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Szanowni Czytelnicy
Rozpoczynamy Nowy Rok, który zgod-

nie ze zwyczajem wiąże się z życzeniami 
głównie jednak tego, aby był rokiem lep-
szym od poprzedniego. 

Robię to i ja. Wszystkim naszym sta-
łym i nowym Czytelnikom oraz Współ-
pracownikom i Autorom artykułów i do-
niesień składam na progu Nowego Roku 
życzenia wszystkiego najlepszego w życiu 
osobistym, zawodowym oraz szczęścia 
i zdrowia. 

Zeszły rok rozpoczynaliśmy trudną 
sytuacją na Ukrainie oraz istotnym rosną-
cym zagrożeniem ze strony tzw. Państwa 
Islamskiego, przy  cenie za baryłkę ropy na 
poziomie ok. 50 USD, podczas gdy jeszcze 
w czerwcu 2014 roku oscylowała ona wo-
kół 120 USD. Pisałem w styczniu zeszłego 
roku, że w krajach OPEC produkcja jest 
opłacalna nawet przy cenie 20 USD za ba-
ryłkę, spodziewając się równocześnie, że 
ropa naftowa może być jeszcze tańsza.  

I jest tańsza, dzisiaj średnia cena za 
baryłkę ropy brent to ok. 35 USD. 

Wiele również zmieniło się w sytuacji 
geopolitycznej na świecie, a szczególnie 
aktywność terrorystyczna tzw. Państwa 
Islamskiego i niewybaczalne zamachy, któ-
rych się dopuściło w Europie i na świecie. 
Mamy nową sytuację i zapewne czekają 
nas nowe wyzwania. 

Co zatem nas czeka w 2016 roku? Jaki 
on będzie dla polskiej gospodarki i branży 
naftowej, te pytania, jak sądzę, wszyscy 
sobie dzisiaj zadajemy. Trudna i zapewne 

nieodwracalna sytuacja ma miejsce w za-
kresie poszukiwania  gazu z łupków w Pol-
sce. Na koniec roku liczba koncesji poszuki-
wawczych tego surowca była na poziomie 
36 w stosunku do 53 w grudniu 2014 
roku. Większość istotnych zachodnich kon-
cernów naftowych wycofało się z Polski. 
Wzrasta natomiast, ponownie znaczenie 
poszukiwań konwencjonalnych, to dobrze 
wróży branży, ale i wymaga nakładów 
i dalszego, tak dużego zaangażowania firm 
poszukiwawczych. 

W rozwoju „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” również następują zmia-
ny, o czym chcę teraz wszystkich poinfor-
mować. Otóż „Wiadomości...” od stycznia 
będą dystrybuowane nie tylko w wersji 
tradycyjnego wydania, ale dostarczane 
będą do naszych czytelników i członków 
SITPNiG on-line. Planujemy dostarczać 
każde wydanie, nawet do kilku tysięcy 
Czytelników. 

Jaki będzie efekt tych zmian napiszę 
na koniec roku, ale mam nadzieję, że idąc 
z duchem czasu, spełnimy oczekiwania, 
jak i poprzez taką dystrybucję zwrócimy na 
siebie szerszą uwagę. 

Na koniec chciałbym jeszcze dodać do 
życzeń, którymi rozpocząłem, aby wszyst-
kie Wasze plany rozwojowe na 2016 rok  
udało się zrealizować z satysfakcją. 
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Jerzy Kuśnierczyk

Oznaczanie składu frakcyjnego ropy 
naftowej metodą TBP z wirującą wstęgą

Determination of a petroleum 
fractional composition using TBP 
method with spinning band

Summary
Isolating the different fractions of crude oil 

is a fairly complicated task. Distillation system 
was applied in modern device with the spinning 
band is based on section  the components on 
80 theoretical of the shelves under the distil-
lation column. The main element of the device 
is a distillation column in which the spinning 
band. It has a spiral shape and goes the entire 
length of the column. This band is propelled 
during the distillation process using the engine. 
By using the apparatus of a vacuum pump and 
a sensor it is possible to a wide range of pres-
sures from atmospheric pressure distillation 
to 0.1 mm Hg. The device also has received 
cryostat allowing condensed components. The 
whole process of distillation is carried out us-
ing a computer, which greatly simplifies the 
process control. A big advantage of this device 
is a small amount of oil that is needed to carry 
out the distillation. Because often we have only 
reservoir oil it was difficult to make the tradi-
tional distillation. 

Streszczenie
Wyodrębnienie poszczególnych frakcji ropy 

naftowej jest dość skomplikowanym zadaniem. 
System destylacyjny jaki został zastosowany 
w nowoczesnej destylarce z wirującą wstęgą 
polega na rozdziale poszczególnych składni-
ków na 80-ciu teoretycznych półkach wynikają-
cych z długości kolumny. Głównym elementem 
urządzenia jest kolumna destylacyjna, w której 
znajduje się wirująca wstęga. Ma ona kształt 
spiralny i przebiega przez całą długość kolum-
ny. Wstęga ta jest wprawiana w ruch w czasie 
procesu destylacji przy pomocy silnika. Dzięki 

zastosowaniu w aparaturze pompy próżniowej 
oraz odpowiedniego czujnika możliwy jest sze-
roki zakres ciśnień destylacji od ciśnienia atmos-
ferycznego do 0,1 mm Hg. Urządzenie posiada 
również kriostat pozwalający skroplić odbierane 
składniki. Cały proces destylacji prowadzony 
jest za pomocą komputera, co znacznie ułatwia 
sterowanie tym procesem. Dużą zaletą tego 
urządzenia jest niewielka ilość ropy jaka jest po-
trzebna do przeprowadzenia destylacji. Ponie-
waż często dysponujemy tylko próbkami ropy 
pobranymi do próbników wgłębnych utrudnio-
ne było wykonanie tradycyjnej destylacji. 

Wstęp
Ropa naftowa, która jest wydobywana bez-

pośrednio ze złoża, ze względów technologicz-
nych nie trafia od razu do użytku. Przy zastoso-
waniu odpowiednich metod można wyodrębnić 
z niej cenne frakcje. Aby wyodrębnić te frakcje 
należy przeprowadzić destylację surowej ropy 
naftowej. Polega ona na podgrzaniu próbki do 
określonej temperatury, w której zawarte w ro-
pie składniki wytrącą się tworząc gazy, a na-
stępnie zostają one skroplone ponownie do fazy 
ciekłej. Dokładne rozdzielenie poszczególnych 
frakcji jest dość skomplikowanym zadaniem, 
jednak w dzisiejszych czasach jest to niezbędne. 
Destylacje ropy na szeroką skalę przeprowadza-
ne są w rafineriach.

Pojęcia podstawowe
Destylacja polega na rozdzieleniu ciekłej 

mieszaniny (w tym przypadku ropy naftowej) 
poprzez odparowanie poszczególnych skład-
ników, a następnie ponownym ich skropleniu. 
Stosuje się ją w celu wyizolowania konkret-
nych związków składowych badanej miesza-
niny węglowodorowej. W procesie destylacji 
została wykorzystana zróżnicowana tempera-
tura, w której następuje odparowanie składni-
ków ropy naftowej. Główny produkt uzyskany 
w procesie destylacji nazywany jest destylatem 
[1]. W warunkach laboratoryjnych oznaczanie 
składu frakcyjnego ropy naftowej przeprowa-
dza się metodą destylacji normalnej według 
Englera. W tym celu wykorzystuje się zestaw 
laboratoryjny, którego główne elementy składo-
we to znormalizowana kolba destylacyjna, ter-
mometr o zakresie pomiarowym od 0 –360°C 
oraz chłodnica Lebiega. Jako czynnik chłodzący 
stosuje się wodę [2].

Rozkład temperatury destylacji węglowo-
dorów (charakterystyka lotności) jest niezwykle 
istotnym parametrem ze względu na jego przy-
datność do określonych zastosowań. Szcze-
gólnie w przypadku bezpiecznego stosowania 
lekkich paliw płynnych i rozpuszczalników. Cha-
rakterystyka taka pozwala ocenić skład, właści-
wości oraz zachowanie paliw podczas składo-
wania i używania. Lotność jest najistotniejszym 
parametrem określającym skłonność mieszanin 
węglowodorów do wytwarzania potencjalnie 
wybuchowych mieszanin z powietrzem [3].

Porównując wyniki destylacji ropy trzema 
metodami:

• atmosferyczną (aparat automatyczny wg. 
ASTM D 86)

• klasyczną Englera
• TBP (True Boiling Point), czyli rzeczywi-

Fig. 1. Porównanie wyników analiz odgazowanej ropy naftowej Ołobok-1K [6]
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stych punktów wrzenia tzn. destylacja 
próżniowa, wykonaną w ITN (Instytut 
Technologii Nafty)

wykazano znaczne różnice wynikające z faktu, iż 
podczas destylacji próżniowej unikamy rozkładu 
krakingowego frakcji cięższych i destylację może-
my przeprowadzać w wyższych temperaturach, 
co umożliwia zakończenie analizy na poziomie 
frakcji C20+. W przypadku destylacji atmosferycz-
nej i Englera analizę kończy się w temperaturze 
ok. 300°C, co umożliwia oznaczenie tylko frakcji 
C18+. Przedstawiono to na przykładzie ropy naf-
towej ze złoża Ołobok (Fig. 1)

W analizie próżniowej wydzielono znaczną 
ilość węglowodorów lekkich poczynając od C2 
do C5,  o łącznej objętości 5,19% m/m. W ana-
lizie atmosferycznej i Englera wydostają się one 
na zewnątrz aparatury i nie są ewidencjonowa-
ne, co jest poważną niedoskonałością [6].

Aparatura do destylacji
ropy naftowej

W laboratorium PVT prowadzone są 
szczegółowe badania destylacji ropy naftowej. 
System destylacyjny (Fig. 2) jaki został zasto-
sowany w przedstawionym urządzeniu polega 
na rozdziale kolejnych frakcji badanej próbki na 
teoretycznych półkach wynikających z długości 
kolumny destylacyjnej. Jest ona głównym ele-
mentem urządzenia, znajduje się w niej tzw. 
wirująca wstęga, dzięki której dokonywana jest 
destylacja badanej próbki. Wstęga ta ma kształt 
spiralny i przebiega przez całą długość kolum-
ny. Wprawiana jest w ruch przy pomocy silnika 
umieszczonego nad urządzeniem [5].

Całe urządzenie składa się z kilku podsta-
wowych części:

• systemu destylacyjnego, w którego skład 
wchodzą:
– element grzewczy (czasza grzewcza),
– kocioł,
– mieszalnik,
– zawór zwrotny,
– automatyczny odbieralnik frakcji,
– wirująca wstęga,
– kolumna destylacyjna

• stelaża,
• kontrolera wraz z komputerem sterują-

cym,
• łaźni cyrkulacyjnej wraz z kriostatem,
• pompy próżniowej [5].

Do chłodzenia par wydzielanych podczas 
destylacji stosowany jest kriostat z obiegiem 
zamkniętym (Fig. 4). Jego zakres temperaturowy 
znajduje się w przedziale od -10°C do +55°C. 
Dzięki zastosowaniu sterownika możliwa jest 
płynna regulacja parametrów. Zastosowano 
także „pułapkę” z suchym lodem, aby wychwy-
cić najlżejsze frakcje próbki, które nie zostały 
odebrane w skraplaczu. W zestawie znajduje 
się także pompa próżniowa. Stosuje się ją, 
aby regulować ciśnienie destylacji w zakresie 
od ciśnienia atmosferycznego (760 mmHg) do 
ciśnienia nawet 0,1 mmHg. Możliwa jest płyn-
na zmiana ciśnienia również w czasie trwania 
badania. Ciśnienie destylacji jest kontrolowane 
przez zawór sprzężony z przetwornikiem ciśnie-

Fig. 2. Aparatura badawcza Fig. 3. Schemat kolumny destylacyjnej

Fig. 4. Kriostat oraz pułapka z suchym Fig. 5. Pompa próżniowa
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nia, który jest połączony z całym układem próż-
niowym (Fig. 5).

Sterowanie procesem destylacji
Cały proces destylacji sterowany jest za 

pomocą komputera wyposażonego w specja-
listyczny program. Istnieje możliwość wpro-
wadzania i zapisywania różnych programów 
destylacyjnych, które można odtworzyć w póź-
niejszym czasie. Na poniższym rysunku (Fig. 
6) przedstawiono wygląd jednego z pulpitów 
programu wraz z bieżącym odczytem parame-
trów destylacji. Można na nich odczytać takie 
parametry jak: aktualne ciśnienie badania, tem-
peraturę próbki w kotle oraz w górnej części ko-
lumny, moc grzałki, itp. Przedstawiono również 
wygląd panelu sterującego całym badaniem 
(Fig. 7). Określa się w nim m.in. ilość odbiera-
nych frakcji, temperatury początku oraz końca 
destylacji danego składnika, itp.

W trakcie prowadzenia badania istnieje 
możliwość wizualizacji przebiegu temperatury 
w funkcji czasu w trakcie procesu destylacji 
próbki (Fig. 8). Na wykresie zostają przedsta-
wione trzy parametry, a mianowicie: tempe-
ratura próbki w kotle (kolor niebieski), tem-
peratura próbki w skraplaczu przy ciśnieniu 
atmosferycznym (kolor zielony) oraz temperatu-
ra próbki w skraplaczu odniesiona do ciśnienia 

destylacji (kolor czerwony). Na bieżąco poda-
wane są również ciśnienia destylacji i aktualna 
moc użycia grzałki. System posiada również 
możliwość manualnej kontroli niektórych para-
metrów  nawet w trakcie prowadzenia badania 
(Fig. 9). W każdym momencie można zmienić 
pojemnik, do którego zostaje odbierany desty-
lat, uruchomić bądź zatrzymać wirującą wstę-
gę, czy włączyć płaszcz grzejny i określić moc 
jaka zostanie użyta. 

W czasie badania ropa znajdująca się 
w kolbie u dołu kolumny destylacyjnej zostaje 
doprowadzona do stanu wrzenia. Wydzielające 
się wtedy pary ogrzewają całą kolumnę docho-
dząc do górnej części, gdzie zostają skroplone. 
Część par spływa ponownie do kolby, nato-

miast pozostała część zostaje oddestylowana. 
Automatyczny zawór zwrotny steruje ilością 
odbieranej frakcji. Ustawia się nim tzw. liczbę 
powrotu. Jest ona stosunkiem ilości destylatu 
zawracanego do kolumny do ilości destylatu 
zbieranego w odbieralniku. Im więcej destylatu 
jest zawracane do kolumny, tym większa będzie 
liczba powrotu i większa czystość destylatu. 
Wyższa liczba powrotu jest jednak równoznacz-
na z wydłużeniem czasu destylacji. Temperatura 
w skraplaczu powinna być wystarczająco niska, 
żeby można było skroplić pary i wystarczająco 
wysoka, żeby nie powodować krystalizacji de-
stylatu w skraplaczu. Przybliżony stosunek ilości 
spadających kropli do ciśnienia destylacji poda-
no w tabeli 1 [5].

