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Szanowni Czytelnicy
W niniejszym wprowadzeniu do lutowego 

wydania „Wiadomości...” zwracam uwagę na-
szym Czytelnikom na tegoroczny postęp prac 
związanych z poszukiwaniem węglowodorów 
z formacji łupkowych, czyli temat, któremu kibi-
cujemy od początku jego pojawienia się. 

Niestety z miesiąca na miesiąc sytuacja się 
pogarsza. Jak informuje MŚ w styczniu tego 
roku kolejny raz zmniejszyła się liczba koncesji 
na 51, które są w posiadaniu zarówno spółek 
z udziałem Skarbu Państwa, jak też podmiotów 
z kapitałem zagranicznym.

Niedawno szerokim echem obiła się infor-
macja, że to Chevron, jako kolejny duży koncern 
po Exxon Mobil, Total i Marathon Oil rezygnuje 
z poszukiwań gazu ziemnego z formacji łupko-
wych w Polsce. Swoją decyzję umotywował tym, 
że perspektywy poszukiwań i eksploatacji pol-
skich złóż są mało konkurencyjne w stosunku do 
innych inwestycji tej firmy. Czy jest to rzeczywisty 
powód, czy może sytuacja finansowa koncernu 
– można tylko spekulować, chociaż zyski Chevro-
nu w czwartym kwartale ubiegłego roku spadły 
o prawie 30 procent w stosunku do analogiczne-
go okresu 2013 roku. To niewątpliwie spowodo-
wane było spadkiem cen ropy naftowej. Na placu 
boju pozostaje ConocoPhillips – ostatnia wielka 
firma naftowa, która wciąż posiada 3 koncesje 
poszukiwawcze za gazem łupkowym, która rów-
nież – jak wynika z nieoficjalnych informacji – po-
szukuje inwestora dla swoich projektów.

Obecnie jedynie Orlen Upstream (posiada 8 
koncesji poszukiwawczych), realizuje kolejny od-
wiert Pęclin – OU1 na swojej koncesji Wołomin. 
Realizacja tego otworu, którego celem jest gaz 
ziemny z formacji łupkowych rozpoczęła się pod 
koniec zeszłego roku, o czym informowaliśmy już 
w poprzednim wydaniu ”Wiadomości...”. Jest to 
ich już 12 otwór, którego celem jest rozpoznanie 
zasobów błękitnego paliwa z formacji łupkowych. 

Nadal najwięcej koncesji posiada PGNiG SA, 
(11 bloków). Jak wynika z oficjalnych komuni-
katów spółki, planuje ona realizację kolejnych 

kilku otworów wraz z zabiegami szczelinowania 
hydraulicznego (obecnie realizowany jest otwór 
Majdan Sopocki-1, na lubelskiej koncesji Toma-
szów Lubelski). Po zakończeniu wiercenia tych 
otworów i przeprowadzeniu szczegółowej ana-
lizy potencjału węglowodorowego – możliwe, 
że uda się uzyskać informacje, czy i ewentualnie 
kiedy będzie możliwa eksploatacja węglowodo-
rów niekonwencjonalnych. Dla przypomnienia 
PGNiG skupia się w tych pracach na obszarze 
tzw. basenu pomorskiego, gdzie wstępnie 
określono, że istnieje największy potencjał do 
występowania złóż węglowodorów niekon-
wencjonalnych. Czy tak będzie i kiedy się o tym 
dowiemy, trudno powiedzieć, ale wydaje się, 
że najbliższe lata dadzą nam definitywne wyja-
śnienie tego problemu, oczywiście na poziomie 
stanu wiedzy, jaki posiadamy. 

Na świecie nadal w czołówce prac związa-
nych z poszukiwaniem i eksploatacją złóż nie-
konwencjonalnych są Stany Zjednoczone, ale po 
piętach depczą im Chińczycy, których ekspansja 
zarówno w Chinach, jak i za granicami budzi 
podziw. Jak podają media tylko w zeszłym roku 
chińskie firmy odwierciły na terenie Państwa 
Środka – 200 otworów, co jest podyktowane 
koniecznością zwiększenia udziału gazu w bi-
lansie energetycznym, który jest obecnie zdo-
minowany przez węgiel i tym samym pilną po-
trzebą uwolnienia największych aglomeracji od 
ogromnego zanieczyszczenia. Jednak na prze-
szkodzie do tego celu stoi brak technologii wy-
dobycia gazu z formacji łupkowych, czyli wręcz 
taki sam problem, jaki my mamy w Polsce. Chiny 
poszukują, jak się można zorientować, nowych 
technologii tzw. szczelinowania bez użycia 
wody, co niewątpliwie i z naszej perspektywy 
byłoby interesujące. Patrzmy zatem, w jaki spo-
sób i czy w ogóle, i w jakiej perspektywie czasu 
uda się im to osiagnąć.
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Marcin Rzepka Łukasz Kut

Badania zaczynów uszczelniających 
ograniczających występowanie 
zaników w warstwy chłonne podczas 
cementowania rur okładzinowych

Studies of cement slurries 
limiting the occurrence 
of leakage in loss zones during 
the casing cementing

Abstract
The article presents a cement slurry com-

positions applicable in industrial environment, 
with various amounts of lost circulation ma-
terials (LCM), which prevent leakage in loss 
zones (such as nutshells, various granulations 
carbonate LCM, cellophane flakes, glass fibers, 
polypropylene fibers, et al.). The compositions 
of these slurries can be used in the boreholes, 
where it is required to prevent potential  escape 
of slurry in the loss zones.

Streszczenie
W artykule przedstawiono, na podsta-

wie badań laboratoryjnych, ramowe składy 
zaczynów cementowych proponowane do 
zastosowania w warunkach przemysłowych 
z różnymi ilościami blokatorów ograniczających 
ucieczki zaczynu w warstwy chłonne (takimi 
jak: łupinki orzechów, blokatory węglanowe 
o różnej granulacji, płatki celofanowe, włókno 
szklane, włókno polipropylenowe i in.). Składy 
tych zaczynów mogą być użyte w otworach, 
w których wymagane jest zapobieganie 
ewentualnym ucieczkom zaczynu w warstwy 
chłonne. 

Wprowadzenie
Zjawisko ucieczki płuczki lub zaczynu ce-

mentowego w warstwy chłonne w trakcie ce-
mentowania rur może stanowić bardzo poważ-

ne zagrożenie podczas wykonywania zabiegów 
uszczelniania rur okładzinowych. Przyczyny wy-
stępowania chłonności skał mogą być naturalne 
(związane z ich właściwościami oraz budową 
geologiczną rejonu wierceń) lub też techniczne 
(związane z przebiegiem procesu wiercenia). Do 
naturalnych przyczyn chłonności skał zalicza-
my: dużą porowatość i przepuszczalność, małą 
zwięzłość, występowanie kawern, szczelin bądź 
spękań. Do skał odznaczających się powięk-
szoną chłonnością należą głównie piaskowce 
o małym zróżnicowaniu wielkości ziaren (wsku-
tek tego silnie porowate i przepuszczalne), skały 
spękane oraz skały o dużym stopniu skawerno-
wania. Do przyczyn technicznych powodują-
cych powiększenie chłonności można zaliczyć: 
zmiany ciśnienia w otworze powstałe podczas 
wyciągania przewodu wiertniczego, gwałtowne 
zwiększenie ciśnienia w otworze powodujące 
rozwarstwienie skał, a także zastosowanie nie-
prawidłowo dobranej płuczki wiertniczej (np. 
o zbyt dużej gęstości i lepkości). Wszystkie te 
czynniki mogą powodować ucieczki płuczki 
i niestabilność ściany otworu, co w znaczny 
sposób utrudnia dalsze wiercenie otworu oraz 
późniejsze cementowanie rur okładzinowych.

W celu zapobiegania ucieczkom zaczynu 
w warstwy chłonne podczas zabiegu cemen-
towania dobiera się odpowiednie materiały 
uszczelniające i dodaje je do zaczynu cemen-
towego. Rodzaj materiałów stosowanych do 
cementu jest zbliżony do tych, jakie stosuje się 
do likwidacji ucieczek płuczki [2, 3, 5, 6]. Mogą 
to być np. łupiny orzeszków o różnym stopniu 
uziarnienia. Ostatnio często wykorzystywany 
jest celofan o rozmiarach 9,5 – 19 mm (w ilości 
od 2,3 – 36 kg na tonę cementu) a także różne-
go rodzaju włókna szklane (w ilości od 2,3 – 4,5 
kg na tonę cementu).

Badania laboratoryjne
Badania nad ograniczaniem zaników zaczy-

nów cementowych w formacje skalne zostały 
przeprowadzone na specjalnie skonstruowa-
nym stanowisku badawczym składającym się 
z przezroczystej rurki ciśnieniowej o średnicy 
wewnętrznej 50 mm i długości 30 cm zatykanej 
dwoma korkami uszczelniającymi i zamocowa-
nej na statywie. W korku dolnym znajduje się 
zawór spustowy, a w kroku górnym przyłącze, 
za pomocą którego doprowadzany jest do rurki 
gaz z butli. Kolumnę pomiarową wypełniano 
(do wysokości 12 cm od spodu) ziarnami piasku 
lub żwiru skalnego o określonej granulacji, two-
rząc symulowany porowaty model złoża [1, 3]. 
Do tego celu materiał skalny przesiewano przez 
specjalne sita wibracyjne o odpowiednich roz-
miarach. Badania laboratoryjne przeprowadzo-
no dla czterech modeli złoża o różnej granulacji 
i różnej wielkości porów: model złoża I to frakcja 
0,5 – 1 mm (fot. 1) model złoża nr II to frakcja 
1 - 2 mm (fot. 2), model złoża nr III to frakcja 2 
– 5 mm (fot. 3) oraz model złoża nr IV to frakcja 
5 - 20 mm (fot. 4). Dla najdrobniejszej frakcji, 
tj. modelu złoża nr I (0,5 – 1 mm) praktycznie 
nie obserwowano inwazji czy też filtracji (nawet 
dla zaczynu niezawierającego znacznych ilości 
blokatorów), dlatego też wykonano na nim 
tylko kilka badań wstępnych. Badania zasadni-
cze prowadzono na modelach złoża o większej 
granulacji (tj. od nr II do nr IV).

Wyselekcjonowany model złoża „zalewa-
no” następnie zaczynem cementowym z do-
datkami blokatorów (wysokość słupa zaczynu 

Rys. 1 Stanowisko pomiarowe [1]
*) OPZC – Obniżenie się poziomu zaczynu cementowego 

w stosunku do położenia początkowego, IZC – inwazja 
zaczynu cementowego w model złoża
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wynosiła również 12 cm). Pozostałą część rur-
ki zostawiano pustą. Następnie przykładano 
ciśnienie z butli z azotem o wartości 0,7 MPa. 
Efektywność blokowania przez dany materiał 
doszczelniający oznaczano na podstawie inwa-
zji zaczynu cementowego w model złoża oraz 
obniżeniu się poziomu zaczynu cementowego 
w stosunku do położenia początkowego, a tak-
że na podstawie ilości wypływającego filtratu 
z zaczynu przez dolny zawór spustowy po czasie 
30 minut pod ciśnieniem 0,7 MPa (rys. 1).

Na rys. 2 zamieszczono wygląd zaczynu 
cementowego zawierającego różnego rodzaju 
blokatory (strzałkami zaznaczono ułożenie po-
szczególnych blokatorów).

Po wykonaniu szeregu badań na stanowi-
sku pomiarowym widocznym na rys. 1 możliwe 
było wytypowanie optymalnych receptur zaczy-
nów cementowych.

W tablicy 1 przedstawiono zaczyny cemen-
towe z dobranymi proporcjami materiału ogra-
niczającego ucieczki w określony rodzaj złoża. 
Na podstawie stopnia wnikania poszczególnych 
zaczynów w model złoża, dokonano ich umow-
nego podziału na receptury „dobrze” i „bardzo 
dobrze” blokujące ucieczki zaczynu [4]. 

• Główne składniki zaczynu cementowe-
go: woda wodociągowa w/c = 0,48 – 
0,54, KCl, odpieniacz: około 0,2 - 0,4%, 
upłynniacz: ok. 0,2 – 0,4%, regulator 
czasu wiązania: 0,1 – 1,0%, dodatek 

Rys. 2. Zaczyny cementowe z dodatkiem włókien, łupinek, celofanu i blokatorów węglanowych (blokatorów węglanowych  
nie widać wyraźnie na zdjęciu ponieważ zabarwiły się na kolor cementu

Rodzaj złoża

Zaczyny cementowe
(zestaw wymaganych blokatorów)

Zaczyny cementowo - lateksowe
(zestaw wymaganych blokatorów)

Bardzo dobre blokowanie 
ucieczek w model złoża

Dobre blokowanie 
ucieczek w model złoża

Bardzo dobre blokowanie 
ucieczek w model złoża

Dobre blokowanie 
ucieczek w model złoża

SZTUCZNE MODEL ZŁOŻA I 
(frakcja 0,5 – 1 mm)

Do zaczynów nie jest 
wymagane stosowanie 
blokatorów

Do zaczynów nie jest 
wymagane stosowanie 
blokatorów

Do zaczynów nie jest 
wymagane stosowanie 
blokatorów

Do zaczynów nie jest 
wymagane stosowanie 
blokatorów

SZTUCZNE MODEL ZŁOŻA II 
(frakcja 1 – 2 mm)

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,2-0,3%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0 – 2,5%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3-0,4%

- celofan – około 0,2%
- włókno– około 0,4%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0%

-celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3-0,4%

SZTUCZNE MODEL ZŁOŻA III
(frakcja 2 – 5 mm)

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0%
łupinki orzechów – około 
2,0%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,2 - 0,3%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0%
- łupinki orzechów – około 
1,0%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0%
- łupinki orzechów – około 
2,0%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,5%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,5%

SZTUCZNE MODEL ZŁOŻA IV
(frakcja 5 – 20 mm)

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0%
- łupinki orzechów – około 
2,0%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3%
- łupinki orzechów – około 
3,0%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3%
- blokatory węglanowe - po 
około 2,0%
- łupinki orzechów – około 
2,0%

- celofan – około 0,2%
- włókno – około 0,3%
- łupinki orzechów – około 
3,0%

Tabl. 1
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antyfiltracyjny: ok. 0,1 – 0,2%, mikroce-
ment: ok. 20%, cement.

 Gęstość: 1,79 – 1,83 g/cm3. Czas gęst-
nienia: 3 – 5 godz. Wytrzymałość na 
ściskanie po 48 godzinach: od 20 do 25 
MPa.

• Główne składniki zaczynu cementowo – 
lateksowego: woda wodociągowa w/c 
= 0,44 – 0,48, KCl, odpieniacz: około 
0,2 - 0,4%, upłynniacz: ok. 0,2 – 0,4%, 
regulator czasu wiązania: 0,1 – 1,0%, 
dodatek antyfiltracyjny: ok. 0,1 – 0,2%, 
lateks: ok. 10%, mikrocement: ok. 20%, 
cement.

 Gęstość: 1,77 – 1,82 g/cm3. Czas gęst-
nienia: 3 – 5 godz. Wytrzymałość na 
ściskanie po 48: godzinach od 18 do 
22 MPa.

Podsumowanie
• Badania laboratoryjne wykonane na zło-

żach o różnym uziarnieniu i kształcie po-
zwoliły na skuteczny dobór odpowiednich 
zaczynów cementowych oraz ilości zasto-
sowanych w nich materiałów blokujących 
zaniki. 

• Po przeprowadzeniu szeregu szczegóło-
wych badań można stwierdzić, że ważnym 
czynnikiem w zapobieganiu ucieczkom za-
czynów cementowych w warstwy chłonne 
jest odpowiedni dobór blokatorów (tzn. ich 

ilości, wielkości ziaren oraz proporcji).
• Zastosowanie kombinacji materiałów 

uszczelniających różniących się między 
sobą kształtem, powierzchnią, elastyczno-
ścią oraz granulacją pozwala osiągnąć sku-
teczne uszczelnienie porów w skałach.

• Użycie zbyt dużej ilości blokatorów więk-
szych rozmiarów (zwłaszcza długich włó-
kien) może powodować znaczny wzrost 
lepkości zaczynu cementowego i problemy 
z jego przetłoczeniem. Dlatego też w takim 
przypadku należy zachować dużą ostroż-
ność w trakcie cementowania.
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Autorzy artykułu zajmują się zagadnie-
niami związanymi z doborem i opracowy-
waniem składów zaczynów cementowych 
o zróżnicowanych własnościach technolo-
gicznych dla różnorodnych warunków zło-
żowych oraz badaniami testującymi para-
metry świeżych i stwardniałych zaczynów 
cementowych.

Artykuł recenzowany
Artykuł nadesłano do redakcji: 22.01.2015 r. 

Artykuł przyjęto do druku: 2.02.2015 r.

Fot. 1 Materiał skalny I przesiany przez sito o wymiarze 16 mesh (frakcja 0,5 - 1 mm) Fot. 2 Materiał skalny  II pozostały pomiędzy sitami o wymiarach 8 i 16 mesh (frakcja 1 - 2 mm)

Fot. 3 Materiał skalny III pozostały pomiędzy sitami o wymiarach 3 ½ i 8 mesh (frakcja 2 - 5 mm) Fot. 4 Materiał skalny IV pozostały na sicie o wymiarze 3 ½ mesh (frakcja 5 - 20 mm)
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Analysis of the potential 
exploitation of iodide-bromide 
brines which are located near 
oil and gas deposits

Summary
An analysis of oil and gas fields located in 

Foredeep Basin region to select higher levels 
of iodine in reservoir water is presented in this 
paper. The main aim of the research was to 
check the possibility of using existed oil and 
gas wells to iodine production from iodide-
-bromide brines. 

Streszczenie
Wybrane złoża ropy naftowej i gazu ziem-

nego z rejonu Przedgórza przeanalizowano pod 
kątem zwiększonej zawartości jodu w wodach 
złożowych. Rozważono możliwość wykorzysta-
nia wyeksploatowanych odwiertów ponafto-
wych do produkcji jodu z solanek.

Złoża jodu na świecie zostały rozpoznane 
w niewielu krajach. Jego zasoby ocenia się na 
około 15 mln t (nie uwzględniając wody mor-
skiej). Ważnym źródłem jodu są solanki jodowe 
i jodobromowe, w których zawartość jodu waha 
się w szerokich granicach. Występują one samo-
dzielnie lub w sąsiedztwie złóż gazu ziemnego 
i ropy naftowej.
Tego typu złoża występują między innymi:

• w Japonii — ok.4.9 mln t jodu (złoża 
w prefekturach Chiba, Niigata, Sadowa-
ra, Okinawa, Oshamambe), 

• USA— 250 tys. t (Oklahoma: złoża Vici, 
Dover, Woodward), 

• Azerbejdżanie — 170 tys. t (Baku, Neft-
chała), 

• Turkmenistanie — 170 tys. t (Cheleken, 
Nebit Dag)

Dużymi zasobami jodu w solankach dysponują 
ponadto:

• Rosja — 120 tys. t (Płw. Krymski, Kra-
snodar nad Morzem Czarnym), 

• Indonezja — 100 tys. t (wschodnia Jawa). 
Największe na świecie zasoby jodu, rzędu 9 

mln t, co stanowi ok. 60% zasobów światowych 
ze średnią 400 ppm J, znajdują się na pustyni 
Atacama w Chile. Są to złoża azotanów potasu 
i sodu, czyli saletry chilijskiej. Jako źródło po-
zyskiwania jodu wykorzystywane są również na 

niewielką skalę bogate w jod wodorosty mor-
skie z rodziny Lamuiaria (do 0.45% w jednostce 
suchej masy), które występują u wybrzeży Chin. 

Na bazie złóż solanek, towarzyszących zło-
żom gazu ziemnego i ropy naftowej prowadzi 
się od kilkudziesięciu lat przemysłową produkcję 
jodu w Japonii, USA i krajach byłego ZSRR [1, 7].

Opracowano trzy metody produkcji jodu 
z solanek; powietrzno-desorpcyjny, absorpcję 
węglową i wykorzystującą proces jonitowy. Po-
wstające ostatnio instalacje wykorzystują zarów-
no metodę powietrzno-desorpcyjną (AZER-YOD, 
Azerbejdżan) oraz jonitową (IOFINA, USA). Za-
leży to w znacznym stopniu od skali produkcji, 
przynajmniej na początkowym jej etapie.

• AZER-YOD wykorzystuje solankę jod-
kowo-bromkową o zwartości jodu 45 
mg/l. Powierzchnia zakładu produk-
cyjnego wynosi kilkanaście hektarów, 
a pole eksploatacji złóż solanek wynosi 
550 ha. Wykorzystywanych jest 220 
otworów wiertniczych o głębokości się-
gającej 2 km. Solanka po usunięciu jodu 
jest odprowadzana kanałem do Morza 
Kaspijskiego. Aktualna roczna produkcja 
wynosi ok. 350 ton na rok, planowana 
zaś 500 ton na rok.

• IOFINA przerabia solanki zawierające 50-
60 mg/l jodu, stosunkowo mało zasolo-
ne. Umożliwia to zastosowanie własnej 
technologii ekstrakcji jodu, z zastosowa-
niem elektrolizy, jak podaje producent 
konkurencyjnej w stosunku do innych, 
istniejących technologii. Wellhead Extra-
cion Technology ™, jest modyfikacją me-
tody jonitowej.

W metodzie powietrzno-desorpcyjnej, po-
wietrze nasycone jodem podlega procesowi 
odzyskiwania jodu w procesie desorpcji w kwa-
śnym roztworze jodkowym, do którego dodano 
SO2. W roztworze tym następuje reakcja redukcji 
jodu do jodku:

I2 + SO2 + 2 H2O → 2 HI + H2SO4

Część roztworu podlega recyrkulacji, inna 
jest wyprowadzana do finałowego procesu po-
zyskiwania jodu, gdzie reaguje z chlorem lub 
perhydrolem. Wynikiem jest jod, wykrystalizo-
wany w procesie utleniania. Skrystalizowany 
jod jest dekantowany, później transportuje się 
go do kotła topielnego. Stopiony produkt kon-
taktuje się ze stężonym kwasem siarkowym, 
żeby usunąć zanieczyszczenia organiczne i wil-
goć. Na końcu gotowy produkt jest pocięty na 

płatki lub granulowany i pakowany.
W procesie absorpcji węglowej wolny jod, 

powstający z utleniania solanki jest odzyskiwa-
ny przy pomocy absorpcji przez węgiel aktywny. 
Jod jest odzyskiwany z węgla aktywnego przy 
pomocy gorącej sody  kaustycznej. Otrzymany 
produkt to roztwór jodkowo-jodanowy, otrzy-
mywany w reakcji:
3 I2 + 6 NaOH → 5 NaI + NaIO3 + 3 H2O

Roztwór jodkowo-jodanowy jest poddawa-
ny działaniu H2SO4, a jod jest oddzielany przez 
filtrację. Efektem końcowym jest jod, który jest 
sublimowany lub topiony i poddany płatkowaniu.

