafinerie z Gru-
py ORLEN przerabiały już m.in. surowiec po-
chodzący z Iraku, Azerbejdżanu, Kazachstanu, 
Wenezueli, Norwegii czy Stanów Zjednoczo-
nych. Koncern dysponuje również obowiązują-
cymi umowami terminowymi z producentami 
ze Wschodu i Zatoki Perskiej, które zabezpie-
czają dostawy do rafinerii w Polsce, Czechach 
i na Litwie.

Stacje Grupy ORLEN pojawią 
się na Słowacji

Rynek słowacki jest  kolejnym po pol-
skim, czeskim, niemieckim i litewskim, na 
którym pojawią się stacje Grupy ORLEN. Sieć 
na Słowacji będzie funkcjonowała pod marką 
Benzina, która na tamtejszym rynku działała 
przez kilka dekad.

Pierwsza stacja rozpocznie działanie pod 
nowym szyldem na przełomie marca i kwietnia 
br. w Malackach, nieopodal granicy słowacko-
-czeskiej. Sieć będzie rozwijana poprzez współ-

pracę franczyzową z mniejszymi operatorami 
stacji paliw lub przejęcia.  Inwestycja ma cha-
rakter długoterminowy. W pierwszym roku dzia-
łalności marki Benzina na Słowacji możliwe jest 
dojście do poziomu 10 obiektów, jednak kluczo-
wym wyznacznikiem tempa rozwoju będą przy-
jęte przez Koncern parametry biznesowe. 

Na słowacki rynek paliw wchodzimy jako 
doświadczony, międzynarodowy gracz. Już 
dziś 20 procent tamtejszej sprzedaży hurtowej 
to produkty pochodzące z rafinerii Grupy OR-
LEN. Jest to solidna baza, która pozwala nam 
na budowanie sprzedaży także w segmencie 
detalicznym. Postawiliśmy na markę Benzina, 
cieszącą się rozpoznawalnością wśród 2/3 sło-
wackich kierowców. Jako wieloletni lider rynku 
czeskiego, posiadający silne i stabilne zaplecze, 
naszym słowackim klientom możemy zaofero-
wać najwyższej jakości usługi i produkty, zgod-
ne z ich oczekiwaniami. Chcemy wykorzystać 
naszą wiedzę i doświadczenie zdobyte w kilku 
krajach by w perspektywie 2-3 lat dołączyć do 
grona znaczących graczy na słowackim rynku 
detalicznym – powiedział Daniel Obajtek, pre-
zes Zarządu PKN ORLEN.

Na rynku słowackim funkcjonuje obecnie 
ok. 900 stacji paliw, z których blisko połowa 
zarządzana jest przez 3 największych opera-
torów. Na Słowacji Koncern będzie korzystał 
przede wszystkim z własnych paliw, natomiast 
w ofercie pozapaliwowej dostępne będą zarów-
no produkty lokalne, jak i pochodzące z Polski 
i Czech. Zgodnie z założeniami słowacka cześć 
sieci Benzina ma odpowiadać standardom ofer-
ty i obsługi swojego czeskiego odpowiednika.

– Jesteśmy otwarci na przejęcia większych 
lub mniejszych sieci, zaś małym operatorom 
stacji oferujemy korzystną współpracę w opar-
ciu o franczyzę. Naturalnie nasze wejście na 
Słowację poprzedziły liczne analizy i badania 
konsumenckie, które wskazują, że oczekiwania 
i zachowania klientów na Słowacji i w Czechach 
są dość zbliżone. W ostatnich latach słowaccy 
kierowcy zdecydowanie kierują się jakością pa-
liw i są zainteresowani szerokim asortymentem 
sprzedaży dodatkowej, w tym posiłków. Mamy 
sprawdzone rozwiązania w tym zakresie w ra-
mach naszej czeskiej sieci stacji Benzina i zamie-
rzamy je zaimplementować również na rynku 
słowackim – mówi Tomasz Wiatrak, wiceprezes 
Zarządu odpowiedzialny za działalność detalicz-
ną grupy Unipetrol.

Badania przeprowadzone wśród słowac-
kich kierowców pokazują, że 69% z nich wy-
kazuje zainteresowanie korzystaniem ze stacji 
pod marką Benzina. Z 66% kierowców, którzy 
rozpoznają markę, 54% uznaje ją za sieć świad-
cząca usługi wysokiej jakości. Najważniejsze 
atrybuty Benziny według respondentów to no-
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woczesność (51% ankietowanych), dopasowa-
nie oferty do oczekiwań (40%) oraz unikalność 
oferty (26%).

Benzina wraca na Słowację po ponad 30 
latach. Marka powstała w 1953 roku, jeszcze 
w Czechosłowacji i zastąpiła pierwotne logo 
z nazwą Benzinol, stosowaną na stacjach paliw 
od 1949 roku. Marka Benzinol została przywró-
cona na Słowacji w 1985 roku. Po 1989 roku 
Benzina, w ramach prywatyzacji, trafiła w pry-
watne ręce, tymczasowo tracąc prawo do posłu-
giwania się swoją marką na rynku słowackim. 
Obecnie Benzina wraca na Słowację jako lider 
rynku czeskiego, na którym prowadzi 406 stacji 
paliw, z udziałem w sprzedaży paliw na pozio-
mie blisko 25%.

Benzina funkcjonuje w ramach Grupy Uni-
petrol, prowadząc największą sieć stacji paliw 
w Republice Czeskiej. To tradycyjna, a zarazem 
nowoczesna marka, charakteryzująca się wy-
sokiej jakości paliwami i usługami dla klien-
tów. Oprócz paliw EFECTA o właściwościach 
czyszczących, Benzina oferuje również paliwa 
premium VERVA, a także szeroki asortyment 
gastronomiczny w koncepcie STOP CAFE. Od 
października 2018 r. za paliwo na stacjach Ben-
zina można zapłacić przy dystrybutorze używa-
jąc aplikacji mobilnej Benzina Payments. Sieć 
oferuje także możliwość szybkiego ładowania  
aut elektrycznych. Z tej usługi mogą korzystać 
kierowcy zatrzymujący się na stacjach Benziny 
w Rousínovie przy autostradzie D1, Ostrava-
-Zábřeh, Pilsen-Borská pole oraz Hradec nad 
Świtawą koło powstającej autostrady D35.

Biuro Prasowe 
PKN ORLEN

Grupa PERN: pierwsze w historii 
zlecenie na Półwyspie Arabskim

Spółka Naftoserwis należąca do Grupy 
PERN, zakończyła właśnie cykl inspekcji ru-
rociągów w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich. Prace były realizowane na nowych 
odcinkach infrastruktury rurociągowej nale-
żącej do ADNOC – Abu Dhabi National Oil 
Company. To pierwszy w historii komercyj-
ny kontrakt polskiej firmy na wykonywanie 
usług diagnostycznych tłokami inteligentny-
mi w tej części świata.

Inspekcjom realizowanym przez Naftoser-
wis podlegały także rurociągi podmorskie – 
w tym liczące kilkanaście kilometrów odcinki 

łączące stały ląd z wyspami, na których działają 
platformy wiertnicze. Naftoserwis po raz pierw-
szy pracował w tak wymagających warunkach.  
Projekt ten jest zaliczany do tzw. “Top 10 ma-
rine infrastructure projects in the GCC” (ang. 
Gulf Cooperation Council consisting of Saudia 
Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, 
Bahrain, and Oman).