Lp. Ciśnienie destylacji/poziom 
próżni

Ilość destylatu wykroplonego w górnej części 
kolumny destylacyjnej

1 Ciśnienie atmosferyczne 45 – 60 kropli na minutę

2 100 – 20 mm Hg 45 – 60 kropli na minutę

3 20 – 2 mmHg 30-45 kropli na minutę

4 2 – 1 mmHg 20-30 kropli na minutę

5 1 -0.1 mmHg 20-25 kropli na minutę

Fig. 6. Wizualizacja procesu destylacji Fig. 7. Widok panelu sterującego destylacją

Fig. 8. Wizualizacja zmiany temperatury Fig. 9. Panel kontrolny manualnego sterowania

Tab. 1. Liczba kropli destylatu spadających w ciągu minuty w górnej części kolumny (skraplacz 
par) w zależności od ciśnienia destylacji [5].
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Po przejściu próbki przez skraplacz par (Fig. 
10) trafia ona do automatycznego odbieralnika 
frakcji (Fig. 11). Jest on podzielony na osiem 
identycznych cylindrów, w których odczytuje się 
objętość poszczególnych składników. Wewnątrz 
odbieralnika znajduje się obrotowy lejek, przez 
który spływa destylat do kolejnych cylindrów 
pomiarowych. Napędzany jest on za pomocą 
silnika krokowego, którym steruje się z pulpitu 
komputera. W ciągu jednego badania można 
odebrać maksymalnie 8 frakcji destylatu.

Wyniki przeprowadzonych badań
Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane 

w procesie destylacji ropy naftowej przy pomocy 
systemu z wirującą wstęgą. Badania wykonano 
na trzech różnych próbkach ropy zbiornikowej.  
Jest to ropa naftowa wydobyta bezpośrednio ze 
złoża po procesie separacji (rozdziału na ropę 
wodę i gaz), którą umieszczono w zbiorniku ma-
gazynowym. Ropa ta jest nienasycona gazem 
(tzw. ropa martwa), ale nie poddano jej jeszcze 
żadnym obróbkom petrochemicznym.

Na powyższym wykresie (Fig. 12) przed-
stawiono objętości procentowe poszczególnych 
składników. Kolorem czerwonym zaznaczono 
procentowy udział objętościowy kolejnych odde-
stylowanych frakcji, natomiast kolorem zielonym 
zaznaczono sumę odebranego destylatu. W trak-

Fig. 10. Skraplacz par Fig. 11. Automatyczny odbieralnik frakcji

cie badania całościowo przedestylowano niemal-
że 70% całej próbki. Największy udział procento-
wy badanej ropy stanowią frakcje od C8 do C13.

Jak wynika z powyższego rysunku (Fig. 
13) gęstość poszczególnych frakcji rośnie wraz 
ze wzrostem liczby C. Gęstość pozostałości po 
destylacji próbki nr 1 wyniosła 0,8625 g/cm3 
odniesiona do temperatury 20°C.

Próbka ropy nr 2 (Fig. 14) jest ropą lekką, 
głównym składnikiem jest frakcja C8. Pozostałe 

frakcje stanowią znacznie mniejszy udział pro-
centowy badanej ropy. W trakcie badania w su-
mie przedestylowano prawie 90% całej próbki.

Zmiana gęstości kolejnych frakcji próbki nr 2 
(Fig. 15) nie jest tak znacząca jak to miało miej-
sce w poprzednim przypadku. Pomiędzy frak-
cjami C9 – C11, a także C14 – C18 ta zmiana jest 
minimalna. Gęstość pozostałości po destylacji 
próbki nr 2 wyniosła 0,8585 g/cm3 odniesiona 
do temperatury 20°C.

Fig. 15. Gęstość destylowanych frakcji próbki nr 2 odniesiona do temperatury 20°CFig. 14. Przebieg destylacji próbki nr 2 – udział procentowy

Fig. 12. Przebieg destylacji próbki nr 1 – udział procentowy Fig. 13. Gęstość destylowanych frakcji próbki nr 1 odniesiona do temperatury 20°C
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Tak jak w poprzednich badaniach na po-
wyższym wykresie (Fig. 16) przedstawiono ob-
jętości procentowe poszczególnych frakcji. Po-
dobnie jak to miało miejsce w przypadku próbki 
nr 1 przedestylowano około 70% całej objętości 
próbki. Największy udział procentowy badanej 
ropy stanowią frakcje od C8 do C10, po czym na-
stępuje gwałtowny spadek ilości destylatu.

Początkowo w trakcie badania zmiana gę-
stości dla poszczególnych frakcji jest klasyczna 
(Fig. 17), czyli różnice pomiędzy kolejnymi od-
destylowanymi frakcjami są wyraźne. Dopiero 
w późniejszym etapie zmiana ta pomiędzy frak-
cjami C15 – C18, tak jak w przypadku poprzedniej 
próbki, jest nieznaczna. Gęstość pozostałości po 
destylacji próbki nr 3 wyniosła 0,8510 g/cm3 
odniesiona do temperatury 20°C.

Jak wynika z przeprowadzonych prac ba-
dawczych przedestylowano między 70 a 90% 
całkowitej objętości próbki. Jest to zatem wyso-
ka sprawność urządzenia. Dla pozostałej części 
próbki zmierzono objętość oraz gęstość odnie-
sioną do 20°C. Do badań zostały użyte ropy lek-
kie, stąd przewaga niższych frakcji, jak również 
niezasiarczone (brak H2S). W każdym przypadku 
określono skład frakcyjny próbki oraz zachowa-
no charakterystyczną krzywą destylacji.

Sumaryczny czas trwania każdego badania 
wynosił około 26 godzin. Destylacje prowadzo-
no w trzech krokach ciśnieniowych: 760 mmHg, 
80 mmHg oraz 10 lub 20 mmHg. W zależności 
od rodzaju próbki dopasowywano czas stabili-
zacji (od 30 do 90 minut), liczbę powrotu (np.: 
15:1, 20:1, czy 60:1) oraz moc grzałki. Po wy-
konaniu destylacji mierzono gęstość poszcze-
gólnych frakcji oraz ich objętość.

Podsumowanie
Metoda destylacji próżniowej z wirują-

cą wstęgą, którą zastosowano w aparaturze 
powoduje lepszy oraz dokładniejszy rozdział 
poszczególnych frakcji ropy. Dużą zaletą tego 
urządzenia jest niewielka ilość ropy jaka jest 
potrzebna do przeprowadzenia destylacji (max 
250 cm3). Pompa próżniowa zastosowana 

Fig. 16. Przebieg destylacji próbki nr 3 – udział procentowy Fig. 17. Gęstość destylowanych frakcji próbki nr 3 odniesiona do temperatury 20°C

w instalacji jest sprzężona z czujnikiem, który 
utrzymuje podciśnienie i tym samym powiększa 
zakres temperatur destylacji. Dzięki tej metodzie 
możemy przeprowadzić znacznie dokładniej-
szą destylację, co oznacza precyzyjny rozdział 
poszczególnych składników. Poprzez uniknię-
cie rozkładu krakingowego frakcji cięższych, 
destylację możemy przeprowadzić w wyższych 
temperaturach. Dzięki tym zaletom wyniki uzy-
skane w trakcie badania są wiarygodne i mogą 
być użyte w późniejszych obliczeniach, czy też 
symulacjach np.: komputerowych. 
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Abstract
The purpose of the study is to determine the 

petrophysical characteristic of the Carboniferous 
sandstones in the Paproć-29 borehole section, 
located in the northern part of the Fore-Sudetic 
Monocline. Mercury Injection Capillary Pressure 
(MICP) measurements were conducted on 12 
core samples in order to assess basic petrophy-
sical parameters, including effective and dyna-
mic porosities for oil and gas, bulk and skeletal 
densities and broadly comprehended pore spa-
ce geometry. The data obtained from method 
used in this study have allowed to classify sand-
stones as poor hydrocarbon reservoir capacity 
rocks and define their pore space character as 
pore-fracture type. In addition, the rock interval 
of relatively good petrophysical properties in the 
context of the presence of tight gas deposits 
was indicated. 

Streszczenie
Celem artykułu była charakterystyka pe-

trofizyczna piaskowców poziomu karbonu 
w profilu odwiertu Paproć-29, zlokalizowanego 
w północnej części monokliny przedsudeckiej. 
Pomiary porozymetrii rtęciowej zostały prze-
prowadzone na 12 próbkach materiału rdze-
niowego w celu oszacowania podstawowych 
parametrów petrofizycznych, obejmujących 
porowatość efektywną i dynamiczną dla gazu 
i ropy, gęstość szkieletową i objętościową, 
a także szeroko pojętą geometrię przestrzeni 
porowej. Otrzymane wyniki pozwoliły zaklasy-
fikować piaskowce karbońskie do skał o bardzo 
niskiej pojemności zbiornikowej oraz przypisać 
im porowy typ przestrzeni zbiornikowej. Po-
nadto wskazano interwał głębokościowy skał 
o relatywnie dobrych właściwościach petrofi-
zycznych w kontekście występowania złóż gazu 
zamkniętego (tight gas). 

Karboński system naftowy
Basen karboński jest rozpatrywany w lite-

raturze przede wszystkim jako podłoże permo-
-mezozoicznego basenu polskiego (Karnkowski 

1999, Poprawa 2010). Wypełnienie basenu 
karbońskiego stanowi kompleks fliszowych osa-
dów wizenu i dolnego namuru, zbudowanego 
z naprzemianległych iłowców, mułowców, pia-
skowców oraz zlepieńców, o łącznej miąższości 
od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Występują-
ce w sukcesji karbońskiej mułowce i iłowce są 
powszechnie uważane za skały macierzyste dla 
poziomu czerwonego spągowca (Kotarba et al. 
1992, 1999, Karnkowski 1993, 1999). W ostat-
nich latach podejmowane są jednak liczne próby 
ustalenia potencjału naftowego basenu karboń-
skiego w odniesieniu do niekonwencjonalnych 
złóż węglowodorów (Poprawa & Kiersnowski 
2008, Poprawa 2010, Wójcicki et al. 2014). 
Warunki dla występowania gazu ziemnego 
zamkniętego (ang. tight gas) spełniają zarów-
no kompleksy piaszczyste, jak i skały łupkowe 
(Poprawa & Kiersnowski 2008, Wójcicki et al. 
2014). W obszarze monokliny przedsudeckiej 

strefy perspektywiczne dla występowania gazu 
zamkniętego wyróżnia się w południowej i po-
łudniowo-zachodniej części strefy wielkopolsko-
-śląskiej, a także na południowych obrzeżach 
wału wolsztyńskiego (Poprawa 2010, Botor et 
al. 2013, Wójcicki et al. 2014).  Przypuszczenie, 
iż karbońskie skały podłoża monokliny przedsu-
deckiej zawierają znaczące akumulacje gazu za-
mkniętego zostało wzmocnione przez obiecują-
ce wyniki z otworu Siciny-2 na obszarze koncesji 
firmy San Leon, gdzie w utworach karbonu dol-
nego o miąższości około 1000 m stwierdzono 
obecność dwóch horyzontów piaskowcowych 
z gazem zamkniętym i trzech z gazem w łupkach 
(San Leon 2013). 

Pomimo wielu przesłanek, przemawiają-
cych za obecnością niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów w poziomie karbonu, istnieje 
szereg czynników ograniczających tę możli-
wość. Bardzo silnie zaangażowanie tektonicz-
ne utworów karbonu, z nachyleniem warstw 
przekraczającym 60° (Mazur et al. 2003), może 
być niekorzystne dla procesu powstawania 
potencjalnych złóż typu tight gas, jak również 
powodować rozproszenie gazu w przypadku 
jego wcześniejszego nagromadzenia. Innym 
negatywnym czynnikiem jest duża zmienność 

Przestrzeń porowa piaskowców karbońskich z profilu odwiertu
Paproć-29 w świetle badań porozymetrii rtęciowej

Alicja Pstrucha Ewa Pstrucha 

Fig. 1. Położenie otworu wiertniczego Paproć-29 na tle mapy karbońskiego systemu naftowego (wg Botor et al. 2013, zmody-
fikowany).
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litologiczna utworów karbonu, a w efekcie brak 
homogenicznych pakietów znacznej miąższości 
(Poprawa & Kiersnowski 2008, Wójcicki et al. 
2014). Ponadto w kilku otworach obok obec-
ności suchego gazu stwierdzono podwyższone 
zawartości azotu, którego generowanie ma 
związek z wysokim stopniem przeobrażenia ke-
rogenu, szczególnie w głębszych partiach base-
nu. (Poprawa 2010, Botor et al. 2013).  

Do celów niniejszej pracy posłużono się ma-
teriałem rdzeniowym, pochodzącym z otworu 
wiertniczego Paproć-29. Odwiert ten zlokalizo-
wany jest w północnej części monokliny przed-
sudeckiej, w strefie waryscydów, na pograniczu 
wału wolsztyńskiego (Fig. 1). Modelowanie 
warunków generacyjnych dla tego otworu wy-
kazało, że poziomy macierzyste skał karbonu 
osiągnęły cały przedział dojrzałości generacyjnej 
od wczesnej fazy generowania ropy naftowej 
(0,5 – 1,1 % Ro) do wysokotemperaturowej 
fazy generowania gazu ziemnego (1,3 – 3,5 % 
Ro). Skały karbońskie weszły we wstępną fazę 
generowania gazu ziemnego w westfalu (308 
mln lat) i do tej pory nie wykorzystały swojego 
potencjału generacyjnego (Wójcicki et al. 2014).  

Przestrzeń porowo-szczelinowa
Badania wykształcenia i właściwości prze-

strzeni porowej skał stanowią fundament  pe-
trofizycznej charakterystyki skał zbiornikowych, 
umożliwiając właściwe określenie zdolności 
magazynowania i transportowania płynów zło-
żowych. Efektywna pojemność przestrzeni poro-
wej stanowi jeden z podstawowych czynników 
warunkujących wielkość złoża. Z tego względu 
dokładne rozpoznanie i zbadanie metoda-
mi analitycznymi właściwości petrofizycznych 

w odniesieniu do warunków geologiczno-struk-
turalnych jest podstawą właściwej argumentacji 
w prognozowaniu potencjalnych stref akumula-
cji (Such 2002, Semyrka 2013).  

Przestrzeń porowa składa się z ogromnej 
ilości nieregularnie wykształconych i ułożonych 
kapilar (Fig. 2). Ośrodek porowy charakteryzuje 
się występowaniem zarówno porów otwartych, 
komunikujących się ze sobą i z powierzchnią 
zewnętrzną skały, jak i odizolowanych porów 
zamkniętych. Ponadto część porów skalnych 
może być ślepo zakończona i wypełniona nie-
redukowalnym medium złożowym – ropą lub 
wodą (Giesche 2006). Z tego względu wyróżnia 
się porowatość całkowitą (ogólną), efektywną 
(odkrytą), zamkniętą (zakrytą) oraz dynamiczną, 
stanowiącą różnicę między porowatością efek-

tywną, a objętością cieczy związanych w porach 
z uwzględnieniem typu przepływającego me-
dium złożowego (Plewa & Plewa 1992, Such 
2000, Tiab & Donaldson 2004). 