W procesie wymiany jonowej, w celu wy-
dzielenia wolnego jodu z utlenionej solanki alter-
natywnie stosuje się proces przy użyciu żywic jo-
nowo-wymiennych, pakowanych w kolumnach. 
Solanka przepływa przez kolumny jonowo-wy-
mienne i kiedy żywica wysyci się jodem jest usu-
wana dołem kolumny i przenoszona do kolumny 
wymywającej. W tej kolumnie jod jest wymywany 
roztworem alkalicznym z następującym po nim 
przepłukiwaniem roztworem soli kuchennej. Jako 
wypływ z kolumny uzyskuje się koncentrat jod-
kowo-jodanowy, który jest przerabiany w analo-
giczny sposób jak opisany powyżej, otrzymywany 
w metodzie z zastosowaniem węgla aktywnego. 
Zregenerowana żywica powraca do kolumny ab-
sorpcyjnej i cykl jest powtarzany [1, 7].

Nowe sposoby produkcji jodu polegają na 
utlenianiu przy pomocy elektrolizy. Mogą one sta-
nowić podstawę opracowania krajowej technolo-
gii pozyskiwania jodu z solanek.

Na obszarze Polski występują solanki brom-
kowo-jodkowe i jodkowo-bromkowe, wykorzy-
stywane głównie do celów balneologicznych, 
np. w Rabce i Łapczycy k. Bochni. Zawartość 
jodu w tych solankach wynosi od 5 do ponad 
100 mg/l. Ograniczone ilości jodu zawiera rów-
nież część wód, zrzucanych do cieków otwartych 
przez zakłady balneologiczne i kopalnie węgla 
kamiennego GZW. Jod nie jest w Polsce obecnie 
produkowany, mimo iż w latach 70-tych opraco-
wano technologię kompleksowego, bezodpado-
wego zagospodarowania solanek występujących 
w okolicach Bochni, z których prowadzono jego 
odzysk na skalę półtechniczną. W latach 80-tych 
rozpoczęto produkcję soli leczniczej jodkowo-
-bromkowej w warzelni Kopalni Soli Bochnia, 
a po jej likwidacji w 1999 r. działalność tę przejął 
Zakład Przeróbki Solanek Jodowo-Bromowych 
Salco S.C. w Łapczycy koło Bochni. Sól lecznicza 
jest otrzymywana metodą panwiową przez od-

Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących 
złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu
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parowanie wody z solanki jodkowo-bromkowej 
wydobywanej ze złoża Łapczyca. W 2006 r. opa-
tentowana została nowa metoda produkcji jodu, 
która umożliwia produkcję pierwiastka przy jego 
zawartości w wodach 40 mg/l. Została ona opra-
cowana w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Gór-
nictwa Surowców Chemicznych Chemkop. 

W Polsce bogate w sole jodu i bromu są so-
lanki, towarzyszące złożom węglowodorów. Wy-
stępowanie solanek bogatych w jod  jest uważane 
za pierwszorzędowy czynnik roponośności dane-
go obszaru. Z uwagi na zwiększający się popyt 
na jod pojawiła się koncepcja przeanalizowania 
możliwości wykorzystania solanek jodowo-bro-
mowych towarzyszących złożom ropy i gazu do 
produkcji jodu. W pracy wykonanej dla KBN prze-
prowadzono ocenę możliwości wykorzystania so-
lanek towarzyszących złożom węglowodorów do 
produkcji jodu. [2, 4].

Do analizy wód złożowych pod kątem za-
wartości w nich jonów jodkowych i bromkowych 
wytypowano rejon Przedgórza, ze względu na 
dotychczasowe dane dotyczące zawartości skład-
ników swoistych w tym rejonie [2, 4, 5]. Szcze-
gólnie skoncentrowano się na okolicy Tarnowa, 
Pilzna, Żukowic, Pogórskiej Woli, Nieznanowic, 
Dąbrowy Tarnowskiej. Wody towarzyszące zło-
żom węglowodorów w tym rejonie to w więk-
szości wody mioceńskie. Najczęściej są to solanki 
chlorkowe typu chlorkowo-wapniowego lub 
chlorkowo-sodowego. W utworach miocenu 
tego rejonu występują też wody chlorkowo-ma-
gnezowe, wodorowęglanowo-sodowe, czy siar-
czanowo-sodowe. Nie stwierdzono występowa-
nia zmian typów chemicznych wód związanych 

z głębokością. W większości przypadków wody 
pobrane z różnych głębokości w obrębie jednego 
odwiertu są tego samego typu chemicznego. 

Analizy chemiczne wód podziemnych po-
chodzą z poziomów opróbowanych w otworach 
poszukiwawczych za ropą i gazem zlokalizowa-
nych na tym obszarze. Rozmieszczenie otworów, 
z których zostały pobrane próbki wody jest nie-
równomierne. 

Wody mioceńskie i jurajskie pobierano do 
analiz z różnych głębokości, ze względu na duże 
miąższości miocenu w tym rejonie spowodowało 
to wykonanie kilku analiz z jednego otworu.

Głębokość opróbowania horyzontów wodo-
nośnych wynosi od kilkudziesięciu do 3000 m. 

Uzyskane wyniki należy traktować jako wskaź-
nikowe, dające przybliżony obraz dla badanego 
interwału [4]. 

Na wykresach zbiorczych zestawiono war-
tości maksymalne, minimalne, średnie oraz ilość 
oznaczeń dla poszczególnych złóż (Tabela 1, Fig. 
1, Fig 2). Z analiz jak i z wykresów można wnio-
skować, że największe stężenia jodków spośród 
wziętych do analizy solanek występują w wodach 
towarzyszących złożom węglowodorów w rejonie 
Pogórskiej Woli, Wojnicza - Zakrzowa, Wygody, 
Nieznanowic – Grabiny, Pilzna Południe oraz Dą-
browy Tarnowskiej[2,6].

Na podstawie analizy danych uzyskanych 
z badań solanek towarzyszących złożom węglo-

Tab. 1. Zawartość jodu w solankach dla poszczególnych złóż węglowodorów

Fig. 1. Wykres maksymalnej, średniej oraz  minimalnej zawartości jodków w wodach złożowych oraz ilości oznaczeń dla po-
szczególnych złóż
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wodorów w rejonie Przedgórza Karpat można 
wysnuć następujące wnioski:
• Dominującym typem wód towarzyszących 

złożom węglowodorów są solanki chlor-
kowo-wapniowe i chlorkowo-sodowe. 
W większości przypadków wody pobrane 
z różnych głębokości z tego samego otworu 
charakteryzują się tym samym typem che-
micznym.

• Zawartość jodu w analizowanych wodach 
waha się  od śladów do stu kilkudziesięciu 
mg/litr, a wartości te nie są zależne od mi-
neralizacji ogólnej, natomiast są związane 
z poszczególnymi rejonami.

• W większości przypadków stężenia jodków 
wynoszą do 50 mg/l, natomiast bromków 
ok. 100 mg/l. Wysoka zawartość składników 
swoistych w omawianych wodach wskazuje 
na możliwość wykorzystania ich do produkcji 
jodu. Stosowane obecnie metody produkcji 
jodu umożliwiają produkcję tego pierwiastka 
przy jego zawartości w wodach na poziomie 
40 mg/l, a nawet mniejszej.

• Otwory wiertnicze, które mogą być obecnie 
wykorzystane do pozyskiwania solanek po-
chodzą głównie z czasów wierceń poszuki-
wawczych za ropą naftową i gazem ziemnym. 
Otwory te nie mają typowych konstrukcji, 
które są stosowane do eksploatacji wód 
wgłębnych, ale z powodzeniem zostały za-
adaptowane w celu ich wydobycia i pracują 
w uzdrowiskach (np. Iwonicz Zdrój, Rymanów 
Zdrój)  jako otwory eksploatacyjne lub chłon-
ne w zakładach geotermalnych (Uniejów).

• Występowanie wód jodkowych na Przedgó-
rzu Karpat jest związane z lokalnymi, rzadziej 
regionalnymi systemami hydrogeologiczny-
mi, które cechuje duża dynamika i zróżni-
cowana mineralizacja wód podziemnych. 
Duża zawartość jodu w wodach złożowych 

Fig. 2. Wykres zawartości jodu w analizowanych wodach złożowych z odwiertów na terenie Przedgórza Karpat (zawartość jodu 
ponad 40 mg/l)

jest uwarunkowana nie tylko obecnością złóż 
węglowodorów, ale przypuszczalnie również 
rejonem występowania złóż soli kamiennych, 
ciągnącymi się na Przedgórzu Karpat od Wie-
liczki przez Bochnię do okolic Tarnowa i Pil-
zna. Zasoby solanek jodkowo-bromkowych 
występujących w Polsce mogłyby być dogod-
ną bazą do podjęcia przemysłowej produkcji 
jodu w skali kilkuset ton rocznie. 

• Optymalnym wyborem metody produkcji 
byłaby metoda powietrzno-desorpcyjna, 
umożliwiająca produkcję w oparciu o tzw. 
metodę kontenerową (możliwą do zastoso-
wania w mniejszej skali), gdzie instalacja do 
produkcji jodu montowana jest na przyczepie 
samochodowej. Metoda kontenerowa, mo-
bilna byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. 

• Aktualnie stosowane technologie umożliwiają 
opłacalną produkcję jodu przy jego zawartości 
w wodach wynoszącej powyżej 40 mg/litr. Ist-
nieją realne szanse wykorzystania wyeksplo-
atowanych, zlikwidowanych lub przeznaczo-
nych do likwidacji odwiertów ponaftowych 
z rejonu Przedgórza Karpat, udostępniających 
zasoby solanek zawierających jodki do pro-
dukcji jodu na skalę przemysłową. 

• Wyniki większości badań hydrogeologicz-
nych w głębokich otworach wiertniczych 
mają charakter wskaźnikowy, wybór odcin-
ków profilu do badań hydrogeologicznych 
podporządkowany był przede wszystkim po-
szukiwaniu złóż węglowodorów, nie ocenie 
hydrogeologicznej profilu. Dlatego istniejące 
dane mają ograniczoną przydatność dla oce-
ny hydrogeologicznej większości horyzontów 
zawodnionych. 

• Koniecznym byłoby opracowanie sposobu 
kontroli stanu technicznego odwiertów na-
dających się do wykorzystania do produkcji 
jodu (próby ciśnieniowe, pomiary geofizycz-

ne, próby chłonności, ewentualne zabiegi 
stymulacji) oraz zaprojektowanie zakresu 
prac rekonstrukcyjnych przy użyciu najnow-
szych osiągnięć technicznych. Występowanie 
wód jodkowych na Przedgórzu jest związane 
z lokalnymi, rzadziej regionalnymi systema-
mi hydrogeologicznymi, które cechuje duża 
dynamika i zróżnicowana mineralizacja wód 
podziemnych. 

• Ważnym zadaniem do rozwiązania jest spo-
sób ekologicznego zatłaczania zużytej solanki 
do odwiertu chłonnego. Ze względu na lo-
kalizację krajowych złóż węglowodorów nie 
ma możliwości zaproponowania innego roz-
wiązania. Jako odwiert chłonny do zatłacza-
nia zużytej wody można wykorzystać jeden 
z odwiertów na złożu [3]. Konieczne będzie 
uzyskanie koncesji na zrzut zużytej wody 
do odwiertu chłonnego i utrzymanie jego 
odpowiedniego stanu technicznego. Pro-
blemem będzie udostępnienie inwestorom 
zewnętrznym odwiertów z dopływem 
solanek jodkowych celem zagospodarowania 
ich do produkcji jodu. Odwierty, które trzeba 
zlikwidować są obciążeniem dla budżetu 
przedsiębiorstwa, jednak przekazanie likwi-
dowanych odwiertów odbiorcom solanki 
powodowałoby szereg problemów natury 
finansowej i prawnej. 

Literatura:
1. Bilans gospodarki surowcami mineralnymi 

Polski i świata.
2. Dokumentacje geologiczne złóż ropy nafto-

wej i gazu ziemnego na Przedgórzu Karpat
3. P. Jakubowicz „Wybrane problemy zago-

spodarowania odpadowych wód kopalnia-
nych”, Nafta-Gaz, nr 5, 2010 r.

4. A. Lewkiewicz-Małysa, B. Winid „Interpre-
tacja wskaźników hydrochemicznych na 
przykładzie wybranych wód chlorkowych”, 
Wiertnictwo Nafta Gaz, Tom 23/1, 2006 r.

5. T. Szefer, K. Wittek „Charakterystyka wód 
mioceńskich Przedgórza Karpat”, Rocznik 
Polskiego Towarzystwa Geologicznego, 
Kraków, 1963, v .XXXIII-1963

6. J. Zamojcin „Analiza możliwości wyko-
rzystania solanek jodkowo-bromkowych 
towarzyszących złożom ropno gazowym”, 
Nafta-Gaz, nr 12, 2012 r.

7. http://www.gasukai.co.jp/english/iodine
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Streszczenie
Na rysunkach przedstawiono średnią tem-

peraturę powietrza we wrześniu, październiku, 
listopadzie i grudniu 2014 r. dla trzydziestu czte-
rech miast Polski uszeregowaną w ciąg rosną-
cy oraz dla Gdańska Rębiechowa w wieloleciu 
1987-2014. Omówiono skumulowaną liczbę 
stopniodni grzania dla temperatury bazowej 
15oC dla pierwszych czterech miesięcy sezonów 
grzewczych w wieloleciu dla Gdańska Rębie-
chowa, Białegostoku, Warszawy Okęcia, Wro-
cławia, Krakowa, Szczecina. Oceniono pierwsze 
cztery miesiące obecnego sezonu grzewczego 
2014/2015 r. pod względem zużycia energii na 
ogrzewanie budynków.

Średnie miesięczne temperatury 
powietrza 

Ze średnich dziennych temperatur powie-
trza [1, 2] obliczono średnią miesięczną tempe-
raturę powietrza w czterech pierwszych miesią-
cach sezonu grzewczego, to jest we wrześniu, 
październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. 
Tak obliczoną średnią temperaturę powietrza 
w czterech pierwszych miesiącach sezonu 
grzewczego dla 34 miast Polski uszeregowano 
w ciąg rosnący i przedstawiono na rys. 1. 

Najcieplejszym miastem we wrześniu, 
październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. był 
Wrocław o średniej temperaturze 9,54oC, na-
stępnie Legnica (9,07oC), Opole (8,99oC), Szcze-
cin (8,79oC), Poznań (8,72oC), Zielona Góra 
(8,62oC) i Koszalin (8,62oC). Najzimniejszym 
miastem w tym okresie były Suwałki (5,41oC), 
Białystok (5,45oC), Zakopane (5,89oC), Elbląg 
(6,58oC), Olsztyn (6,68oC), Lublin Radawiec 
(6,9oC) i Gdańsk-Rębiechowo (7,08oC). Średnia 
temperatura powietrza w czterech pierwszych 
miesiącach sezonu grzewczego dla 34 miast 

Polski wynosiła 7,76oC. Najzimniejszym mia-
stem wojewódzkim w analizowanym okresie 
2014 r. był Białystok a najcieplejszym miastem 
wojewódzkim Wrocław. 

W Gdańsku-Rębiechowie w wieloleciu 
1987-2014 najniższa średnia miesięczna tempe-
ratura wystąpiła we wrześniu 1996 r. (9,99oC), 

w październiku w 1992 r. (5,12oC), w listo-
padzie w 1998 r. (-2oC) i w grudniu 2010 r. 
(-6,57oC). Najwyższa średnia miesięczna tempe-
ratura wystąpiła we wrześniu 2006 r. (15,48oC), 
w październiku w 2000 r. (10,98oC), w listo-
padzie w 2006 r. (6,04oC) i w grudniu 2006 r. 
(4,89oC). Wrzesień, listopad i grudzień 2006 r. 
były najcieplejszymi miesiącami w Gdańsku-
-Rębiechowie w wieloleciu 1987-2014. Dlatego 
najcieplejszym analizowanym okresem w Gdań-
sku-Rębiechowie był okres od 1 września do 
31 grudnia 2006 r. (9,29oC) następnie 2011 r. 
(7,47oC), 2000 r. (7,49oC), 2013 r. (7,3oC) i do-
piero 2014 r. ze średnią temperaturą 7,08oC. 
Na rys. 2 przedstawiono średnią temperaturę 
powietrza w czterech ostatnich miesiącach roku 
dla Gdańska-Rębiechowa. Tak obliczona średnia 
temperatura dla 2014 r. wynosiła 7,08oC i była 
o 1,04oC większa od analogicznej średniej tem-
peratury w wieloleciu 1987-2014, która wy-

Józef Dopke

Ciepła zima – mniejsze zużycie energii 
na ogrzewanie budynków w pierwszych 
czterech miesiącach obecnego sezonu 
grzewczego 2014/2015 r. 

Rys. 1. Średnia temperatura powietrza w czterech pierwszych miesiącach (wrzesień, październik, listopad, grudzień) sezonu 
grzewczego 2014/2015 r. w trzydziestu czterech miastach Polski

Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w czterech ostatnich miesiącach (wrzesień, październik, listopad, grudzień) roku dla 
Gdańska-Rębiechowa w wieloleciu 1987-2014
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zużyciem gazu ziemnego na ogrzewanie i róż-
nicą między temperaturą zewnętrzną, od której 
rozpoczyna się ogrzewanie i średnią tempera-
turą dzienną powietrza zewnętrznego, to jest 
liczbą stopniodni grzania.

Ze średnich dziennych temperatur powie-
trza [1, 2] obliczono miesięczną liczbę stopniod-
ni grzania Sd(15oC) [3] dla temperatury bazowej 
15oC [4, 5] w czterech pierwszych miesiącach 
sezonu grzewczego 2014/2015 r., to jest we 
wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 
2014 r. 

Spadek względny procentowy zużycia ener-
gii (paliw) na ogrzewanie budynków w roku x 
względem roku y określony jest wzorem:

gdzie: 
Sd(15oC)x – liczba stopniodni grzania w roku x,
Sd(15oC)y – liczba stopniodni grzania w roku y 
lub średnia w wieloleciu.

Na rys. 3 podano skumulowaną liczbę stop-
niodni grzania Sd(15oC) dla czterech pierwszych 
miesięcy sezonu grzewczego, to jest we wrześniu, 

nosiła 6,04oC. Najzimniejszym analizowanym 
okresem w Gdańsku-Rębiechowie był okres 
od 1 września do 31 grudnia 2010 r. (3,99oC) 
następnie 1998 r. (4,24oC), 2002 r. (4,33oC) 
i 1993 r. (4,3oC).

Miesięczne liczby stopniodni 
grzania 

Stopniodni grzania są ilościowym wskaź-
nikiem określającym zapotrzebowanie na 
energię do ogrzewania domów mieszkalnych 
i budynków użyteczności publicznej. Stosuje 
się je do wszystkich paliw, ogrzewania elek-
trycznego oraz ogrzewania centralnego z ko-
tłowni osiedlowych. Stopniodni grzania bazują 
na analizach gazowych systemów grzewczych 
domów mieszkalnych. Rezultaty tych analiz 
wskazały, że istnieje liniowa zależność między 

(1)

Rys. 3. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Gdańska-Rębiechowa 
w wieloleciu 1987-2014

Rys. 4. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) dla czterech ostatnich miesięcy roku 
dla Białegostoku w wieloleciu 1999-2014

Rys. 5. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) dla czterech ostatnich miesięcy roku 
dla Wrocławia w wieloleciu 1999-2014

Rys. 6. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) dla czterech ostatnich miesięcy roku dla Warszawa Okęcia 
w wieloleciu 1999-2014

październiku, listopadzie i grudniu  od 1987 do 
2014 r. w Gdańsku-Rębiechowie. Skumulowana 
liczba stopniodni grzania Sd(15oC) we wrześniu 
październiku, listopadzie i grudniu 2014 r. wynosiła 
983,2oCdni. Jak widać na rys. 3 analizowany okres 
2014 r.  nie był okresem o najmniejszym zużyciu 

energii na ogrzewanie budynków w Gdańsku-Rę-
biechowie. W analizowanym okresie najmniejsze 
zużycie energii na ogrzewanie budynków stwier-
dzono w 2006 r. (722,6oCdni) następnie w 2000 r. 
(918,7oCdni), w 2011 r. (942,3oCdni), 2013 r. 
(942,4oCdni) i dopiero w 2014 r. (983,2oCdni). 
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Średnia skumulowana liczba stopniodni grzania od 
1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1987-2014 
wynosiła 1107,4oCdni.

W analizowany okresie największe zużycie 
energii na ogrzewanie budynków stwierdzono 
w 2010 r. (1354,4oCdni), następnie w 2002 r. 
(1332,6oCdni), w 1998 r. (1328,5oCdni). W sto-
sunku do wartości średniej w wieloleciu 1987-
2014 największe zużycie w 2010 r. było większe 
o [100%(1354,4oCdni/1107,4oCdni-1)=22,3%)] 
22,3% a najmniejsze w 2006 r. było mniejsze 
o [100%(722,6oCdni/1107,4oCdni-1)= -34,7%] 
34,7%.

W Gdańsku-Rębiechowie zużycie energii 
na ogrzewanie w okresie od 1.09.2014 do 
31.12.2014 r. było większe o [100%(983,2oCd-
ni/942,4 oCdni-1)=4,3%] 4,3% niż w analogicz-
nym okresie 2013 r.

Skumulowaną liczbę stopniodni grzania 
Sd(15oC) w ostatnich czterech miesiącach roku 
podano dla najzimniejszego miasta wojewódz-
kiego Białegostoku (rys. 4), dla najcieplejszego 
wojewódzkiego miasta Wrocławia (rys. 5), dla 
Warszawy Okęcia (rys. 6), Krakowa (rys. 7) 
i Szczecina (rys. 8).

Wnioski
W wieloleciu 1999-2014 cztery pierw-

sze miesiące obecnego sezonu grzewczego 

2014/2015 r. nie były najcieplejsze, a zużycie 
energii na ogrzewanie budynków najmniejsze. 
W sześciu analizowanych miastach wojewódz-
kich najmniejsza liczba stopniodni grzania 
Sd(15oC) od 1 września do 31 grudnia wystąpi-
ła w 2006 r., z wyjątkiem Krakowa, dla którego 
najcieplejszym okazał się 2000 r. (tabela 1, 2). 
W tym rankingu drugim rokiem o najniższym 
zużyciu energii na ogrzewanie budynków był 
2000 r. w Białymstoku, Gdańsku-Rębiechowie, 
Warszawie Okęciu i Szczecinie oraz 2006 r. 
w Krakowie i 2014 r. we Wrocławiu. W rankin-
gu zużycia energii na ogrzewanie budynków 
od 1 września do 31 grudnia rok 2014 był ma 
drugim miejscu w przypadku Wrocławia, trze-
cim miejscu w przypadku Krakowa i Szczeci-
na,  czwartym miejscu w przypadku Warszawy 
Okęcia, piątym miejscu w przypadku Gdańska-
-Rębiechowa i szóstym miejscu w przypadku 
Białegostoku.

Zużycie energii na ogrzewanie budynków 
od 1 września do 31 grudnia obecnego sezo-
nu grzewczego 2014/2015 r. będzie większe 
o 11,5% w Białymstoku, o 4,3%  w Gdańsku-
-Rębiechowie, o 3,9% w Warszawie Okęciu 
i mniejsze o 5,4% we Wrocławiu, 6,9% w Kra-
kowie i o 8,8% w Szczecinie niż w tym samym 
okresie poprzedniego sezonu grzewczego 
2013/2014 r. 