Sukces tego projektu potwierdził nasze 
możliwości w realizacji skomplikowanych kon-
traktów. Dodatkowym osiągnięciem jest przeła-
manie bariery wejścia na trudny rynek – Krzysz-
tof Zalewski, prezes Naftoserwisu

Zlecenie na Półwyspie Arabskim jest ko-
lejnym projektem międzynarodowym reali-
zowanym przez Grupę PERN. Wcześniej była 
prowadzona inspekcja rurociągu należącego 
do Belgian Pipeline Organisation, wchodzące-
go w skład infrastruktury NATO. Współpraca 
z tym klientem będzie kontynuowana także 
w tym roku.

Przypomnijmy, że pod koniec 2018 roku 
doszło do połączenia spółek serwisowych Gru-
py PERN czyli Naftoserwisu i CEDRiA. W reje-
strze KRS pojawił się nowy, połączony podmiot 
– Naftoserwis.

Naftoserwis zajmuje się świadczeniem 
usług serwisowych na bazach paliw oraz za-
pewnieniem ciągłej sprawności technicznej 
i eksploatacyjnej instalacji i urządzeń. Spółka 
posiada 10 zakładów serwisowych na terenie 
całego kraju. Współpracuje z największymi 
operatorami w branży paliwowej. CDRiA to 
z kolei wysoko wyspecjalizowany podmiot, któ-
ry zajmował się m.in. diagnostyką rurociągów – 
głównie ropy naftowej. Usługi wykonywane są 
przy użyciu unikalnych urządzeń diagnostycz-
nych, zaprojektowanych i skonstruowanych 
bezpośrednio w tej Spółce.

PERN zawarł umowę 
na rozbudowę TNG

Pięć nowych zbiorników na ropę 
w gdańskim TNG – o tyle powiększy się 
infrastruktura magazynowa PERN w II po-
łowie 2020 roku. Oznacza to blisko 400 tys. 
m³ nowych pojemności. Spółka zawarła 
właśnie umowę z wykonawcą projektu – 
konsorcjum: Naftoremont – Naftobudowa, 
jako liderem i firmą Agat – partnerem kon-
sorcjum.

W postępowaniu przetargowym ten wy-
konawca zaproponował najkorzystniejszą 
ofertę, której wartość sięga 327 mln zł.

Dzięki nowym zbiornikom zlokalizowanym 
u wybrzeża Morza Bałtyckiego, PERN będzie 
jeszcze sprawniej obsługiwał tankowce, które 
wpływają do Naftoportu. Planowany termin 
wykonania inwestycji to 21 miesięcy od dnia 
podpisania umowy, czyli 16 października 
2020 r.

To już kolejny projekt inwestycyjny w ob-
szarze surowcowym, który realizujemy. W tym 
momencie w naszej bazie w Gdańsku trwa 
budowa dwóch zbiorników na ropę o pojem-
ności 100 tys. m³ każdy. Planowany termin 
zakończenia inwestycji przypada na kwiecień 
2020 roku. -Igor Wasilewski, prezes PERN

Obecnie dostawy ropy do Polski stają się 
coraz bardziej zdywersyfikowane. Oznacza 
to, że zwiększa się ilość surowca, który trafia 
do nas drogą morską. W zależności od tego 
jakiego rodzaju ropa trafia do Polski, PERN 
jest przygotowany, by zapewnić jej elastyczny 
transport do rafinerii i zachować jakość trans-
portowanego surowca.

Rozbudowa infrastruktury magazynowej 
PERN w Terminalu Naftowym w Gdańsku 
to kolejny ważny projekt w obszarze nafta, 
chemia i gaz realizowany przez  Naftoremont 
– Naftobudowę – Spółkę z Grupy Kapitało-
wej Polimex Mostostal i obecnie największy 
w skali kraju. Mamy do tego odpowiednie 
kompetencje i zasoby – Krzysztof Figat, prezes 
Zarządu Polimex-Mostostal

Wyzwaniem nie są tu dla nas aspekty or-
ganizacyjne i techniczno-konstrukcyjne, lecz 
ambitnie ustalony termin realizacji. Naftore-
mont – Naftobudowa ma kilkudziesięcioletnie 
doświadczenie i wysoko specjalizowane ka-
dry w realizacji tego typu inwestycji. Jestem 
przekonany, że dzięki sprawnemu zarządzaniu 
projektem i dobrym wykorzystaniu zasobów 
w ramach synergii Grupy Kapitałowej zakoń-
czymy ten projekt z sukcesem – Mirosław 
Miśkiewicz, prezes Zarządu Naftoremont-Naf-
tobudowa.

W TNG Gdańsk funkcjonuje już 6 magazy-
nów o łącznej pojemności 375 tys. m³. Obec-
nie PERN zamierza wybudować trzy zbiorniki 
o pojemności 100 tys. m³ każdy oraz 2 zbior-
niki o pojemności 45 tys. m³ każdy.

PERN S.A. jako krajowy lider logistyki naf-
towej i strategiczna Spółka gwarantująca bez-
pieczeństwo energetyczne Polski, jest wiodą-
cym podmiotem w zakresie magazynowania 
ropy naftowej i paliw płynnych oraz transpor-
tu rurociągowego ropy naftowej i paliw.

Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to 
spółka należąca do Grupy Kapitałowej Poli-
mex Mostostal świadcząca usługi remontowe, 
modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu 
rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego,   
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gazowniczego i ochrony środowiska w Polsce 
i za granicą. Prowadzi inwestycje w formule 
generalnego wykonawcy, jak również EPC 
(pod klucz) oraz prace w branży mechanicznej, 
antykorozyjnej i izolacyjnej.

WZA zatwierdziło Wieloletni 
Plan Strategiczny PERN

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
PERN zatwierdziło Wieloletni Plan Stra-
tegiczny Spółki na lata 2018–2022, czyli 
aktualizację strategii PERN. Oznacza to, że 
stał się on obowiązującym dokumentem 
wyznaczającym kierunki rozwoju firmy na 
najbliższe lata. Realizacja strategii zakłada 
zwiększenie skali działania PERN oraz za-
pewnienie stabilnego wzrostu przychodów 
i zasobów finansowych na realizację kluczo-
wych zadań.

Aktualizacja strategii PERN była koniecz-
na, bo nasze otoczenie w ostatnich dwóch 
latach bardzo się zmieniło. Został wdrożony 
pakiet paliwowy, który okazał się ogromnym 
sukcesem  – przyczynił się do znacznego wzro-
stu legalnej konsumpcji paliw i zapotrzebowa-
nia na pojemności magazynowe. Jednocześnie 
powstał plan połączenia naszych głównych 
klientów, czyli PKN Orlen i Grupy Lotos. Do-
datkowo na rynku ropy coraz większą rolę 
odgrywa dywersyfikacja źródeł pozyskiwania 
surowca – Igor Wasilewski, prezes PERN.

Przed PERN jest szereg wyzwań związa-
nych z polityką Rządu RP dla infrastruktury 
logistycznej w sektorze naftowym. Wpływ 
na konieczność aktualizacji najważniejszego 
dokumentu w spółce miało także połączenie 
PERN i OLPP, które dokonało się na początku 
ubiegłego roku.

Wieloletni Plan Strategiczny zakłada re-
alizację ambitnego programu inwestycji. Do 
2022 roku nakłady inwestycyjne Grupy PERN 
wyniosą łącznie 2,7 mld zł. To wielkie wyzwa-
nie, ale też zobowiązanie, aby w sposób efek-
tywny i terminowy zrealizować te założenia. 
Plan inwestycyjny zakłada budowę nowych 
pojemności zbiornikowych na paliwa oraz ropę 
naftową,  a także nowych rurociągów.