Analiza ilościowa wartości porowatości 
i przepuszczalności umożliwia ocenę i klasyfi-
kację skał zbiornikowych pod względem zdol-
ności transportowania płynów złożowych oraz 
możliwości nasycenia węglowodorami (Such 
2000, Tiab & Donaldson 2004). Przepływ pły-
nów złożowych przez porowaty ośrodek skalny 
determinowany jest zakresami średnic porów, 
na podstawie których wyróżnia się następujące 
typy przestrzeni porowej (Plewa & Plewa 1992, 
Burzewski et al. 2001) (Fig. 3): 

• nadkapilarną – gdzie średnica porów 
jest większa niż 100 μm, a ruch płynów 
odbywa się pod wpływem sił ciężkości 
(przepływ  grawitacyjny); 

• kapilarną – średnica porów zawiera się 
w przedziale 0,1 – 100 μm, a ruch pły-
nów jest możliwy, gdy siły ciężkości prze-
ważają nad siłami napięcia powierzch-
niowego (przepływ laminarny); 

• subkapilarną – średnica porów jest 
mniejsza niż 0,1 μm. Z uwagi na prze-
ważające oddziaływanie sił międzyczą-
steczkowych, ruch płynów ogranicza się 
do przenikania molekuł ropy i gazu oraz 
migracji pęcherzyków gazu (przepływ 
dyfuzyjny).

Przedstawiony podział stanowi podstawę 
do wydzielenia przestrzeni migracji dla gazu – 
o średnicy porów większej niż 0,1 μm, oraz ropy 
– o średnicy porów większej niż 1 μm. Pozwala 
to z kolei na określenie porowatości dynamicz-
nej dla tych płynów. Skały o średnicach porów 
poniżej 0,1 μm klasyfikuje się jako uszczelniają-
ce (Burzewski et al. 2001, Semyrka et al. 2008).

Fig. 2. Schematyczne przedstawienie rodzajów porów w ośrodku skalnym (wg Giesche 2006, zmodyfikowany).

Fig. 3. Klasyfikacja przestrzeni porowej skał zbiornikowych (wg Burzewski et al. 2001).
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W oparciu o wartość współczynnika poro-
watości efektywnej, warunkującej przepływ pły-
nów złożowych, wyróżnienia się klasy skał o po-
jemności bardzo niskiej (porowatość efektywna 
0 – 3,5%), niskiej (3,5 – 10%), średniej (10 – 
15%), wysokiej (15 – 20%) oraz bardzo wyso-
kiej (>20%). Skały o bardzo niskiej pojemności 
należą do skał potencjalnie uszczelniających. 
Wyjątek stanowią skały typu szczelinowego lub 
porowo-szczelinowego, które ze względu na 
obecność szczelin mogą zostać zaklasyfikowane 
do potencjalnych skał zbiornikowych (Burzewski 
et al. 2001). 

Ilościowa analiza relacji porów między-
ziarnowych i mikroszczelin umożliwia przy-
porządkowanie zbiornika naftowego do typu 
porowego, porowo-szczelinowego, szczelino-
wo-porowego lub szczelinowego. W skałach te-
rygenicznych najczęściej występuje typ porowy 
lub porowo-szczelinowy, natomiast typ szczeli-
nowy jest charakterystyczny dla skał węglano-
wych (Semyrka et al. 2008). 

Skały zbiornikowe, w których dominują 
średnice przewężeń porowych (lub rozwarcia 
mikrospękań) mniejszych niż 0,5 μm są zali-
czane do skał mikroporowych, w zakresie 0,5 – 
15 μm do skał mezoporowych, a większych niż 
15 μm do skał makroporowych (Pittman 1992, 
Kuśmierek & Semyrka 2003).

Metodyka Badań 
Materiał badawczy stanowiło 12 próbek 

piaskowców karbońskich, pobranych z materia-
łu rdzeniowego z otworu Paproć-29 z interwa-
łu głębokości 2655,45 – 3484,80 m. Badania 
przestrzeni porowej próbek skalnych wykonano 
porozymetrem rtęciowym AutoPore IV 9520 fir-
my Micromeritics (Fig. 4A) w pracowni poroz-
ymetrycznej Katedry Surowców Energetycznych 
WGGIOŚ AGH (Fig. 4B). 

Procedura badawcza została opracowana 
w oparciu o standardowy protokół badań, opu-
blikowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie 
Badań i Materiałów (ASTM-D4404-10 2010),  
procedurę badań próbek materiału rdzeniowe-
go, opracowaną przez Amerykański Instytut 
Naftowy (API 1998), instrukcję obsługi aparatu 
pomiarowego AutoPore IV (AutoPore IV 9520 
Operator’s Manual V1.09 2008), sporządzoną 
przez firmę Micromeritics oraz publikacje (Comi-
sky 2011, Sigal 2013). W pierwszej kolejności 
materiał badawczy został pokruszony do frakcji 
od kilku do kilkunastu mm (Fig. 5), a następnie 
poddany suszeniu przez 12 h w temperaturze 
105°C ± 3°C. Analiza została wykonana przy 
założeniu ewakuacji próbki do wartości 50 
μmHg (6,67 Pa) przez 2 minuty i czasu rów-
noważenia wynoszącego 10 s. Pomiar ciśnień 
obejmował 82 punkty pomiarowe w zakresie 
od 2 do 60000 psia (0,01 – 413,69 MPa), przy 
czym na etapie analizy niskociśnieniowej reje-
strowano wartości do 30 psi (0,21 MPa).

Wyniki badań
Poniżej (Tab. 1) zestawiono wyniki pomia-

rów metodą porozymetrii rtęciowej (Pstrucha 
2015). W pierwszej kolejności wyznaczono 
standardowe statystyki danych (Tab. 2), które 
stanowiły podstawę ilościowej charakterystyki 
petrofizycznej analizowanych prób. Następnie 
dokonano jakościowej oceny przestrzeni po-
rowej, do czego posłużyły wyniki porozymetrii 
rtęciowej zilustrowane w postaci wykresów 
krzywych kumulacyjnych i różnicowych w od-
niesieniu do porowatości efektywnej oraz po-
wierzchni właściwej (Fig. 6).

Analiza statystyczna parametrów 
petrofizycznych 

Porowatość efektywna piaskowców kar-
bońskich w profilu otworu Paproć-29 zmienia 
się w zakresie od 1,58% do 4,86%, porowatość 
dynamiczna dla gazu – od 0,42 % do 1,59%, 
a porowatość dynamiczna dla ropy – od 0,29% 
do 0,64%. Średnie (arytmetyczne) wartości po-

Fig. 4. A) Porozymetr AutoPore IV 9520 firmy Micromeritics, B) Pracownia porozymetrii rtęciowej Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH

Fig. 5. Próbka P22 w postaci okruchów piaskowców, głębokość 2718.25 m.
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rowatości efektywnej, dynamicznej dla gazu 
i dynamicznej dla ropy wynoszą odpowiednio 
3,40%, 0,95% i 0,47%. Stosunkowo niewielką 
zmienność wartości porowatości w analizowa-
nej populacji prób, także w odniesieniu do po-
rowatości dynamicznej dla gazu i ropy, odzwier-
ciedla niskie, nieprzekraczające 1,0 odchylenie 
standardowe.

W siedmiu próbkach porowatość efektywna 
jest niższa niż 3,5%, natomiast w pozostałych 
pięciu nie przekracza 10%, co pozwala zakla-
syfikować analizowane piaskowce do poten-
cjalnych skał zbiornikowych o bardzo niskiej 
i niskiej pojemności. Ze względu na niewielkie 
wartości porowatości dynamicznej, zarówno 
w odniesieniu do gazu, jak i ropy, wszystkie 
badane próby zaklasyfikowano do skał zbiorni-
kowych o bardzo niskiej pojemności.

Średni udział porów o średnicach powyżej 
0,1 μm, decydujący o porowatości dynamicznej 
dla gazu, wynosi 27,78%. Udział tych porów 
zmienia się w szerokim zakresie – od wartości 
minimalnej wynoszącej 17,99% do maksymal-
nej 39,39%, co potwierdza wysoka wartość 
odchylenia standardowego (6,43). Pory o śred-
nicach powyżej 1,0 μm, wyznaczające prze-
strzeń migracji dla ropy, stanowią od 9,94% 

do 18,70% całkowitej przestrzeni porowej skał, 
z wartością średnią wynoszącą 14,36% oraz 
odchyleniem standardowym na poziomie 2,99. 

Na podstawie udziału mikroporów, mezo-
porów oraz makroporów w przestrzeni poro-
wej można stwierdzić, że piaskowce karbonu 
wykazują zdecydowanie charakter mikroporo-
wy. Średni udział mikroporów w analizowanej 
populacji prób wynosi 82,87% i zmienia się 
w umiarkowanie wąskim zakresie – od warto-
ści minimalnej równej 77,78% do maksymal-
nej wynoszącej 87,82%. Kolejną pozycję pod 
względem udziału w porowatości całkowitej 
zajmują mezopory, ze średnim udziałem wyno-
szącym 15,14%. Udział makroporów w prze-
strzeni porowej analizowanych skał jest znikomy 
i nie przekracza 3,01%. 

O właściwościach przestrzeni porowej skał 
decyduje szereg parametrów petrofizycznych, 
do których należą między innymi gęstość szkie-
letowa, gęstość objętościowa, średnia średnica 
porów (kapilara) oraz powierzchnia właściwa. 
Gęstość szkieletowa analizowanych utworów 
karbonu mieści się w zakresie od 2,6001 g/cm3 

do 2,6663 g/cm3, a jej średnia wartość wynosi 
2,6269 g/cm3. Wartość gęstości objętościowej 
wynosi od 2,4756 g/cm3 do 2,6243 g/cm3, ze 

średnią wartością na poziomie 2,5376 g/cm3. 
Wielkość średniej kapilary zmienia się w za-
kresie od 0,0095 μm do 0,0243 μm, z warto-
ścią średnią wynoszącą 0,0176 μm. Wielkość 
powierzchni właściwej mieści się w przedziale 
od 1,8970 m2/g do 6,2100 m2/g, ze średnią 
wartością równą 3,1645 m2/g. Wymienione 
parametry wykazują niewielką zmienność, co 
odzwierciedlają niskie wartości odchylenia stan-
dardowego. 

Wszystkie analizowane próbki skalne 
odznaczają się wysoką zwięzłością, ze śred-
nią wartością tego parametru na poziomie 
96,60%. Parametr ten cechuje się niskim od-
chyleniem standardowym, którego wartość nie 
przekracza 1.

Jakościowa charakterystyka 
przestrzeni porowej 

Wyniki pomiarów porozymetrycznych na 
próbkach piaskowców karbońskich składają się 
na obraz skał o porowym charakterze przestrze-
ni zbiornikowej (Fig. 6). Kształt krzywych kumu-
lacyjnych porowatości efektywnej wskazuje na 
nieznaczny, równomierny wzrost objętości wtła-
czanej rtęci w zakresie średnic od 20 μm do 0,2 
μm oraz gwałtowny przyrost intruzji dla średnic 

Nr 
próby

Głębo-
kość 
[m]

Gęstość 
szkiele-
towa [g/

cm3]

Gęstość 
objęto-
ściowa 
[g/cm3]

Zwię-
złość 
[%]

Średnia 
kapilara 

[μm]

Powierzch-
nia właści-
wa [m2/g]

Poro-
watość 

efektyw-
na [%]

Porowa-
tość dyna-
miczna dla 
gazu [%]

Porowa-
tość dyna-
miczna dla 
ropy [%]

Pory 
>0,1 

μm [%]

Pory 
>1,0 

μm [%]

Udział 
mikro-
porów 

[%]

Udział 
mezo-
porów 

[%]

Udział 
makro-
porów 

[%]
P23 2655.45 2.6001 2.4756 95.21 0.0243 3.1870 4.79 1.59 0.63 33.14 13.12 83.78 14.70 1.53
P22 2718.25 2.6164 2.5151 96.13 0.0214 2.8740 3.87 1.52 0.64 39.39 16.56 79.89 18.25 1.86
P21 2773.60 2.6014 2.5110 96.52 0.0176 3.1390 3.48 1.11 0.54 31.80 15.39 81.71 16.56 1.73
P17 2923.75 2.6373 2.5092 95.14 0.0221 3.5070 4.86 1.00 0.49 20.51 10.17 87.82 11.04 1.13
P16 2926.65 2.6362 2.5231 95.71 0.0233 2.9170 4.29 1.36 0.43 31.78 9.94 87.60 11.27 1.13
P14 2973.50 2.6366 2.5591 97.06 0.0124 3.6940 2.94 0.73 0.44 24.68 15.04 82.54 15.35 2.01
P12 2998.55 2.6213 2.5237 96.28 0.0095 6.2100 3.72 0.67 0.43 17.99 11.50 86.67 11.72 1.61
P11 3067.75 2.6453 2.5752 97.35 0.0169 2.4360 2.65 0.60 0.32 22.42 12.00 84.08 12.61 1.79
P10 3123.60 2.6272 2.5552 97.26 0.0148 2.9060 2.74 0.57 0.37 20.67 13.58 84.34 13.87 1.79
P7 3238.70 2.6169 2.5366 96.93 0.0164 2.9480 3.07 0.88 0.55 28.72 17.83 79.42 18.23 2.32
P6 3276.75 2.6180 2.5433 97.15 0.0199 2.2590 2.85 1.02 0.53 35.59 18.70 77.78 19.84 2.38
P1 3484.80 2.6663 2.6243 98.43 0.0127 1.8970 1.58 0.42 0.29 26.67 18.47 78.80 18.20 3.01

Tab. 1. Wyniki badań porozymetrycznych prób piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29

Parametr 

Gęstość 
szkiele-
towa 

[g/cm3]

Gęstość 
objęto-
ściowa 
[g/cm3]

Zwię-
złość 
[%]

Średnia 
kapilara 

[μm]

Powierzch-
nia właści-
wa [m2/g]

Poro-
watość 

efektyw-
na [%]

Porowatość 
dynamicz-

na dla gazu 
[%]

Porowatość 
dynamiczna 

dla ropy 
[%]

Pory 
>0,1 

μm [%]

Pory 
>1,0 
μm 
[%]

Udział 
mikro-
porów 

[%]

Udział 
mezo-
porów 

[%]

Udział 
makro-
porów 

[%]
Średnia 2.63 2.54 96.60 0.02 3.16 3.40 0.95 0.47 27.78 14.36 82.87 15.14 1.86

Minimum 2.60 2.48 95.14 0.01 1.90 1.58 0.42 0.29 17.99 9.94 77.78 11.04 1.13
Maksimum 2.67 2.62 98.42 0.02 6.21 4.86 1.59 0.64 39.39 18.70 87.82 19.84 3.01
Odchylenie 

standardowe
0.02 0.04 0.92 0.00 1.04 0.92 0.37 0.11 6.43 2.99 3.30 2.95 0.51

Tab. 2. Statystyki opisowe dla parametrów przestrzeni porowej piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29
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Fig. 6. Wykresy krzywych A – kumulacyjnych porowatości efektywnej, B – rozkładu geometrii porów, C – kumulacyjnych powierzchni właściwej oraz D – rozkładu powierzchni właściwej dla 
próbek piaskowców poziomu karbonu w profilu odwiertu Paproć-29

poniżej 0,2 μm. Dla większości próbek krzywe 
kumulacyjne mają kształt wypukły, co podkre-
śla dominujący udział mikroporów (<0,5 μm) 
w przestrzeni zbiornikowej. Część krzywych 
kumulacyjnych cechuje się wklęsłym kształtem, 
co jest obrazem zdecydowanej przewagi pustek 
o rozmiarach nanometrów (<0,01 μm) (Such, 
2012). Brak wypłaszczenia w końcowym od-
cinku przebiegu krzywych kumulacyjnych poro-
watości efektywnej świadczy o istnieniu porów 
o średnicach mniejszych niż 0,003 μm, a zatem 
będących poza zasięgiem pomiarowym aparatu. 
Sugeruje to jednocześnie, iż przestrzeń porowa 
nie została w pełni nasycona rtęcią, co może 
mieć wpływ na obniżone wielkości uzyskanych 
wyników pomiarów porozymetrycznych (Such 
2010, Sigal 2013) (Fig. 6A). 