Maksymalne zużycie energii na ogrzewa-
nie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 
1999-2014 było większe o 89,7% w Szczecinie, 
87,4% w Gdańsku-Rębiechowie, 73,9% w War-
szawie Okęciu, 62,8% w Białymstoku, 62,2% 
we Wrocławiu i o 50,2% w Krakowie od mini-
malnego w analogicznym okresie.
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Rys. 7. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) dla czterech ostatnich miesięcy roku 
dla Krakowa w wieloleciu 1996-2014

Rys. 8. Skumulowana liczba stopniodni grzania Sd(150C) dla czterech ostatnich miesięcy roku 
dla Szczecina w wieloleciu 1999-2014

Białystok Gdańsk-Rębiechowo Warszawa Okęcie Szczecin Kraków Wrocław
Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC)

2006 897,6 2006 722,6 2006 755,4 2006 670,4 2000 843,2 2006 713,4
2000 1009,7 2000 918,7 2000 903,5 2000 799,2 2006 847,7 2014 740,8
2013 1056,5 2011 942,3 2013 909,3 2014 802,5 2014 910,8 2013 783,4
2004 1109 2013 942,4 2014 944,4 2013 879,7 2004 964,3 2000 796,3
2011 1123 2014 983,2 2004 960,8 2011 885,8 2013 977,9 2011 825,3
2014 1178,1 -- -- 2008 968,7 -- -- -- -- -- --

Tabela 1. Najmniejsze wartości skumulowanej liczby stopniodni grzania Sd(150C) w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014

Białystok Gdańsk-Rębiechowo Warszawa Okęcie Szczecin Kraków Wrocław
Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC) Rok Sd(15oC)

2002 1460,9 2010 1354,4 2002 1313,5 2010 1271,8 2010 1266,1 2002 1156,9
2010 1410,8 2002 1332,6 2010 1270,1 2002 1219,3 2002 1239,4 2010 1125,9
2001 1296,3 2001 1137,9 2001 1201,6 2007 1050,7 2007 1227,4 2007 1061,9
2012 1249,7 2012 1123,6 2007 1112,9 2012 1046,5 2001 1171,1 2001 1030

Tabela 2. Największe wartości skumulowanej liczby stopniodni grzania Sd(150C) w okresie od 1 września do 31 grudnia w wieloleciu 1999-2014
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PGNiG w komisji skarbu

Jerzy Papuga

Sejmowa komisja Skarbu Państwa nie bez 
przyczyny na progu nowego 2015 roku wzięła 
na warsztat największą polską firmę gazową. 
Bieżący temat to sezon grzewczy i zapasy gazu 
na zimę, lecz w tle, ocena realizacji krótko-
okresowej strategii zwiększania wartości spółki 
i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Spółka przyjęła krótkoterminową strategię 
budowania wartości na lata 2013-2015, której 
celem było przygotowanie do działań na zlibera-
lizowanym rynku gazu. Z krótkookresowej stra-
tegii wynika, iż PGNiG chce utrzymać pozycję li-
dera branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz 
głównego sprzedawcy gazu ziemnego, oferują-
cego też ciepło i energię elektryczną. Prezes za-
rządu PGNiG SA Mariusz Zawisza poinformował 
posłów, iż trwają prace nad przygotowaniem 
nowej strategii na lata 2014-2022. Obowiązu-
jąca jak i przyszła strategia są spójne zarówno 
z polityką energetyczną Polski do 2030 roku, jak 
i ze strategią rozwoju kraju do 2020 roku.

Wyniki za 9 miesięcy – kontrybucja 
do EBIDTA

Prezes Zawisza powiedział, iż PGNiG składa 
się z kilku silosów biznesowych, które przeka-
zują kontrybucję do EBIDTA (zysk operacyjny 
powiększony o amortyzację). „Około 60% 
kontrybucji dają segmenty poszukiwań i wydo-
bycia, około 30% dystrybucja, pozostałe mniej 
więcej 10% tworzą handel, działalność maga-
zynowa i kogeneracja”. Przyznał, iż „gdybyśmy 
mieli więcej poszukiwania i wydobycia, pewnie 
EBIDTA byłaby wyższa”. Dyrektor Departamentu 
Ekonomicznego PGNiG Piotr Sudoł poinformo-
wał komisję, iż za 9 miesięcy 2014 roku („rok do 
roku”) wynik netto Grupy Kapitałowej jest wyż-
szy o 3%. Głównie wskutek wzrostu wydobycia 
ropy naftowej – zarówno ze złoża LMG w za-
chodniej Polsce, jak i ze złoża Skarv w Norwegii. 
„Projekty te były uruchamiane w 2013 roku, 
natomiast pełne zdolności produkcyjne i maksy-
malne moce osiągnęły obecnie, stąd tak istot-
ny wzrost produkcji i przychodów – o prawie 
500.000 tys. zł”. Na tym tle wolumen sprzedaży 
gazu „rok do roku” był podobny, choć „koszty 

jego pozyskania z wykorzystaniem elastycz-
ności kontraktów i renegocjowanych formuł 
cenowych” pozwoliły na oszczędności rzędu 
10%, czyli grubo ponad 1.000.000 tys. zł. Dyr. 
Sudoł zaznaczył nową tendencję: generowania 
największej wartości w segmencie poszukiwań 
i wydobycia. „To głównie ropa naftowa, ale 
również sprzedaż bezpośrednia gazu ziemnego 
oraz usług serwisowych w zakresie geofizyki, 
jak i wierceń, dla podmiotów zewnętrznych”, 
co daje prawie 60% udziału w EBIDTA. Poszu-
kiwanie i wydobycie – podkreślał Sudoł – to 
najbardziej istotny segment funkcjonowania 
PGNiG „jeżeli chodzi o generowane wyniki 
i kontrybucję do przychodów cash flow i wyniku 
operacyjnego”. PGNiG pierwszy – jako polska 
spółka – zaczął produkować ropę naftową i gaz 
ziemny w Norwegii; ropę sprzedając bezpośred-
nio z platformy wiertniczej koncernowi Shell, 
gaz zaś niemieckim odbiorcom poprzez zareje-
strowaną tam spółkę PGNiG Sales & Trading. 
Drugim największym pod względem kontrybucji 
do wyniku EBIDTA segmentem PGNiG okazała 
się dystrybucja, złożona z sieci ponad 120 tys. 
kilometrów gazociągów średniego i niskiego 
ciśnienia oraz 6700 tys. przyłączeń do odbior-
ców końcowych. Dyr. Sudoł podkreślił, iż jest to 
biznes stabilny i przewidywalny – w 99% ge-
nerujący przychody z działalności regulowanej 
w oparciu o taryfy zatwierdzone przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki. ”Notujemy tu po-
zytywne przepływy finansowe EBIDTA wyno-
szące prawie 1.500.000 tys. zł”, i to w sytuacji 
mniejszego wolumenu gazu. Pierwszy, zimowy 
kwartał 2014 roku był relatywnie ciepły w po-
równaniu do lat poprzednich, mimo to wyniki 
rok do roku są mniej więcej porównywalne 
„z lekkim plusem”. Gorsze wyniki zanotowa-
ły natomiast segmenty wytwarzania i obrotu, 
czyli PGNiG Termika (dawne Elektrociepłownie 
Warszawskie przejęte od Vattenfalla w 2012 
roku). Wpływ miał tu pierwszy kwartał 2014 
roku, kiedy produkcja ciepła oraz w skojarzeniu 
energii elektrycznej była aż o 14% mniejsza. 
PGNiG Termika wychodzi co prawda naprzeciw 
tym problemom, ogłaszając prekwalifikacje do 
przetargu na budowę bloku gazowo-parowego 
na Żeraniu, w miejsce bloku węglowego zbudo-
wanego jeszcze w latach 60. „Liczymy na sys-
tem wsparcia kogeneracji do 2018 roku” – za-
apelował do posłów Sudoł. Wyniki segmentów 
obrotu i magazynowania to niecałe 300.000 
tys. zł na tle 5 mld zł wyniku EBIDTA „co może 
wydawać się nie nazbyt znaczące, ale jest to 
nasza działalność handlowa, na której nie za-
wsze udawało się nam zarabiać”. Były bowiem 
okresy, kiedy PGNiG generował bardzo duże 
straty na sprzedaży gazu wysokometanowego. 
Kontrybucja do wyniku EBIDTA nie jest co praw-
da znacząca, ale 18.000.000 tys. zł przychodów 

„stanowi bardzo istotny element przepływów 
gotówkowych” – podkreślił dyr. Sudoł. Tym, 
bardziej, iż marża na gazie wysokometanowym 
fluktuowała wyjątkowo nieregularnie, w 2014 
roku PGNiG wyszedł na niej mniej więcej na 
zero, ale były okresy z marżami rzędu – 2% 
i – 3%, a w 2012 roku nawet – 10%. Do tego 
dochodzi jednak pozytywny wynik ze sprzeda-
ży gazu zaazotowanego, którego producentem 
jest PGNiG, jak również działalność magazy-
nowa, która też jest działalnością regulowaną 
i taryfikowaną.

Koszty operacyjne i zadłużenie
Dyr. Sudoł na pierwszym miejscu wymie-

nił koszty sprzedanego gazu, które stanowią 
2/3 łącznych kosztów operacyjnych Grupy 
Kapitałowej. „Tym bardziej cieszy, że koszt 
sprzedanego gazu jest w 2014 roku o 10% niż-
szy, co oznacza wydatek mniejszy o 1.300.000 
tys. zł”. Kolejny element wyników za 9 miesięcy 
2014 roku wiąże się z niższymi kosztami paliw 
do produkcji ciepła i energii. Co prawda ozna-
cza to mniejszy wolumen wyprodukowanego 
ciepła i energii przez PGNiG Termikę, ale także 
niższe ceny węgla energetycznego. Dyr. Sudoł 
podał, iż koszty pracy w całej spółce zostały 
obniżone o 5%, co w ujęciu nominalnym dało 
około 100.000 tys. zł mniej „rok do roku”. Ale, 
co najważniejsze, zadłużenie Grupy Kapitało-
wej jest na kontrolowanym poziomie, a źródła 
finansowania pewne i stabilne. Dług w ujęciu 
nominalnym wynosi ponad 7.000.000 tys. zł, 
ale w porównaniu z prawie 4.000.000 tys. zł 
leżących na kontach i lokatach bankowych, dał 
„ekspozycję netto 3.400.000 tys. zł ogólnego 
zadłużenia Grupy Kapitałowej”. Zarówno wo-
bec banków i inwestorów finansowych w Pol-
sce, jak i w Europie, ponieważ w portfelu PGNiG 
są obligacje wyemitowane na rynku krajowym 
notowane na giełdzie Bond Spot, jak też euro-
obligacje notowane na giełdzie w Luksembur-
gu. Co prawda dług netto wzrósł w stosunku do 
I półrocza 2014 roku o prawie 1.000.000 tys. zł 
w związku z zapłaconą we wrześniu 2014 roku 
dywidendą prawie 900.000 tys. zł. Prezes Zawi-
sza objaśnił, iż udział Skarbu Państwa w kapitale 
PGNiG wynosi 72,4% i „gros dywidendy trafiło 
właśnie do tego akcjonariusza choć nie osłabiło 
naszych możliwości inwestycyjnych”. PGNiG ma 
dostępne linie kredytowe na ponad 12.000.000 
tys. zł i „na dzisiaj siła finansowa spółki jest duża 
i niezachwiana” – podkreślił Zawisza.

Kluczowe wyzwania
Piotr Szlagowski, dyrektor Departamen-

tu Regulacji PGNiG zwrócił uwagę posłów na 
zmiany krajowego rynku gazu, którym towa-
rzyszył spadek cen gazu na rynkach europej-
skich. W trzech pierwszych kwartałach 2014 
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roku dominująca była tendencja do „odklejania 
się rynkowych cen gazu na zliberalizowanych 
rynkach Europy Zachodniej od cen produktów 
ropopochodnych”. Odchylenie to przekroczyło 
30% i szybko zwiększyło atrakcyjność cenową 
importu gazu do Polski w stosunku do taryfy 
PGNiG. „Oznacza to zwiększenie presji konku-
rencyjnej oraz dodatkowy impuls liberalizacyjny 
dla polskiego rynku gazu” – mówił Szlagowski. 
Doszły jeszcze zmiany w otoczeniu regulacyj-
nym, np. ustawa o specjalnym podatku węglo-
wodorowym czy obowiązujący od 2015 roku 
nowy system koncesjonowania działalności 
poszukiwawczej i wydobywczej. Kolejnym ele-
mentem, który wpływa głównie na segment 
obrotu, stało się obligo giełdowe. A ostatnim, 
niepewność odnośnie modelu wsparcia koge-
neracji gazowej po roku 2018 (obecny system 
wsparcia został przedłużony do roku 2018, ale 
nie wiadomo, co dalej). Transformacja energe-
tyki na niskoemisyjną stanęła w miejscu mimo, 
że gaz był traktowany jako paliwo przejściowe 
do gospodarki niskoemisyjnej. Ostatecznie, 
ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
okazały się zbyt niskie, żeby wspierać ten pro-
ces, co również zaburza prognozowanie popy-
tu w średnim i dłuższym okresie. To wszystko 
wzmaga pytania, jak będzie wyglądać popyt na 
gaz ziemny w Polsce około 2020 roku? Najwięk-
szym obszarem, w którym zachodzą zmiany, jest 
liberalizujący się krajowy rynku gazu. Historycz-
nie, pierwszy zliberalizowano kapitalny obszar 
dostępu do infrastruktury, umożliwiając wszyst-
kim podmiotom uczestniczącym w rynku pełny 
doń dostęp bez żadnych ograniczeń. To sprawi-
ło, że alternatywne względem PGNiG podmioty 
mogły swobodnie podejmować konkurencję 
i wykorzystywać nowe zdolności importowe, 
nieustająco zresztą udostępniane. „W grudniu 
2014 roku rozpoczęły się aukcje na dodatko-
wy import z kierunku zachodniego, który ma 
być udostępniony od nowego roku” – stwier-
dził Szlagowski. Elementem rozwoju zdolności 
importowych i magazynowych było wprowa-
dzenie rewersów fizycznych i wirtualnych na 
interkonektorach. Drugi obszar liberalizacji to 
kalkulacja taryf m.in. entry-exit, a także nowy 
model taryfowy polegający na rozdziale obrotu 
paliwem gazowym od usługi sieciowej. Stawki 
są kalkulowane niezależnie, tymczasem obligo 
giełdowe zobowiązuje PGNiG do sprzedaży do-
celowo 55% gazu na giełdzie towarowej. Zda-
niem dyr. Szlagowskiego – dlatego wzrasta ry-
zyko utraty klientów i ograniczenia przychodów 
z segmentu magazynowania. „Cena na giełdzie 
jest w tym momencie poniżej naszej ceny tary-
fowej, co daje dodatkowy impuls do maksyma-
lizacji importu przez alternatywnych dostaw-
ców”. Stąd, sygnalizowana posłom konieczność 
zmian struktury portfela zakupu gazu z importu, 

który w istotnej części składa się z kontraktów 
opartych na cenach notowania produktów ro-
popochodnych. „Odklejenie się cen gazu na 
zliberalizowanych rynkach od ceny produktów 
ropopochodnych tworzy ryzyko cenowe po 
stronie PGNiG” – mówił Szlagowski – „głównie 
poprzez napływ alternatywnego tańszego gazu 
na polski rynek”. Co, przy realnej groźbie utraty 
części klientów PGNiG może spowodować pro-
blemy z lokowaniem gazu na rynku. Czy grozi 
to niezbilansowaniem portfela? Szlagowski 
stwierdził, że „ryzyko cenowe” może przejść 
w „ryzyko wolumenowe” i dlatego ważna jest 
redefinicja pozycji PGNiG jako spółki odpowie-
dzialnej za bezpieczeństwo energetyczne kraju 
i ciągłość dostaw. „W tym kontekście możemy 
patrzeć zarówno na kontrakty importowe, jak 
też rozbudowę magazynów gazu i utrzymy-
wanie zapasów obowiązkowych”. Ale też, na 
dywersyfikację kierunków dostaw gazu ziem-
nego, która umożliwi zawieranie kontraktów 
importowych dla „zabezpieczenia finansowania 
pod rozwój infrastruktury”, i, w konsekwencji, 
na taryfowanie sprzedaży, „której celem jest 
przecież zapewnienie możliwie niskich cen gazu 
ziemnego dla odbiorców końcowych”. Istnieje 
ponadto rodzime wydobycie gazu ziemnego 
i ropy naftowej oraz baza zasobów, a także 
rozwija się infrastruktura gazowa, szczególnie 
sieci dystrybucyjne istotne dla bezpieczeństwa 
dostaw gazu do systemu, a także infrastruktura 
magazynowa. Szlagowski nie ukrywał, iż na do-
tychczasowy model rynku nakładają się łącznie 
wszystkie te czynniki. Przede wszystkim, libe-
ralizacja oraz pojawiające się luki w systemie 
bezpieczeństwa i „ponoszenie całości kosztów 
za zmieniający się system przez PGNiG”. Faktem 
bezspornym bowiem jest nieprzenoszenie ich 
w całości na odbiorców, a także wymykanie się 
niektórych dostawców i odbiorców wymogom 
dotychczasowego systemu. „Dodatkowo na 
PGNiG nakładane są nowe oczekiwania: sprze-
daż gazu na giełdzie towarowej na podstawie 
obliga giełdowego, obowiązek uelastyczniania 
kontraktów na dostawy gazu dla największych 
odbiorców, dodatkowe obciążenia fiskalne seg-
mentu wydobycia”. Zdaniem Szlagowskiego 
częściowo od 2016 roku, a w pełni od 2020, 
będzie to wywierało silną presję na wyniki 
PGNiG. Swoistym memento może być pokry-
wanie kosztów funkcjonowania terminala LNG 
w Świnoujściu, gdyż PGNiG jest na razie je-
dynym podmiotem, który zakontraktował tam 
zdolności regazyfikacyjne. „Taryfa jest skonstru-
owana w taki sposób” – objaśniał Szlagowski 
– „że niezależnie od liczby podmiotów, które 
uczestniczą w kosztach, 100% kosztów jest 
przenoszone na odbiorców”. Jeżeli jest to tylko 
jeden podmiot, to de facto będzie on ponosił 
je w całości.

Przewagi konkurencyjne
Jednak PGNiG nie jest wobec tych wyzwań 

bezbronny, dysponuje bowiem wielkimi zasoba-
mi i poważnymi przewagami konkurencyjnymi, 
które umożliwiają w miarę spokojne przejście 
przez okres transformacji. Są to cztery obszary: 
upstream z produkcją krajową i zagraniczną, 
obecnością w Norwegii i istotnym udziałem 
w imporcie gazu. Następnie, obrót i sprzedaż 
gazu z 6500 tys. klientów i wydzieloną spółką 
obrotu detalicznego, która dostosowuje się do 
zliberalizowanego rynku. W garści spółki jest 
ponadto, wymagający co prawda uelastycznie-
nia, duży portfel kontraktów długoterminowych, 
jak również aktywa regulowane, czyli sieć dys-
trybucyjna oraz prawie 2.800.000 tys. m3 po-
jemności magazynowej. Jest także obecność 
w segmencie wytwarzania z 4,5 gigawatami 
zainstalowanej mocy cieplnej i 1 gigawatem 
energii elektrycznej. Jednak to „upstream jest 
zasadniczo najważniejszą dźwignią dalszego 
rozwoju Grupy Kapitałowej” – stwierdził dyr. 
Sudoł. Na problemy zasygnalizowane na rynku 
gazu ziemnego antidotum ma być trwała zmia-
na portfela pozyskania gazu „przede wszyst-
kim poprzez zmianę formuł cenowych”. Przed 
PGNiG stoi zadanie ograniczenia spadku wo-
lumenu gazu, który spółka plasuje na polskim 
rynku – by uniknąć ryzyka związanego z klau-
zulą take-or-pay. Niezbywalnym atrybutem jest 
infrastruktura sieciowa i magazynowa, a wy-
twarzanie energii elektrycznej i ciepła są źró-
dłem przewidywalnych przychodów i przynoszą 
„atrakcyjne stopy zwrotu”. W ten sposób pełnią 
funkcję czynnika stabilizującego wyniki Grupy 
Kapitałowej oraz zwiększającego możliwość 
finansowania nowych projektów – argumento-
wał dyr. Szlagowski. Aby w pełni wykorzystać te 
walory, zarząd PGNiG dokonuje zmian struktu-
ralnych, likwidując zdecentralizowaną strukturę 
i liczne działalności poboczne względem celów 
strategicznych.

Blaski i cienie liberalizacji i obliga 
giełdowego

Tendencją w działalności PGNiG jest bar-
dzo istotny przyrost sprzedaży gazu poprzez 
Towarową Giełdę Energii. Stało się tak po 
części wskutek wydzielenia w połowie 2014 
roku działalności detalicznej; ponad 6500 tys. 
klientów na mocy sukcesji generalnej przenie-
siono do nowej spółki PGNiG Obrót Detaliczny, 
aby zrealizować ustawowe obligo giełdowe. 
W praktyce oznacza to, iż spółka – matka 
PGNiG SA wystawia gaz na giełdzie, gdzie ku-
pują go wszyscy chętni, ale w dużej mierze Ob-
rót Detaliczny, które doprowadza go i sprzedaje 
odbiorcy końcowemu. Stąd istotny wzrost obro-
tów na Towarowej Giełdzie Energii, ale kosztem 
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dostaw do rafinerii, petrochemii i zakładów azo-
towych – jako widocznego elementu liberaliza-
cji. Podmioty te konsekwentnie dywersyfikują 
źródła zaopatrzenia, kupując gaz zarówno na  
giełdzie, jak i za granicą, korzystając z rozbu-
dowanych możliwości na punktach wejścia do 
systemu po stronie niemieckiej i czeskiej. Dyr. 
Sudoł objaśniał posłów że „może nie co kwar-
tał, ale co pół roku” na Towarowej Giełdzie 
Energii dostępne są nowe produkty. Korzysta-
jąc z efektów liberalizacji duzi odbiorcy kupują 
gaz bezpośrednio na rynkach zachodnich, które 
„w tym momencie są konkurencyjne względem 
taryfy PGNiG” – mówił dyr. Sudoł. Tymczasem 
obligo giełdowe oznacza konieczność sprzeda-
ży na giełdzie około 7.000.000 tys. m3 gazu 
ziemnego rocznie. W przypadku niedochowania 
obowiązku prezes URE może nałożyć karę pie-
niężną w wysokości do 15% rocznego przycho-
du przedsiębiorstwa, co jest dotkliwą sankcją. 
Dyr. Sudoł wskazał, iż model znany z obrotu 
giełdowego energią elektryczną, nie powinien 
być mechanicznie przeniesiony na rynek gazu. 
Przede wszystkim „z uwagi na zintegrowanie 
produkcji oraz obrotu gazem w ramach PGNiG”. 
Realizacji obliga nie byłaby możliwa ze wzglę-
dów strukturalnych, gdyż na giełdzie nie byłoby 
popytu na wolumen 55% gazu metanowego. 
„Pojawiała się podaż, ale nie pojawiał się popyt, 
konieczne więc było wyodrębnienie spółki obro-
tu detalicznego i w tym momencie mechanizm 
zaczął funkcjonować”. Poseł Wojciech Zubowski 
z PiS  zapytał, czy w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia z obligiem nie należy zmienić za-
pisów dotyczących udziału gazu sprzedawane-
go za pośrednictwem giełdy? Przecież powsta-
nie PGNiG Obrót Detaliczny było spowodowane 
tylko tym, że spółka musiała sprzedawać część 
gazu poprzez giełdę? Prezes Zawisza stwierdził, 
że obligo jest „na horrendalnie wysokim pozio-
mie, w 2015 roku roku będzie to już 55%”. Czy 
wprowadzenie obliga faktycznie zliberalizowało 
rynek? „Można tu polemizować, pytanie, jakie 
przyjmiemy mierniki liberalizacji rynku…” Czy 
jest to jedyna słuszna metoda? „Na to pytanie 
też nie potrafię odpowiedzieć…” – zakończył 
prezes Zawisza.