Polski rynek coraz bardziej otwiera się na 
dostawy ropy z różnych kierunków. Rafinerie 
sprowadzają drogą morską gatunki surow-
ca z wielu zakątków świata. Dla zwiększenia 
sprawności obsługi i efektywności tego roz-
wiązania, PERN musi wybudować dodatko-
wy rurociąg, który pozwoli na dostarczanie 

z Gdańska do rafinerii w Płocku ropy naj-
wyższej jakości. Kolejnym zadaniem jest bu-
dowa nowych pojemności na ropę naftową. 
Już w 2019 roku ruszy rozbudowa Terminala 
Naftowego w Gdańsku. Coraz bliżej finału 
będą prace również na budowie nowych „sty-
tusięczników” (zbiorników na ropę) w Bazie 
w Gdańsku.

Jednocześnie następuje rozwój rynku pa-
liwowego. Klienci potrzebują nowych możli-
wości magazynowania paliw i jak najbardziej 
efektywnej logistyki. Stąd także w tym ob-
szarze dynamiczne działania PERN. Już dziś 
nastąpił rozruch technologiczny nowych zbior-
ników w Koluszkach, a do połowy 2019 roku 
do eksploatacji trafią dwa zbiorniki paliwowe 
w Nowej Wsi Wielkiej. Kluczowe będzie także 
wybudowanie rurociągu paliwowego z Boro-
nowa do Trzebini, który poprawi dostępność 
paliw dla Aglomeracji Śląskiej.

PERN S.A.

Blisko 215 mln euro wsparcia 
finansowego z Unii Europejskiej 
na prace budowlane Baltic Pipe

Komisja Europejska w ramach instrumen-
tu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe 
Facility – CEF) przyznała projektowi Baltic 
Pipe dofinansowanie na prace budowlane. 
Maksymalna wysokość przyznanego wspar-
cia wynosi blisko 215 mln euro. Decyzja ta 
podkreśla istotne znaczenie projektu dla bu-
dowy europejskiego rynku gazu oraz wzmoc-
nienia bezpieczeństwa dostaw w regionie.

Decyzja Komisji Europejskiej, o przyznaniu 
GAZ-SYSTEM pomocy finansowej dla projek-
tu Baltic Pipe na działanie pod nazwą: „Prace 
budowlane dla klastra infrastrukturalnego 8.3 
w ramach projektów o znaczeniu wspólno-
towym (PCI)”, została zaakceptowana przez 
państwa członkowskie UE 23 stycznia 2019 r. 
Dofinansowanie przyznano w ramach przepro-
wadzonego w 2018 r. drugiego konkursu gran-
towego CEF Energy. 

Wsparcie zostanie przeznaczone na re-
alizację prac budowlanych zarówno dla ga-
zociągu podmorskiego, łączącego systemy 
przesyłowe Polski i Danii jak i na rozbudowę 
i modernizację polskiego systemu przesyłowe-
go gazu ziemnego.

Projekt Baltic Pipe już trzykrotnie otrzymał 
wsparcie finansowe w ramach CEF – w 2015, 

2017 oraz 2018 r. Wartość przyznanego dotych-
czas dofinansowania wynosi maksymalnie 51.8 
mln euro i obejmuje takie działania jak opraco-
wanie studium wykonalności oraz prace projek-
towe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń 
administracyjnych, zarówno dla gazociągów 
podmorskich, jak i rozbudowy krajowej infra-
struktury przesyłowej w Polsce oraz w Danii. 

Łączna kwota wspólnotowego wsparcia 
dla GAZ-SYSTEM w projekcie Baltic Pipe wyno-
si ponad 243,5 mln euro. „Łącząc Europę” to 
kluczowy unijny instrument wspierania wzrostu 
gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjno-
ści, który ma na celu m.in. zwiększanie bezpie-
czeństwa energetycznego Europy.

– Osiągnęliśmy kolejny ważny etap reali-
zacji inwestycji. Wysokość dofinansowania jest 
zgodna z naszym wnioskiem. Tym samym Komi-
sja Europejska uznaje wszystkie nasze argumen-
ty wskazujące na znaczenie projektu Baltic Pipe 
dla całej Unii Europejskiej i regionu – powiedział 
Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM inwestuje 
w rozbudowę systemu przesyłowego 
na południu Polski

GAZ-SYSTEM oraz Tractebel Engineering 
S.A. zawarły umowy na opracowanie projektu 
gazociągu Oświęcim – Tworzeń oraz stacji sys-
temowej Tworzeń. Te inwestycje to część pla-
nowanego do realizacji gazociągu Skoczów – 
Komorowice – Oświęcim – Tworzeń. Efektem 
rozbudowy infrastruktury będzie zwiększenie 
stabilności systemu przesyłowego i zapewnie-
nie możliwości dostaw gazu do odbiorców.

Podpisane umowy obejmują opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń 
na budowę.

W ramach jednej z podpisanych umów po-
wstanie projekt gazociągu Oświęcim – Tworzeń 
o średnicy 700 mm wraz z systemową stacją 
redukcyjno-pomiarową w Oświęcimiu o przepu-
stowości 300 000 m3/h. Uzyskanie pozwolenia 
na budowę dla tego przedsięwzięcia jest zapla-
nowane w pierwszym kwartale 2021 roku. 

W ramach odrębnej umowy Tractebel En-
gineering S.A zaprojektuje systemową stację 
redukcyjno-pomiarową Tworzeń. Powstanie 
ona w gminie Sławków i pozwoli na połącze-
nie obecnie budowanej sieci przesyłowej w ra-
mach korytarza gazowego Północ – Południe 
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z istniejącą już infrastrukturą przesyłową GAZ-
-SYSTEM. Na stacji zostanie zaprojektowana 
śluza nadawcza tłoka dla połączenia z gazo-
ciągiem Oświęcim – Tworzeń. Projekt stacji 
ma zapewnić jej dwuetapową rozbudowę. 
W pierwszym etapie przepustowość stacji wy-
nosić będzie 200 000 m3/h, a w drugim doce-
lowo 400 000 m3/h. GAZ-SYSTEM oczekuje od 
projektanta uzyskania pozwolenia na budowę 
stacji w kwietniu 2020 r.

Podpisanie umów z  Tractebel Engineering 
S.A to kolejny z etapów realizacji planowanego 
połączenia Skoczów – Komorowice – Oświęcim 
– Tworzeń. Od grudnia 2018 roku firma MGGP 
S.A. opracowuje projekt budowalny i wykonaw-
czy tego gazociągu na odcinku Skoczów – Ko-
morowice – Oświęcim. Dla tej części inwestor 
pozyskał już decyzję o ustaleniu lokalizacji tej 
inwestycji.

Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświę-
cim – Tworzeń wraz z systemowymi stacjami 
gazowymi w Oświęcimiu i Sławkowie będą 
stanowiły istotny element systemu przesyłowe-
go zapewniając transport gazu dla odbiorców 
z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja 
inwestycji i połączenie jej z oddanym do użyt-
kowania w 2011 r. Interkonektorem Polska – 
Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywer-
syfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację 
z europejskim rynkiem energetycznym.

LWG dołącza do grona europejskich 
laboratoriów akredytowanych

Decyzją Polskiego Centrum Akredyta-
cji, Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy 
(LWG) GAZ-SYSTEM w Hołowczycach uzy-
skało akredytację laboratorium wzorcującego 
gazomierze turbinowe przy wykorzystaniu 
gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem. Jest 
to pierwsze tego typu akredytowane labora-
torium w Polsce. Tym samym LWG znalazło 
się w wąskim gronie europejskich jednostek 
akredytowanych w tym obszarze.