Większość próbek wykazuje jednomodalny 
i przeważnie jednorodny typ przestrzeni porowej 
z dominującym systemem porów, zaznaczającym 
się w zakresie średnic 0,30-0,01 μm. Wyjątek 
stanowi próbka P12, w której system porów ma-
nifestuje się w zakresie 0,02-0,003 μm. Ponad-

to, dla kilku próbek (P10, P11, P14, P22, P23) 
przebieg krzywych wykazuje cechy bimodalnego 
rozkładu przestrzeni zbiornikowej. W tych przy-
padkach, obok dominującego systemu porów 
(0,30-0,01μm) zarysowuje się drugi system 
w zakresie średnic 0,01-0,003 μm (Fig. 6B).

Najwyższe wartości powierzchni właści-
wej, widoczne na krzywych kumulacyjnych 
powierzchni właściwej (Fig. 6C), jak również 
anomalne przyrosty powierzchni właściwej na 
krzywych rozkładu powierzchni właściwej prze-
strzeni porowej (Fig. 6D), występują dla próbek 
P12 i P14 i są konsekwencją dominacji nano-
porów w przestrzeni zbiornikowej tych próbek. 
Na podstawie niewielkich, ostrych pików, mani-
festujących się przede wszystkim w końcowych 
odcinkach krzywych rozkładu powierzchni wła-
ściwej próbek P7, P11 i P17 można domniemy-
wać obecności mikroszczelin towarzyszących 
systemowi porów. Przypuszczenie to podkreśla 
nieco niższa w stosunku do średniej dla analizo-
wanej populacji wielkość powierzchni właściwej 
tych próbek (Tab. 1, Tab. 2). 

Ocena korelacji parametrów 
petrofizycznych

W ocenie rozkładu parametrów petrofi-
zycznych piaskowców karbonu w profilu otwo-
ru Paproć-29 podjęto próbę znalezienia zależ-
ności pomiędzy poszczególnymi wielkościami. 
Analizie poddano szereg związków korelacyj-
nych, a wybrane zależności zilustrowano na 
wykresach.

Na fig. 7 przedstawiono rozkład wybranych 
parametrów petrofizycznych analizowanej po-
pulacji prób piaskowców karbońskich w funkcji 
głębokości. Schemat ten pozwala obserwować 
dobrą korelację gęstości objętościowej, zwię-
złości i porowatości efektywnej z głębokością, 
co potwierdzają relatywnie wysokie współ-
czynniki korelacyjne r, wynoszące odpowiednio 
0,83, 0,80 i -0,80. Wyraźny wzrost zwięzłości 
i spadek porowatości z głębokością pozostaje 
w zgodności z dodatnią korelacją głębokości 
i gęstości objętościowej. Interesujący jest brak 
zależności udziału poszczególnych rozmiarów 
porów od głębokości. Jest to prawdopodobnie 
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wynikiem strukturalno-teksturalnych niejedno-
rodności przestrzeni porowej analizowanych 
piaskowców interwału karbonu.

Nieco wyższe wartości porowatości (powy-
żej 3,5%), zarówno efektywnej jak i dynamicz-
nej dla ropy i gazu, zarysowują się w interwale 
głębokości od stropu karbonu do około 3000 m. 
Na uwagę zasługują także podwyższone warto-
ści porowatości dla próbek P6 (3238,70 m)  i P7 
(3276,75 m), które wyraźnie odbiegają od tren-
du zarysowującego się w obrębie analizowanej 
populacji prób. 

Zaprezentowane zestawienie pozwala 
również obserwować zależność pomiędzy 
porowatością, a udziałem poszczególnych 
rozmiarów porów. Piaskowce karbońskie ana-
lizowanego interwału charakteryzują się zde-

Fig. 7. Zestawienie wybranych parametrów petrofizycznych w funkcji głębokości dla piaskowców karbońskich w profilu odwiertu Paproć-29

cydowaną przewagą mikroporów w całkowitej 
przestrzeni porowej, czego konsekwencją jest 
niewielki udział porowatości dynamicznej dla 
gazu i ropy w całkowitej porowatości efektyw-
nej. Wysokie współczynniki korelacji pomiędzy 
udziałem porów o średnicach powyżej 0,1 μm, 
a porowatością dynamiczną dla gazu (r = 
0,74) i ropy (r = 0,67), przy jednocześnie sła-
bych zależnościach pomiędzy udziałem porów 
o średnicach powyżej 1 μm a porowatością dy-
namiczną dla gazu (r = -0,13) i ropy (r = 0,18) 
pozwalają wnioskować, iż przestrzeń migracji 
gazu i ropy jest ograniczona do przestrzeni 
kapilarnej. Ponadto stosunkowo niski udział 
porów o rozmiarach warunkujących przepływ 
węglowodorów sugeruje, że znaczną część 
przestrzeni porowej może stanowić przestrzeń 

Fig. 8. Zależność porowatości efektywnej od A – gęstości objętościowej, B – średniej kapilary, wyznaczona dla próbek piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29

subkapilarna, gdzie zachodzi jedynie przepływ 
dyfuzyjny pęcherzyków gazu oraz molekuł 
gazu i ropy (Fig. 3). Wysoki udział mikroporów 
wykazuje umiarkowaną korelację ujemną z pa-
rametrem zwięzłości (r = -0,61). W sytuacji, 
gdy za przestrzeń migracji mediów złożowych 
odpowiadają głównie mikropory, wzrostowi 
zwięzłości będzie towarzyszył spadek porowa-
tości dynamicznej dla gazu i ropy. 

Analiza zależności porowatości efektywnej 
od gęstości objętościowej (Fig. 8A) wykazała, 
że w przypadku badanych piaskowców obser-
wuje się prawidłową ujemną korelację, która 
opisana jest wysokim współczynnikiem korelacji 
r = -0,91 i współczynnikiem determinacji R2 = 
0,89. Stosunkowo wysokie współczynniki kore-
lacji (r = 0,66) oraz determinacji (R2 = 0,44) 
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Fig. 9. Zależność porowatości efektywnej od A – porowatości dynamicznej dla ropy, B – porowatości dynamicznej dla gazu, wyznaczona dla próbek piaskowców karbońskich z profilu 
odwiertu Paproć-29

występują także w zależności porowatości efek-
tywnej od średniej kapilary (Fig. 8B). 

Zależności porowatości efektywnej od po-
rowatości dynamicznej dla ropy (Fig. 9A) i gazu 
(Fig. 9B) wykazują umiarkowany stopień roz-
rzutu danych. O wyższej wartości współczyn-
nika korelacji w przypadku porowatości dyna-
micznej dla gazu (r = 0,76) niż dla ropy (r = 
0,63) decydują wyższe procentowe zawartości 
porów o średnicach powyżej 0,1 μm, niż porów 
większych od 1 μm. Wysoka korelacja między 
porowatością dynamiczną dla gazu oraz dla 
ropy (r = 0,83) potwierdza prawidłową zależ-
ność, że przestrzeń porowa otwarta dla ruchu 
ropy jest także drogą migracji gazu. Relatywnie 
wysokie współczynniki korelacji pomiędzy tymi 
parametrami, przy jednocześnie niskiej korelacji 
pomiędzy porowatością efektywną a procento-
wym udziałem porów o średnicach powyżej 0,1 
μm (r = 0,15), mogą świadczyć o obecności  
mikroszczelin i nanoporów (< 0,001 μm) oraz 
i ich wpływie na ruch mediów złożowych. 

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona w pracy charakterystyka 

petrofizyczna piaskowców karbonu w profilu 
odwiertu Paproć-29 przy pomocy metody po-
rozymetrii rtęciowej pozwala na sformułowanie 
następujących wniosków:

• Skały analizowanego interwału karbonu 
w profilu odwiertu Paproć-29 wykazu-
ją porowy typ przestrzeni zbiornikowej 
o przeważnie jednomodalnym charak-
terze. W kilku przypadkach stwierdzono 
zbliżony do bimodalnego rozkład prze-
strzeni porowej. 

• Porowatość efektywna we wszystkich 
analizowanych próbach nie przekracza 

wartości 4,86%, co pozwala zaklasy-
fikować badane piaskowce karbonu 
do potencjalnych skał zbiornikowych 
o niskiej i bardzo niskiej pojemności. Ze 
względu na niskie wartości porowatości 
dynamicznej, zarówno w odniesieniu do 
gazu, jak i ropy, wszystkie badane próby 
zaklasyfikowano do skał zbiornikowych 
o bardzo niskiej pojemności. 

• Stosunkowo niewielki udział porów 
o rozmiarach warunkujących przepływ 
węglowodorów sugeruje, że znaczną 
część przestrzeni porowej analizowanych 
skał stanowi przestrzeń subkapilarna.

• Analiza wzajemnych zależności pomię-
dzy otrzymanymi wynikami wykazała 
prawidłowe, opisane wysokimi warto-
ściami współczynników korelacje poro-
watości efektywnej z gęstością objęto-
ściową oraz średnią kapilarą. Wysokie 
korelacje cechują także zależności gęsto-
ści objętościowej, zwięzłości i porowato-
ści efektywnej od głębokości. 

• Rozkład parametrów petrofizycznych 
w funkcji głębokości wskazuje, że naj-
lepsze warunki zbiornikowe występują 
w interwałach od stropu poziomu karbo-
nu do głębokości około 3000 m oraz od 
3200 do 3400 m.

• Badane próbki piaskowców karbońskich, 
ze względu na przedstawione w pracy 
wartości parametrów petrofizycznych, 
spełniają podstawowe kryteria poten-
cjału występowania nagromadzeń gazu 
zamkniętego. 

Prezentowane w pracy wyniki badań uzy-
skano w ramach realizacji projektu badawcze-
go PBS2/A2/16/2013, finansowanego przez 

NCBiR pt.: „Opracowanie innowacyjnej metody 
wykorzystującej zjawisko Magnetycznego Re-
zonansu Jądrowego oraz jej zastosowanie do 
estymacji parametrów petrofizycznych skał łup-
kowych, terygenicznych i  węglanowych z for-
macji naftowych Polski” (akronim NMR-Rocks, 
kierownik dr Artur T. Krzyżak). Autorki dziękują 
PGNiG S.A. za udostępnienie prób rdzeniowych 
do realizacji badań.
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W KRNiGZ Dębno została uru-
chomiona instalacja odsalania ropy 
naftowej.

W miarę postępu eksploatacji złóż ropy 
trzeba liczyć się ze zwiększeniem wydobywanej 
z ropą wody. Większość produkowanej wody 
zawiera różnego rodzaju sole, które mogą stać 
się przyczyną wielu problemów np. krystalizu-
jąc w rurociągach czy instalacjach procesowych, 
a także znacząco zwiększyć tempo korozji tych 
urządzeń. 

Mówiąc o zasoleniu ropy naftowej należy 
pamiętać, że najczęściej chodzi o sole rozpusz-
czone w mikrokropelkach wody rozproszonych 
w ropie. Właśnie z tego typu problemami mamy 
do czynienia od pewnego czasu podczas eks-
ploatacji złoża Barnówko – Mostno - Buszewo. 
Wzrost zasolenia ropy naftowej oraz ciągle ro-
snący wykładnik wodny stały się niejednokrot-
nie powodem ograniczenia produkcji węglowo-
dorów.

Elektrohydrator
Zasadniczym elementem uruchomionej 

w KRNiGZ Dębno instalacji odsalania ropy jest 
tzw. elektrodehydrator (desalter). Jest to zbior-
nik ciśnieniowy, dwusekcyjny, którego sekcje 
oddzielone są od siebie wewnętrzną przegrodą 
wykonaną z dennicy. Każda z tych sekcji jest 
wyposażona w transformator, który generuje 
bardzo wysokie napięcie rzędu 22 kV podawa-

ne na elektrody znajdujące się wewnątrz desal-
tera. Odpowiednio przygotowana na mikserach 
statycznych i zaworach mieszających ropa trafia 
do pierwszej części elektrodehydratora, gdzie 

Odsalamy ropę z BMB

powodujący jej odgazowanie do zbiorników 
wody złożowej. Oczyszczona z chlorków ropa 
trafia do kolumny stabilizacji ropy naftowej, 
a następnie jako produkt handlowy do zbiorni-
ków magazynowych. Bardzo ważnym elemen-
tem całości instalacji jest zamontowany na wyj-
ściu ropy z desaltera analizator chlorków, który 
monitoruje online tzw. „zasolenie”.

Instalacja odsalania ropy naftowej istotnie 
wpływa na poprawę zdolności wydobywczych 
ze złoża BMB, dzięki możliwości eksploatacji 
odwiertów, których zasolenie uniemożliwiało 
ich ciągłą pracę. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, iż ropa oddawana przez nas do odbiorców 
ma lepsze parametry, co podnosi jej wartość 
handlową.

Rafał Sedlaczek
p.o. kierownik zmiany

KRNiGZ Dębno
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Zmodyfikowany budynek instalacji stabilizacji ropy naftowej bis z wychodzącym na zewnątrz fragmentem elektrodehydratora 
V-0179A/B. Fot. Marta Konczalska

Serce instalacji odsalania ropy naftowej ma KRNiGZ Dębno – Desalter V-0179A/B. Fot. Marta Konczalska

dochodzi do tzw. separacji elektrostatycznej. 
Proces ten polega na przekazywaniu wysokie-
go napięcia do mikrokropelek wody rozproszo-
nych w ropie. Każda kropla wody zawierająca 
ładunki elektryczne indukowane na niej zaczy-
na przyciągać do siebie inne krople, które łączą 
się ze sobą, aż w końcu są tak duże i ciężkie, że 
siła grawitacji oddziela je od ropy. 

Desalter cd.
Następnie proces ten jest powtarzany 

w drugiej sekcji desaltera, z nieco zmienionymi 
parametrami na mieszaczu statycznym i zawo-
rze mieszającym. Zasolona woda oddzielona od 
ropy kierowana jest przez specjalny separator 
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Inwestycja PGNiG SA Oddziału 
w Zielonej Górze w rejonie Połęcka 
dotyczy  zagospodarowania  złoża 
ropy naftowej Połęcko i budowy in-
stalacji  umożliwiającej  uzdatnianie 
ropy  naftowej  oraz  towarzyszącego 
jej gazu ziemnego.

Na terenie gminy Maszewo działamy już od 
1961 r., kiedy w miejscowości Rybaki odkryto 
pierwsze złoże ropy naftowej na Niżu Polskim. 
Od tego też roku prowadzona jest eksploatacja 
złoża, obecnie przez Kopalnię Ropy Naftowej Kije.