Zapasy i zasoby mamy na zimę 
stulecia

Dyr. Sudoł poinformował posłów o rekor-
dowym zapasie gazu ziemnego przed sezonem 
zimowym 2014/15 – ponad 2.700.000 tys. m3 
zgromadzonych w magazynach. Jest to realiza-
cja decyzji zarządu PGNiG z 2008 roku, by po-
dwoić zdolności magazynowe z 1.500.000 tys. 
m3 wówczas do 3.000.000 tys. m3 w 2015 roku 
i 3.300.000 w 2022 roku. „Jesteśmy już blisko 
osiągnięcia tego celu, prowadzimy rozbudowy 

magazynów w Husowie, Brzeźnicy, Kosakowie 
i Mogilnie” – podał dyr. Sudoł. Stabilizuje się 
też wydobycie krajowe: w 2013 roku wydobyto 
4.200.000 tys. m3 (w przeliczeniu na gaz wyso-
kometanowy), ropy naftowej 815 tys. ton. Nato-
miast planowane wydobycie w całym 2014 rok 
sięgnie 4.100.000 tys. m3 gazu i 785 tys. ton 
ropy. W 2013 roku wykonano 26 otworów „za-
kończonych”, 5 było w realizacji, w 2014 roku 
24, a kolejnych 7 jest w realizacji. Prezes Zawi-
sza objaśnił, że były to odwierty zarówno kon-
wencjonalne, jak i łupkowe „z przewagą tych 
pierwszych”. Co istotne, ograniczono koszty ich 
wykonania z 502.000 tys. zł rok wcześniej do 
385.000 tys. zł w 2014 roku. Dalsze działania 
PGNiG polegają na intensyfikacji wydobycia kra-
jowego ze złóż konwencjonalnych, przy wyko-
rzystaniu najnowszych dostępnych technologii, 
jak Enhanced Oil bądź Gas Recovery. Były one 
już stosowane na złożach BMB czy LMG. Drugi 
element to potwierdzenie geologicznego i eko-
nomicznego potencjału złóż łupkowych. Wyniki 
z dotychczasowych odwiertów są obecnie ana-
lizowane; pod koniec 2014 roku rozpoczęła się 
druga faza odwiertów na Pomorzu, by w 2016 
roku oszacować komercyjne zasoby gazu łup-
kowego w tym rejonie i określić niezbędne wy-
datki w celu dostarczenia go na rynek. Posłów 
interesowało, ile odwiertów natrafiło na złoża, 
jak przebiega intensyfikacja poszukiwań i w ja-
kim zakresie dopuszczano partnerów zewnętrz-
nych do prac poszukiwawczych i wiertniczych. 
Pos. Marek Suski z PiS argumentował, iż przez 
całe lata zarówno ministerstwo Skarbu Pań-
stwa jak i spółka mówiły, że nie da się szybciej 
wydobywać „a teraz okazuje się, że się da…”. 
Prezes Zawisza zwrócił uwagę, iż działalność 
poszukiwawcza z natury rzeczy związana jest 
z ryzykiem, choć jest ono „mitygowane wieloma 
działaniami inżynieryjnymi, które poprzedzają 
odwierty: geofizyką, sejsmiką i inną diagnozą 
zasobów”. Ma to na celu minimalizację liczby 
odwiertów nietrafionych, które zdarzają się 
także innym spółkom operującym w branży. 
„Gdyby trafność odwiertowa wynosiła 100%, 
pewnie cena ropy wynosiłaby 10 dolarów za 
baryłkę”. W każdym okresie funkcjonowania 
PGNiG sięgano po technologie, które gwaran-
towały osiąganie sukcesu – zapewnił Zawisza- 
choć technologia ciągle rozwija się. Wydobycie 
jest pochodną tego, jakie są odkrycia, a poziom 
odkryć tego „jaką mamy technologię”. Sytuacja 
jest więc dynamiczna, stąd rezerwuar zasobów 
wydobywalnych przyrasta wprost proporcjonal-
nie do działalności poszukiwawczej. Natomiast 
relacje z partnerami zagranicznymi i krajowymi 
służą temu, by minimalizować ryzyko i na-
kłady. Pierwszy lepszy przykład to współpra-
ca z Chevronem przy odwiercie w Majdanie 

Sopockim. „Chcemy przetransferować dobre 
praktyki know-how, by zminimalizować ryzyko 
nietrafionego odwiertu oraz, co za tym idzie, 
ryzyko finansowe”. Najczęściej są to umowy 
o współpracy z partnerami, ale „może się to 
zamienić np. w spółkę, w której wspólnicy obej-
mują udziały” – zastrzegł Zawisza.

Mocni w szelfie i nie tylko
Sukcesem zakończyła się transakcja zakupu 

przez PGNiG Upstream udziałów w 3 złożach 
produkcyjnych i 1 projekcie zagospodarowy-
wanym od Totala. Udokumentowane zasoby 
wydobywalne są na poziomie około 33.000 tys. 
boe (barrels of oil equivalent), a cena nabycia 
w wysokości blisko 2.000.000 tys. koron nor-
weskich została pomniejszona o wpływy z wę-
glowodorów wyprodukowanych już w 2014 
roku. „To, co faktycznie spółka musiała dopła-
cić, wynosiło niewiele 500.000 tys. zł i była 
to jedynie połowa ceny” – mówił dyr. Sudoł. 
Obecnie trwa wydobycie ze złóż Skarv i Snadd, 
czyli tych, które były w portfelu PGNiG Upstream 
International wcześniej oraz z nowych Morvin, 
Wilje, Vale a do zagospodarowania czeka zło-
że Gina Krog. Transakcja jest komplementarna 
względem dotychczasowego wydobycia – kiedy 
w latach 2015/17 zacznie spadać wydobycie 
ze złóż Skarv i Snadd, wzrośnie ze złóż nowo 
zakupionych. Partnerami w zakresie poszuki-
wań i wydobycia są LOTOS Petrobaltic, z którym 
PGNiG współpracuje na koncesji Kamień Pomor-
ski, Chevron, z którym jest obecny na czterech 
koncesjach poszukiwawczych w Polsce połu-
dniowo-wschodniej, San Leon Energy, FX Ener-
gy Poland, z którym współpracuje przy czterech 
projektach, a także Orlen Upstream oraz Eurogas 
Polska i Energia Bieszczady. PGNiG wskazuje na 
możliwość działalności na jednolitym rynku nie-
mieckim i austriackim, a potencjalnie także cze-
skim. Stąd m.in. nakłady inwestycyjne na rozwój 
sieci dystrybucyjnej, odpowiednio 1.100.000 
tys. zł w 2013 i 1.200.000 tys. zł w 2014 roku. 
Pozwoli to na rozwój 1600 kilometrów nowych 
sieci i scalenie z sieciami europejskimi.

Kontrakty długoterminowe – Jamał 
i Katar

Kontrakt jamalski, który opiewa na wo-
lumen przekraczający 10.000.000 tys. m3 do 
końca 2022 roku, jest obecnie w fazie renego-
cjacji. „Na początku listopada 2014 roku spółka 
wystąpiła do partnerów rosyjskich z wnioskiem 
o renegocjację ceny za gaz dostarczany na pod-
stawie kontraktu” – poinformował prezes Zawi-
sza. Podjęcie decyzji o złożeniu wniosku o rene-
gocjację było wynikiem istotnych zmian, które 
miały miejsce na europejskim rynku energetycz-
nym w ostatnich latach. „Jeżeli przyjrzymy się 
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doświadczeniom historycznym z lat 2011-2012 
to zobaczymy, że procedura uruchamia wielo-
miesięczny proces negocjacji” – mówił prezes 
Zawisza. W przypadku poprzedniego podejścia 
rozpoczęto postępowanie arbitrażowe, które 
jednak nie zakończyło się, gdyż spółki doszły 
do porozumienia „na niwie handlowej”. Tylko, 
jak to jest, iż cena gazu lekko wzrosła – pytał 
poseł Józef Rojek z Solidarnej Polski. Z jednej 
strony podpisano umowę obligującą do od-
bioru gazu po ustalonych cenach, tymczasem 
gaz na Zachodzie jest dużo tańszy, a Polska 
ma już interkonektory i może go importować, 
skąd chce. Poseł Wojciech Zubowski z PiS pytał, 
na jakim etapie znajdują się negocjacje z Katar 
Gaz-em i jakie koszty może za sobą pociągnąć 
nieodebranie przez PGNiG zakontraktowanego 
gazu? Czy w kontrakcie z Katar Gaz-em zawarto 
klauzulę umożliwiającą odsprzedanie kontrak-
tu stronie trzeciej, np. bankowi Merrill Lynch? 
Wreszcie, jakie jest stanowisko PGNiG wobec 
projektu budowy gazociągu Bernau-Szczecin, 
jako alternatywy wobec terminala LNG w Świ-
noujściu? Prezes Zawisza przyznał, że PGNiG 
przeprowadził analizę, na ile jego kontrakty 
długoterminowe „odstają od rynku”. Tym bar-
dziej, iż sytuacja jest dynamiczna, skoro oba 
w swoich formułach cenowych zawierają indeks 
do ropy lub produktów ropopochodnych. „Nie 
jest tajemnicą, że kontrakty te odbiegają od cen 
rynkowych w górę”. Natomiast system taryfo-
wania oparty jest na średniej ważonej, do ko-
szyka taryfowego wchodzi wydobycie krajowe, 
które średnią cenę buduje „do dołu, ponieważ 
wydobycie krajowe realizujemy przy niższych 
kosztach niż ceny w kontraktach długotermino-
wych”. Zawisza przyznał, iż istnieje potencjalne 
ryzyko niezbilansowania rynku w sytuacji, kiedy 
PGNiG związany jest dwoma kontraktami dłu-
goterminowymi: jamalskim i katarskim. Oba 
te kontrakty w swoim take-or-pay określają 
poziom przekraczający 10.000.000 tys. m3, 
do tego dochodzi wydobycie krajowe na po-
ziomie ponad 4.000.000 tys. m3. „Jeżeli każdy 
nowy gracz będzie wprowadzać taniej kolejne 
miliardy m3, to będzie nas wypychać z rynku, 
co grozi niewykonaniem limitów określonych 
w umowach długoterminowych, czyli formuły 
take-or-pay”. Poseł Marek Suski z PiS mówił, że 
„przy konkurencyjnych cenach oraz operatorach 
innych niż PGNiG może to nawet doprowadzić 
do upadku przedsiębiorstwa”. Prezes Zawisza, 
zasłaniając się po części tajemnicą handlową, 
potwierdził rozpoczęcie rozmów bilateralnych 
„w dobrej wierze” – jeżeli po pół roku strony nie 
dojdą do zgody, mają prawo zgłosić wniosek do 
sądu arbitrażowego w Sztokholmie. 

Jerzy Papuga
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Od momentu uruchomienia 
przesyłu gazu w listopadzie 1999 
roku do chwili obecnej, polskim 
odcinkiem gazociągu jamalskiego 
przetransportowano 400 miliardów 
metrów sześciennych gazu ziemnego 
[wg GOST]. 

Przesył gazu ziemnego polskim odcin-
kiem gazociągu jamalskiego rozpoczął się po 
ukończeniu budowy części liniowej gazociągu 
o długości 684 kilometrów oraz oddaniu do 
eksploatacji tłoczni gazu w Kondratkach. Zdol-

Polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego 
przesłano 400-miliardowy metr sześcienny 
gazu ziemnego

Stacji Regulacyjno-Pomiarowej we Włocławku, 
od stycznia 2015 roku zdolności przesyłowe 
stacji zostały zwiększone do 1 miliona metrów 
sześciennych gazu na godzinę.

W 2014 roku EuRoPol GAZ s.a. otrzymał 
od Urzędu Dozoru Technicznego tytuł „Lider 
Bezpieczeństwa Technicznego” w katego-
rii Użytkownik, który potwierdził spełnianie 
najwyższych wymagań w zakresie transportu 
gazu i utrzymania infrastruktury technicznej 
polskiego odcinka gazociągu jamalskiego, 
gwarantujących od ponad 20 lat bezpieczną, 
niezawodną i skuteczną pracę całej infra-
struktury gazociągowej. Natomiast odnowio-
ny w tym samym roku na kolejne trzy lata 
przez Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Certy-
fikat Zgodności dla Systemu Zarządzania eks-
ploatacją techniczną gazociągu tranzytowego 
Jamał–Europa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest dowodem skutecznego utrzyma-
nia wdrożonego przez Spółkę systemu zarzą-
dzania eksploatacją i przesyłem gazu polskim 
odcinkiem gazociągu jamalskiego.

W ramach umów realizowanych przez 
EuRoPol GAZ s.a. i Operatora SGT (OGP  
GAZ-SYSTEM S.A.) w 2014 roku polskim od-
cinkiem gazociągu jamalskiego przetranspor-
towano ponad 34 miliardy metrów sześcien-
nych gazu ziemnego [wg GOST]. Od 2011 roku  
EuRoPol GAZ s.a. udostępnia wolne moce prze-
syłowe Operatorowi SGT, który oferuje usługi 
przesyłu gazu na polskim odcinku gazociągu 
jamalskiego.

EuRoPol GAZ s.a. to spółka o kapitale mie-
szanym polsko-rosyjskim. Powstała w 1993 
roku na mocy porozumienia między Rządami 
Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej. 

ność przesyłowa gazociągu wzrastała wraz 
z oddawaniem do eksploatacji kolejnych tłoczni: 
w 2000 roku – we Włocławku, w 2005 roku 
– w Ciechanowie i Szamotułach, w 2006 roku – 
w Zambrowie. Planowaną zdolność przesyłową 
pierwszej nitki gazociągu jamalskiego osiągnię-
to w 2006 roku. Od 2000 roku transportowa-
ny gazociągiem jamalskim gaz ziemny zaczął 
trafiać do polskiego systemu przesyłowego 
poprzez połączenie we Włocławku, a od 2003 
roku również poprzez połączenie w Lwówku 
Wielkopolskim. Dzięki rozbudowie Systemowej 

Tłocznia Gazu Ciechanów. Fot. arch. EuRoPol GAZ s.a.

Mapa Polski z zaznaczoną trasą gazociągu jamalskiego. Arch. EuRoPol GAZ s.a.



2(202)/2015
luty

18

Korozja węglowa 
na KGZ Kaleje

Łukasz Barbura

Kopalnia Gazu Ziemnego Kaleje 
to jedna z młodszych kopalń w rejo-
nie Ośrodka Kopalń Ostrów Wiel-
kopolski zielonogórskiego Oddziału 
PGNiG SA. Gaz wydobywany jest tu 
z pięciu złóż z utworów czerwonego 
spągowca, znajdujących się na głębo-
kości od 2580 m (OG Zaniemyśl) do 
3483 m (OP Środa Wielkopolska). 
Gaz ten zawiera dość dużą ilość CO2. 

Z dwutlenku węgla
Dla złóż Kromolice, Środa Wielkopolska, 

procentowa zawartość CO2 w gazie przekracza 
0,6% objętości.

Duża zawartość, CO2 w gazie ziemnym po-
woduje w pewnych warunkach PVT (ciśnienie, 
objętość, temperatura) powstawanie kwasu 
węglowego.

CO2 + H2O → H2CO3

Kwas ten powoduje uszkodzenia korozyjne 
w rurach wydobywczych i instalacjach techno-
logicznych (Fot. 1), ponieważ w wyniku reakcji 
kwasu węglowego z żelazem wydziela się wo-
dór i powstaje węglan żelaza.

H2CO3 + Fe → H2↑ +Fe CO3

W obszarach katodowych następuje redu-
kowanie się wodoru i miejsce takie nie ulega 
żadnym uszkodzeniom. Natomiast w obsza-
rach anodowych dochodzi do utleniania żelaza 
i w miejscach tych powstają wżery. Szczególnie 
bardzo silne nasilenie korozji obserwuje się od 
głowicy odwiertu do zaworu redukcyjnego dru-
giego stopnia.

Obecnie jednym z lepszych rozwiązań 
ochrony przed korozją jest zastosowanie odpo-
wiedniego stopu metali do rur gazowych oraz 
napowierzchniowego systemu monitoringu 
(Rys.1) i dozowania inhibitorów korozji. 

Na obiektach OC Kaleje
Stan gazociągów na obiektach OC Kale-

je możemy ocenić na podstawie sprawozdań 
z badań, gdzie mierzone są grubości ścianek rur 
w wyznaczonych punktach pomiarowych. Po-
miary te przeprowadza się metodą ultradźwię-
kową punktową. Ostatnio wykonywane tego 
typu pomiary zostały urządzeniem Olympus 
38DL plus (Fot. 2). 

Największy poziom korozji zaobser-
wowano po dwóch latach eksploatacji na 
Ośrodku Grupowym Kromolice. Po pomiarach 
ultradźwiękowych grubości ścianek (UTT)  
przeprowadzonych 5 września 2013 r., wyznac-
zono sześć punktów pomiarowych, gdzie 
wartości grubości ścianek były zbliżone lub 
przekraczały wartości minimalne. Na odcinku 
od głowicy odwiertu Kromolice-1 do zaworu 
redukcyjnego drugiego stopnia, w grudniu 
2013 r. dokonano wymiany części instalacji. Po 
zdemontowaniu instalacji zostały stwierdzone 
ubytki materiału wynoszące około 70% pod-
stawowej grubości elementu.

W kwietniu 2014 r. na OG Kromolice 
nastąpiło rozszczelnienie na skutek korozji 
w spoinie (Fot. 3, 4) łączącej tuleję termome-
tru 3/4”z rurociągiem. Po rozkręceniu gazociągu 
do rewizji stwierdzono ubytki korozyjne 

Wyszczególnienie
Złoże gazu ziemnego

udział objętościowy (%)

Kaleje Zaniemyśl Kromolice Kromolice S Środa Wlkp.
CO2 0,2510 0,2107 0,6969 0,3751 0,6717

Tab.1 Zawartość CO2 w gazie ziemnym

Fot. 1. Wżery korozyjne spowodowane działaniem kwasu węglowego wewnątrz rury DN 80. Fot. Łukasz Barbura

Fot. 2. Olympus 38DL plus do pomiarów grubości ścianek rur 
metodą ultradźwiękową punktową

w spoinach, na odcinkach prostych rurociągu, 
przylgach kołnierzy (Fot.5) oraz na powierzch-
niach zaworów odcinających. Maksymalne 
stwierdzone głębokości zalegania ubytków to 
ok. 5,0-6,0 mm, gdzie minimalna rzeczywista 
grubość ścianki rurociągu wynosiła 7,8 mm przy 
grubości nominalnej 8,8 mm. 

W październiku 2014 r. na obiekcie Ośro-
dek Produkcyjny Środa Wlkp., po pomiarach 
grubości ścianek przeprowadzonych w kwietniu 
2014 r., również podjęto decyzję o wymianie 
części instalacji (Fot. 6). W jednym z punktów 
pomiarowych zmierzona grubość ścianki ru-
rociągu wynosiła 4,95 mm, gdzie najmniejsza 
wymagana grubość ścianki rurociągu uwzględ-
niająca naddatek korozyjny (c2, c3 = 2,5mm) 
wynosi 4,3 mm. Wymianie zostały poddane 
elementy od oddzielacza wstępnego do zaworu 
redukcyjnego drugiego stopnia.
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Jak zapobiegać korozji?
W celu przeciwdziałania korozji w instalację 

napowierzchniową na wszystkich jednostkach OC 
Kaleje jest dawkowany w sposób ciągły inhibitor 
korozji. Jest to środek chemiczny hamujący prze-
bieg procesów niszczenia materiałów instalacji. 
Inhibitory zmniejszają szybkość postępowania 
korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej 
na powierzchni metalu, nie usuwając jednak 
powstałych przed ich użyciem skutków korozji 
i rdzy. Dodatkowo na takich jednostkach jak OP 
Środa Wlkp. i OG Kromolice zamontowany jest 
napowierzchniowy system monitoringu koro-
zji (Rys. 1). System ten mierzy wartość ubytku 
metalu spowodowaną działaniem korozji w μm/
rok. Dzięki temu monitoringowi ilość dozowanych 
środków chemicznych została przeliczona tak, aby 
ubytek materiału na ciągach technologicznych nie 
przekroczył wartości 50μm w ciągu roku.

Fot. 3. Skorodowana tuleja termometru 3/4"(widok z zewnątrz) 
Fot. Łukasz Barbura

Fot. 4. Skorodowana tuleja termometru 3/4" (widok z we-
wnątrz). Fot. Łukasz Barbura

Fot. 5. Skorodowana przylga kołnierza. Fot. Łukasz Barbura

Fot. 6. Wymiana skorodowanej instalacji na OP Środa Wlkp. Fot. Łukasz Barbura

Rys. 1. System monitoringu korozji. Arch. PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

Wskazania większości wykresów z tego 
systemu potwierdzają prawidłowy dobór inhi-
bitorów korozji, inhibitorów korozji i hydratów 
oraz stosowanych wydatków dawkowania na 
poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Podsumowanie
W rurach wydobywczych odwiertów i in-

stalacji napowierzchniowej mamy do czynienia 
z agresywną korozją, której przyczyną jest od-
działywanie na stal kwasu węglowego powsta-
jącego w wyniku rozpuszczania się CO2, za-
wartego w wydobywanym gazie ziemnym, jak 
również w wodzie kondensacyjnej wydzielającej 
się z tego gazu. W celu przeciwdziałania koro-
zji zwiększono dawki mediów chemicznych na 
podstawie wskazań sond korozymetrycznych. 
W przyszłości można rozważyć również wymia-
nę najbardziej zagrożonych na korozję odcin-
ków instalacji na odcinki z lepszych materiałów 
np. ze stali nierdzewnej, co w znacznym stopniu 
przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa eks-
ploatacji na obiektach KGZ Kaleje.

Łukasz Barbura
Mistrz zmiany, KGZ Kaleje

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Ropa z Ołoboku

Artur Kasperski

Zakończyła się budowa nowego 
Ośrodka Produkcyjnego Ołobok, 
który podlega Kopalni Ropy Nafto-
wej Kije. 

Złoże ropy naftowej Ołobok zostało odkryte 
w 2006 r. i udostępnione odwiertem Ołobok-
-1K. Zakumulowane jest w szczytowej partii 
struktury w utworach dolomitu głównego w in-
terwale 2475-2496 m. 

Odwiert samoczynnie wynosi na po-
wierzchnię płyn złożowy w postaci ropy nafto-
wej i rozpuszczonego  w niej gazu ziemnego. 
Napowierzchniowa instalacja OP Ołobok umoż-
liwia separację składników płynu złożowego, 
po czym pozyskana w tym procesie ropa naf-
towa autocysternami dowożona jest na KRN 
Kije w celu doprowadzenia jej parametrów do 
wymogów handlowych. 