W lipcu 2018 r. laboratorium złożyło do 
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) wnio-
sek o przeprowadzenie procesu akredytacji. 
W pierwszym etapie obejmował on weryfikację 
i ocenę dokumentacji, a w kolejnym kroku ocenę 
na miejscu połączoną z obserwacją wykonywa-
nych przez pracowników wzorcowań w LWG. 
W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz 
oceny, PCA potwierdziło, że LWG posiada wdro-
żony i funkcjonujący system zarządzania według 
normy odniesienia PN-EN ISO 17025, a pracow-

nicy dysponują odpowiednimi kompetencjami 
do przeprowadzania wzorcowań.

Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy 
w Hołowczycach podejmuje kolejne działania, 
których celem jest poszerzenie zakresu akredytacji – 
zwiększenie zakresu pomiarowego oraz możliwości 
wzorcowania kolejnych rodzajów gazomierzy.

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jed-
nostką akredytującą upoważnioną do akredytacji 
jednostek oceniających zgodność na podstawie 
ustawy z 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny 
zgodności i nadzoru rynku. PCA posiada status 
państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane 
przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Więcej informacji na temat Polskiego Cen-
trum Akredytacji można odszukać na stronie 
https://www.pca.gov.pl/
Strona Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy:
http://www.gazsystemlaboratoria.pl/lwg/

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM 
w Zarządzie organizacji 
Gas Infrastructure Europe
Piotr Kuś, Za-
stępca dyrektora 
Pionu Rozwo-
ju Rynku Gazu 
w GAZ-SYSTEM, 
został powołany 
do Zarządu orga-
nizacji Gas Infra-
structure Europe 
(GIE) na dwuletnią 
kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2019 r.

Przedstawiciel GAZ-SYSTEM po raz pierwszy 
wszedł w skład Zarządu GIE, dzięki czemu spół-
ka będzie mieć większy wpływ na kształtowanie 
agendy i obranego kierunku działań stowarzysze-
nia w kolejnych latach. Rozpoczynająca się ka-
dencja Zarządu będzie miała kluczowe znaczenie 
w związku z planowanymi przez Komisję Euro-
pejską na lata 2019 i 2020 pracami nad nowym 
pakietem przepisów prawa UE dla rynku gazu.

Piotr Kuś został nominowany do Zarządu 
GIE wraz z pozostałymi 11 przedstawicielami 
operatorów infrastruktury gazowej w Unii Eu-
ropejskiej. Nowy skład Zarządu został wybrany 
podczas Zgromadzenia Ogólnego organizacji 
GIE w grudniu 2018 r.

Gas Infrastructure Europe (GIE) to stowa-
rzyszenie reprezentujące w Brukseli interesy 
operatorów infrastruktury gazu ziemnego. 
Organizacja zrzesza operatorów sieci przesyło-
wych gazu, operatorów podziemnych magazy-

nów gazu oraz operatorów instalacji LNG. 
Do GIE należy obecnie 68 członków z 25 

państw europejskich. GAZ-SYSTEM jest członkiem 
GIE od początku powołania organizacji w 2005 r.

Więcej informacji na temat GIE dostępnych 
jest na stronie internetowej stowarzyszenia -  
https://gie.eu/

Nowy wiceprezes zarządu 
GAZ-SYSTEM
N a d z w y c z a j n e 
Walne Zgroma-
dzenie Akcjona-
riuszy Operatora 
G a z o c i ą g ó w 
P r z e s y ł o w y c h 
GAZ-SYSTEM S.A. 
podjęło decy-
zję o powołaniu 
Krzysztofa Jac-
kowskiego do zarządu spółki. Funkcję tę pełni 
od 1 stycznia 2019 r.

Krzysztof Jackowski do grudnia 2018 r. był 
dyrektorem Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu 
do spraw Strategicznej Infrastruktury Energe-
tycznej, a od lipca 2017 r. członkiem rady nad-
zorczej GAZ-SYSTEM S.A. Był odpowiedzialny 
za nadzór właścicielski nad spółkami PSE S.A., 
GAZ-SYSTEM S.A. i PERN S.A., w tym nad stra-
tegicznymi inwestycjami tych spółek. Opraco-
wywał akty prawne dotyczące sektora energe-
tycznego oraz odpowiadał za obszar współpracy 
międzynarodowej.

W okresie swojej pracy zawodowej pra-
cował w kancelariach prawniczych. Kierował 
Wydziałem Legislacji i Ochrony Złóż w Depar-
tamencie Nadzoru Geologicznego Ministerstwa 
Środowiska. Sprawował również funkcję człon-
ka rady nadzorczej Naftoserwis sp. z o.o. 

Nowy wiceprezes GAZ-SYSTEM jest absol-
wentem Wydziału Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego. Ukończył kurs prawa 
amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykań-
skiego UW. Posiada uprawnienia adwokackie. 
Ukończył także studia podyplomowe z zakresu 
energetyki.

Krzysztof Jackowski funkcję wiceprezesa za-
rządu GAZ-SYSTEM objął 1 stycznia 2019 r. Tym 
samym zarząd spółki będzie pełnił swoje funkcje 
w trzyosobowym składzie.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.
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Kalendarium

O niepodległej 
przy opłatku

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

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

i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy: 11.01.2019 r. odbyło się uroczyste dyplomatorium na Wydziale 

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, podczas którego wręczono Honorową Szpadę  
SITPNiG najlepszemu absolwentowi wydziału oraz dyplomy wyróż-
nienia dwunastu absolwentom zajmującym kolejne miejsca w ran-
kingu na najlepszego absolwenta w 2018 roku.
16.01.2019 r. w Sali Fundacji Krakus w Krakowie odbyło się posie-
dzenie Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie połączone z noworocz-
nym spotkaniem koleżeńskim członków oddziału, podczas którego:
• przedstawiono sprawozdanie z działalności oddziału w roku 

2018,
• wręczono odznaki honorowe SITPNiG zasłużonym działaczom 

oddziału. 
24.01.2019 r. w pomieszczeniach INiG-PIB w Krakowie przy 
ul. Lubicz 25A w Krakowie odbył się wykład dr Davida Posta pt. 
„Using surface and groundwater models to conduct cumulative im-
pact assessments: the Bioregional Assessments Programme”. Na wy-
kład zaprosiła Polska sekcja WPC Young Professionals.
25.01.2019 r. odbyło się uroczyste dyplomatorium na Wydziale 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
podczas którego wręczono Honorową Szpadę SITPNiG najlepszemu 
absolwentowi wydziału oraz dyplomy wyróżnienia dwóm absolwen-
tom zajmującym kolejne miejsca w rankingu na najlepszego absol-
wenta w 2018 roku.

70 urodziny
Maria Wołejko z Oddziału w Poznaniu

Stanisław Mamczur z Oddziału w Zielonej Górze
Hanna Wysocka-Kudła z Oddziału w Warszawie II

Wojciech Kaczor z Oddziału w Sanoku
Adam Janas z Oddziału w Krośnie

Grzegorz Lange z Oddziału w Łodzi
Zdzisław Dubiel z Oddziału w Krośnie
Irena Druciak z Oddziału w Gorlicach

75 urodziny
Stanisław Radecki z Oddziału w Warszawie II

Roman Hołowacz z Oddziału w Tarnowie
Marian Dygant z Oddziału w Czechowicach

85 urodziny
Walentyna Szmurło z Oddziału w Warszawie II

90 urodziny
Józef Jaracz z Oddziału w Krośnie 

O Niepodległej przy opłatku 
19.12.2018 r. dyskutowali członkowie 
SITPNiG Oddziału Warszawa I.

W spotkaniu wziął udział sekretarz generalny 
SITPNiG Piotr Dziadzio, który przekazał aktualne 
informacje z posiedzenia Zarządu Głównego.