Złoże ropy naftowej Połęcko zostało odkry-
te w 2008 r. odwiertem Połęcko-3k. Położone 
jest w rejonie miejscowości Połęcko i zalega 
w utworach dolomitu głównego na głębokości 
około 1650 m. Zagospodarowanie złoża pole-
ga na przygotowaniu do eksploatacji dwóch 
odwiertów: Połęcko-3k i Połęcko-4k. Planujemy 
pozyskiwać z nich ropę naftową w ilości ok. 80 
ton ropy na dobę oraz gaz towarzyszący ropie 
naftowej w ilości ok. 1000 m3/h. Powstanie tu 
Ośrodek Produkcyjny podlegający Kopalni Ropy 
Naftowej Kije.

Czas eksploatacji złoża ustalono wstępnie 
na 10 lat. Najpierw jednak, przez dwa lata 
prowadzić będziemy próbną eksploatację. Pozy-
skane w tym czasie dane posłużą do weryfika-

Połęcko w budowie

ziemnego do zasilania bloku energetycznego 
o mocy 1MW. Produkowana z gazu ziemnego 
energia będzie wykorzystywana na potrzeby 
własne kopalni oraz sprzedawana do lokalnej 
sieci energetycznej.

Stan zaawansowania prac na grudzień 
2015 to m.in.: trwa montaż orurowania insta-
lacji technologicznej OP Połęcko, zakończono 
montaż instalacji technologicznej na strefie przy-
odwiertowej i zakończono budowę kolektora 
płynu złożowego łączącego strefę przyodwier-
tową z OP Połęcko. Wkrótce rozpocznie się do-
stawa urządzeń dla instalacji odsiarczania, m.in. 
adsorberów, filtroseparatorów, separatorów.

Bogumiła Orlicka
Inspektor 

Dział Projektów Górniczych
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

4 firmy wykonawcze pracowały w grudniu 
2015 r. na terenie OP Połęcko

10 lat to wstępnie ustalony czas 
eksploatacji złoża Połęcko

cji planów związanych z wydobyciem. Roboty 
budowlano-montażowe związane z budową 
instalacji przyszłej kopalni rozpoczęły się w IV 
kwartale 2014 r.  Prace potrwają 12-18 miesię-
cy, wtedy nastąpią odbiory techniczne instalacji, 
rozruch i uruchomienie produkcji. Zadaniem in-
stalacji technologicznej będzie separacja i stabi-
lizacja ropy naftowej oraz  przygotowanie gazu 

Ze względu na bliskość rzeki Odry strefa przyodwiertowa Ośrodka Produkcyjnego Połęcko zabezpieczona została osłonami 
przeciwpowodziowymi. Fot. Bogumiła Orlicka

Na terenie OP Połęcko trwa montaż instalacji technologicznych, na drugim planie zbiorniki ropy naftowej. Fot. Bogumiła Orlicka

Na terenie OP Połęcko stanął już kontenerowy blok energetyczny, w którym z gazu będzie produkowana energia elektryczna. 
Fot. Bogumiła Orlicka
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Karmin z FX Energy

Ratownicy życia

PGNiG  SA Oddział  w  Zielonej 
Górze  zagospodarowuje  złoże  gazu 
ziemnego Karmin w gminie Dobrzy-
ca  w  powiecie  pleszewskim.  Celem 
inwestycji  jest  zwiększenie  wydoby-
cia  krajowego  i  bezpieczeństwo  do-
staw gazu.

Zadanie obejmuje zagospodarowanie strefy 
przyodwiertowej Karmin-1, budowę gazociągu 
DN150 o długości ok. 13 km łączącego strefę 
przyodwiertową z OG Jarocin oraz rozbudowę 
i modernizację OG Jarocin. Jest to inwestycja 
realizowana wspólnie z FX Energy Poland na 
podstawie podpisanego porozumienia opera-
torskiego. 

Firma FX Energy Poland w ramach czyn-
ności nie-operatora odpowiada za wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich uzgodnień i decyzji formalno-praw-
nych. PGNiG SA odpowiada za uzgodnienie 
i zatwierdzenie rozwiązań technologicznych 
oraz za wybór wykonawcy prac budowlano-
-montażowych, a następnie koordynowanie 
robót w trakcie budowy, zapewnienie nadzoru 
inwestorskiego oraz odbiór inwestycji.

W trzech etapach 
Prace planistyczne i projektowe związane 

z zagospodarowaniem złoża gazu ziemnego 
Karmin rozpoczęto w lutym 2014 r. i podzielono 
je na trzy etapy: rozbudowa i modernizacja OG 
Jarocin, zagospodarowanie strefy przyodwierto-

W ramach zagospodarowania złoża Karmin wykonywane są obecnie prace związane z wykonaniem fundamentów pod urządzenia technologiczne i budową drogi dojazdowej na OG Jarocin. 
Fot. Marta Szybiak

wej Karmin oraz budowa gazociągu w gminie 
Dobrzyca, budowa gazociągu w gminie Kotlin. 
Każdy z etapów będzie realizowany w ramach 
osobnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Taki 
podział umożliwił rozpoczęcie prac moderniza-
cyjnych na OG Jarocin, mimo że pozostałe etapy 
nadal znajdują się w fazie uzgodnień formalno-
-prawnych. 

Wrzesień 2016 r. to planowany termin 
realizacji zadania 

Pod koniec września 2015 r. przekazano 
wykonawcy teren budowy pod rozbudowę 
i modernizację OG Jarocin. Na początku 2016 r. 
przekazany będzie teren pod budowę strefy 
przyodwiertowej Karmin-1 i obu gazociągów. 

Marta Szybiak
Inżynier Budowy

Dział Projektów Strategicznych
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze w mi-
nionym  roku  zorganizował  kolejne 
akcje krwiodawcze. 

Akcje przygotowujemy wspólnie z Klubem 
Honorowych Dawców Krwi PCK „Nafta” we 
współpracy z Regionalną Stacją Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa oraz Lubuskim Okręgiem 
PCK. W krwiobusie krew oddają nasi pracow-

Podczas czerwcowej i grudniowej akcji krwiodawczej przed siedzibą Oddziału w Zielonej Górze pracownicy i mieszkańcy miasta 
oddali ponad 22 litry krwi. Fot. Magdalena Wajda



1(213)/2016
styczeń

20

nicy i mieszkańcy miasta. W tym roku podczas 
czerwcowej akcji „Dar Krwi na Dzień Dziecka” 
i grudniowej „Dar Krwi na Barbórkę” zgroma-
dziliśmy ponad 22 litry krwi. 

Obie akcje co roku wzbogacane są dodat-
kowymi atrakcjami dla starszych i młodszych, 
pozwalającymi im zyskać wiedzę teoretyczną 
i praktyczną na temat ochrony zdrowia i rato-
wania życia. Ich uczestnicy mogli m.in. skorzy-
stać ze szkolenia z zakresu pierwszej pomocy 
i resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bogu-
miła Burda ze Stowarzyszenia „Nerka" opowia-
dała o transplantacjach i życiu po przeszczepie, 
a członkini Klubu Zdrowego Stylu Życia wyko-
nywała pomiar tkanki tłuszczowej. Tradycyjnie 
odwiedziło nas kilka grup przedszkolaków, które 
uważnie słuchały o krwiodawstwie, uczyły się, 
jak udzielać pierwszej pomocy. 

Akcje terenowe HDK „Nafta” 
Członkowie Klubu HDK PCK „Nafta”, głów-

nie pracownicy Oddziału z terenu, nie zawiedli 
także tego roku i licznie pojawili się na akcjach 
terenowych w Radwanowie i Zielonej Górze. 
Podczas tych dwóch spotkań oddali 28,8 litrów 
krwi. W ciągu całego roku członkowie HDK „Naf-
ta” oddali ponad 120 litrów, a w całej 47-letniej 
działalności Klubu ponad 2 100 litrów bezcen-
nego leku. Do Klubu należy obecnie 220 osób, 
co czyni go najliczniejszym Klubem Honorowych 
Dawców Krwi w województwie lubuskim. 

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 

Nasze akcje krwiodawcze to także okazja do tego, by edukować najmłodszych w temacie ratowania życia. Fot. Magdalena Wajda

Podczas spotkania barbórkowego zasłużeni krwiodawcy HDK PCK „Nafta” otrzymali odznaczenia państwowe i czerwonokrzyskie 
- Sławomir Rosiakowski z KRNiGZ Młodasko wyróżniony został odznaką honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu 
za oddanie 20 litrów krwi. Fot. Magdalena Wajda

Złotą Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi za oddanie ponad 18 litrów krwi otrzymali: Przemysław Poprawa, Dariusz 
Witkoś, Łukasz Dąbrowski, Jacek Turowski, Marcin Mundry, Jerzy Wiejak, Jarosław Łucyszyn, Tomasz Wieczorek, Józef Dulik. 
Fot. Magdalena Wajda
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Zagórski

Limity OPEC bez zmian
Przed kolejną konferencją OPEC zaplano-

waną 4 grudnia br. w wielu wypowiedziach 
przedstawicieli państw członkowskich kartelu 
dominował pogląd, że produkcja ropy będzie 
ograniczona. Z kolei krótkoterminowe prognozy 
opracowane przez Agencję Informacji Energe-
tycznej USA (EIA) we wrześniu br. przewidywały, 
że produkcja członków OPEC dzięki przyrostowi 
wydobycia w Iraku ma według EIA wzrosnąć 
w 2015 r. o 122,4 tys. t/d i o 27,2 tys. t/d ropy 
w 2016 r. Tymczasem w komunikacie końcowym 
168 Konferencji OPEC sporo miejsca zajęły od-
niesienia do odbywającej się właśnie w Paryżu 
konferencji klimatycznej i zapewnienia o zain-
teresowaniu i zaangażowaniu w problematyce 
przeciwdziałania ociepleniu klimatu, podkreślo-
no też znaczenie dialogu z innymi producentami 
energii, w tym z Chinami, Unią i Rosją. Potwier-
dzono także ponowne przyjęcie Indonezji do 
organizacji, natomiast w sprawie utrzymania 
lub obniżenia limitu produkcji ropy konferencja 
nie zajęła wyraźnego stanowiska, stwierdzono 
jedynie, że biorąc pod uwagę prognozy wzro-
stu gospodarczego na świecie w 2016 i 2017 
r. oraz popytu i podaży ropy kraje członkowskie 
będą nadal monitorować sytuację rynkową. 
Oznacza to aprobatę dla przekroczenia formal-
nie obowiązującego od 2007 r. limitu 4,08 mln 
t/d, bo aktualne wydobycie OPEC wynosi 4,24 
mln t/d ropy. Wiadomości z Wiednia spowodo-
wały korekty cen. Cena ropy Brent 4 grudnia br. 
wynosiła 43,99 dolara za baryłkę, po tygodniu 
spadła do 38,24 dolara. 

 

Eksport ropy z USA rozpoczęty
Zniesienie zakazu eksportu ropy naftowej 

z USA, które weszło w życie 18 grudnia ub. roku 
po 40 latach blokady wprowadzonej w okresie 
kryzysu naftowego zostało natychmiast wyko-
rzystane przez firmy naftowe. Pierwszy kontrakt 
na dostawę ropy do Włoch zawarły Conoco-

Phillips i NuStar Energy ze szwajcarską firmą 
paliwową Vitol. Transport ropy z łupków for-
macji Eagle Ford odpłynął z portu Corpus Christi 
w Teksasie 31 stycznia ub. roku – nie podano 
wielkości ładunku. Również pod koniec grudnia 
firma Enterprise Products Partners zawiadomiła 
o kontrakcie na eksport ropy w ilości 81600 t. 
Amerykański przemysł naftowy od dłuższego 
czasu starał się o zmianę przepisów uniemoż-
liwiających eksport ropy argumentując, że pro-
dukcja krajowa może w pełni pokryć zapotrze-
bowanie. Teraz można będzie zaobserwować 
wpływ pojawienia się dodatkowych ilości ropy 
na rynku europejskim na ceny.

 

Holandia importerem 
gazu ziemnego

Wskutek ograniczenia wydobycia gazu ze 
złoża Groningen od maja ub. roku import gazu 
przekracza wielkość eksportu, we wrześniu de-
ficyt osiągnął 3,5 mld m3 i konieczne były do-
datkowe zakupy gazu z Norwegii. Ponieważ 
równocześnie zwiększyło się krajowe zapo-
trzebowanie na ten surowiec, Holandia będą-
ca największym producentem gazu ziemnego 
w Unii stała się importerem. Te trudności będą 
się pogłębiać, bo produkcja złoża Groningen 
ma być zmniejszona do 27 mld m3 w okresie 
2015-2016. Łączne wydobycie gazu w Holandii 
w roku 2010 wynosiło 84 mld m3, w 2014 r. już 
tylko 66,6 mld m3 według statystyk holender-
skich (64,8 mld m3 według OGJ). Deficyt gazu 
ma też wpływ na bilans handlowy, bo Holandia 
nie wykorzystała wysokich dochodów z eksplo-
atacji gazu w okresie 1960-2013 do stworzenia 
funduszu powierniczego zwanego też fundu-
szem dobrobytu, który byłby rezerwą na przy-
szłość tak, jak zrobiła to Norwegia.

 

Rozpoczęcie eksploatacji złoża 
Corrib na Atlantyku

W 1996 r. na Atlantyku u północno-za-
chodnich wybrzeży Irlandii odkryto złoże gazu 
ziemnego Corrib. Gaz znajduje się w piaskow-
cach triasowych na głębokości ok. 3000 m pod 

dnem morza. Głębokość wody wynosi 350 m. 
Pod koniec grudnia ub. roku Shell E & P Ireland 
ogłosił o rozpoczęciu przemysłowej eksploatacji. 
Wydobycie jest prowadzone 6 otworami eksplo-
atacyjnymi i gaz jest przesyłany na ląd 85-kilo-
metrowym rurociągiem o średnicy 510 mm. 
Maksymalna produkcja ma osiągnąć 7,35 mln 
m3 gazu na dobę, co stanowić będzie 60% za-
potrzebowania Irlandii. Operatorem jest Shell 
z 45% udziałów, pozostali udziałowcy to Statoil 
(36,5%) i Vermillion Energy Ireland (18,5%).