Z odwiertu pozyskujemy ok. 12 ton ropy 
naftowej na dobę, a gaz płynie z wydajno-

Złoże Ołobok
216 ha 

to	powierzchnia	całkowita	złoża	
7 m 

liczy	miąższość	efektywna	złoża
31 MPa

to	pierwotne	ciśnienie	złożowe

Ropa naftowa będzie odbierana autocysterną i przewożona na KRN Kije, gdzie będzie odsiarczana i odsalana. Fot. arch. KRN Kije 

ścią ok. 200 m3/h. Podczas rozruchu instalacji 
otrzymano w pełni zakładany wcześniej reżim 
eksploatacyjny, który pozwoli wydobyć rocz-
nie prawie 4,5 tys. ton ropy i ok. 1,7 mln m3 
gazu towarzyszącego ropie. Instalacja w grud-

niu 2014 r. pomyślnie przeszła testy i odbiór 
końcowy. 

Zadaniem instalacji OP Ołobok jest separacja ropy, gazu i wody z płynu złożowego. Fot. arch.  KRN Kije

Artur Kasperski 
KRN Kije

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Katarzyna Starosta 

Dla poprawy bezpieczeństwa pra-
cowników i gości Oddziału w Zie-
lonej Górze w dwóch lokalizacjach 
umieszczone zostały przenośne auto-
matyczne defibrylatory zewnętrzne 
(AED, ang. Automated External De-
fibrillator). 

W defibrylator wyposażone zostały Kopal-
nia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, 
zatrudniająca dziewięćdziesięciu pracowników 
oraz główna siedziba Oddziału – budynek 
administracyjny przy ulicy Boh. Westerplatte 
w Zielonej Górze, w której pracuje ok. 300 osób 
i w którym często przebywają pracownicy z in-
nych lokalizacji oraz goście zewnętrzni. Urzą-
dzenia zlokalizowane są w łatwo dostępnych, 
oznakowanych oraz widocznych miejscach. 

Nie bój się użyć defibrylatora 
Uruchomienia defibrylatora mogą podjąć 

się osoby bez wykształcenia medycznego, po-

Dla ratowania życia

Pracownicy Oddziału w Zielonej Górze wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie zostali przeszkoleni z zakresu obsługi defibrylatora, wykaz tych osób wywieszony jest przy urzą-
dzeniu. Fot. Magdalena Wajda

Użycie defibrylatora podczas akcji ratunkowej znacznie zwiększa 
szanse poszkodowanego na przeżycie, urządzenie jest bardzo 
łatwe w obsłudze, więc nie bójmy się go użyć, jeśli będziemy 
mieli taką możliwość udzielając pierwszej pomocy. Fot. Mag-
dalena Wajda

nieważ wszystkie komendy są wypowiadane 
przez maszynę i pojawiają się w poszczegól-
nych etapach defibrylacji. AED po podłączeniu 
(naklejeniu) elektrod do klatki piersiowej po-
szkodowanego analizuje parametry czynności 
serca i określa, czy wymagana jest defibry-
lacja. W przypadku zatrzymania akcji serca 
pobudza je poprzez impuls elektryczny prądu 
stałego o określonej energii. Urządzenie de-
cyduje, czy zastosować elektrowstrząs. Kiedy 
nie zachodzi potrzeba użycia defibrylatora, 
AED nie włączy się. Defibrylacja jest jedyną, 
a zarazem skuteczną metodą zwiększającą 
szanse przeżycia podczas określonych zabu-
rzeń pracy serca. 

Badania naukowe potwierdziły, że wcze-
sne użycie defibrylatora powoduje zwiększe-
nie wskaźnika przeżyć. Po nagłym zatrzyma-
niu krążenia (NZK) szanse poszkodowanego 
na przeżycie spadają o 10% z każdą minutą. 
Dlatego właśnie tak ważne jest, by bezpośred-
ni świadek zdarzenia od razu rozpoczął akcję 
ratunkową. Rozsądek i trzeźwa ocena sytuacji 
zwiększa szanse na zdrowie i przeżycie po-
szkodowanego. Pamiętajmy, że decydując się 
na ratowanie ludzkiego życia, działamy w imię 
najwyższej wartości. 

Katarzyna Starosta 
Dział BHP i Ochrony P. Poż. 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
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Ponad 50 pracodawców regionu 
lubuskiego spotkało się na semina-
rium dotyczącym zarządzania kom-
petencjami. Wysłuchali oni m.in. 
prezentacji przedstawicieli Oddziału 
w Zielonej Górze.

O kompetencjach 
w Zielonej Górze

Seminarium zorganizowane w ramach pro-
jektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości miało tytuł „Od kompetencji 
pracowników do efektywności przedsiębior-
stwa”. Podczas spotkania w hotelu Ruben 
przedstawicielki naszego Oddziału zaprezento-

wały przykłady i dobre praktyki działania w za-
kresie oceny pracowniczej, rekrutacji pracowni-
ków, kodeksu etyki i powiązania tych działań 
z realizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
i Odpowiedzialnego Biznesu. 

Celem projektu jest wsparcie małych i śred-
nich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu za-
rządzania przez kompetencje oraz zwiększenie 
kompetencji pracowników tych przedsiębiorstw.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Prezentacja Beaty Burdzy i Doroty Mundry podczas seminarium „Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa” dotyczyła m.in. stosowanego przez nas systemu oceny pracy, 
temat ten wywołał ożywioną dyskusję wśród słuchaczy. Fot. Seminarium PARP w ramach projektu systemowego „Zarządzanie kompetencjami w MSP"

W lutym nastąpiła zmiana na sta-
nowisku dyrektora Oddziału w Zie-
lonej Górze. Obecnie kieruje nim 
Krzysztof Potera, który pracę zawo-
dową rozpoczynał w Oddziale. 

Krzysztof Potera jest absolwentem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wy-
działu Wiertnictwa Nafty i Gazu, ukończył 
również studia podyplomowe w zakresie 
zarządzania oraz podyplomowe studia me-
nedżerskie MBA. 

ZMIANY 
KADROWE

Pracę zawodową rozpoczął jako stażysta 
w Oddziale w Zielonej Górze w 2000 r. Na-
stępnie zajmował kolejno stanowiska: inży-
niera ds. eksploatacji złóż, kierownika zmia-
ny, a następnie zastępcy kierownika Kopalni 
Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. W 2009 r. 
został kierownikiem Działu Prognozowania 
i Analiz Koncepcji Zagospodarowania Złóż 
w Centrali Spółki. W ostatnim czasie zaj-
mował stanowisko zastępcy dyrektora ds. 
Eksploatacji Złóż w Oddziale Geologii i Eks-
ploatacji. 

Pochodzi z Ostrowa Wielkopolskiego, jest 
żonaty i ma dwójkę dzieci. 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Zielonogórskim Oddziałem PGNiG SA kieruje od lutego br. 
Krzysztof Potera. Fot. Sebastian Rzepiel
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GK zamierza zainwestować 
ok. 4,3 mld zł w 2015 r.

GK PGNiG zamierza zainwestować ok. 
4,3 mld zł w 2015 roku, głównie w poszu-
kiwania i wydobycie gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz rozwój i modernizację sieci 
gazowniczej. Kwota ta nie obejmuje ujętych 
m.in. w Strategii na lata 2014-2022 plano-
wanych akwizycji.

Inwestycje w poszukiwania i wydobycie su-
rowców w kraju i za granicą wyniosą 1,9 mld 
zł z czego największa część, 0,8 mld zł, zosta-
nie przeznaczona na wiercenia badawcze, roz-
poznawcze, poszukiwawcze i eksploatacyjne. 
Obejmą one między innymi odwiercenie w Pol-
sce 38 otworów w tym 15 eksploatacyjnych. 
Blisko 0,6 mld zł to nakłady spółek zależnych, 
w tym 0,4 mld zł to inwestycje PGNiG Upstre-
am International głównie w zagospodarowanie 
złoża Gina Krog oraz 0,1 mld zł to inwestycje 
Exalo Drilling związane z modernizacją i odtwo-
rzeniem majątku produkcyjnego.

GK PGNiG kontynuuje kluczowe inwestycje 
związane z rozbudową podziemnych maga-
zynów gazu, ze szczególnym uwzględnieniem 
magazynu kawernowego w Mogilnie, a także 
budową części napowierzchniowej w KPMG 
Kosakowo. Na ten cel przeznaczonych zostanie 
0,5 mld zł. Na koniec 2015 r. planowana łączna 
pojemność wszystkich magazynów w Polsce to 
3,16 mld m3. 

Około 1,3 mld zł zostanie zainwestowane 
w rozbudowę i modernizację sieci gazowniczej. 
Blisko połowa tej sumy, ok. 600 mln zł będzie 
przeznaczona na inwestycje związane z rozbu-
dową i przyłączaniem do sieci dystrybucyjnej.

W segmencie Wytwarzanie kluczowe inwe-
stycje obejmą modernizacje elektrociepłowni, 
na które zaplanowano nakłady w wysokości 
blisko 0,4 mld zł. Istotną częścią tych wydatków 

będą środki związane z ochroną środowiska, na 
które planuje się przeznaczyć około 0,1 mld zł.

Ponadto PGNiG szacuje, że przychody Gru-
py powinny wynieść ok. 41 mld zł w 2015 roku, 
a wynik EBITDA powinien wynieść blisko 5,8 
mld zł.

Sprzedaż gazu ziemnego w Polsce i za gra-
nicą szacowana jest na poziomie ok. 22,8 mld 
m sześc. Krajowe i zagraniczne wydobycie ropy 
naftowej i kondensatu wzrośnie do ok. 1,27 mln 
ton (w 2014 r. – ok. 1,21 mln ton), a wydobycie 
gazu wyniesie ok. 4,5 mld m sześc.

Prognoza wpisuje się w Strategię Grupy 
PGNiG na lata 2014-2022 ogłoszoną w grudniu 
ub.r.  Niezmienne pozostają wyzwania stoją-
ce przed spółką. Do najistotniejszych na 2015 
rok należy zaliczyć dużą zmienność globalnych 
cen węglowodorów oraz kursów walut, które 
zwiększają niepewność co do przychodów ze 
sprzedaży i przyszłej wartości księgowej ma-
jątku wydobywczego. Kolejne ważne wyzwa-
nie stanowi deregulacja rynku gazu w Polsce 
i związana z nią dywersyfikacja dostaw przez 
największych klientów PGNiG. Czynniki te 
mogą powodować konieczność eksportu nad-
wyżek gazu oraz sprzedaży gazu po cenach 
nieuwzględniających faktycznego kosztu jego 
pozyskania w kontraktach długoterminowych, 
w tym rozliczeń z Qatargas.

PGNiG kontynuuje prace 
na koncesji Tomaszów Lubelski

W związku z informacją o wycofaniu się 
z Polski firmy Chevron Polska Energy Reso-
urces Sp. z o.o. Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo SA informuje, że w ramach 
umowy podpisanej w marcu 2014 r. pomię-
dzy obiema spółkami został wykonany od-
wiert Majdan Sopocki oraz prace sejsmiczne. 
Tym samym zakres prac przewidzianych w ra-
mach podpisanej umowy został zrealizowany.

PGNiG obecnie analizuje wyniki przepro-
wadzonych prac na koncesji Tomaszów Lubel-
ski.  Po ich zakończeniu zostaną podjęte dalsze 

decyzje co do kontynuowania prac na tej konce-
sji, w tym w szczególności wykonania odwiertu 
horyzontalnego z zabiegiem szczelinowania.

PGNiG operatorem na kolejnej 
koncesji w Norwegii 

PGNiG Upstream International (PGNiG 
UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa SA, otrzymała 
40% udziałów jako operator w koncesji PL 
799, zlokalizowanej na Morzu Norweskim. 
Partnerami PGNiG UI na nowej koncesji zo-
stały firmy Statoil Petroleum AS, VNG Norge 
AS oraz Explora Petroleum AS, które otrzyma-
ły po 20% udziałów każda.

Przyznanie statusu operatora na koncesji 
PL799 stanowi kolejny, istotny krok w rozwoju 
spółki. Partnerami PGNiG UI na nowej koncesji 
są firmy naftowe z szerokim doświadczeniem 
w branży poszukiwaczo-wydobywczej nie tylko 
w Norwegii, ale i innych rejonach świata. Po raz 
pierwszy w historii partnerem na koncesji opera-
torskiej PGNiG UI została największa norweska 
firma Statoil, co ma szczególne znaczenie dla 
pozycji i rozwoju polskiej spółki w Norwegii. 

Koncesja PL799 znajduje się w  niewielkiej 
odległości od złoża Skarv będącego w produkcji 
od końca 2012 roku oraz złoża Snadd znajdują-
cego się w fazie planowania zagospodarowania. 

W obydwu złożach PGNiG UI posiada 
udziały.

Partnerzy koncesyjni mają dwa lata na 
wykonanie stosownych analiz geologicznych 
i geofizycznych, których celem będzie dokład-
ne oszacowanie potencjału naftowego obszaru 
koncesji. W okresie tym zostanie podjęta decy-
zja o odwierceniu otworu poszukiwawczego lub 
zwolnieniu koncesji bez wierceń  (drill or drop 
decision).

W chwili obecnej PGNiG UI posiada udziały 
w 17 koncesjach zlokalizowanych na Norweskim 
Szelfie Kontynentalnym na Morzu Północnym, 
Morzu Norweskim oraz Morzu Barentsa. W port-
felu koncesji PGNiG UI znajdują się koncesje 
obejmujące udziały w 4 złożach produkcyjnych – 
Skarv, Vilje, Vale i Morvin, w 2 złożach będących 
w fazie zagospodarowania – Snadd i Gina Krog 
oraz 8 koncesjach poszukiwawczych.

W ramach rundy koncesyjnej APA 2014, 
rząd norweski przydzielił 20 stycznia 2015 
roku, 43 firmom naftowym udziały w 54 kon-
cesjach poszukiwawczo-wydobywczych, zlo-
kalizowanych na szelfie norweskim. Najwięcej 
z przydzielonych koncesji znajduje się na Morzu 
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Północnym (34). Szesnaście zlokalizowanych 
jest na Morzu Norweskim, a cztery na Morzu 
Barentsa.

Zespół Prasowy PGNiG SA

Najstarszy otwór naftowy
W listopadzie miesięcznik „World Oil” w ar-

tykule „153-letni otwór produkuje bez przerwy, 
zarówno w czasie koniunktury jak i zastoju” 
przypomniał o najstarszym czynnym otworze 
produkcyjnym w USA. Jest to otwór McClintock 1 
w Pensylwanii, w pobliżu miejscowości Titusvil-
le, odwiercony w sierpniu 1861 r. do głębokości 
188,5 m. W swoim najlepszym okresie odwiert 
dostarczał 24 t ropy na dobę zużywanej do pro-
dukcji nafty oświetleniowej. W długiej historii 
kilkakrotnie zmieniał właścicieli, w 1919 kupił 
go Quaker State Oil Refining Corp. i eksploato-
wał do 1952 r. W 2000 r. wiercenie przekazano 
Muzeum Wiertniczemu Drake’a i po oczyszcze-
niu odwiertu wznowiono wydobycie – obecnie 
codziennie uzyskuje się ok. 13-14 kg ropy. Ta 
przerwa w eksploatacji powoduje, że tytuł arty-
kułu jest raczej niezgodny ze stanem faktycznym.

W nawiązaniu do powyższej informacji 
warto wspomnieć o najstarszych krajowych 
otworach eksploatacyjnych. Według danych 
Oddziału PGNiG SA w Sanoku takie odwierty 
znajdują się na złożu Wańkowa i odwiercono 
je w 1886 r. Najgłębszy jest otwór Ropienka-6, 
który osiągnął głębokość 408 m i po 128 latach 
ciągłej eksploatacji produkuje obecnie ok. 60 kg 
ropy dziennie. W pierwszym roku eksploatacji 
wydobycie wyniosło 325 t ropy, a skumulowa-
ne wydobycie sięga 10 tys. t ropy. Z odwiertu 
Ropienka-4 o głębokości 354 m w pierwszym 
roku eksploatacji uzyskano produkcję 324 t 
ropy. Dziś wydobywa się z niego na dobę ok. 
30 kg ropy. Kolejnym czynnym odwiertem jest 
Ropienka-5 o głębokości 317 m, z którego wy-
dobywa się jeszcze ok. 40 kg ropy dziennie. 
Wszystkie odwierty zostały wykonane metodą 
udarową. Ropa pochodzi z piaskowcowo-łup-
kowych utworów warstw menilitowych jednost-
ki skolskiej.

Niedociągnięcia legislacyjne 
w nowym prawie geologicznym

W trakcie prac nad projektem nowego prawa 
geologicznego i górniczego zgłaszano liczne po-
stulaty konieczne m. in. ze względu na potrzebę 

skrócenia okresu uzyskiwania koncesji (dotychczas 
średnio rok). Swoje stanowisko przedstawiała 
również Organizacja Polskiego Przemysłu Poszu-
kiwawczo-Wydobywczego zrzeszająca 19 firm, 
w tym spółki skarbu państwa PGNiG i PKN Orlen. 
Przyjęta po długim okresie przygotowań ustawa 
zmieniająca prawo geologiczne miała w założe-
niu zachęcić obecnych i potencjalnych inwesto-
rów i ułatwić uzyskiwanie koncesji. Jednak wielu 
utrudnień nie usunięto. Nadal okres wydawania 
pozwoleń jest bardzo długi, w skrajnych przypad-
kach sięga 1000 dni. Znamienne, że w ub. roku 
wykonano tylko 13 odwiertów w poszukiwaniu 
złóż niekonwencjonalnych, w tym 3 otwory pozio-
me ze szczelinowaniem. 

Swoją opinię przedłożyło też Forum Obywa-
telskiego Rozwoju. Wskazuje ona na nieprecyzyjne 
zapisy oraz próby regulacji form współpracy nieza-
leżnych przedsiębiorstw występujących wspólnie 
o koncesje. Czas ważności koncesji został ustalony 
na 30 lat, co byłoby elementem stabilizacji, ale wy-
nik postępowania kwalifikacyjnego uprawniający 
do jej otrzymania będzie weryfikowany co 5 lat. 
A więc firma, która przez parę lat zainwestowała 
co najmniej dziesiątki milionów złotych (koszt pio-
nowego otworu wiertniczego do głębokości 3000 
m wynosi ok. 35,5 mln zł), może po pięciu latach 
utracić koncesję. Co więcej, koncesjobiorca musi 
składać wniosek o ponowne przeprowadzenie po-
stępowania kwalifikacyjnego przy każdorazowej 
zmianie danych zawartych we wniosku, a może 
to być np. tylko zmiana adresu członka zarządu.

Innym problemem jest szczegółowy opis for-
my umów o współpracy pomiędzy firmami, pro-
cedur podejmowania uchwał, uprawnień zarządu, 
a nawet zakładania wspólnego rachunku banko-
wego w przypadku, gdy chcą one występować 
wspólnie wobec organu koncesyjnego. Jest to 
dążenie do zapisania w ustawie trybu działania 
podmiotów prawa handlowego 

Niezależnie od niedociągnięć legislacyjnych 
występuje jeszcze jeden ważny aspekt działalności 
koncesyjnej. FOR zwraca uwagę na istotny czyn-
nik, jakim jest podejście organów administracyj-
nych do inwestorów. Dominuje skoncentrowanie 
się na drobiazgowym przestrzeganiu procedur, za-
miast deklarowanego tworzenia sprzyjających wa-
runków dla nowych podmiotów gospodarczych.

Opóźnienie gazociągu Siła Syberii
Już 1 września 2014 w Jakucku ruszyły pra-

ce budowlano-konstrukcyjne, co zapowiadało 
pomyślny postęp robót. Po podpisaniu wielkie-
go kontraktu gazowego z Chinami w maju ub. 
roku podawano, że dostawy gazu rozpoczną się 

w 2017 r. Teraz nadchodzą informacje, że pierw-
sze dostawy gazu do Chin nastąpią w 2019 r., 
a pełną zdolność przesyłową, czyli 38 mld m3 

gazu rocznie gazociąg osiągnie w 2024 r. W Ja-
kucji powstały cztery bazy magazynowo-sprzę-
towe, ale nadal jest to etap przygotowawczy. 
Jak powiedział dyrektor oddziału Gazprom 
Transgaz Tomsk, który koordynuje realizację 
projektu, prace na większą skalę rozpoczną się 
w tym roku. Problemem jest nie tylko budowa 
rurociągu o długości 4000 km w skrajnie trud-
nych warunkach klimatycznych i terenowych, 
lecz także terminowe zagospodarowanie dwóch 
złóż gazowych Czajandinskoje i Kowykta.

Odnowienie projektu Gazociągu 
Zachodniego

Gazociąg Ałtaj, zwany też Gazociągiem Za-
chodnim ma dostarczać gaz ze złóż w rejonie 
Urengoj w Zachodniej Syberii do Chin. Trasa 
prowadzi przez Niżniewartowsk, Nowosybirsk, 
Barnauł do granicy chińskiej (niewielki odcinek 
na styku granic Rosji, Kazachstanu i Mongolii), co 
jest podkreślane przez stronę chińską jako zaleta, 
ze względu na brak tranzytu przez obce terytoria. 
Umowę Gazpromu z China National Petroleum 
Corp. o dostawach 30 mld m3 gazu rocznie (doce-
lowo może to być nawet 100 mld m3) przez okres 
30 lat podpisano 9 listopada ub. roku w Pekinie 
w czasie Konferencji Gospodarczej Azja-Pacyfik. 
Nie są znane warunki finansowania inwestycji, 
ani harmonogram realizacji. Odcinek rosyjski ma 
długość 2700 km, ale w pustynnej prowincji Xin-
jiang nie ma większych ośrodków przemysłowych 
ani miejskich i aby doprowadzić gaz do poten-
cjalnych odbiorców, gazociąg powinien mieć dłu-
gość 8000 km. To z kolei rzutuje na opłacalność 
projektu. Analitycy z RusEnergy zwracają uwagę, 
że biorąc pod uwagę koszty wydobycia gazu na 
Syberii i koszty transportu, długość magistrali nie 
powinna przekraczać 5000 km.

Próba przejęcia francuskiego CGG
Tendencja do konsolidacji firm sektora po-

szukiwań naftowych zaznacza się również w Eu-
ropie. Przykładem był zamiar wykupienia znanej 
firmy geofizycznej CGG SA przez regionalną fir-
mę serwisową Technip SA. zamierzała oferując 
cenę. W sytuacji poważnego pogorszenia się 
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warunków funkcjonowania firm naftowych ofer-
ta w wysokości 1,47 mld euro (1,8 mld dolarów) 
mogła być korzystnym rozwiązaniem. Ewentualna 
umowa była popierana przez rząd francuski, który 
jest udziałowcem obu firm. Jednak zarząd CGG 
stwierdził, że dotychczasowa strategia działania 
jako niezależny kontraktor geofizyczny sprawdziła 
się, zaś proponowane warunki nie są korzystne 
dla perspektyw rozwoju firmy i nie przyniosą po-
prawy jej pozycji. Ostatecznie Technip 14 grudnia 
2014 r. odstąpił od próby połączenia obu spółek.