Referat z okazji 100 lecia odzyskania niepod-
ległości pt. „O Pierwszym Tymczasowym Rządzie 
Ludowym Polski utworzonym przez Ignacego 
Daszyńskiego w dn. 7.11.1918 r. w Lublinie” wy-

głosił prezes Oddziału 
w Warszawie I Janusz 
Kobylański.

W wydanym ma-
nifeście ogłoszono: 
równouprawnienie 
wszystkich obywateli, 
prawo wyborcze dla 
kobiet oraz wprowa-
dzono 8-godzinny 
dzień pracy.

Rząd ten 11.11.1918 r. przekazał wszystkie 
swoje kompetencje marszałkowi Józefowi Piłsud-
skiemu.

Sekretarz generalny wręczył srebrne odznaki 
honorowe najbardziej zasłużonym koleżankom 

Fot. arch. SITPNiG O/Warszawa I

i kolegom z koła w Płocku. Następnie dzielono się 
opłatkiem, życząc dużo zdrowia i pogodnych Świąt 
Bożego Narodzenia.

W. Zwoliński



1(243)/2019
styczeń

28

Muzeum w Bóbrce otrzymało pamiątkę od Kazimierza Nowaka
Obraz „Symbioza” namalowany 

w 2000 roku przez malarkę Zofię 
Bem-Gierdal, 31 grudnia 2018 został 
przekazany do Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbr-
ce. Obraz ten to prezent jaki Kazi-
mierz Nowak otrzymał od artystki, 
zmieniał on miejsce wraz ze swoim 
właścicielem. 

Obraz przedstawia KPMG Mogilno w budo-
wie: przygotowaną do eksploatacji komorę ma-
gazynową Z-2 oraz urządzenie wiertnicze wier-
cące otwór pod następne komory magazynowe. 

Obraz towarzyszył mi zarówno w PGNiG 
SA, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa, Polskiej 
Spółce Gazownictwa, EuRoPol GAZ S.A. i ostat-
nio w Sanoku. Dziś w podziękowaniu i szacunku 
za kilkudziesięcioletnią pracę w sektorze prze-

kazuję go do Muzeum w Bóbrce – powiedział 
Kazimierz Nowak. 

Obraz odebrał Ryszard Rabski – prezes Za-
rządu Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 

w Bóbrce oraz Tadeusz Kozimor – sekretarz 
Fundacji. 

Anna Folcik 
Dział Komunikacji i Public Relations

PGNiG SA Oddział w Sanoku

Wojciech Labuda 
laureatem konkursu 
na wolontariusza podczas 
6. Forum Młodzieży 
w Petersburgu

Wojciech Labuda – 
 student V roku pra-
wa na Wydziale Pra-
wa i Administracji 
Uniwersytetu War-
szawskiego, absol-
went Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie na kierunku finanse 
i rachunkowość oraz Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie (kierunek górnictwo i geologia). 
Naukowo zajmuje się przemysłem naftowo-
-gazowniczym, a szczególnie metanem z po-
kładów węgla oraz ropą i gazem z łupków. 
Zwycięzca europejskich eliminacji oraz fina-
lista światowych konkursów nt. branży naf-
towej – International Paper Contest i Petro-
Bowl Championship – organizowanych przez 
Society of Petroleum Engineers; stypendysta 
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Pasjonat genealogii i szermierki.

Zaproszenie do rejestracji 
na 6. Forum Młodzieży w Petersburgu

www.flf-russia.com/en/home-2
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ODDZIAŁ w GDAŃSKU

Uroczyste Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku

11 grudnia 2018 roku odbyło 
się uroczyste Posiedzenie Władz 
Oddziału SITPNiG w Gdańsku, 
w którym uczestniczyli – członkowie 
Zarządu Oddziału, Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego 
Oddziału oraz byli prezesi Oddziału 
w Gdańsku.

Prezes Zdzisław Nowak podsumował dzia-
łalność Oddziału za 2018 rok oraz omówił zało-
żenia do planu działania na kolejny rok. Omówił 
również bieżące sprawy organizacyjne związane 
z działalnością Kół i Oddziału – aktualizacja sta-

nu członków, płatności składek członkowskich, 
działalność Komisji Kwalifikacyjnej przy Zarzą-
dzie Oddziału powołanej do prowadzenia szko-
leń i egzaminów na uprawnienia energetyczne, 

sprawozdawczość za 2018 rok oraz sprawy 
związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji 
wg stanu na koniec 2018 roku.

Prezesi uroczyście wręczyli Złotą Odznakę 
Honorową SITPNiG Tadeuszowi Gruszczyńskie-
mu – członkowi Koła przy PSG Zakład Gazow-
niczy w Gdańsku.

W dalszej części spotkania kol. Gruszczyń-
ski przedstawił zebranym temat opracowania 
pod patronatem SITPNiG Oddział w Gdańsku – 
suplementu do wydawnictwa z 2003 roku pt. 
„Historia Gazownictwa na Pomorzu Gdańskim”, 
dotyczącego historii Latarni Gazowej w Gdań-
sku Nowym Porcie, która w 2019 roku będzie 
obchodziła jubileusz 200-lecia.

Po części oficjalnej posiedzenia odbyło się 
spotkanie świąteczno-noworoczne.

Małgorzata Celej
SITPNiG Oddział w Gdańsku

Fot. arch. SITPNiG

Uczestnicy spotkania. Fot. arch.SITPNiG

Wręczenie Złotej Odznaki kol. T.Gruszczyńskiemu. Fot. arch. SITPNiG



1(243)/2019
styczeń

30



31
1(243)/2019

styczeń

Relacja z XIX edycji Ogólnopolskiego Kongresu 
Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

W dniach 14-15 stycznia 2019 r. 
w Warszawie, w Hotelu Sofitel Vic-
toria odbyła się XIX edycja Ogól-
nopolskiego Kongresu Energetycz-
no-Ciepłowniczego POWERPOL, 
poświęcona omówieniu perspektyw 
rozwoju polskiej energetyki w odnie-
sieniu do najbliższych lat, którego 
głównym organizatorem jest Euro-
pejskie Centrum Biznesu.

Kongres objęty został patronatem ho-
norowym przez ministra Energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego, ministra Środowiska Henryka 
Kowalczyka, Ministerstwo Przedsiębiorczości 
i Technologii, Komisję ds. Energii i Skarbu Pań-
stwa, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Ma-
cieja Bando, Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Forum Odbiorców Energii 
Elektrycznej i Gazu, Fundację na rzecz Energe-
tyki Zrównoważonej, Główny Instytut Górnic-
twa, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, 
Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie, In-
stytut Ochrony Środowiska – Państwowy Insty-
tut Badawczy, Krajową Izbę Biopaliw, Krajową 
Izbę Gospodarczą, Krajowy Instytut Energetyki 
Rozproszonej, Lubuskiego Towarzystwa na 
rzecz Rozwoju Energetyki, Narodową Agencję 
Poszanowania Energii, Polską Izbę Ekologii, 
Polską Izbę Magazynowania Energii, Polską Or-
ganizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Pol-

skie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polskie 
Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie 
Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Polskie 
Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, 
Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Pol-
skie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej, Stowarzyszenie Energii Odnawial-
nej, Unię Producentów i Pracodawców Przemy-
słu Biogazowego, Związek Pracodawców Go-
spodarki Odpadami. Od strony merytorycznej 
Kongres wspierany był przez ekspertów z firmy 
PwC Polska.

Podczas Kongresu odbyło się sześć paneli 
dyskusyjnych podejmujących tematykę zmian 
w polskim sektorze energetycznym z perspek-
tywy Rządu i przedsiębiorstw, potencjału rynku 
ciepła i implikacji programu „Czyste powietrze”, 
polskiego rynku energii i gazu, innowacji w ob-
szarze wytwarzania, sieci i dystrybucji, paliw 
alternatywnych oraz elektromobilności.