 

Iran zachęca inwestorów
Na dwudniowej konferencji w Teheranie 

w listopadzie ub. roku minister ds. ropy naf-
towej Bijan Namdar Zanganeh rozpoczął kam-
panię informacyjną zachęcającą zagraniczne 
koncerny do zaangażowania się w projekty 
naftowo-gazowe. Chociaż sankcje nie zostały 
jeszcze oficjalnie zniesione, przedstawił listę 
18 projektów poszukiwawczych i 52 produk-
cyjnych, zarówno na lądzie jak i w Zatoce 
Perskiej i na Morzu Kaspijskim, oferowanych 
zagranicznym inwestorom. Sankcje rozpoczęły 
się 12 lat temu od zakazu sprzedaży do Iranu 
sprzętu i technologii związanych z progra-
mem atomowym. Najdotkliwszym krokiem 
było wprowadzenie zakazu eksportu ropy 
i gazu w 2008 r. Po latach izolacji i stagnacji 
Iran bardzo potrzebuje dostępu do nowych 
technologii i wyposażenia. Nowe kontrakty 
będą ważne 20 lat, z możliwością przedłu-
żenia do 25 lat. Wyznaczony będzie 5-7 letni 
okres na odzyskanie kosztów zagospodaro-
wania, licząc od daty rozpoczęcia produkcji. 
Zagraniczni inwestorzy będą zobowiązani do 
współpracy z lokalnymi partnerami, których 
wybierze rząd. Pierwsze kontrakty mogłyby 
być podpisane z początkiem nowego roku, 
który według kalendarza irańskiego przypa-
da 21 marca. Pojawienie się tak poważnego 
portfela zamówień - jego wartość ocenia się 
na co najmniej 30 mld dolarów – z pewnością 
spotka się z zainteresowaniem potencjalnych 
koncesjobiorców, szczególnie teraz, gdy wie-
le firm naftowych walczy o utrzymanie się na 
powierzchni. Inne skutki będzie miało wzno-
wienie eksportu irańskiej ropy – Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy ocenia, że obniży to 
w 2016 r. cenę baryłki od 5 do 15 dolarów.
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Gazprom interesuje 
się gazem z łupków

Od początku Gazprom w oficjalnych wy-
powiedziach bagatelizował znaczenie zaso-
bów gazu i ropy z łupków, nawet po podjęciu 
ich rozpoznania przez rosyjskie koncerny. 
O tym, że koncern bacznie obserwuje rozwój 
sytuacji w tej dziedzinie, świadczy komunikat 
z posiedzenia zarządu z 25 listopada br. Jego 
treść można potraktować jako syntetyczny 
przegląd recenzujący stan zasobów i moż-
liwości eksploatacji gazu z łupków w skali 
przemysłowej. Gazprom ocenia, że zbadane 
zasoby gazu z łupków na świecie wynoszą 
około 5 bilionów m3, co stanowi mniej niż 
3% światowych zasobów gazu, co wię-
cej, są one zlokalizowane głównie w USA, 
a w mniejszym stopniu w Kanadzie i w Chi-
nach. Spadek cen ropy i gazu zahamował roz-
wój wydobycia gazu z łupków i spowodował 
zmniejszenie liczby czynnych urządzeń wiert-
niczych w USA o przeszło 60%. W Kanadzie 
nie przewiduje się wzrostu wydobycia gazu 
łupkowego, w Chinach realizacja programu 
rządowego jest opóźniona, również mało 
prawdopodobne jest, aby produkcja gazu 
z łupków wkrótce ruszyła w Europie. W obec-
nej sytuacji zainteresowanie gazem z łupków 
spadło na całym świecie. Wiele koncernów 
oznajmiło o redukcji inwestycji lub o całko-
witym wycofaniu się z projektów łupkowych, 
szczególnie w Chinach, Australii i wschodniej 
Europie. W komunikacie stwierdza się rów-
nież, że można było się spodziewać znaczne-
go przeszacowania, perspektyw gazu z łup-
ków w Polsce i na Ukrainie i międzynarodowi 
operatorzy już wycofali się z koncesji w tych 
krajach.

Na spotkaniu często poruszano zagad-
nienia ryzyka związanego z wydobywaniem 
gazu z łupków przypominając, że w 2014 
i 2015 r. kilka stanów USA (Vermont, Mary-
land i Nowy Jork) wprowadziło ograniczenia 
w tej dziedzinie z powodu przypadków zanie-
czyszczenia wody, wstrząsów sejsmicznych, 
emisji gazów cieplarnianych i obecności sub-
stancji radioaktywnych w odpadach.

Komunikat w wielu fragmentach zawiera 
informacje nieprecyzyjne, czasem przesa-
dzone, wybrane selektywnie, aby podważyć 
znaczenie sukcesu osiągniętego w USA. Jed-
nocześnie pokazuje, że dla Rosji, tak jak dla 
wielkich producentów ropy i gazu z Bliskiego 
Wschodu, węglowodory niekonwencjonalne 
są poważnym wyzwaniem. Rada Dyrektorów 
Gazpromu uważa, że spadek cen ropy zwięk-
szył konkurencyjność dostaw konwencjonal-

nego gazu ziemnego do Europy i Azji, gdzie 
krajowy gaz z łupków miał być alternatywą 
importu. Zapowiedziano kontynuację wnikli-
wego śledzenia postępów w rozpoznawaniu 
i udostępnianiu zasobów gazu z łupków.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, Hart’s E&P, Offshore, 

Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 
OPEC, Shell, Statoil, World Oil.

ORLEN sfinalizował transakcję 
przejęcia spółki FX Energy

ORLEN Upstream spółka zależna PKN 
ORLEN zakończyła proces akwizycji FX 
Energy, nabywając 100 proc. udziałów 
w tej spółce. Dzięki transakcji Koncern 
poszerzył posiadaną bazę zasobową (2P) 
o 8,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy (boe) 
oraz nabył produkujące aktywa w Polsce. 
Wartość transakcji wyniosła 125 mln USD 
(tj. 487,6 mln PLN). 

W pierwszym etapie transakcji, w wyni-
ku publicznego wezwania na akcje, zostało 
skupionych 78,21% akcji. W drugim etapie, 
na skutek decyzji podjętej dzisiaj przez Wal-
ne Zgromadzenie FX Energy o połączeniu tej 
spółki z należącą do ORLEN Upstream spół-
ką specjalnego przeznaczenia (SPV), ORLEN 
Upstream stał się bezpośrednim właścicie-
lem 100% akcji FX Energy i tym samym prze-
jął pełną kontrolę nad aktywami należącymi 
do amerykańskiej firmy i podmiotów od niej 
zależnych. W najbliższym czasie, po zakoń-
czeniu procedur formalnych, akcje FX Energy 
zostaną wycofane z obrotu na nowojorskiej 
giełdzie NASDAQ. Na przeprowadzenie 
transakcji ORLEN Upstream uzyskał zgodę 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Łączna wartość transakcji uwzględniają-
ca spłatę zobowiązań kredytowych FX Ener-
gy wyniosła 125 mln USD (tj. 487,6 mln PLN). 
Od stycznia 2016 roku rozpocznie się inte-
growanie nowych aktywów i zakładanych 
harmonogramów działań z dotychczasową 
bazą operacyjną PKN ORLEN w zakresie za-
rządzania działalnością poszukiwawczo-wy-
dobywczą w Polsce.

Akwizycja rozszerzyła portfel prowa-
dzonych przez Koncern projektów w Polsce 

o trzy nowe obszary poszukiwawczo-wydo-
bywcze. Dwa z nich Płotki i Edge zlokalizo-
wane są na terenie Niżu Polskiego. Trzeci 
- Blok 255 - obejmuje obszar położony w ba-
senie lubelskim. Przylega on do posiadanych 
przez ORLEN Upstream koncesji Wołomin 
oraz Garwolin. Wszystkie trzy obszary obej-
mują swoją powierzchnią około 7 400 km2. 
Średnie wydobycie z 7 produkujących złóż, 
zlokalizowanych w obrębie nabytych akty-
wów, w pierwszym półroczu 2015 roku wy-
niosło blisko 1,7 tys. boe/d.

Centrum Prasowe 
PKN Orlen

Testowy odbiór gazu 
z terminalu LNG

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
-SYSTEM S.A., Polskie LNG S.A oraz PGNiG SA 
rozpoczynają 7 stycznia 2016 r. testy odbioru 
gazu ziemnego z Terminalu LNG w Świnouj-
ściu do krajowego systemu przesyłowego.

Na podstawie umowy podpisanej pomię-
dzy Polskim LNG S.A. a PGNiG SA gaz ziemny 
zakupiony do rozruchu Terminalu LNG będzie 
wprowadzony do systemu przesyłowego przez  
PGNiG SA

Parametry gazu LNG, który został dostar-
czony do Terminalu LNG w Świnoujściu i po 
regazyfikacji zostanie wprowadzony do systemu 
przesyłowego to:

• Metan- 93,02%
• Etan - 6,32%
• Propan – 0,10%
• Azot – 0,56%
Gaz dostarczany do systemu przesyłowe-

go przesyłowej podczas rozruchu Terminalu 
LNG będzie spełniał wymogi zapisane w In-
strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 
GAZ-SYSTEM S.A., w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki z dn.02.07.2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu gazowego (Dz.U.2014.1059 tekst 
jednolity), oraz będzie zgodny z Polską Normą 
PN-C-04752:2011.

Polskie LNG S.A.
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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.

70 urodziny Mieczysław Gorynia z Oddziału w Poznaniu w dniu 01-01-2016
70 urodziny Czesława Ropa z Oddziału w Krakowie w dniu 01-01-2016

70 urodziny Agnieszka Ziółkiewicz-Dydak z Oddziału w Krakowie w dniu 01-01-2016
70 urodziny Bogusław Czernik z Oddziału w Krośnie w dniu 02-01-2016
70 urodziny Marian Gardzina z Oddziału w Sanoku w dniu 05-01-2016
70 urodziny Marek Jakiel z Oddziału w Krakowie w dniu 12-01-2016

70 urodziny Bolesław Stasiowski z Oddziału w Sanoku w dniu 15-01-2016
70 urodziny Edward Grabowski z Oddziału w Tarnowie w dniu 17-01-2016
70 urodziny Ryszard Popiel z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 23-01-2016

75 urodziny Bogdan Dąbrowski z Oddziału w Warszawie II w dniu 08-01-2016
75 urodziny Wojciech Świszcz z Oddziału we Wrocławiu w dniu 13-01-2016
75 urodziny Marian Rejman z Oddziału w Warszawie II w dniu 23-01-2016

80 urodziny Zbigniew Werner z Oddziału w Łodzi w dniu 07-01-2016
80 urodziny Barbara Czuma z Oddziału w Krakowie w dniu 10-01-2016

80 urodziny Maria Kościuch z Oddziału w Czechowicach w dniu 29-01-2016
80 urodziny Krystyna Ryba z Oddziału w Sanoku w dniu 29-01-2016

85 urodziny Janusz Łukocz-Łuniewski z Oddziału w Czechowicach w dniu 02-01-2016
85 urodziny Krach Barbara z Oddziału w Krakowie w dniu 04-01-2016

85 urodziny Krystyna Bańdo z Oddziału w Krakowie w dniu 30-01-2016
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Kalendarium
15.01.2016 r. odbyło się uroczyste dy-
plomatorium na Wydziale Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hut-
niczej w Krakowie, podczas którego wręczono 
Honorową Szpadę SITPNiG najlepszemu absol-
wentowi wydziału oraz dyplomy wyróżnienia 
dziewięciu absolwentom zajmującym kolejne 
miejsca w rankingu na najlepszego absolwenta 
w 2015 roku.

20.01.2016 r. w Sali Fundacji Krakus 
w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu 
Oddziału SITPNiG w Krakowie połączone z no-
worocznym spotkaniem koleżeńskim członków 
oddziału, podczas którego:
• wręczono Odznaki Honorowe SITPNiG, 
• przedstawiono sprawozdanie z działalności 

oddziału w roku 2015,
• omówiono plan pracy na rok 2016. 

21.01.2016 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego SITPNiG w Krakowie przy ul. Lubicz 25 od-
było się posiedzenie Prezydium Zarządu Głów-
nego SITPNiG.

21.01.2016 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego SITPNiG w Krakowie przy ul. Lubicz 25 
odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjne-
go i Rady Programowej XI Polskiego Kongresu 
Naftowców i Gazowników.

25.01.2016 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego SITPNiG w Krakowie przy ul. Lubicz 25 
odbyło się posiedzenie Głównego Sądu Kole-
żeńskiego.

29.01.2016 r. odbyło się uroczyste dy-
plomatorium na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie, podczas którego wręczono Honorową 
Szpadę SITPNiG najlepszemu absolwentowi wy-
działu oraz dyplomy wyróżnienia dziewięciu ab-
solwentom zajmującym kolejne miejsca w ran-
kingu na najlepszego absolwenta w 2015 roku.  

18 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej 
Geofizyki Kraków odbyło się XIV posiedzenie 
Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu prze-
wodniczył prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Sta-
nisław Rychlicki.
Głównymi tematami posiedzenia było:

• Zatwierdzenie protokołu z XIII posiedze-
nia Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 
17.IX. 2015 r.

• Informacja sekretarza generalnego SITP-
NiG na temat:
- realizacji uchwał i postanowień XIII po-

XIV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG
siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z dnia 17 września 2015 r.;

- działalności SITPNiG od 17 września do 
18 grudnia 2015 r.

• Przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na 
rok 2016,

• Przyjęcie prowizorium budżetowego Sto-
warzyszenia na rok 2016,

• Dyskusja nt. dalszego funkcjonowania 
czasopisma stowarzyszeniowego „Wia-
domości Naftowe i Gazownicze”: w ak-
tualnych warunkach;
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• Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
składu Komitetu Organizacyjnego WZD 
SITPNiG.

• Podjęcie uchwały w sprawie nadania 
uprawnień rzeczoznawcy.

• Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG.
• Zatwierdzenie wniosków na Odznaki Ho-

norowe FSNT NOT.
Zarząd Główny po sprawach procedu-

ralnych przyjął bez zastrzeżeń protokół z XIII 
posiedzenia 17 września 2015 r. Zarząd Głów-
ny przyjął do wiadomości informacje sekreta-
rza generalnego SITPNiG na temat realizacji 
uchwał i postanowień XIII posiedzenia Zarzą-
du Głównego SITPNiG z 17 września 2015 r. 
oraz działalności SITPNiG od 17 września do 
18 grudnia 2015 r.

Zarząd Główny SITPNiG przyjął plan pracy 
Stowarzyszenia oraz uchwalił prowizorium bu-
dżetowe SITPNiG na rok 2016. Zarząd Główny 
zgodnie z § 24 pkt 4 Statutu SITPNiG i posta-
nowieniami Regulaminu Gospodarki Finansowej 
zatwierdził prowizorium budżetowe SITPNiG 
na 2016 r. zamykające się po stronie kosztów 
kwotą 1 883 190,00 zł, po stronie wpływów 
kwotą 1 832 726,00 zł oraz planowaną stratą 
w kwocie 50 464,00 zł. Strata zostanie pokryta 
ze środków zakumulowanych w latach poprzed-
nich. Zarząd Główny zobowiązał sekretarza ge-
neralnego do przedstawienia projektu budżetu 
SITPNiG na 2016 r. do końca pierwszego kwar-
tału 2016 r.

Zarząd Główny przedyskutował sprawę 
działalności czasopisma „Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze” w roku 2016. Analiza działalności 
czasopisma pokazuje, że przy dobrym poziomie 
edytorskim jest niska liczba prenumeratorów, co 
przy dużych trudnościach z pozyskaniem reklam 
sprawia, że od dwóch lat pismo generuje straty. 
Zarząd Główny po przeanalizowaniu opinii Rady 
Programowej Czasopism SITPNiG przyjął zalece-
nie częściowego dofinansowania czasopisma 

z budżetu, przy równoczesnym ograniczeniu 
liczby drukowanych egzemplarzy pisma i wda-
wanie elektronicznej jego formy, która będzie 
rozsyłana do każdego członka SITPNiG posiada-
jącego adres mailowy.