Niepowodzenie poszukiwań 
u wybrzeży Grenlandii

W latach 2010-2012 brytyjski Cairn Energy 
kosztem 1,2 mld USD odwiercił 8 otworów po-
szukiwawczych na arktycznych wodach wokół 
Grenlandii. Ponieważ nie było odkryć o znacze-
niu przemysłowym, firma zrezygnowała z dal-
szych prac. Teraz nadchodzą informacje o wyco-
fywaniu się innych firm naftowych. W styczniu 
br. norweski Statoil zrezygnował z 3 spośród 4 
posiadanych koncesji u zachodnich wybrzeży 
wyspy. Podobne kroki podjął GDF Suez wycofu-
jąc się z dwóch koncesji i duński DONG Energy. 
Są to konsekwencje niskich cen ropy, ponieważ 
firmy ograniczają inwestycje, w pierwszej kolej-
ności w rejonach, gdzie koszty poszukiwań są 
najwyższe.

Jak staniała benzyna w USA
Średnia cena benzyny w USA wynosiła 25 

czerwca 2014 r. 3,69 dolara/gal (97,6 centa US 
za litr), przy dużej rozpiętości regionalnej, bo 
w Tulsa w Oklahomie było to 3,40 dolara/gal, 
a w Los Angeles 4,19 dolara/gal. W drugim pół-
roczu za sprawą tańszej ropy nastąpił znaczny 
spadek i w październiku ub. roku średnia cena 
wynosiła 3,12 dolara/gal, a 31 grudnia już tylko 
2,30 dolara/gal. W styczniu br. cena benzyny 
nadal spadała i 21.01 br. średnia tygodniowa 
wynosiła 2,05 dolara/gal. Tym razem tanko-
wanie było najdroższe w San Francisco – 2,62 
dolara/gal, najtańsze w Tulsa – 1,73 dolara/gal.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas&Oil Conn., Bloomberg, 

CGG, Financial Times, FOR, Gazprom, Hart’s 
E&P, Interfax, Oil & Gas Journal, Oil & Gas Finan-

cial Journal, OPPPW, reuters.com, World Oil.

LOTOS stawia na rozwój – sukces 
oferty publicznej akcji

Planowane inwestycje LOTOSU w ramach 
programu „Efektywność i Rozwój 2013-15” 
będą kontynuowane. Możliwe będzie wpro-
wadzenie do nich odpowiednich modyfikacji 
dostosowujących je do wymagających wa-
runków rynkowych. Inwestycje będą wspar-
te środkami z ubiegłorocznej emisji akcji. 
Dzięki realizacji programu LOTOS zwiększy 
konkurencyjność i umocni pozycję na rynku, 
z korzyścią dla akcjonariuszy i całej polskiej 
gospodarki.

Dzięki ubiegłorocznej ofercie publicznej LO-
TOS pozyskał blisko 1 mld zł. Była to największa 
oferta przeprowadzona na GPW w Warszawie 
w 2014 r. 

Dynamiczny spadek ceny ropy naftowej do 
poziomu najniższego od blisko 5 lat oraz umoc-
nienie się dolara w stosunku do złotego to wa-
runki, w jakich LOTOS przeprowadził ofertę pu-
bliczną akcji. W ramach zapisów na akcje spółka 
sprzedała wszystkie oferowane walory, a popyt 
zgłoszony przez inwestorów blisko dwukrotnie 
przekroczył podaż.

Udział w ofercie wziął największy akcjona-
riusz Grupy LOTOS S.A. – Skarb Państwa – który 
objął akcje o wartości 529,5 mln zł i utrzymał 
53,19% udziałów w kapitale zakładowym spół-
ki. Środki pochodziły z Funduszu Restrukturyza-
cji Przedsiębiorców.

Sukces emisji akcji i dobra kondycja finanso-
wa LOTOSU, jednego z filarów bezpieczeństwa 
energetycznego Polski, to dobra wiadomość 
dla krajowej gospodarki. Program rozwojowy 
realizowany przez spółkę przyniesie korzyści 
również regionowi Pomorza. Nie tylko wzrosną 
wpływy do budżetu województwa pomorskie-
go, ale również wzmocni się lokalny rynek pracy 
poprzez zlecenia dla przemysłu stoczniowego 
i budownictwa przemysłowego.

– Kondycja LOTOSU ma kluczowe znaczenie 
dla stanu pomorskiej gospodarki. Dlatego z za-
dowoleniem przyglądamy się projektom reali-
zowanym przez LOTOS na Pomorzu. Będziemy 
zabiegać o to, by ten region był jak najbardziej 
atrakcyjnym miejscem do inwestowania – po-
wiedział Tadeusz Aziewicz, przewodniczący sej-
mowej Komisji Skarbu Państwa.

– Ostatnia emisja akcji to jeden z dobit-
niejszych przykładów skuteczności i efektyw-
ności naszej strategii zarządzania. Jesteśmy 
dumni, że oferta publiczna o wartości blisko 1 

mld złotych, największa tego typu transakcja 
na GPW w 2014 r., zakończyła się pełnym suk-
cesem. To wyraz poparcia dla strategii spółki 
i jej zarządu i znak, że nasi akcjonariusze po-
dobnie jak my stawiają na intensywny rozwój 
spółki – powiedział Paweł Olechnowicz, pre-
zes Grupy LOTOS S.A.

Środki z emisji zostaną przeznaczone na 
współfinansowanie Projektu EFRA – budo-
wy instalacji opóźnionego koksowania wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą w rafinerii 
w Gdańsku.

Powstanie kompleksu zapewni głębszy 
przerób ropy naftowej i wzrost marży rafineryj-
nej spółki o ok. 2 USD/bbl. LOTOS szacuje, że 
całkowita wartość Projektu EFRA, w tym wydatki 
związane z obsługą finansowania tego projektu 
w okresie budowy i wymaganymi przez banki 
lokatami rezerwowymi, wyniesie około 2,34 
mld zł. Według planów spółki, środki z emisji 
będą współfinansowały projekt w kwocie 530-
650 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane 
jest w pierwszym kwartale 2018 roku.

Drugim celem emisyjnym jest współfinanso-
wanie zagospodarowania złóż gazowych B4/B6 
na Bałtyku, które charakteryzują się zasobami na 
poziomie ok. 4 mld m3. Szacowana całkowita 
wartość nakładów inwestycyjnych ze strony LO-
TOSU ma wynieść w tym projekcie ok. 800 mln 
zł (przy czym udział LOTOSU w projekcie wynosi 
51%). Zamiarem spółki jest przeznaczenie na 
współfinansowanie inwestycji środków z emisji 
w kwocie 350-470 mln zł. Rozpoczęcie produk-
cji ze złóż planowane jest na przełomie 2017 
i 2018 roku.

– Zamiarem Zarządu LOTOSU jest wydłuże-
nie łańcucha kreowania wartości i zwiększenie 
marż na sprzedawanych produktach. Stąd decy-
zja o przeznaczeniu części środków emisyjnych 
na budowę instalacji opóźnionego koksowania, 
czyli tzw. projekt EFRA – powiedział Krzysztof 
Walenczak, dyrektor zarządzający Societe Ge-
nerale Polska. – W ramach roadshow LOTOSU 
odbyliśmy spotkania z kilkudziesięcioma inwe-
storami z Polski i Europy. Wszyscy zgodnie pod-
kreślali, że plany inwestycyjne spółki w obszarze 
rafinerii to słuszny kierunek, który ma uzasad-
nienie ekonomiczne – dodał.

– Jak pokazują wyniki oferty publicznej 
LOTOSU dobrze skonstruowany program in-
westycyjny zawsze może liczyć na poparcie 
inwestorów zarówno instytucjonalnych jak 
i indywidualnych. Sukces jest tym większy, że 
odniesiony w trudnym otoczeniu rynkowym – 
powiedział Filip Paszke, dyrektor Domu Makler-
skiego PKO BP.
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Grupa LOTOS 
w odpowiedzialnej elicie

Grupa LOTOS S.A. kolejny raz zakwalifiko-
wała się do składu RESPECT Index w ramach 
VIII edycji badania. Uzyskując najwyższy wy-
nik wśród podmiotów z grupy Przemysł spół-
ka uplasowała się w czołówce najbardziej 
odpowiedzialnych firm w Polsce.

Wymagania Indeksu zostały określone 
w taki sposób, aby uwzględnić również spe-
cyfikę branżową spółek. Według podziału 
sektorowego stosowanego przez giełdę, wy-
różniono trzy grupy zaszeregowania: Przemysł, 
Finanse i Usługi. Grupa LOTOS S.A., podobnie 
jak w ubiegłym roku, uzyskała najlepszy wynik 
wśród podmiotów z grupy Przemysł.

Ankieta i pytania w niej zawarte zostały do-
stosowane do specyfiki podmiotów działających 
w poszczególnych, tak zdefiniowanych sekto-
rach. Kwestionariusz przygotowano w oparciu 
o grupy czynników ESG, a więc w podziale na 
kwestie odnoszące się do oddziaływania na 
środowisko, odpowiedzialności społecznej oraz 
ładu korporacyjnego (skrót od angielskich słów: 
E – environmental, S – social, G – corporate go-
vernance).

– Grupa LOTOS od wielu lat konsekwent-
nie realizuje działania w każdym z obszarów 
ESG – podkreśla Jowita Twardowska, dyrektor 
ds. Komunikacji i CSR w Grupie LOTOS. – Dzięki 
temu po raz kolejny znaleźliśmy się w elitarnym 
gronie spółek skupionych w RESPECT Index. To, 
że jesteśmy w nim od początku jego istnienia 
cieszy, ale i zobowiązuje do jeszcze bardziej wy-
tężonej pracy. Natomiast dla naszych partnerów 
biznesowych buduje to jasny przekaz, że działa-
my zgodnie z najwyższymi standardami świato-
wymi, minimalizując ryzyko inwestycyjne.

Projekt RESPECT (Responsibility, Ecology, 
Sustainability, Participation, Environment, Com-
munity, Transparency) ma na celu promowanie 
najwyższych standardów odpowiedzialnego 
zarządzania. Mocno akcentuje również atrak-
cyjność inwestycyjną spółek giełdowych, którą 
charakteryzuje m.in. jakość raportowania, po-
ziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny.

Giełda Papierów Wartościowych w Warsza-
wie ogłosiła wyniki VIII edycji projektu RESPECT 
Index ujawniając jego nowy skład w drugiej po-
łowie grudnia ubiegłego roku. Obecnie do tego 
grona należą 24 spółki giełdowe (w tej edycji 
dołączyły trzy nowe pomioty). Podczas uroczy-
stej gali na GPW spółkę reprezentował Paweł 
Bujnowski, szef Biura Relacji Inwestorskich Gru-
py LOTOS.

Więcej informacji na temat projektu można 
uzyskać na stronie www.odpowiedzialni.gpw.pl

LOTOS konsekwentnie realizuje 
plan zagospodarowania złoża B8 
na Morzu Bałtyckim

Dążąc do uzyskania racjonalnej stopy 
zwrotu z inwestycji oraz mając na względzie 
trudną sytuację na globalnym rynku ropy naf-
towej, spółka LOTOS Petrobaltic zdecydowała 
o modyfikacji planów dotyczących moderni-
zacji platformy „Petrobaltic”. Jednocześnie 
spółka zapewnia, że pozostałe prace związa-
ne z uruchomieniem wydobycia ze złoża B8 
są realizowane zgodnie z harmonogramem. 

– Testową produkcję ropy naftowej na zło-
żu B8 uruchomimy jeszcze w tym roku – podkre-
śla Zbigniew Paszkowicz, prezes zarządu LOTOS 
Petrobaltic i wiceprezes ds. poszukiwań i wy-
dobycia Grupy LOTOS S.A. – Z kolei realizację 
docelowego wydobycia, z wykorzystaniem mo-
dernizowanej platformy, przewidujemy od po-
łowy 2016 roku. Jest to podyktowane głównie 
aktualnym – relatywnie niskim poziomem cen 
ropy naftowej – bezpośrednio wpływającym na 
opłacalność całego przedsięwzięcia. 

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz 
technicznych LOTOS Petrobaltic podjął decy-
zję o zmianie zakresu modernizacji platformy 
„Petrobaltic”, uzyskując w efekcie oczekiwany 
wzrost opłacalności ekonomicznej projektu za-
gospodarowania złoża B8.

W związku z tym podpisana umowa na 
pierwotnie przewidywany zakres prac stocz-
niowych nie będzie wdrażana. Jednak warto 
podkreślić, że zostały już przeprowadzone prace 
przygotowawcze do rozpoczęcia właściwego 
procesu przebudowy platformy. Prace zostały 
zrealizowane zgodnie z harmonogramem przez 
spółki MARS Shipyards&Offshore należące do 
Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Grupa LOTOS 
S.A. wysoko ocenia profesjonalizm i zaangażo-
wanie w projekt tych podmiotów.

Przepisy ustawy o zamówieniach publicz-
nych, w sytuacji istotnej zmiany przedmiotu 
umowy obligują LOTOS Petrobaltic do zamknię-
cia dotychczasowego postępowania i urucho-
mienia nowego przetargu, uwzględniającego 
zmodyfikowany zakres prac. Przetarg będzie 
zorganizowany przez należącą do LOTOS Petro-
baltic S.A. spółkę celową, która jest aktualnie 
posiadaczem koncesji produkcyjnej na złożu B8 
oraz platformy Petrobaltic.

– Nowy proces rozpocznie się w przyszłym 
tygodniu – informuje prezes Paszkowicz. – 
Wszystkie firmy mogące wziąć w nim udział, 
zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach 

publicznych już teraz zapraszamy do współpra-
cy. Jestem przekonany, że przebudowa platfor-
my „Petrobaltic” stanowi szansę rozwoju, nie 
tylko dla spółki LOTOS Petrobaltic, ale także 
branży stoczniowej w Polsce.  

Podkreślić należy, że notowania cen ropy 
naftowej na rynkach światowych spadły na 
przestrzeni ostatnich 6 miesięcy o blisko 50% 
(spadek z 105 USD/bbl na początku sierpnia 
2014r do  53 USD/bbl na koniec stycznia 2015r). 
Naturalnym jest, że taka sytuacja wymaga 
analizy opłacalności wszystkich planowanych 
i już realizowanych projektów inwestycyjnych 
koncernu, aby właściwie dostosować je do 
aktualnych warunków rynkowych. Zapewni to 
optymalną efektywność ekonomiczną realizo-
wanych projektów, z korzyścią dla spółki i jej 
akcjonariuszy. 

Biuro Komunikacji, 
Grupa LOTOS S.A.

PKN ORLEN z koncesją na obrót 
paliwami ciekłymi za granicą

Decyzją prezesa Urzędu Regulacji Ener-
getyki PKN ORLEN uzyskał na 10 lat konce-
sję na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. 
Umożliwi ona koncernowi handel w Polsce 
paliwami ciekłymi sprowadzonymi z zagrani-
cy oraz ich wywóz z kraju w celu sprzeda-
ży poza granicami. Tym samym PKN ORLEN 
znalazł się w gronie 48 przedsiębiorców 
posiadających dodatkowe uprawnienia, spo-
śród 8,1 tys. koncesjonowanych podmiotów 
uprawnionych do obrotu paliwami ciekłymi 
wyłącznie na terenie Polski.

Koncesja, którą otrzymał PKN ORLEN 
uprawnia do obrotu z zagranicą wszystkimi 
głównymi paliwami ciekłymi sprzedawanymi 
na rynku z wykorzystaniem między innymi baz 
i stacji paliw koncernu w Polsce. Obejmuje ona: 
benzyny, oleje napędowe, oleje opalowe, pali-
wa lotnicze i gaz płynny LPG, a także estry sta-
nowiące samoistne paliwo ciekłe tzw. BIO 100. 
Uprawnienia wynikające z dokumentu ważne są 
do 31 grudnia 2025 r.

Jednym z głównych warunków uzyskania 
koncesji było złożenie przez PKN ORLEN do 
prezesa URE zabezpieczenia majątkowego 
w wysokości 10 mln zł na poczet prawidłowe-
go rozliczenia należności publicznoprawnych 
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Kolega mgr inż. Zygmunt Berdysz nie żyje

16 stycznia 2015 r. po ciężkiej chorobie 
zmarł kol. mgr inż. Zygmunt Berdysz, członek 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego od 1961 r., prezes Oddziału Sanoc-
kiego SITPNiG w latach 1962 – 2004, wieloletni 
członek Zarządu Głównego SITPNiG, członek 
Honorowy Stowarzyszenia.

Kol. mgr inż. Zygmunt Berdysz urodził się 
1 maja 1935 r. w Sławęcinie. Ukończył Wydział 
Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie na Specjalności Kopalnictwo Naftowe. Od 
ukończenia studiów związał się na całe życie za-
wodowe z PGNiG SA Oddział w Sanoku, gdzie 
zajmował odpowiedzialne stanowiska, a m.in. 
dyrektora ds. inwestycji, a wcześniej kierownika 
Działu Zaplecza Naukowo-Technicznego, kie-
rownika Działu Inżynierii Złożowej, kierownika 
Działu Realizacji i Nadzoru Inwestycji oraz kie-

rownika Ośrodka Robót Górniczych i Intensyfi-
kacji Wydobycia. Uczestniczył w opracowaniu 
nowych technologii zagospodarowania złóż 
gazu ziemnego i ropy naftowej dotyczących 
m.in. sposobu podłączeń odwiertów gazowych, 
wynoszenia wody ze spodu odwiertów, zapo-
biegania tworzenia się osadów parafiny w ru-
rach wydobywczych odwiertów ropnych. Wdra-
żał nowe technologie w przemyśle naftowym, 
a mianowicie nową technologię osuszania gazu 
ziemnego, optymalizacji zużycia glikolu i me-
tanolu w eksploatacji gazu, nowe rozwiązania 
konstrukcyjne separatorów oraz automatyzację 
procesów eksploatacji gazu ziemnego. Był twór-
cą szeregu projektów racjonalizatorskich.

Nadzorował zagospodarowanie nowych 
złóż gazu ziemnego m.in. zagospodarowanie 
złoża Przemyśl, Husów, Jarosław, Lubaczów, Tar-
chały, Bogdaj – Uciechów, Załęcze, Czeszów i in.

Nadzorował prace wiertnicze wykonywane 
do głębokości 1200 m prowadzone na terenie 
działania Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty 
i Gazu oraz prowadzone prace rekonstrukcyjne 
odwiertów ropnych i gazowych, a także zabiegi 
intensyfikacji wydobycia i prace obróbcze.

Pod Jego kierownictwem oddano do eks-
ploatacji szereg złóż, m.in. złoże Dzików, Czarna 
Sędziszowska, Kuryłówka, Wola Różaniecka, 
Rudka, Smolarzyny, Tarnów II, Jodłówka, Zale-
sie, Wierzchosławice i inne.

Z niezwykłą pasją oddawał się działalności 
stowarzyszeniowej pełniąc funkcję prezesa Od-
działu SITPNiG w Sanoku przez ponad 42 lata. 
Był organizatorem szkoleń dla pracowników 

w różnych specjalnościach, wykładowcą i człon-
kiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej. Zor-
ganizował wiele imprez naukowo-technicznych 
i integracyjnych. Aktywnie wspierał rozwój 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego w Bóbrce propagując jego działalność 
wśród młodzieży szkół Regionu Sanockiego 
i Bieszczadzkiego. Wspierał działalność tych 
szkół, a z Jego inicjatywy kilka szkół przyjęło 
imię Ignacego Łukasiewicza. Aktywizował dzia-
łalność pracowników przechodzących na eme-
ryturę, inicjował organizowanie konkursów na 
wspomnienia i pamiętniki, a także organizował 
pomoc dla kolegów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Za swe zasługi kol. Zygmunt Berdysz był 
wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami pań-
stwowymi,  resortowymi i stowarzyszeniowymi. 
Szczególnym wyrazem uznania dla Jego dzia-
łalności było nadanie Mu tytułu Honorowego 
Członka SITPNiG.

Wszyscy, którym było dane spotkać się 
z Nim na rozlicznych drogach Jego działalności 
zawodowej i społecznej zdają sobie sprawę jak 
wielką stratą jest ta śmierć dla całego środowi-
ska naftowców i gazowników.

Odszedł od nas człowiek wielkiego serca 
i prawego charakteru, człowiek obdarzony dużą 
wiedzą i ogromnym doświadczeniem zdobytym 
na wielu szczeblach pracy zawodowej i społecz-
nej, człowiek o dużej inicjatywie, sprawny orga-
nizator i znakomity przyjaciel.

Pogrążeni w smutku i serdecznym żalu po-
żegnaliśmy naszego kolegę na nabożeństwie 
żałobnym 20 stycznia 2015 r. o godz. 12:00 na 
Cmentarzu Komunalnym w Sanoku.

Cześć Jego pamięci!

WSPOMNIENIE

związanych działalnością koncesjonowaną 
tego typu. Wymóg posiadania koncesji na 
obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także 
obowiązek złożenia zabezpieczenia majątko-
wego został wprowadzony w 2014 r. w od-
niesieniu do wszystkich przedsiębiorców 
prowadzących działalność w tym zakresie. 
Podstawowym celem wprowadzonych regu-
lacji było przeciwdziałanie zjawiskom niele-
galnego handlu paliwami pochodzącymi z za-
granicy, a także ograniczenie strat budżetu 
państwa z tytułu niezapłaconych podatków 
oraz braku realizacji obowiązków publiczno-
prawnych np. związanych z zapewnieniem 

bezpieczeństwa paliwowego państwa (utrzy-
mywanie zapasów obowiązkowych paliw) 
czy realizacji celów polityki środowiskowej 
(realizacja Narodowego Celu Wskaźnikowego 
w zakresie biopaliw ciekłych).

Top Employers 2015
PKN ORLEN potwierdził swoja pozycję 

wśród najlepszych pracodawców odbierając 

czwarty z kolei certyfikat Top Employers Pol-
ska. Badanie certyfikacyjne przeprowadzone 
przez niezależny Instytut Top Employers po-
twierdza i docenia przede wszystkim wysokie 
standardy polityki personalnej, ukierunkowa-
nie na tworzenie przyjaznego i inspirującego 
środowiska pracy, dbałość o talenty i ich roz-
wój na wszystkich szczeblach organizacji oraz 
ciągłe doskonalenie praktyk w obszarze kadr. 
Więcej informacji o badaniu i wynikach firmy 
znajdą Państwo na www.top-employers.com

Centrum Prasowe PKN Orlen
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22 stycznia 2015 r. zmarł kolega dr inż. 
Ryszard Wolwowicz – profesor INiG, były kie-
rownik Oddziału Terenowego Instytutu Gór-
nictwa Naftowego w Krośnie, były wiceprezes 
SITPNiG, Członek Honorowy Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, który całe swoje życie zawo-
dowe związał z przemysłem naftowym oraz 
Stowarzyszeniem.

Śmierć kol. dr inż. Ryszarda Wolwowicza 
to wielka strata dla Stowarzyszenia i całego 
środowiska naftowców i gazowników. Od-
szedł bowiem od nas członek Stowarzyszenia 
o najdłuższym stażu członkowskim, człowiek 
obdarzony dużą wiedzą i ogromnym doświad-
czeniem zdobytym na wielu szczeblach pracy 
zawodowej, człowiek, który był przez wiele 
lat w głównym nurcie działań Stowarzyszenia 
i polskiego przemysłu naftowego i gazowni-
czego. Znaliśmy Go jako człowieka skromne-
go, bardzo pracowitego, który jak sam stwier-
dzał w swoich pamiętnikach „przez całe swoje 
długie życie starał się postępować według 
zasad zapisanych w przyrzeczeniu i prawie 
harcerskim”.