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu 
Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL zo-
stała oficjalnie zainaugurowana przez Henryka 
Kowalczyka, ministra Środowiska który przed-
stawił uczestnikom najważniejsze wyzwania, 
przed jakimi obecnie stoi polski Rząd, jeżeli 
chodzi o sektor energetyczny, gazowy, ciepłow-
niczy oraz surowcowy oraz Piotra Naimskiego, 
sekretarza Stanu KPRM, pełnomocnika Rządu 
ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. 

Po oficjalnym wystąpieniu odbyła się deba-
ta inauguracyjna zatytułowana „Co się wyda-

rzy w energetyce w 2019 roku – perspektywa 
Rządu i przedsiębiorstw”. Panel poprowadzony 
został przez dr Pawła Grzejszczaka – partnera 
w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, zaś 
w dyskusji wzięli udział: Maciej Bando – prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki; Tomasz Dąbrow-
ski – podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii; 
Mateusz Aleksander Bonca – prezes Zarządu, 
Grupa LOTOS S.A.; Dorota Dębińska-Pokorska 
– partner (Leader of Energy sector in Poland), 
PwC Polska; Wojciech Drożdż – wiceprezes Za-
rządu ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator 
Sp. z o.o.; Kazimierz Kujda – prezes Zarządu, 
NFOŚiGW; Marcin Lewandowski – członek Za-
rządu, Grupa GPEC; Igor Wasilewski – prezes 
Zarządu, PERN S.A. Dyskusja rozpoczęła się od 
rozważań nad problematyką polskiej racji sta-
nu w kontekście globalnych trendów w ener-
getyce. W szczególności było to istotne z punk-
tu widzenia kształtu mixu energetycznego po 
2020 roku i udziału w nim węgla, gazu, OZE 
i energii jądrowej. Następnie zaproszeni goście 
starali się zidentyfikować główne wyzwania, 
przed jakimi staną w 2019 roku przedsiębiorcy 
oraz rząd, uwzględniając w tym kwestie cen 
energii, paliw i gazu mających niemały wpływ 
na konkurencyjność polskiej gospodarki. Ko-
lejnym, równie ciekawym tematem, jaki zo-
stał omówiony podczas dyskusji był program 
„Czyste powietrze” oraz jego wpływ na pol-
ską gospodarkę. Zastanawiano się także nad 
problematyką efektywności energetycznej dla 
samorządów i przedsiębiorstw w programach 
krajowych, NFOŚiGW i UE. Zaproszeni goście 
podjęli także temat dwóch projektów kluczo-
wych dla bezpieczeństwa Europy tj. Nord-
Stream i Baltic Pipe. W dalszej części debaty 
rozważano miejsce elektromobilności i paliw 
alternatywnych w strategiach  koncernów pa-
liwowych oraz starano się odpowiedzieć na 
pytanie, czy firmy energetyczne stają się inno-
wacyjne i jakie rozwiązania są obecnie wdra-
żane w sektorze przemysłu energochłonnego. 
Na koniec prelegenci podzielili się swoją opinią 
na temat pierwszego okresu funkcjonowania 
rynku mocy, zastanawiano się również, jak 
zapewnić akceptację społeczną dla nowego 
kształtu energetyki.

Po debacie inauguracyjnej dyskusja została 
podzielona na dwie równolegle trwające sesje. 
W ramach sesji I odbyły się panele pt.: „Poten-
cjał rynku ciepła i implikacje programu „Czyste 
powietrze” oraz „Polski rynek energii i gazu”, 
zaś w ramach sesji II dyskusje odbyły się w ra-
mach paneli: „Horyzont 2050: Innowacje w ob-
szarze wytwarzania, sieci, dystrybucji”, „Paliwo 
alternatywne – pod jakimi warunkami? Wstęp 
do gospodarki w obiegu zamkniętym”, „Priory-
tet  elektromobilność”.

Fot. arch. ECB
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I Panel w ramach sesji I pt. „Potencjał ryn-
ku ciepła i implikacje programu „Czyste powie-
trze” moderowany był przez Jana Biernackiego 
– wicedyrektora, PwC Polska, do dyskusji zaś 
zasiedli: Henryk Kowalczyk – minister Środowi-
ska; Wojciech Dąbrowski– prezes Zarządu, PGE 
Energia Ciepła S.A.; Jarosław Głowacki – pre-
zes Zarządu, PGNiG Termika S.A.; Piotr Górnik 
– prezes Zarządu, Fortum Power & Heat Polska; 
Przemysław Hofman – dyrektor Departamen-
tu Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii; Anna Jakób – 
członek Zarządu, Grupa GPEC; Artur Michalski 
– zastępca prezesa Zarządu NFOŚiGW; Jacek 
Szymczak – prezes Zarządu, Izba Gospodarcza 
Ciepłownictwo Polskie; dr inż. Krzysztof Zbo-
rowski – prezes Zarządu, Radomskie Przed-
siębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC S.A. 
W pierwszej kolejności prelegenci zostali za-
pytani o konsekwencje wprowadzenia Ustawy 
o kogeneracji oraz funkcjonowania rynku mocy 
dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. W szcze-
gólności analizowano system wsparcia dla ko-
generacji w obliczu wprowadzenia rynku mocy. 
Następnie odniesiono się do programu „Czyste 
powietrze” i możliwości pozyskania finansowa-
nia. W drugiej części panelu zastanawiano się 
nad wyborem optymalnego paliwa dla nowych 
jednostek (węgiel czy jednak gaz), zwrócono 
także uwagę na kwestie rentowności inwestycji 
w cieple oraz czy inwestycje w ciepło gwaran-
tują „godny” zwrot. Na koniec odniesiono się 
do zagadnienia odtwarzania infrastruktury cie-
płowniczej i podłączania nowych odbiorców, 
jak i również wiodących technologii substytucyj-
nych dla ciepła sieciowego.

II panel zatytułowany „Polski rynek energii 
i gazu” moderowany był przez Macieja Chło-

dzińskiego – wicedyrektora PwC Polska. W de-
bacie wzięli udział: Piotr Kasprzak – prezes Za-
rządu, Hermes Energy Group S.A.; Marek Kulesa 
– dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; 
Sławomir Sieradzki – dyrektor Pionu Rozwoju 
Rynku Gazu, GAZ-SYSTEM S.A.; Piotr Zawistow-
ski – prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii 
S.A. Zaproszeni goście na początku starali się 
nakreślić perspektywy rozwoju wydobycia gazu 
w Polsce, a także możliwości i kierunki zmian 
importu gazu do kraju. W tym kontekście za-
prezentowano uczestnikom kluczowe projekty 
inwestycyjne dla polskiego rynku gazu, zaryso-
wano także priorytety w rozbudowie sieci dys-
trybucyjnej. Następnie dyskutowano na temat 
obliga giełdowego i cen dla odbiorców prywat-
nych i przemysłu. Zastanawiano się także, jak 
rewolucja technologiczna zmieni sektor ener-

getyczny i rynek usług dla klienta oraz czy mo-
żemy mówić o pojawieniu się nowego trendu 
w segmencie klientów indywidualnych, jakim 
jest efektywność energetyczna. Prelegenci od-
nieśli się także do nowych modeli biznesowych 
opartych o usługi (czy klient stał się centralnym 
elementem modelu rynku energii) oraz perspek-
tyw zmian zużycia gazu w Polsce.