Zarząd Główny powołał Komitet Organiza-
cyjny Walnego Zjazdu Sprawozdawczo- Wybor-

czego Delegatów SITPNiG w składzie:
Stanisław Szafran – przewodniczący,
Krzysztof Dybaś – zastępca przewodniczącego,
Jolanta Likus – sekretarz,
Jan Artymiuk – członek,
Albin Wojnar – członek.
Stosownie do § 10 Statutu SITPNiG, na 

podstawie § 5 Regulaminu Rzeczoznawcy i Wy-
kładowcy SITPNiG, na wniosek Rady Technicznej 
Rzeczoznawców SITPNiG, Zarząd Główny SITP-
NiG nadał uprawnienia rzeczoznawcy SITPNiG:

– mgr inż. Januszowi Roickiemu w zakresie 
Wiertnictwo, rekonstrukcje i likwidacje od-
wiertów;
– mgr inż. Helenie Kowalewskiej-Zagrodnik 
w zakresie Technologia przerobu ropy naf-
towej.
Zarząd Główny nadał srebrne, złote i dia-

mentowe honorowe odznaki SITPNiG zasłużo-
nym członkom stowarzyszenia.

Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG 
została nadana Tadeuszowi Kozimorowi;

Złotą Odznaką Honorową SITPNiG zo-
stali wyróżnieni: z Oddziału SITPNiG w Gdań-

Członkowie Zarzadu Głównego podczas obrad. Fot. S. Szafran

Członkowie Zarzadu Głównego podczas obrad. Fot. S. Szafran

Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG składa życzenia świąteczne i noworoczne członkom Zarzadu Głównego i za ich pośrednic-
twem wszystkim członkom i sympatykom SITPNiG. Fot. S. Szafran
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sku: Arkadiusz Bonk, Stanisław Borski, Arka-
diusz Chmielewski, Ewa Daniszewska, Grzegorz 
Dettlaff, Tomasz Kulpiński, Marian Niklas, Irena 
Postój, Urszula Rożnowska, Marek Teodorczak; 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie: Krystian Lisz-
ka, Lesław Madej, Martynika Pałuchowska, 
Agnieszka Wantuch; z Oddziału SITPNiG w Kro-
śnie: Bolesław Bajorski, Edyta Chwedeńczuk, 
Bogdan Filar, Jan Janocha, Piotr Kasza, Mariusz 
Konieczny, Zdzisław Płoch, Marian Sajnok, Jan 
Sęp, Agnieszka Stachowicz, Marcin Warnecki, 
Emil Wiewiórski, Grzegorz Zima; z Oddziału 
SITPNiG w Sanoku: Jolanta Hipner, Anna Pelc, 
Anna Wróblewska, Mirosława Ząbkiewicz; 
z Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze: Mariusz 
Dziadkiewicz, Lilla Sobczyńska, Grzegorz Turow-
ski, Magdalena Wajda, Jan Żądło;

Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG 
zostali uhonorowani: z Oddziału w Gdańsku: 
Jacek Dereszkiewicz, Ewa Dębogórska, Jerzy 
Głuchowski, Patryk Górski, Ryszard Hirsz, Marek 
Jakubowski, Anna Józefowicz, Tomasz Kowal-
czyk, Katarzyna Kreft, Anna Michalska, Marek 
Myszkowski, Sebastian Myszkowski, Danuta 
Olczak, Jan Pawełek, Waldemar Sadowski, Ewa 
Sobieszczyk, Maria Stenka, Maciej Suchocki, 
Roman Suchocki, Zbigniew Urbański, Marianna 
Węsierska; z Oddziału w Krakowie: Marta Ba-
ranik, Barbara Jakubiec-Hybel, Paweł Kołodziej, 
Adam Madej, Jakub Sikora, Antoni Świętek; 
z Oddziału w Krośnie: Ryszard Belczyk, Robert 
Bregisz, Tomasz Caban, Zbigniew Dyląg, Ro-
land Jasłowski, Andrzej Kopyta, Waldemar Kry-
gowski, Bogdan Kubal, Wojciech Kubit, Łukasz 
Lubaś, Mateusz Masłowski, Krzysztof Miłek, 
Leszek Motyka, Zdzisław Pelczar, Maria Polak, 
Damian Smoroński, Mirosław Stal, Stanisław 
Sychta, Witold Szajna, Tomasz Szpak, Łukasz 
Urban,Tomasz Wójtowicz, Leszek Ząbkowicz; 
z Oddziału w Sanoku: Katarzyna Kociuba, Beata 
Piechaczek, Anna Płocic, Erwin Szwast; z Od-
działu w Zielonej Górze: Beata Burdzy, Joanna 
Chruścińska, Paweł Chwaliński, Mieczysław 
Fogt, Marek Kieda, Bartosz Klaczkowski, Mar-
cin Konopski, Paweł Lis, Dorota Łapa, Liliana 
Raczyńska, Joanna Semenyszyn, Jarosław Stec, 
Marcin Waśkowiak.

Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarzą-
dów Oddziałów SITPNiG, zaopiniowane przez 
Główna Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honoro-
wych postanowił wystąpić do Zarządu Głównego 
FSNT NOT o nadanie Odznak Honorowych FSNT 
NOT: złotej dla 4 osób i srebrnej – dla 2 osób.

XIV posiedzenie Zarządu Głównego SITP-
NiG zakończyło się tradycyjnym spotkaniem ko-
leżeńskim – świąteczno-noworocznym.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiGUczestnicy spotkania świąteczno-noworocznego. Fot. S. Szafran

Uczestnicy spotkania świąteczno-noworocznego. Fot. S. Szafran

Uczestnicy uroczystego spotkania świąteczno-noworocznego Zarządu Głównego SITPNiG. Fot. S. Szafran
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12 grudnia 2015 r. dokładnie w dzień rocz-
nicy powstania Naczelnej Organizacji Technicz-
nej, odbyła się jubileuszowa uroczystość z okazji 
70-lecia NOT

Podniosła uroczystość odbyła się w sali 
konferencyjno-balowej Warszawskiego Domu 
Technika NOT. Na uroczystość przybyli znakomici 
goście, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Rozwoju Mariusz Haładyj, prezes Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego Tomasz Schweitzer, 
JM rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan 
Szmidt, wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Pol-
sce prof. Marek Bartosik oraz goście z zagrani-
cy – sekretarz generalny Europejskiej Federacji 
Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) 

Dirk Bochar, prezes Czeskiej Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych prof. Jaromir VOLF 
i delegacja ambasady ChRL w imieniu współpra-
cującej z NOT Chińskiej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych (CAST). Przede wszyst-
kim zaś członkowie reprezentujący wszystkie 
sfederowane w NOT Stowarzyszenia Naukowo-
-Techniczne, których jest już 40. Także reprezen-
tanci niemal wszystkich Terenowych Jednostek 
Organizacyjnych FSNT-NOT. Obecni byli człon-
kowie Komisji i Komitetów FSNT-NOT, zasłużeni 
i młodzi działacze ruchu stowarzyszeniowego. 
Przybyli również przedstawiciele Wydawnictwa 
SIGMA-NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, 
Centrum Innowacji NOT.

Gośćmi specjalnymi byli: Ewa Rumińska-
-Zimny i Wojciech Rumiński – córka i syn inż. 
Bolesława Rumińskiego – jednego z inicjatorów 
założenia NOT – kontynuującego tradycje przed-
wojennych: Naczelnej Organizacji Inżynierów RP 
oraz Naczelnej Organizacji Stowarzyszeń Techni-
ków. Inż. Rumiński był prezesem NOT w latach 
1945–52 oraz 1960-71. Był też uczestnikiem 
pierwszego Polskiego Kongresu Inżynierów 
w 1937 r. we Lwowie. Ewa Rumińska-Zimny 
przekazała osobiste, historyczne dokumenty inż. 
Bolesława Rumińskiego.

Uczestników uroczystości przywitała Ewa 
Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT-NOT. W spe-
cjalnie przygotowanej na ten jubileusz prezen-
tacji prezes pokazała dokonania 70 lat NOT, 
które dobrze służyły rozwojowi gospodarcze-

Jubileusz 70-lecia Naczelnej 
Organizacji Technicznej

Ewa Rumińska-Zimny przekazuje pamiątki historyczne po ojcu 
Bolesławie Rumińskim. Fot. S. Szafran

Licznie zgromadzeni uczestnicy podniosłej uroczystości. Fot. S. Szafran

Ewa Mańkiewicz-Cudny otwiera uroczystość. Fot. S. Szafran

Prof. Wiesław Blaschke w imieniu zespołu nagrodzonego tytułem Mistrza Techniki odbiera laury. Fot. S. Szafran
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mu i cywilizacyjnemu ojczyzny.
Spośród różnorodnych form działalności 

NOT wysoki prestiż zyskał Konkurs Mistrz Tech-
niki NOT. Jubileuszowa uroczystość była znako-
mitą okazją do wręczenia statuetek i wyróżnień 
laureatom tegorocznej edycji Konkursu MISTRZ 
TECHNIKI FSNT NOT 2014/2015. Werdykt Ko-
misji Konkursu przedstawił prof. Stefan Góralczyk 
– przewodniczący komisji, wiceprezes FSNT NOT. 
Spośród zgłoszonych na konkurs prac komisja 
nagrodziła cztery opracowania, przyznając tytuł 
Mistrza Techniki oraz trzy wyróżnienia. 

Tytuł MISTRZA TECHNIKI FSNT NOT 
2014/2015 zdobył zespół autorski w składzie: 
dr hab. inż. Ireneusz Baic – IMBiGS, prof. dr 
hab. inż. Wiesław Blaschke – IMBiGS, mgr inż. 
Mirosław Cholewa – TAURON Wydobycie S.A., 
mgr inż. Andrzej Fraś – TAURON Wydobycie 
S.A., dr inż. Bronisław Gaj – Przedsiębiorstwo 
Górnicze SILESIA Sp. z o.o., dr hab. Stefan Gó-
ralczyk, prof. IMBiGS – IMBiGS i mgr inż. Józef 
Szafarczyk – IMBiGS za opracowanie powstałe 
w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Gór-
nictwa Skalnego innowacyjnego rozwiązania 
technicznego pn. „Ekologiczny sposób wzbo-
gacania energetycznych surowców mineralnych 
i gospodarczego wykorzystania uzyskiwanych 
produktów odpadowych”.

Wyróżnienia w Konkursie Mistrz Techniki 
FSNT NOT 2014/2015 zdobyły trzy zespoły:

• dr inż. Mirosław Bajda, dr inż. Ryszard 
Błażej, mgr inż. Arkadiusz Domański, 
prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, dr 
hab. inż. Leszek Jurdziak, mgr inż. Leszek 
Kurp, dr hab. inż. Ryszard Makowski, mgr 
inż. Robert Nowak, mgr inż. Romuald Sa-
lata, dr hab. inż. Radosław Zimroz – za 
opracowanie innowacyjnego rozwiązania 
technicznego pt. „Opracowanie, wykona-
nie i uruchomienie wysokiej rozdzielczo-

ści systemu automatycznej diagnostyki 
taśm przenośnikowych z rdzeniem i lin-
kami stalowymi w PGE GiEK S.A. Oddział 
KWB Turów w Bogatyni”.

• mgr inż. Ryszard Biernacki, mgr inż. Ka-
zimierz Grygorcewicz, mgr inż. Andrzej 
Herbut, mgr inż. Wojciech Smoliński, 
prof. dr hab. inż. Jan Zawilak, dr inż. 
Tomasz Zawilak - za opracowanie inno-
wacyjnego rozwiązania technicznego pt. 
„Silniki synchroniczne wzbudzane ma-
gnesami trwałymi”.

• dr inż. Jerzy Bręczewski, inż. Aleksander 
Lubiński, mgr inż. Jacek Lubiński, mgr 
inż. Paweł Nawrocki, mgr inż. Krzysztof 
Olszewski, dr hab. inż. Tadeusz Pawłow-
ski, dr hab. inż. Zbyszek Zbytek - za opra-
cowanie innowacyjnego rozwiązania 
technicznego pt. „Zaprawiarka do pracy 
ciągłej z innowacyjnym systemem wa-
gowego (masowego) dozowania nasion 
i precyzyjnego dozowania cieczy”.

Pamiątkową statuetkę oraz dyplomy przed-
stawicielom nagrodzonych zespołów wręczyli 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj oraz prezes FSNT NOT Ewa 
Mańkiewicz-Cudny i przewodniczący Komisji 
Konkursu – wiceprezes FSNT NOT prof. Stefan 
Góralczyk.

Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń 
i wyróżnień zasłużonym działaczom federacji.

Minister Gospodarki nadał Odznakę Hono-
rową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rze-
czypospolitej Polskiej 18 koleżankom i kolegom 
oraz Naczelnej Organizacji Technicznej. Odznakę 
odebrał sekretarz generalny FSNT NOT Jacek Ku-
bielski.

Krajowa Izba Gospodarcza nadała grupie 
zasłużonych działaczy ruchu SNT medale oraz 
listy gratulacyjne, które wręczył dyrektor gene-
ralny KIG Jerzy Bujok.

Naczelna Organizacja Techniczna po-
dziękowała za wieloletnią współpracę swoim 
przyjaciołom i partnerom. Najwyższe wyróżnie-
nie FSNT NOT – Medal im. inż. Piotra Stefana 
Drzewickiego – otrzymał na jubileuszowej uro-
czystości były wojewoda mazowiecki Jacek Ko-
złowski za promocję i wsparcie udzielone pięciu 
edycjom Warszawskich Dni Techniki, inicjatywie 
Oddziału Warszawskiego SIMP.

Złotą Odznakę Honorową NOT otrzymał se-
kretarz generalny FEANI Dirk Bochar.

W programie artystycznym uroczystości 
wystąpił Marek Majewski – Honorowy Złoty In-
żynier plebiscytu redakcji „Przegląd Techniczny”. 
Magister inżynier lotnictwa, ze specjalnością 
konstruktor lotniczy, obecnie autor i kompozytor, 
śpiewający poeta i satyryk.

Jubileuszowy toast wzniosła pani prezes 
Ewa Mańkiewicz-Cudny, wspólnie z członkami 
Zarządu Głównego, po którym uczestnicy uro-
czystości odśpiewali Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej tradycyjne „100 lat”!

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Toast jubileuszowy wznosi Ewa Mańkiewicz-Cudny. Fot. S. Szafran

Stanisław Szafran wręcza Złota Honorową Odznakę SITPNiG pani Ewie Mańkiewicz-Cudny. Fot. arch. SITPNiG
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12 grudnia 2015 r. w Sali A Warszawskiego 
Domu Technika odbyło się VII posiedzenie XXIV 
kadencji Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT.

Obradom Rady Krajowej przewodniczyło 
prezydium w składzie: Piotr Janicki (SIMP) – 
przewodniczący oraz Michał Urbaniak (TJO Łódź) 
i Janusz Leśniewski (PSBTiA TEST Q). Na wstępie 
posiedzenia członkowie Rady Krajowej minutą 
ciszy uczcili pamięć zmarłych zasłużonych kole-
gów: Aleksandra Kopcia – Honorowego Prezesa 
NOT, Edwarda Ludery – przewodniczącego GKR 
i Kazimierza Wawrzyniaka – sekretarza general-
nego FSNT NOT.
Głównymi tematami obrad Rady Krajowej było:
1. Przyjęcie protokołu nr 6/XXIV z posiedzenia 

Rady Krajowej 29 czerwca 2015 r.
2. Wybór składu prezydium na następne po-

siedzenie Rady Krajowej.
3. Informacja o pracach Zarządu Głównego od 

ostatniego posiedzenia Rady Krajowej 29 
czerwca 2015.