Urodził się 14 lutego 1921 r. w Borysła-
wiu. Ojciec Wiktor był inżynierem górnictwa 
naftowego, a matka – Tekla z Zielińskich 
była nauczycielką. Uczęszczał do Szkoły Po-
wszechnej im. H. Sienkiewicza w Borysławiu, 
a od 1932 r. w Sanoku. W 1939 r. ukończył 
Liceum Ogólnokształcące  im. Królowej Zofii 
w Sanoku. Wybuch wojny i okupacja unie-
możliwiły wówczas dalsze studia i  zmusiły Go 
do podjęcia pracy na kopalniach ropy nafto-
wej. Pracował wówczas jako robotnik placo-
wy, pomocnik szybowy, mechanik, kierowca 
i maszynista w Treście Ukrnefttiedobycza 
w Borysławiu (1940 - 1941), później w Karpa-
then Öl AG na kopalniach Borysław, Rypne, 
Kałusz (1941 - 1944), a następnie na kopalni 
Wtryłów-Hłomcza przejętej przez Państwowy 

Urząd Naftowy (1944 - 1945). Po wyzwole-
niu podjął studiach na Wydziale Komunika-
cji AGH, które ukończył w 1949 r. z tytułem 
magistra inżyniera mechanika. W latach 1946 
– 1956 pracował jako pracownik naukowo-dy-
daktyczny (pomocniczy pracownik nauki, mł. 
asystent, st. asystent, adiunkt i wykładowca) 
na Wydziałach Politechnicznych AGH, a na-
stępnie Politechniki Krakowskiej. Równocze-
śnie pracował w charakterze kierownika sekcji 
i st. inspektora technicznego w Dziale Techniki 
Ruchu Centralnego Zarządu Przemysłu Naf-
towego. W 1956 r. podjął Pracę w Instytucie 
Naftowym obejmując kolejno stanowiska: 
kierownika pracowni, kierownika Zakładu Ma-
szyn, kierownika Oddziału Terenowego Insty-
tutu Naftowego w Krośnie, zastępcy dyrektora 
IN ds. technicznych, zastępcy dyrektora ds. 
górnictwa naftowego Stopień doktora nauk 
technicznych uzyskał na Wydziale Wiertniczo-
-Naftowym AGH w 1970 r.

Kol. dr inż. Ryszard Wolwowicz był au-
torem ponad 150 prac naukowych, popular-
no-naukowych i informacyjnych. Szczegól-
nym Jego osiągnięciem było redagowanie 
i koordynacja wydania dwutomowego dzieła 
„Historia polskiego przemysłu naftowego”. 
Ponadto wypromował 3 doktorów oraz był 
recenzentem 21 prac doktorskich. Przez wiele 
lat uczestniczył w pracach gremiów nauko-
wych, naukowo-technicznych i techniczno-
-ekonomicznych (Rada Naukowa Instytutu 
Naftowego, a później Instytutu Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa, Rada Technicz-
no-Ekonomiczna PGNiG (1986 - 1989), Rada 
Naukowa Instytutu Wiertniczo-Naftowego 
AGH (1987 - 1990), Sekcja Wiertnictwa i Gór-
nictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN 
(od 1980 r.), Komitet Nagród Państwowych 
(1984 - 1987), Komisja Normalizacji i Typizacji 
Górnictwa Naftowego (1976 - 1980). Ponadto 
był aktywnym członkiem kolegiów redakcyj-
nych pism naukowo-technicznych: „Biuletyn 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa” (re-
daktor naczelny), „Technika Naftowa i Ga-
zownicza”, „Wiek Nafty” (zastępca redaktora 
naczelnego).

Od 1948 roku był członkiem Stowarzysze-
nia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
i do ostatnich chwil swego życia starał się być 
wierny idei stowarzyszeniowej służby, prowa-
dząc działalność na różnych funkcjach. W la-
tach 1984 do 1988 r. był wiceprezesem Zarzą-
du Głównego SITPNiG, a latach 1952 – 1956 

r. był z-cą sekretarza generalnego. Pełnił rów-
nież funkcje: przewodniczącego Komisji Od-
znaczeń ZG SITPNiG  (1975 – 1984), głównego 
referenta odczytowo-szkoleniowego (1949 
– 1953), przewodniczącego Sądu Konkurso-
wego oceniającego „Pamiętniki naftowców”. 
Od 1977 do 1982 r. był organizatorem kon-
ferencji naukowo-technicznych, a m.in.: „Kar-
paty” 1977, „Maszyny, Urządzenia i Narzędzia 
Wiertnicze” Krosno ’81, współorganizatorem 
uroczystości "Roku Łukasiewicza" w 1982 oraz 
współorganizatorem Zjazdu NAFTA-GAZ 86 – 
Warszawa.

Kol. dr inż. Ryszard Wolwowicz wierzył, 
że Stowarzyszenie jest najlepszą platformą 
integracji wszystkich naftowców i gazowni-
ków, a równocześnie środowiskiem wymiany 
myśli naukowo-technicznej i edukacji zawodo-
wej. Był orędownikiem kultywowania tradycji 
naftowych oraz rozwijania badań i populary-
zowania historii przemysłu naftowego i ga-
zowniczego. Szczególną uwagę przykładał 
do rozwijania działalności Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce. Sku-
tecznie wpływał na wszystkich, którzy mogli 
zapewnić pomoc w utrzymaniu i rozbudowie 
ekspozycji muzealnych.

W innych organizacjach pełnił funkcję 
radnego i członka Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Krośnie, a także przewodni-
czącego Komisji Nauki i Kultury Miejskiej 
Rady Narodowej oraz wiceprzewodniczące-
go WKTiR w Rzeszowie, przewodniczącego 
WKTiR w Krośnie, przewodniczącego Komisji 
Organizacyjnej Woj. Oddziału NOT w Krośnie 
oraz członka Prezydium Powiatowego Komite-
tu Frontu Jedności Narodowej w Krośnie.

Za swe zasługi kol. dr inż. Ryszard Wol-
wowicz był wielokrotnie wyróżniany wysoki-
mi odznaczeniami, stopniami zawodowymi, 
tytułami i odznakami honorowymi, a m.
in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski i najwyższym odznaczeniem naszego 
Stowarzyszenia – Medalem im. Ignacego Łu-
kaszewicza.

Trudno jest oswoić się z myślą, że odszedł  
człowiek, którego życie i praca wniosły tak 
wiele w działalność SITPNiG. Pozostawił nam 
niespisany testament w postaci swoich doko-
nań i czynów zawsze zgodnych ze słowami, 
a w sercach żal serdeczny oraz naszą pamięć 
wdzięczną i trwałą.

Nabożeństwo żałobne odprawione zosta-
ło w czwartek, 29 stycznia 2015 r., o godz. 
12.20 w kaplicy na cmentarzu Batowickim 
w Krakowie, ul. Powstańców, po czym na-
stąpiło odprowadzenie Zmarłego na miejsce 
wiecznego spoczynku.

Cześć Jego pamięci!

Kolega dr inż. Ryszard Wolwowicz nie żyje
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Stanisław Szafran

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy

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

Kalendarium
1.02.2015 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika odbyło się 
tradycyjne spotkanie noworoczne Rady Krajowej FSNT NOT. W spo-
tkaniu uczestniczyli delegaci do Rady Krajowej FSNT NOT, prezesi Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych, Honorowi Prezesi i byli sekretarze 
generalni FSNT NOT, prezesi Terenowych Jednostek Organizacyjnych, 
członkowie Zarządu Głównego i Prezydium Głównej Komisji Rewizyjnej 
FSNT NOT, prezesi spółek, przedstawiciele komitetów i komisji FSNT 
NOT, kierownicy agend NOT oraz zaproszeni goście. 

2.02.2015 r. w Warszawskim Domu Technika odbyło się V posie-
dzenie XXIV kadencji Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT. 
Najważniejszymi punktami posiedzenia było m.in.: uchwała w sprawie 
ustanowienia 2015 roku – Rokiem Jubileuszowym ruchu SNT; mała no-
welizacja Statutu; budżet Zarządu Głównego FSNT NOT na rok 2015 r.

70 urodziny Barbara Włodarczyk 
z Oddziału w Poznaniu w dniu 1.02.2015 r.

70 urodziny Stanisław Bednarz 
z Oddziału w Krakowie w dniu 3.02.2015 r.

70 urodziny Jerzy Dudek 
z Oddziału w Krakowie w dniu 4.02.2015 r.

70 urodziny Tadeusz Wojnar 
z Oddziału w Krośnie w dniu 10.02.2015 r.

70 urodziny Kazimiera Owczarek 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 26.02.2015 r.

75 urodziny Roman Dusza 
z Oddziału w Krośnie w dniu 9.02.2015 r.

75 urodziny Józef Pawlak 
z Oddziału w Łodzi w dniu 11.02.2015 r.

80 urodziny Tadeusz Hałasik 
z Oddziału w Sanoku w dniu 6.02.2015 r.

90 urodziny Zygmunt Śliwiński 
z Oddziału w Warszawie II w dniu 18.02.2015 r.

Członkowie, którzy dołączyli do SITPNiG 
w styczniu 2015
Oddział SITPNiG w Czechowicach
Wiącek Andrzej – nr legitymacji 9514.
Oddział SITPNiG w Gdańsku
Januszkiewicz Elżbieta - nr legitymacji 9531,  Paluch Sławomir - nr legityma-
cji 9530, Przeradzka Bożena – nr legitymacji 9529, Szamatowicz Justyna - nr 
legitymacji 9532.
Oddział SITPNiG w Gorlicach
Brekiesz Andrzej - nr legitymacji 9550, Kasprzyk Andrzej - nr legitymacji 9549.
Oddział SITPNiG w Katowicach
Faber Tomasz - nr legitymacji 9519, Jenek Piotr - nr legitymacji 9516, Koście-
rzyński Łukasz - nr legitymacji 9522, Kurek Monika - nr legitymacji 9521, Paluch 
Beata - nr legitymacji 9524, Polak Beata - nr legitymacji 9523, Simon Agnieszka 
- nr legitymacji 9525, Smolana Grzegorz - nr legitymacji 9520, Święcicki Sławo-
mir - nr legitymacji 9518, Wątroba Marcin - nr legitymacji 9526, Zdrojewska 
Milena - nr legitymacji 9517, Zdrojewski Amadeusz - nr legitymacji 9515.
Oddział SITPNiG w Krakowie
Bednarz Ludwik - nr legitymacji 9539, Chodkiewicz Bogdan - nr legitymacji 
9537, Czerniewski Roman - nr legitymacji 9535, Czerwiec Wojciech - nr legi-
tymacji 9536, Kowalczyk Krzysztof - nr legitymacji 9540, Leśniak Marcin - nr 
legitymacji 9534, Malinowska Alina - nr legitymacji 9533, Marszycki Jerzy - nr 
legitymacji 9541, Matusiewicz Grzegorz - 9538, Surówka Krzysztof - nr legity-
macji 9542, Ziółkiewicz-Dydak Agnieszka - nr legitymacji 9543.
Oddział SITPNiG w Krośnie
Galert Wieńczysław - nr legitymacji 9552, Kamińska Katarzyna - nr legitymacji 
9547, Konieczny Tomasz - nr legitymacji 9509, Kosiba Mariusz - nr legitymacji 
9510, Mazurek Marek - nr legitymacji 9548, Tomasik Artur - nr legitymacji 
9511, Wojtanowski Janusz - nr legitymacji 9551.
Oddział SITPNiG w Łodzi
Bąk Andrzej - nr legitymacji 9561, Bołdaniuk Jadwiga - nr legitymacji 9560, 
Furga Marcin - nr legitymacji 9566, Gruszczyńska Katarzyna - nr legitymacji 
9568, Gruszczyński Bartłomiej - nr legitymacji 9563, Niewinny Rafał - nr le-
gitymacji 9567, Spruch Agnieszka - nr legitymacji 9565, Wilczek Jolanta - nr 
legitymacji 9564, Zawada Anna – nr legitymacji 9562. 
Oddział SITPNiG w Pile
Albanowska Beata - nr legitymacji 9512, Wiesiołek Agnieszka - nr legitymacji 
9513.
Oddział SITPNiG w Poznaniu
Błoch Adam – nr legitymacji 9546,
Oddział SITPNiG w Sanoku
Cieśla Mateusz - nr legitymacji 9544, Gawron Tadeusz - nr legitymacji 9527, 
Kucharski Wiesław - nr legitymacji 9545, Wójcik Adam - nr legitymacji 9528.
Oddział SITPNiG w Warszawie II
Ambroziak Małgorzata - nr legitymacji 9508, Bujnowski Krzysztof - nr legity-
macji 9507, Gabrysiak Jolanta - nr legitymacji 9506, Jeznach Barbara - nr legi-
tymacji 9505, Paszkowska Magdalena - nr legitymacji 9504, Paszylk Piotr - nr 
legitymacji 9503, Skotniczna Krystyna - nr legitymacji 9502, Teperek Tadeusz 
- nr legitymacji 9501, Zabrocka Urszula - nr legitymacji 9500.
Oddział SITPNiG we Wrocławiu
Jeske Magdalena - nr legitymacji 9559, Marcol Paulina - nr legitymacji 9555, 
Nowocińska Monika - nr legitymacji 9557, Prządka Waldemar - nr legityma-
cji 9553, Rzycka Marta - nr legitymacji 9558, Woźny Tomasz - nr legitymacji 
9554, Zielińska Marta - nr legitymacji 9556.
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Oddział Krakowski SITPNiG powitał Nowy 
2015 Rok na uroczystym spotkaniu Zarządu 
Oddziału z  członkami honorowymi, przedsta-
wicielami członków wspierających i najaktyw-
niejszymi działaczami kół zakładowych i klubu 
seniora. Spotkanie odbyło się w sali koncer-
towej Fundacji Krakus w Krakowie. Zgodnie 
z tradycją noworocznych spotkań Oddziału 
Krakowskiego SITPNiG na wstępie uczestnicy 
spotkania obejrzeli  występ zespołu dziecięce-
go, który przedstawił krakowskie tradycje ko-
lędnicze. Podczas posiedzenia Krzysztof Dybaś 
– prezes Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie 
podsumował dokonania Oddziału w minionym 
roku oraz przedstawił plan pracy na rok 2015, 
a na zakończenie swojego wystąpienia złożył 

Noworoczne spotkanie Oddziału Krakowskiego SITPNiG

wszystkim uczestnikom spotkania i za ich po-
średnictwem członkom SITPNiG z Oddziału 
Krakowskiego najlepsze życzenia noworoczne. 
W dalszej części spotkania życzenia dla Zarzą-
du, działaczy i członków Oddziału przekazał 
prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław 
Rychlicki, a sekretarz generalny SITPNiG dr inż. 
Stanisław Szafran przedstawił główne proble-
my działalności stowarzyszeń naukowo-tech-
nicznych we współczesnych regułach funkcjo-
nowania przemysłu.

W dalszej części uroczystości liczne grono 
działaczy Stowarzyszenia zostało uhonoro-
wanych odznakami honorowymi. Uczestnicy 
spotkania wymienili koleżeńskie, serdeczne ży-
czenia noworoczne, a w dyskusji zwracali uwa-
gę na nowe zadania stojące w bieżącym roku 
przed Stowarzyszeniem oraz wiele wydarzeń 
rocznicowych, które godne są przypomnienia 
i upamiętnienia w 2015 r.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Prezes Oddziału Krakowskiego SITPNiG mgr inż. Krzysztof Dybaś otwiera uroczystość. W prezydium od prawej: Stanisław Szafran 
- sekretarz generalny SITPNiG, prof. Stanisław Rychlicki - prezes SITPNiG, Krzysztof Dybaś - prezes Oddziału, prof. Andrzej Gonet - 
dziekan WWNiG, prof. Józef Chowaniec - wiceprezes Oddziału, dyrektor Oddziału Karpackiego PIG. Fot. A. Zaleszczuk

Działacze Oddziału Krakowskiego SITPNiG podczas spotkania. Fot. S. Szafran Fot. S. Szafran

Wystąpienia Ludwika Kossowicza i Michała Płatosza. Fot. S. Szafran

Zespół Dziecięcy Krakowskiego Domu Kultury uświetnia spotkanie. Fot. S.Szafran
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1 lutego 2015 r. w sali A Warszawskiego 
Domu Technika odbyło się tradycyjne spotkanie 
noworoczne Rady Krajowej FSNT NOT.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci do Rady 
Krajowej FSNT NOT, prezesi Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych, honorowi prezesi i byli 
sekretarze generalni FSNT NOT, prezesi Tereno-
wych Jednostek Organizacyjnych, członkowie 
Zarządu Głównego i Prezydium Głównej Komisji 
Rewizyjnej FSNT NOT, prezesi spółek, przedsta-
wiciele komitetów i komisji FSNT NOT, kierowni-
cy agend NOT oraz zaproszeni goście.

W przemówieniu powitalnym pani Ewa 
Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT przy-

Spotkanie noworoczne Rady Krajowej FSNT NOT

pomniała niektóre wydarzenia z działalności 
Federacji w roku 2014, a następnie złożyła ży-
czenia noworoczne uczestnikom spotkania, a za 
ich pośrednictwem wszystkim członkom SNT. 
Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłego 
w styczniu prof. dr hab. inż. Janusza Szoslanda, 
który przez 3 kadencje był przewodniczącym 
Rady Głównej FSNT NOT.

Pani prezes przekazała podziękowanie  
Andrzejowi Boroniowi ze Stowarzyszenia Elek-
tryków Polskich za wieloletnią pracę w Radzie 
Krajowej FSNT NOT.

W dalszej części przemówienia Ewa Mańkie-
wicz-Cudny przedstawiła informację o doniosłych 
jubileuszach ruchu stowarzyszeniowego, które 
będą obchodzone w bieżącym roku:

• 180 lat od założenia przez gen. Józefa 
Bema Towarzystwa Politechnicznego 
Polskiego w Paryżu,

• 110 lat od oddania do użytku Warszaw-
skiego Domu Technika,

• 70 lat od powstania Naczelnej Organiza-
cji Technicznej,

• 60 lat od założenia Muzeum Techniki 
i Przemysłu.

Koleżanka prezes FSNT NOT wyraziła prze-
konanie, że każde SNT ma swoje wydarzenia 
rocznicowe, ale uwzględni w obchodach rów-
nież „jubileusze federacyjne”.

W następnej części spotkania Włodzimierz 
Hausner przedstawił informację o pracach nad 
nowelizacją ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, 
zwracając uwagę na to, że pierwsze czytanie 
ustawy w Sejmie RP odbyło się 14 stycznia br. 
Ze względu na to, że twórcy projektu Ustawy 
nie uwzględnili uprawnienia SNT do nadawania 
kwalifikacji zawodowych, W. Hausner zwró-
cił się do wszystkich o aktywne poszukiwanie 
wsparcia w kręgach parlamentarnych o przy-
wrócenie w Ustawie tego uprawnienia dla SNT.

W dalszej części spotkania prezes spół-
ki NOT-Informatyka Kamil Wójcik przedstawił 
prezentację aktualnego stanu aplikacji projektu 
e-NOT.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania 
zebrani obejrzeli film obrazujący udział FSNT 
SNT w projekcie renowacji samochodu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego CADILLAC 355 D. 
Samochód jest własnością Muzeum Techniki  
i Przemysłu NOT. Po renowacji dokonanej 
z inicjatywy prezydenta RP Bronisława Komo-
rowskiego, 7 listopada 2014 r. pojazd został 
przekazany w depozyt Kancelarii Prezydenta 
RP. Obecnie jest eksponowany społeczeństwu 
w specjalnej kapsule w Parku Łazienkowskim 
obok Belwederu.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy spotkania. Fot. S. Szafran

Ewa Mańkiewicz-Cudny wita uczestników spotkania 
Fot. S. Szafran

Przemawia Włodzimierz Hausner. Fot. S. Szafran

Przemawia Kamil Wójcik. Fot. S. Szafran

Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT i Jacek Kubielski 
– skretarz generalny FSNT NOT składają życzenia noworoczne 
uczestnikom spotkania. Fot. S. Szafran
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2 lutego 2015 r. w Warszawskim Domu 
Technika odbyło się V posiedzenie XXIV kadencji 
Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń naukowo-
-Technicznych NOT. Obradom przewodniczyło 
Prezydium wybrane na poprzednim posiedzeniu 
Rady Krajowej w składzie: Michał Szota (Stowa-
rzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów) – przewodniczący, W. Piwkowski (Polski 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa) 
– wiceprzewodniczący i Andrzej Myśliwiec (dele-
gat do RK z województwa Kujawsko-Pomorskie-
go) – wiceprzewodniczący.

Przed rozpoczęciem roboczej części obrad 
Ewa Mańkiewicz-Cudny wręczyła nominacje 
nowym członkom Rady Krajowej FSNT NOT, po-
wołanym wg procedur obowiązujących w po-
szczególnych SNT. 

Głównymi tematami V posiedzenia Rady 
Krajowej było:

1. Przyjęcie protokołu nr 4/XXIV z posiedze-
nia Rady Krajowej 23 czerwca 2014 r.;

2. Wybór składu Prezydium na następne 
(VI) posiedzenie Rady Krajowej;

3. Informacja o pracach Zarządu Głównego 
FSNT NOT w okresie od 23.06.2014 r. 
do 2.02.2015 r.;

4. Uchwała w sprawie ustanowienia 2015 
roku – Rokiem Jubileuszowym ruchu SNT;

5. Mała nowelizacja Statutu FSNT NOT;
6. Opłaty organizacyjne i majątkowe wno-

szone przez TJO w 2015 r.;
7. Budżet Zarządu Głównego FSNT NOT na 

rok 2015 r.;
8. Wnioski Zespołu Gospodarki Nierucho-

mościami i Inwestycji;
9. Uchwała w sprawie rozwiązania Lesz-

czyńskiej Rady FSNT NOT;

10. Uchwała w sprawie sprzedaży nierucho-
mości w Lesznie;

11. Uchwała w sprawie rozwiązania FSNT 
NOT Rady Regionalnej w Pile;

12. Uchwała w sprawie sprzedaży nierucho-
mości w Suwałkach;

13. Uchwała w sprawie sprzedaży po-
mieszczenia pomocniczego w budynku 
w Warszawie;

14. Informacja o XLI Olimpiadzie Wiedzy 
Technicznej;

15. Sprawy SNT do Zarządu Głównego 
FSNT NOT;

16. Sprawy TJO do Zarządu Głównego FSNT 
NOT;

17. Sprawy różne.
Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych 

(powołanie Prezydium obrad, zatwierdzenie po-
rządku obrad, powołanie komisji mandatowej 

V posiedzenie XXIV kadencji Rady Krajowej FSNT NOT

Prezydium Rady Krajowej FSNT NOT. Fot. S. Szafran

Zarząd Główny FSNT NOT. Fot. S. Szafran

Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny wręcza nominacje nowo powołanym członkom Rady Krajowej. Fot. S. Szafran
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i skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawomocno-
ści zebrania) Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes 
FSNT NOT, przedstawiła informację o pracach 
Zarządu Głównego FSNT NOT od ostatniego 
posiedzenia Rady Krajowej, akcentując najważ-
niejsze wydarzenia minionego półrocza, a na-
wiązując do okrągłych rocznic przypadających 
w 2015 roku, przedstawiła propozycję ustano-
wienia roku 2015 Rokiem Jubileuszowym ruchu 
SNT. Rada Krajowa podjęła jednogłośną uchwa-
łę w tej sprawie, zwracając się do wszystkich 
członkowskich stowarzyszeń naukowo-tech-
nicznych FSNT NOT, aby aktywnie włączyły się 
do realizacji okolicznościowych przedsięwzięć 
poświeconych upamiętnieniu jubileuszy, przez 
zaprogramowanie i realizację także własnych 
inicjatyw prezentujących swój dorobek i udział 
w tworzeniu wspólnych osiągnięć środowiska 
technicznego FSNT NOT i jej poprzedników.