W panelu I Sesji II pt. „Horyzont 2050: In-
nowacje w obszarze wytwarzania, sieci, dystry-
bucji” odpowiedzialnym za moderację był Filip 
Opoka – radca prawny, Partner, NGL Wiater sp. 
k., zaś do debaty zasiedli: Adam Gawęda – Se-
nator RP, zastępca przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Norbert 
Grudzień – p.o. prezesa Zarządu – wiceprezes 
Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 
S.A.; Andrzej Kojro – prezes Zarządu, ENEA Ope-
rator Sp. z o.o.; Roman Masek – dyrektor Tech-
niczny, BELSE Sp. z o.o.; Andrzej J. Piotrowski 
– wiceprezes Zarządu, PGE Systemy S.A.; dr inż. 
Andrzej Wiszniewski – prezes Zarządu, Narodo-
wa Agencja Poszanowania Energii S.A.; dr Prze-
mysław Zaleski – wiceprezes Zarządu ds. Rozwo-
ju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Panel 
rozpoczął się od pytania o tradycyjne inwestycje 
w energetyce vs. inwestycje w innowacyjność – 
czy wyglądają one tak samo czy jednak inaczej. 
Stanowiło ono wstęp do dyskusji nad szeroko 
rozumianymi korzyściami z innowacyjności jako 
uzupełnienia tradycyjnego biznesu, bądź budowy 
nowej ścieżki biznesowej. Nie zabrakło również 
pytania o kluczowe wyzwania związane z inno-
wacyjnością m.in. zasoby ludzkie i pozyskiwanie 
kapitału. Na koniec zaś odniesiono się do tematu 
do polityki Rządu i odpowiedzi przedsiębiorstw 
na nowe podejście do rozwoju energetyki oraz 
koncepcji smart city, nie tylko w odniesieniu do 
elektromobilności.Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB
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Panel II pt. „Paliwo alternatywne – pod jaki-
mi warunkami? Wstęp do gospodarki w obiegu 
zamkniętym”, moderowany był przez Barbarę Ko-
szułap z Rady Programowej ECB. W roli prelegen-
tów wystąpili: Sławomir Mazurek – podsekretarz 
Stanu, Ministerstwo Środowiska; Monika Byśki-
niewicz – członek Zarządu – wiceprzewodniczą-
ca, Związek Pracodawców Gospodarki Odpada-
mi; Andrzej Kaźmierski – dyrektor Departamentu 
Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii; dr inż. 
Jan Bondaruk – zastępca dyrektora ds. Inżynierii 
Środowiska, Główny Instytut Górnictwa; Adam 
Stępień – dyrektor generalny, Krajowa Izba Bio-
paliw; Maciej Stryjecki – prezes Zarządu, Funda-
cja na Rzecz Energetyki Zrównoważonej; Leszek 
Wieciech – prezes, Polska Organizacja Przemysłu 
i Handlu Naftowego; Tomasz Wilczak – członek 
Zarządu – wiceprezes Zarządu ds. Technicznych, 
PGNiG Termika S.A. Na początku zaproszeni 
goście starali się określić, jak w obecnym stanie 
prawnym wygląda standaryzacja paliwa alterna-
tywnego wykorzystywanego w energetyce, jak 
i również obowiązujące normy regulujące jakość 
i stosowanie paliw alternatywnych. Następnie 
zastanawiano się czy i pod jakimi warunkami pa-
liwo alternatywne może być produktem. Zwróco-
no także uwagę na bariery formalne i techniczne 
stosowania paliw alternatywnych w energetyce 
oraz miejsce paliwa  alternatywnego w bilansie 
surowcowym polskiej gospodarki. W dalszej 
części dyskusji odniesiono się do uwarunkowań 
i  pespektyw rozwoju rynku paliw alternatywnych 
– gdzie i na jakich warunkach spotyka się po-
pyt z podażą oraz dlaczego równowaga na tym 
rynku jest zjawiskiem rzadkim. Nie bez znacze-
nia było także pytanie o miejsce i rolę odpadów 
w odniesieniu do rynku paliw alternatywnych.

III panel został zatytułowany „Priorytet  
elektromobilność” – w roli moderatora wystą-
pił: Filip Opoka – radca prawny, Partner, NGL 
Wiater sp. k., zaś do dyskusji zostali zaproszeni: 

Rafał Czyżewski – prezes Zarządu, GreenWay 
Polska; Wojciech Drożdż – wiceprezes Zarządu 
ds. Innowacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. 
z o.o.; Włodzimierz Ehrenhalt – wiceprezes 
Zarządu, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; 
Artur Kalicki – dyrektor Projektów Obszar Elek-
tromobilości, Magenta Grupa TAURON; Sylwia 
Koch-Kopyszko – prezes Zarządu, Polskie Sto-
warzyszenie Elektromobilności, Unia Producen-
tów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego; 
Krzysztof Kochanowski – prezes, Polska Izba 
Magazynowania Energii; Arnold Rabiega – pre-
zes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Roz-
proszonej; dr Grzegorz Tchorek – Uniwersytet 
Warszawski; Maciej Tomaszewski – dyrektor 
ds. Rozwoju Biznesu, Ekoenergetyka – Polska 
Sp. z o.o. Uczestnicy debaty w pierwszej ko-
lejności zastanawiali się, czy nowe technologie 
magazynowania energii stanowią brakujący 
element w zapewnieniu stabilnego zasilania 
systemu z OZE. Pytanie stanowiło wstęp do 
rozmowy na temat efektywności energetycznej 
w ogóle, a także strategii rozwoju infrastruktury 
ładowania z perspektywy aktualnych regulacji 
prawnych. Odniesiono się także do perspektyw 
rozwoju na polskim rynku dwóch rodzajów pa-
liw alternatywnych, jakimi są wodór i gaz. Na 
koniec zastanawiano się, jak przyspieszyć roz-
wój elektromobilności w Polsce.

W drugim dniu Kongresu odbyła się wy-
cieczka techniczna do Elektrociepłowni Siekier-
ki – największej polskiej elektrociepłowni oraz 
drugiej co do wielkości w Europie. Podczas 
wycieczki technicznej uczestnicy mogli zobaczyć 
najważniejsze elementy procesu produkcyjnego 
ciepła i energii elektrycznej w procesie wysoko-
sprawnej kogeneracji, a także centra dowodze-
nia elektrociepłowni i akumulatora ciepła.

XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu PO-
WERPOL była wspierana przez liczne grono firm 
partnerskich oraz partnerów medialnych, które 

angażowały się w przygotowania wspomniane-
go przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Bizne-
su główny organizator Kongresu pragnie szcze-
gólnie podziękować Partnerowi Strategicznemu 
firmie TAURON Polska Energia S.A., Partnerowi 
Merytorycznemu firmie PwC Polska, Partnerowi 
Technologicznemu oraz Gospodarzowi II dnia 
Kongresu firmie PGNiG Termika S.A., Partnerom: 
Belse Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., 
ENEA S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. 
z o.o., Grupa GPEC, Hermes Energy Group S.A., 
PERN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A., Radomskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej „RADPEC” S.A., Towarowa Giełda 
Energii S.A., podziękowania należą się także 
Sponsorowi: Innsoft Sp. z o.o.

Europejskie Centrum Biznesu dziękuje rów-
nież Patronom Medialnym: portalowi BiznesA-
lert.pl; Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.
PL; Magazynowi „Nowa Energia”; Wydawnic-
twu Inżynieria, właścicielowi Portalu inzynieria.
com; Magazynowi „Energetyka Cieplna i Zawo-
dowa”; czasopismu „Polski Przemysł”; czasopi-
smu „Smart Grids Polska”; Portalowi Wysokie-
napiecie.pl; Magazynowi „Rynek Inwestycji”, 
„Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym”; 
Portalowi Nuclear.pl; Portalowi Teraz-Srodowi-
sko.pl; Portalowi elektroinzynieria.pl; Portalowi 
Energetykon.pl; Magazynowi Energetyka Wod-
na; Portalowi środowisko.pl; Magazynowi ESCO 
w Polsce; Portalowi energetykacieplna.pl; Maga-
zynowi „Biomasa”; Magazynowi „Nowoczesne 
Technologie w Przemyśle”; Portalowi Investing.
com; Portalowi CEO.com.pl; Portalowi Euractiv; 
Portalowi Warsaw Press; Warsaw Business Jour-
nal; Magazynowi Law Business Quality; Maga-
zynowi Świat Elit.

Tomasz Sieduszewski
Dyrektor Biura Zarządu

Europejskie Centrum Biznesu

Fot. arch. ECB
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Salon Wystaw

Salon Wystaw Oddziału w Zielo-
nej Górze to miejsce wyjątkowe. Spo-
tykają się tu przedstawiciele świata 
kultury i sztuki, pasjonaci, hobbyści 
oraz pracownicy firmy obdarzeni 
niezwykłymi zdolnościami. 

Kwiaty Polne – maki i kąkole
24 lipca miał miejsce wernisaż prac ma-

larskich Katarzyny Żok i fotografii Haliny 
Ratyńskiej. Katarzyna Żok, absolwentka Wy-
działu Artystycznego Uniwersytetu Zielono-
górskiego prezentowała swoje prace malar-
skie, z kolei dr hab. Halina Ratyńska, profesor 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Byd-
goszczy zachwyciła nas fotograficznym ka-
drem polnych kwiatów, sielskich łanów zbóż. 
Uczestnicy mieli okazję posłuchać wykładu 
pani Haliny „Zanim zginą maki i kąkole...” na 
temat zagrożonych roślin polnych. Prace ma-
larskie Katarzyny Żok oraz fotografie Haliny 
Ratyńskiej prezentowane były także w Cen-
trum Nauki Keplera – Centrum Przyrodniczym 
w Zielonej Górze.

Winny Gród w malarstwie
W wakacje w Salonie zagościła kolorowa 

wystawa prac Sylwii Gromackiej-Staśko. Ma-
larka uprawia „malarstwo naiwne” na płót-
nie w technice akrylowej i olejnej, zajmuje się 
również zdobieniem szkła użytkowego i ozdob-
nego. Przez 7 lat pobierała nauki w pracowni 
ART w Madrycie. Tam też tworząc wielobarwne 
kompozycje kształtowała swoje umiejętności 

artystyczne w dziedzinie zdobnictwa. Prace Syl-
wii Gromackiej-Staśko znajdują się w zbiorach 
prywatnych oraz instytucjach kulturalnych. Jej 
twórczość obejmuje bogaty zbiór winobranio-
wych scenek rodzajowych, które są wyjątkową 
scenografią święta wina w Zielonej Górze. Wer-
nisaż kolorowych obrazów artystki odbył się 23 
sierpnia.

Kolorowe ptaki egzotyczne
Wystawa Kanarków i Ptaków Egzotycz-

nych odbyła się w dniach 25-26 sierpnia. Była 
to już VIII edycja tego wydarzenia. Uwagę 
zwiedzających zwracały m. in. papużki faliste, 
świergotki seledynowe i wiele innych nietypo-
wych okazów. Oprócz prawdziwych, żywych 
i rozświergotanych egzotycznych ptaków, 
na najmłodszych czekały także inne atrakcje. 
Można było pokolorować obrazki przedstawia-
jące najróżniejsze rodzaje kanarków i papug, 
a dodatkową niespodzianką były drobne gadże-
ty PGNiG przygotowane przez Dział Komunika-

cji i PR. Wystawę zorganizował Polski Związek 
Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych 
oddział w Zielonej Górze.

Maki i kąkole towarzyszyły letnim miesiącom w salonie wystaw

Prace Sylwii Gromackiej-Staśko są ozdobą święta winobrania w Zielonej Górze Ptaki egzotyczne od lat cieszą oko zielonogórzan

Podczas wystawy dzieci malowały ptaki
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Podsumowaliśmy projekt 
„Uczymy się z Gazusiem!”

Podczas zajęć z naszą firmową maskotką – 
organizowanych od kwietnia do września 2018 r. 
– dzieci z Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze 
miały okazję wziąć udział w spotkaniach z przed-
stawicielami ciekawych profesji, wśród nich także 
z górnikami naftowymi. W trakcie warsztatów 
artystycznych tworzyły prace, na których 
przedstawiły marzenia związane z przyszłym za-
wodem. Projekt „Uczymy się z Gazusiem” zgło-
szono do konkursu „Biznes Wrażliwy Społecznie”. 

Przy okazji podsumowania projektu 3 
października w Salonie Wystaw odbył się fi-
nał akcji „Bądź aktywny! Ruszaj się z nami, 

przedszkolakami”. Początkowo dzieci z MP nr 
34 miały tańczyć i ćwiczyć przed siedzibą Od-
działu, jednak kapryśna pogoda zmusiła nas 
do aktywności wewnątrz budynku... Na szczę-
ście nie przeszkodziło to  w sprawnej i efektow-
nej realizacji wydarzenia. Cieszymy się, że byli 
z nami dyrektorzy Krzysztof Krupiński i Marek 
Dobryniewski, rodzice i przedstawiciele mediów 
(m. in. TVP3 Gorzów Wlkp., TVZG, Radia Za-
chód i Gazety Lubuskiej). 

Otwarte Działania Twórcze 
– Czechy 

Wyjątkową wystawę, której autorami były 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej 
Górze, otworzyli: dyrektor Ekonomiczno-Finan-

sowy Oddziału Marek Dobryniewski, dyrektor 
ZSS nr 1 Agnieszka Jędruch oraz inicjatorka 
projektu Małgorzata Gattner. Jednakże, w dniu 
otwarcia wystawy - 17 października - najważ-
niejsi byli twórcy wielkich, kolorowych i pięk-
nych prac, które zawisły na ścianach Salonu 
Wystaw. W trakcie trzech  warsztatów arty-
stycznych uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
nr 1 w Zielonej Górze zrealizowali wyznaczone 
zadania plastyczne. Tym razem zainspirował ich 
do pracy Czech Emil Filla, wybitny malarz i rzeź-
biarz okresu międzywojennego. Bodźcem do 
tworzenia były też przepiękne miejsca w Pradze  
oraz mądrość płynąca z czeskich bajek i przypo-
wieści. Na zajęciach wykorzystano metody arte-
terapii, pedagogiki zabawy, elementy prostych 
tańców integracyjnych. 

Tam, gdzie anioły mówią dzień dobry
13 grudnia odbył się wernisaż wystawy ma-

larstwa zielonogórzanki Liliany Lilu Batory „Gdzie 
Anioły mówią Dzień Dobry”. Magiczne posta-
cie Aniołów niosą przesłanie dobra, wzajemnego 
zrozumienia i wsparcia. „I zawsze anioły... ich dzień 
dobry, to nie tylko przypadkowe spotkanie, to cią-
głe trwanie, to ciągła gotowość. Czasem pochwa-
ła, czasem upomnienie, zawsze miłość...” – mówiła 
autorka wystawy. Obrazy artystki zwracają uwagę 
niezwykłymi kolorami, które hipnotyzują… 

Jolanta Pietras, Michał Burkowski
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Fot. Jolanta Pietras, Michał Burkowski

„Uczymy się z Gazusiem!” – finał projektu połączony był z akcją dotyczącą aktywności fizycznej

Otwarte Działania Twórcze – w tym roku młodzież poznawała Czechy Bohaterowie czeskich bajek oczami uczniów ZSS

Barwne anioły zagościły u nas na przełomie roku, wprowadzając harmonię i kolor