Rada Krajowa po długotrwałych pracach 
i licznych konsultacjach rozpatrzyła projekt tzw. 
„Małej nowelizacji Statutu FSNT NOT”. Projekt 
referował Grzegorz Lipowski, który zaznaczył 
na wstępie, że nie jest to zasadnicza zmiana 
Statutu, a jedynie modyfikacja niektórych zapi-
sów tak, by ułatwiały działanie całej Federacji 
i dały lepsze możliwości ubiegania się o granty, 
dotacje i środki unijne, a równocześnie dostoso-
wująca Statut FSNT NOT do obecnych realiów 

gospodarczych i społecznych oraz działalności 
prowadzonej przez Federację i jej struktury tere-
nowe. Dalsze zmiany Statutu zapewne koniecz-
ne będą po uchwaleniu przez Sejm RP nowej 
ustawy o stowarzyszeniach. Po przyjęciu licz-
nych poprawek zgłaszanych przez uczestników 
posiedzenia Rada Krajowa podjęła uchwałę 
o nowelizacji Statutu FSNT NOT, zobowiązując 
Zarząd Główny do opracowania i ogłoszenia 
jednolitego tekstu przyjętego Statutu.

W dalszej części obrad Rada przyjęła 
uchwałę w sprawie wysokości opłat organiza-
cyjnych i majątkowych od Terenowych Jedno-
stek Organizacyjnych w 2015 roku, wnoszonych 
do Zarządu Głównego FSNT NOT, przeznaczo-
nych na cele statutowe Federacji.

Założenia do zmian systemu finansowe-
go w FSNT-NOT, opracowane przez Zespół 
Finansowo-Budżetowy, przedstawił Ryszard 
Chojak. Ponadto Rada zapoznała się z wnio-
skami opracowanymi przez Zespół Gospodarki 
Nieruchomościami i Inwestycji, które zreferował 
przewodniczący Zespołu Wiktor Piwkowski. 
Opracowania przedstawione przez w/w kole-
gów zostaną przekazane do konsultacji w Sto-
warzyszeniach Naukowo-Technicznych i Tereno-
wych Jednostkach Organizacyjnych.

Ważnym punktem posiedzenia Rady było 
przyjęcie budżetu na 2015 r. Projekt budżetu 

oraz informację o przewidywanym wykonaniu 
budżetu za 2014 r. przedstawił sekretarz ge-
neralny FSNT NOT Jacek Kubielski. Po dyskusji  
Rada Krajowa przyjęła budżet w zakresie dzia-
łalności własnej Zarządu Głównego FSNT NOT 
na 2015 rok obejmujący:
– po stronie przychodów kwotę 5.130,0 tys. zł.,
– po stronie wydatków kwotę 5.130,0 tys. zł.

Rada podjęła decyzje w sprawach organi-
zacyjnych i majątkowych Terenowych Jednostek 
Organizacyjnych FSNT NOT: rozwiązania Lesz-
czyńskiej Rady FSNT NOT, sprzedaży nierucho-
mości w Lesznie, rozwiązania Rady Regionalnej 
FSNT NOT w Pile i sprzedaży nieruchomości 
w Suwałkach. Ponadto Rada podjęła uchwałę 
sprawie sprzedaży pomieszczenia pomocnicze-
go w budynku w Warszawie przy ul Święto-
krzyskiej 14.

W końcowej części posiedzenia Rady, 
Stefan Góralczyk – wiceprezes FSNT NOT,  
przedstawił informację o rozgrywanej w bie-
żącym roku szkolnym XLI Olimpiadzie Wiedzy 
Technicznej, a  prezes Zarządu Fundacji Tech-
niki Polskiej Stanisław Tyszkiewicz przedsta-
wił informację o działaniach Fundacji w ubie-
głym roku.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Prezes Ewa Mańkiewicz-Cudny przedstawia propozycje ustanowienia roku 2015 Rokiem Jubi-
leuszowym. Fot. S. Szafran

Grzegorz Lipowski referuje projektowane zmiany w Statucie NOT. Fot. S. Szafran

Członkowie Rady Krajowej podczas obrad. Fot. S. Szafran Fot. S. Szafran
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Dyplomatorium absolwentów Wydziału 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

9 stycznia 2015 r. odbyło się w auli AGH 
uroczyste dyplomatorium, na którym po złoże-
niu przepisanego Statutem AGH „ślubowania” 
zostały wręczone dyplomy ukończenia studiów 
absolwentom Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska AGH kończących studia 
w 2014 r. Podczas uroczystości dr inż. Stanisław 
Szafran – kanclerz Kapituły Honorowej Szpa-
dy SITPNiG oficjalnie ogłosił wyniki IX edycji 
Konkursu na najlepszego absolwenta Wydzia-
łu GGiOŚ w roku 2014 i Honorową Szpadę 
SITPNiG. Do konkursu było nominowanych 10 
absolwentów, a wyniku postępowania kon-
kursowego najlepszą absolwentką Wydziału 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
została mgr inż. Alicja Giera z kierunku Gór-
nictwo i Geologia, która tym samym zdobyła 
Honorową Szpadę SITPNiG. Pozostałym absol-
wentom nominowanym do Konkursu zostały 

wręczone dyplomy wyróżnienia z określeniem 
lokaty ukończenia studiów. Szczegóły Konkursu 
o Honorową Szpadę SITPNiG podano na stronie 
www.sitpnig.pl (zakładka Aktualności)  w infor-
macji z dnia 4 stycznia 2014 r. o rozstrzygnięciu 
IX edycji Konkursu.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiGUroczystość rozpoczyna tradycyjna pieśń „Gaude Mater”. Fot. S. Szafran

Dr hab. Ewa Kmiecik prodziekan WGGiOŚ odbiera ślubowanie 
absolwentów. Fot. S.Szafran

Po ślubowaniu dyplomy i gratulacje odbierają z radością absolwenci WGGiOŚ. Fot. S. Szafran

Najlepsza absolwentka WGGiOŚ 2014 roku mgr inż Alicja Gie-
ra wraz z opiekunem pracy dyplomowej dr hab. inż Maciejem 
Maneckim. Fot. S. Szafran Radosne „Gaudeamus”. Fot. S. Szafran
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Dyplomatorium absolwentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
30 stycznia 2015 r. odbyło się w auli 

AGH uroczyste dyplomatorium, na którym po 
złożeniu przepisanego Statutem AGH „ślubo-
wania” zostały wręczone dyplomy ukończenia 
studiów absolwentom Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH kończących studia w 2014 r. 
W 2014 r. na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu AGH ukończyło studia 107 absolwen-
tów na dwóch kierunkach studiów: Górnictwo 
i Geologia oraz Inżynieria Naftowa i Gazow-
nicza. Spośród 136 absolwentów 20 uzyskało 
równocześnie dyplom ukończenia Narodowego 
Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iva-
no-Frankivsku.

Podczas uroczystości  dr inż. Stanisław Sza-
fran – kanclerz Kapituły Honorowej Szpady SITP-
NiG oficjalnie ogłosił wyniki IX edycji Konkursu 
o Honorową Szpadę SITPNiG na najlepszego 
absolwenta Wydziału WNiG w roku 2014. Do 
Konkursu było nominowanych 10 absolwentów 
spełniających kryteria postawione absolwentom 
Wydziału przez regulamin konkursowy. W wyni-
ku postępowania konkursowego najlepszą ab-
solwentką Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu 
AGH została mgr inż. Patrycja Myćka uzyskując 
Honorową Szpadę SITPNiG.

Pozostałym absolwentom nominowanym 
do Konkursu zostały wręczone dyplomy wyróż-
nienia z określeniem lokaty ukończenia studiów. 
Szczegóły konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG 
podano na stronie www.sitpnig.pl w informacji 
z dnia 29 grudnia 2014 r. o rozstrzygnięciu IX 
edycji Konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG.

Uroczystości „Dnia Dyplomanta na WWNiG 
2014” zostały zakończone wieczornym spotka-
niem koleżeńskim przy kuflu piwa. 

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Szczęśliwi posiadacze dyplomów z marzeniami o interesującej i dobrej pracy zawodowej. Fot. S. Szafran

Wśród dostojnych gości Sławomir Brodziński – główny geolog kraju. Fot. S. Szafran Liczne grono przedstawicieli kierownictw firm przemysłowych. Fot. S. Szafran

Tradycyjna pieśń „Gaude Mater Polonia” rozpoczęła uroczystość. Fot. S. Szafran
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Grażyna Jarecka

Łyk wiedzy i szczypyta sportu – spotkanie 
członków Koła SITPNiG w Rzeszowie

W Rzeszowie w klubie Kula 
w Galerii Nowy Świat, odbyło się 
spotkanie członków rzeszowskiego 
koła SITPNiG. Spotkanie miało na 
celu podsumowanie wydarzeń roku 
2014, wysłuchanie przygotowanego 
referatu oraz na zakończenie rozegra-
nie kilku partii kręgli.

Podsumowanie roku w obrazach
Zebrani na wstępie obejrzeli pokaz slajdów 

ze spotkań i wyjazdów technicznych (krajowych 
i zagranicznych) w tym z organizowanego 
przez Koło VI Rajdu Rowerowego w m. Rajskie 
w Bieszczadach oraz oddziałowego rejsu do 
stolic krajów nadbałtyckich tzw. „Pereł Bałtyku”.

Referat pracownika naukowego 
Politechniki Rzeszowskiej

Następnie przybyły na spotkanie pracownik 
naukowy Politechniki Rzeszowskiej Kamil Po-
chwat zaprezentował referat, który ze względu 
na tematykę, jest ważny dla każdego mieszkań-
ca miasta, szczególnie w ostatnich latach, kiedy 
anomalie pogodowe mają coraz większy wpływ 
na nasze życie.

Przedstawiona prezentacja dotyczyła tema-
tyki projektowania sieci kanalizacyjnych i go-

spodarki ściekami deszczowymi w zlewniach 
miejskich.

Pierwsza część prezentacji obejmowała 
problematykę przeciążenia hydraulicznego ist-
niejących sieci kanalizacyjnych, którego częstym 
efektem jest wylanie się ścieków z systemu 
i powstanie tzw. powodzi miejskich. Natomiast 
w drugiej części przedstawiono dwa innowacyj-
ne rozwiązania techniczne pomocne w rozwią-
zaniu przedstawionych wcześniej problemów. 
Obie koncepcje  zostały opracowane przez Ka-
tedrę Infrastruktury i Ekorozwoju, Wydziału Bu-

downictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury 
na Politechnice Rzeszowskiej. 

Choć to temat niezwiązany z gazownic-
twem, referat został wysłuchany przez zebra-
nych z zainteresowaniem.

Próba sił na torach kręgielni
Na zakończenie każdy mógł spróbować sił 

na torach kręgielni, co jak się okazało nie jest 

wcale takie proste. Niemniej niektórzy z nas bły-
snęli talentem i rozgrywali partie w imponujący 
sposób. Przy rozstaniu złożyliśmy sobie życzenia 
noworoczne: zdrowia i szczęścia w życiu oso-
bistym, a dla stowarzyszenia, aby znów mogło 
wypłynąć na szerokie wody.

Grażyna Jarecka
Wiceprezes Oddziału SITPNiG 

w Tarnowie
Przewodnicząca Koła SITPNiG 

w Rzeszowie

Każdy mógł spróbować sił na torach kręgielni. Fot. Grażyna Jarecka Niektórzy błysnęli talentem. Fot. Grażyna Jarecka

Zebrani wysłuchali referatu Kamila Pochwata pracownika naukowego Politechniki Rzeszowskiej. Fot. Grażyna Jarecka

Fot. Grażyna Jarecka
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Wiesław Zwoliński

„CPN – znak nie do zdarcia” to 
tytuł książki napisanej przez byłego 
prezesa Centrali Produktów Nafto-
wych „CPN” S.A. Jerzego Małyskę.  
Nie do zdarcia jest bowiem chronio-
ne przez konserwatora zabytków logo 
„CPN”, wykute na frontonie budyn-
ku przy ulicy Pankiewicza 4 w War-
szawie gdzie mieściła się ostatnia 
siedziba firmy. Nie do zdarcia jest 
też zapis w sercach i pamięci tysięcy 
byłych „cepeeniarzy” jak potocznie 
określano pracowników CPN-u.

Autorem projektu logo „CPN” jest Ryszard 
Bojar, który wraz ze Stefanem Solikiem i Jerzym 
Słowikowskim opracował także cały system 
identyfikacji wizualnej „CPN”. To dzięki nim, 
przez lata na stacjach paliw firmy królowało 
biało-pomarańczowe logo wywodzące się ze 
skrótu nazwy „CPN”. W mroźne popołudnie 
9 lutego br. w jednym z warszawskich lokali 
przy ulicy Chmielnej na spotkanie z autorem 
książki licznie stawili się byli pracownicy CPN-
-u. Spotkanie po latach miało bardzo osobisty 
i sentymentalny charakter. Jak zaznaczył au-
tor, nadrzędnym celem napisania książki było 
„zachowanie w pamięci ludzi i ich dokonań”. 
W słowie wstępnym autor  nadmienia, że 
zmotoryzowani przez lata jeździli na „cepeen” 
po benzynę lub „ropę” jak potocznie określano 
olej napędowy. Do dziś w świadomości wielu 
Polaków, którzy udają się swoim pojazdem po 
paliwo często słyszymy: jadę na „cepeen” OR-

LEN-u, Shela czy BP. Dla wielu nazwa „CPN” 
pozostała synonimem stacji paliw. 

Autor, składając dedykacje lekką ręką 
wpisywał sympatyczne teksty, jak choćby 
ten: „Marianowi Mordzińskiemu I-szemu me-
chanikowi Z.B.F. (zakładu bunkrowania floty) 
w Gdańsku z serdecznym pozdrowieniem, 
w dowód sympatii za mile spędzone chwile 
w CPN-ie książkę tę dedykuję”.

Z obowiązku dziennikarskiego pragnę 
nadmienić, że kolega Jerzy Małyska jest 
członkiem Koła Zakładowego Stowarzysze-
nia Inżynierów i Techników Przemysłu Nafto-

CPN – znak nie do zdarcia

ODDZIAŁ WARSZAWA I

wego i Gazowniczego przy PKN ORLEN S.A. 
w Warszawie. Na wniosek Zarządu Oddziału 
SITPNiG Warszawa I, został On ostatnio od-
znaczony przez Zarząd Główny Diamentową 
Honorową Odznaką SITPNiG. Książka ukazała 
się nakładem Stowarzyszenia Naukowo-Tech-
nicznego Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego przy wsparciu fi-
nansowym PKN ORLEN S.A. w 70 rocznicę po-

wołania Centrali Produktów Naftowych, która 
przez kilkadziesiąt lat zaopatrywała w paliwa 
silnikowe zarówno przedsiębiorstwa jak i od-
biorców indywidualnych. W dzieło powstania 
książki nieoceniony wkład wnieśli, sekretarz 
generalny SITPNiG Stanisław Szafran i dr. Lu-
dwik Kossowicz, nestor polskiego przemysłu 
naftowego.

Wiesław Zwoliński
Wiceprezes SITPNiG 

Oddział Warszawa I

Fot. arch. Oddział Warszawa I

Fot. arch. Oddział Warszawa I Fot. arch. Oddział Warszawa I
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13-14 stycznia 2015 r w warszaw-
skim hotelu Bristol miała miejsce 
konferencja „Prawo Górnicze i Geo-
logiczne” z udziałem prawie 100 
uczestników. Wydarzenie odbywało 
się w gorącej atmosferze jaka wybu-
chła na Śląsku po ogłoszeniu planów 
restrukturyzacji kilku kopalń. 

Głównym celem spotkania była analiza naj-
nowszych i planowanych zmian prawnych ma-
jących kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju 
branży. W doskonałym gronie prelegentów zna-
leźli się m.in. były główny geolog kraju, były mi-
nister Środowiska, przedstawiciele: PGNIG, PAK 
KWB Konin/PAK KWB Adamów i inni. Gościem 
specjalnym wydarzenia był Daniel Kawczyński, 
poseł Parlamentu Brytyjskiego.

Konferencja Prawo Górnicze i Geologiczne

Partnerem merytorycznym wydarzenia 
była kancelaria SSW Spaczyński Szczepaniak 
i Wspólnicy.

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krót-
kiego podsumowania:
https://www.youtube.com/watch?v=b8s1cR2M94c

Magdalena Karda 
Trio Conferences

Fot. arch. Trio Conferences

Fot. arch. Trio Conferences

Fot. arch. Trio Conferences

Fot. arch. Trio Conferences

Fot. arch. Trio Conferences

Fot. arch. Trio Conferences
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Już po raz 15. w dniach 12-15 lutego spo-
tkaliśmy się na Mistrzostwach Branży Gazow-
niczej i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim. 
W tym roku wróciliśmy do korzeni, bowiem 
to właśnie w Arłamowie piętnaście lat temu 
powstało Stowarzyszenie Miłosników Sportu 
i Rekreacji Alpejczyk przy PGNiG SA w Warsza-
wie. W tym czasie zorganizowaliśmy dziesiątki 
imprez, w których wzięło udział kilka tysięcy 
osób. Nasze jubileuszowe spotkanie składało 
się z kilku elementów. Oprócz zawodów nar-
ciarskich, które odbyły się tym razem na stoku 
obok hotelu, wzięliśmy także udział w konfe-
rencji „Rola sportu w biznesie” pod patronatem 
Prezesa PGNiG, koncercie grupy „Dżem” oraz 
w sobotniej Gali Sportu podsumowującej nasze 
jubileuszowe spotkanie. W ramach konferencji 
wygłoszono osiem bardzo ciekawych refera-
tów. W wystąpieniach podkreślano rolę, jaką 

„Kryształowy” Jubileusz Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji 
Alpejczyk przy PGNiG SA w Warszawie ma 15 lat!!! 

Fot. Łukasz Chmura

Zawodnicy na starcie. Fot. Łukasz Chmura
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sport odgrywa w wielu dziedzinach naszego 
życia, w tym także w biznesie. Zwracano uwa-
gę na szczególną funkcję sportu jako czynnika 
integrującego oraz uczącego współzawodnic-
twa zgodnego z zasadami fair play.

Koncert grupy „Dżem”. Fot. Łukasz Chmura

Zwyciężczynie Mistrzostw Branży Gazowniczej i Naftowej w Narciarstwie Alpejskim, kategoria Kobiety Grupa I. Fot. Łukasz Chmura

Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem 
ogromnych zmian jakie zaszły w Arłamowie 
w ostatnich latach. Szczególne wrażenie 
zrobiły one na tych, którzy znaleźli się tu-
taj po raz pierwszy. Hotel zupełnie zmienił 

swoje oblicze. Właściwie jest to nowy obiekt 
z ogromną infrastrukturą sportowo-rekre-
acyjną, na którą składa się: basen z częścią 
zewnętrzną i strefą wellness, boiska do gier 
zespołowych, korty do tenisa i squasha, 
ścianka wspinaczkowa, strzelnica i wiele in-
nych atrakcji. Nietuzinkowe położenie obiek-
tu i otaczające go piękne widoki były wspa-
niałym uzupełnieniem naszego pobytu.

Zawodnicy biorący udział w jubileuszo-
wych mistrzostwach zostali podzieleni na 
trzy grupy wiekowe w kategorii kobiet i męż-
czyzn. Wszyscy zwycięzcy, oprócz nagród 
rzeczowych, otrzymali puchary w kształcie 
kryształowej kuli. W ten sposób chcieliśmy 
nawiązać do naszego „kryształowego” jubi-
leuszu. Przez cały czas pobytu towarzyszyła 
nam piękna słoneczna pogoda. 

Bardzo dziękujemy Wszystkim Uczest-
nikom i Sponsorom biorącym udział w  tym 
ważnym dla nas jubileuszowym wydarze-
niu. Zapraszamy za rok na kolejną edycję 
mistrzostw, niewykluczone, że też do Arła-
mowa. 

Więcej informacji i zdjęcia z mistrzostw na 
stronie www.alpejczyk.pl

Włodzimierz Kleniewski



Miejsce 1 Majdzik Marzena Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o  Warszawa
Miejsce 2 Sergiej Jolanta PGNiG SA W Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Miejsce 3 Wójcik Urszula Stowarzyszenie MSiR Alpejczyk

Kobiety Grupa I

Kobiety Grupa II

Kobiety Grupa III

Miejsce 1 Włodarz Małgorzata Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o  Warszawa
Miejsce 2 Kolbusz Małgorzata Stowarzyszenie MSiR Alpejczyk
Miejsce 3 Gawlik Urszula PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji

Miejsce 1 Czarnecka Karolina PGNiG TERMIKA SA Warszawa
Miejsce 2 Zapart Marta Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Warszawa
Miejsce 3 Włodarczyk Małgorzata Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o  Warszawa

Miejsce 1 Warzyński Artur EuRoPol GAZ S.A. Warszawa
Miejsce 2 Kowalski Bartłomiej INSOFT Sp. z o.o. Warszawa
Miejsce 3 Pyszko Paweł ANTICOR PPH Sp. z o.o. Wieliczka

Mężczyźni Grupa I

Mężczyźni Grupa II

Mężczyźni Grupa III

Klasyfikacja drużynowa

Miejsce 1 Szubert Paweł Polska Spółka Gazownictwa sp. Warszawa
Miejsce 2 Bartoszewicz Aleksy PGNiG TERMIKA SA Warszawa
Miejsce 3 Pezda Jan Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Warszawa

Miejsce 1 Wróbel Marcin Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o  Warszawa
Miejsce 2 Korotyszewski Marcin PGNiG SA W Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Miejsce 3 Dudek Adrian Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Kraków

Miejsce 1 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o  Warszawa
Miejsce 2 PGNiG TERMIKA SA Warszawa
Miejsce 3 PGNiG SA W Warszawie Oddział w Zielonej Górze
Miejsce 4 PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Geologii i Eksploatacji
Miejsce 5 Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Warszawa
Miejsce 6 INSOFT Sp. z o.o. Warszawa

WYNIKI MISTRZOSTW BRANŻY GAZOWNICZEJ I NAFTOWEJ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Redakcja Wiadomości Naftowych i Gazow-
niczych serdecznie dziękuję za otrzymane wy-
różnienie, co świadczy że nasza praca na rzecz 
i wspólnie ze Stowarzyszeniem „Alpejczyk” zo-
stała doceniona. Gratulujemy Jubileuszu i życzy-
my dalszego dynamicznego rozwoju. 

Jako uzupełnienie dodamy (red.), że z okazji 
Jubileuszu stowarzyszenie wydało album, który 
jest zarówno podsumowaniem dorobku, jak też 
pokazaniem jaki ten dorobek w ciągu 15. lat 
„Alpejczyk” zgromadził.

Redakcja