4. Budżet Zarządu Głównego FSNT NOT:
• informacja o przewidywanym wykona-

niu budżetu za rok 2015,
• podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

budżetu na 2016 r.
5. Opłaty organizacyjne i majątkowe wnoszo-

ne przez TJO w 2016 r. – uchwała.
6. Przyjęcie Stowarzyszenia Wspierania Tech-

niki Polskiej w poczet członków zwyczaj-
nych FSNT NOT – uchwała.

7. Uchwała w sprawie ustanowienia roku 
2016 – Rokiem 150-letniego czasopisma 
„Przegląd Techniczny”

8. Sprawy TJO oraz:
a. uchwała w sprawie zmiany uchwały 

ws. sprzedaży nieruchomości FSNT NOT 
w Gdańsku,

b. uchwała w sprawie obniżenia opłaty ma-
jątkowej w Pile.

9. Zmiany w regulaminach:
a. nadawania Medalu im. prof. dr. inż. Fe-

liksa Kucharzewskiego (uchwała),
b. nadawania Medalu im. inż. Piotra Stani-

sława Drzewieckiego (uchwała).
10. Informacja o nowelizacji ustawy Prawo 

o Stowarzyszeniach.
11. Informacja o pracach Zespołu Gospodaro-

wania Nieruchomościami i Inwestycji.
12. Informacja nt. dalszego funkcjonowania 

Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.
13. Organizacja III Światowego Zjazdu Inży-

nierów Polskich i jubileuszowego XXV 
Kongresu Techników Polskich (Wrocław, 
16-18.06.2016)

14. Sprawy SNT do Zarządu Głównego FSNT 
NOT.

15. Sprawy TJO do Zarządu Głównego FSNT 
NOT.

16. Sprawy różne.
W proceduralnej części obrad Rada po-

wołała komisje: mandatową i skrutacyjną oraz 
przyjęła informację o zmianach w swym skła-
dzie. Po zatwierdzeniu porządku obrad i stwier-
dzeniu prawomocności zebrania, Rada przyjęła 
protokół z poprzedniego VI posiedzenia Rady 
Krajowej 29 czerwca 2015 r., a następnie wy-
brała Prezydium następnego VIII posiedzenia 
Rady Krajowej w składzie: Bożena Wnuk (STC), 
Janusz Szpytko (SITH) i Dariusz Raczkowski (de-
legat woj. mazowieckiego).

Po przeprowadzeniu spraw proceduralnych, 
Rada poświęciła dalszą część obrad sprawom 
merytorycznym określonym w porządku ob-
rad posiedzenia. Informację o pracach Zarządu 
Głównego przedstawiła Ewa Mańkiewicz-Cud-
ny – prezes FSNT NOT. Pani prezes przypomnia-

ła najważniejsze wydarzenia Jubileuszowego 
Roku zrzeszania się inżynierów i techników. 
Omówiła też wydarzenia międzynarodowe, 
a w tym zwróciła uwagę na tegoroczne Zgro-
madzenie Ogólne Europejskiej Federacji Naro-
dowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI), które 
w dniach 8-10 października odbyło się w Lizbo-
nie oraz udział delegacji FSNT-NOT w V Świato-
wym Kongresie Inżynierów w Kioto.

Istotnym punktem obrad Rady były spra-
wy budżetu FSNT NOT na rok 2016. Informa-
cję o przewidywanym wykonaniu budżetu za 
2015 r. oraz projekt budżetu na 2016 r. przed-
stawił Mariusz Płaczkiewicz – zastępca sekre-
tarza generalnego FSNT-NOT. Po dyskusji Rada 
podjęła uchwałę o przyjęciu budżetu na 2016 r.

Rada Krajowa po wysłuchaniu rekomenda-
cji udzielonej przez SEP i TKT przyjęła w poczet 
członków zwyczajnych FSNT NOT Stowarzysze-
nie Wspierania Techniki Polskiej, które jest 40 
Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym w sze-
regach Federacji.

Rada Krajowa z aplauzem przyjęła uchwałę 
o ustanowienia roku 2016 – Rokiem 150-letnie-
go czasopisma „Przegląd Techniczny”.

W następnej części obrad rada rozpatrzyła 
sprawy Terenowych Jednostek Organizacyjnych 
i wprowadziła nieznaczne zmiany w Regula-
minach medali honorowych FSNT NOT. Z dużą 
uwagą została omówiona informacja o ko-
niecznych działaniach po nowelizacji ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach i niektórych innych 
ustaw. Zarząd Główny FSNT NOT przyjął zobo-
wiązanie opracowania projektu zapisów zmian 
w statutach SNT koniecznych z mocy zapisów 
noweli w/w ustawy.  Rada przyjęła do akceptu-
jącej wiadomości informację o podejmowanych 
przez Zarząd Główny Federacji działaniach na 
rzecz zapewnienia przyszłorocznego, a w per-
spektywie systemowego finansowania Muzeum 
Techniki i Przemysłu NOT.

W końcowej części obrad prezes Ewa 
Mańkiewicz-Cudny przypomniała o przygoto-
waniach do III Światowego Zjazdu Inżynierów 
Polskich oraz jubileuszowego XXV Kongresu 
Techników Polskich, które odbędą się we Wro-
cławiu w dniach 16-18 czerwca 2016 r. Mając 
na uwadze wielką wagę tych wydarzeń prezes 
zaapelowała do wszystkich członków federacji 
o aktywny udział członków SNT w tych impre-
zach.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

VII posiedzenie Rady Krajowej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Prezydium VII posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT. Fot. S. Szafran
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9 grudnia 2015 r. w Centrum Konferencyj-
nym Zielna w Warszawie odbyło się spotkanie 
dialogowe zorganizowane przez Polską Spółkę 
Gazownictwa sp. z o.o. w związku z wdraża-
niem nowej strategii biznesowej spółki na lata 
2015-2022. Celem spotkania było poznanie 
oczekiwań interesariuszy wobec działań komu-
nikacyjnych, biznesowych i okołobiznesowych 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., koniecz-
ne do stworzenia nowych perspektyw budowa-
nia trwałych, partnerskich relacji z interesariu-
szami zewnętrznymi, owocujących korzyściami 
dla wszystkich stron dialogu.

W przemówieniu wstępnym Sylwester Bo-
gacki – prezes Zarządu PSG powiedział m.in. …
Są dwa powody, dla których się spotkaliśmy: 
pierwszy to wejście w życie nowej, długolet-
niej strategii rozwoju PSG, a drugi to potrzeba 
jej weryfikacji pod kątem oczekiwań partnerów 
zewnętrznych…

Na spotkanie zostali zaproszeni przed-
stawiciele kluczowych grup interesariuszy 
Polskiej Spółki Gazownictwa: klientów, part-
nerów biznesowych, oświaty i nauki, instytucji 
państwowych, regulatorów rynku, służb mun-
durowych, związków branżowych, organizacji 
charytatywnych.

Podczas spotkania zostały podsumowane 
dotychczasowe działania PSG w obszarze relacji 
z kluczowymi partnerami oraz zaprezentowane 
kierunki rozwoju spółki na najbliższe lata.

Niezależnymi moderatorami dyskusji byli 
członkowie zespołu Sustainability Consulting Cen-
tral Europe firmy doradczej Deloitte, którzy po wy-
słuchaniu opinii przygotują stosowne raporty, istot-
ne z punktu widzenia strategii działalności PSG.

Oczekiwania interesariuszy zewnętrznych 
zostały zebrane w czterech obszarach:

• Rynek i relacje z klientem (np. przyłącze-
nia, satysfakcja klientów, regulacje praw-
ne, kluczowi klienci).

• Rozwój i innowacje (np. realizacja klu-
czowych inwestycji, dofinansowanie ze 
środków UE, badania i rozwój).

• Działania operacyjne (np. bezpieczeń-
stwo pracowników, warunki pracy, ety-
ka, struktura organizacyjna, zarządzanie 
nieruchomościami, komunikacja).

• Zaangażowanie społeczne (np. współ-
praca z NGO, wsparcie rozwoju lokal-
nych społeczności, filantropia).

Ze względu na liczbę uczestników i różno-
rodność reprezentowanych przez nich instytu-

Sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

cji, sesja dialogowa została przeprowadzona 
w dwóch grupach. Jedna z grup obejmowała 
klientów i partnerów biznesowych Polskiej Spół-
ki Gazownictwa, druga natomiast – przedstawi-
cieli instytucji rządowych i pozarządowych oraz 
pozostałe grupy interesariuszy.

W przemówieniu zamykającym sesję prezes 
Sylwester Bogacki zadeklarował zobowiązanie, 
że spółka odniesie się do wszystkich zasygna-
lizowanych przez partnerów spółki oczekiwań. 

Można żywić nadzieję, że opinie wyrażane 
przez uczestników sesji będą ważnym wkła-
dem w wypracowanie elementów strategii 
działalności PSG na nadchodzące lata. Wysoka 
frekwencja interesariuszy w sesji dialogowej 
i aktywny udział uczestników w dyskusji skła-
niają do przekonania, że Polska Spółka Ga-
zownictwa będzie organizować następne sesje 
dialogowe.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

W przerwie obrad rozmowy Zarządu Spółki z panią Marią Migdał (INiG) i prof. Andrzejem Osiadaczem (PW). Fot. S. Szafran

Uczestnicy sesji. Fot. S. Szafran Uczestnicy sesji. Fot. S. Szafran
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3 grudnia 2015 r. Exalo Drilling S.A. obcho-
dziła Święto Górników Naftowców i Gazowni-
ków tradycyjną „Barbórkę”. Wiertnicy z Exalo 
obchodzili swoje święto po raz 3 w nowej 
strukturze organizacyjnej, a miejscem uroczysto-
ści była siedziba Centrum Kraków Exalo Drilling 
S.A. W programie uroczystości były:

– msza św. w kościele pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny z Lourdes w Krakowie,

– uroczysta akademia,
– „Biesiada Górnicza” połączona z zabawą.
Uroczysta akademia odbyła się w Pawilo-

nie U-2 Centrum Dydaktyki AGH. W uroczy-
stości wzięło udział liczne grono pracowników 
Spółki oraz zaproszeni goście. Przed uroczystą 
akademią delegacja pracowników spółki zło-
żyła kwiaty pod posągiem Stanisława Staszi-
ca w holu pawilonu A0 AGH. Prezes Zarządu 
Exalo Drilling S.A. Ryszard Jędrzejczak w prze-
mówieniu wstępnym stwierdził, że spółka jest 
organizmem gospodarczym powstałym nie-
spełna trzy lata temu. W lutym 2013 r zosta-

Uroczystość Dnia Górnika Naftowca 
tradycyjnej „Barbórki” w Exalo Drilling S.A.

ła założona spółka celowa pod firmą PGNiG 
Poszukiwania S.A., która następnie połączyła 
się z pięcioma spółkami działającymi w sek-
torze poszukiwawczo-wydobywczym w ra-
mach Grupy PGNiG. Dziś po często trudnym 
procesie reorganizacyjnym firma okrzepła i na 
bazie potencjału technicznego i intelektualne-
go oraz bogatego, wieloletniego doświadcze-
nia firm prekursorskich w prowadzeniu prac 
wiertniczych i serwisowych w Polsce i wielu 
krajach Europy, Azji i Afryki, prowadzi działal-
ność na rodzimym rynku, na którym głównym 
odbiorcą usług jest PGNiG S.A. oraz pozyskuje 
oferty na rynkach zagranicznych. Pan prezes 
podziękował wszystkim pracownikom spółki 
za rzetelną pracę w minionym roku i wyraził 
przekonanie, że dalsza intensywna działalność 
przyniesie dalsze sukcesy spółce i satysfakcję 
całej załodze.

Przy okazji uroczystości Święta Górnika 
Naftowca tradycyjnej „Barbórki” liczna gru-
pa pracowników spółki została uhonorowana  
stopniami górniczymi i honorowymi odznakami 
branżowymi. Szczególnym wyróżnieniem była 
nagroda Zarządu Exalo Drilling S.A. dla Arkadiu-
sza Drozdowskiego za „Najlepszą obserwację 
roku w systemie STOP KARTY”.

W programie artystycznym uroczystość 
uświetnił Alosza Awdiejew.

Tradycyjna „Biesiada Piwna” była okazją do 
wspólnej zabawy, ale również wielu spotkań, 
rozmów, wspomnień i snucia planów na nad-
chodzący czas.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Znak braterstwa – rytualne stuknięcie się kuflami. Fot. S. SzafranGórnicze pieśni i wspólna zabawa. Fot. S. Szafran

Moderator obchodów tradycyjnej "Barbórki" w Exalo Dril-
ling S.A. Ryszard Chylarecki otwiera uroczystą akademię. 
Fot. S. Szafran

Uczestnicy akademii podczas hymnu górniczego. Fot. S. Szafran
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Rozstrzygnięcie X edycji konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG
24 listopada 2015 r. odbyło się posie-

dzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG 
w składzie: 

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

• prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki – 
wicekanclerz, prezes SITPNiG,

• prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet – wice-
kanclerz, dziekan Wydziału WNiG

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

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

• dr hab. inż. Jan Ziaja – sekretarz, pro-
dziekan Wydziału WNiG,

Podczas posiedzenia kapituła rozstrzy-
gnęła X edycję Konkursu o Honorową Szpadę 
SITPNiG ogłoszonego dla absolwentów Wy-
działów Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH oraz 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
AGH w roku 2015.

Spośród absolwentów Wydziału Geolo-
gii, Geofizyki i Ochrony Środowiska do kon-
kursu zostało nominowane 11 osób. W wyni-
ku postępowania konkursowego najlepszym 
absolwentem Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska w roku 2015 został mgr 
inż. Adam Fheed uzyskując Honorowa Szpadę 
SITPNiG.

Mgr inż. Adam Fheed ukończył studia 
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska AGH o kierunku górnictwo 
i geologia (geologia naftowa) w roku aka-
demickim 2014/2015. Pracę magisterską pt.: 
„Diagenesis and petrophysical parameters of 
the Zechstein Limestone carbonates from the 

Wielichowo region, the Polish Lowlands”, 
obronił z wyróżnieniem. Na jej podstawie 
przygotował artykuł pt.: „The isolated Wu-
chiapingian (Zechstein) Wielichowo Reef and 
its sedimentary and diagenetic evolution, 
SW Poland” opublikowany w Geological Qu-
arterly.

W czasie studiów mgr inż. Adam Fhe-
ed był członkiem dwóch kół naukowych: 
KN Geologów Naftowych KIWON oraz KN 

Członkowie Kapituły w chwilę po rozstrzygnięciu Konkursu (od prawej): prof. dr hab. inz. Stanisław Rychlicki – prezes SITPNiG,  
dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak – prodziekan WGGiOŚ, dr hab. inż. Jan Ziaja - prodziekan WWNiG. Fot. S. Szafran

Geofizyków GEOFON. Aktywnie uczestni-
czył w projektach i grantach rektorskich, 
przedstawiając wyniki badań na międzyna-
rodowych konferencjach młodych naukow-
ców Herl’any oraz na corocznych konferen-
cjach Studenckich Kół Naukowych Pionu 
Górniczego w okresie Barbórki. Na jednej 
z takich konferencji w 2013 roku mgr inż. 
Adam Fheed zajął pierwsze miejsce w sekcji 
geofizycznej.

lokata 
ukończenia 

studiów
Imię i nazwisko Kierunek studiów Średnia 

ocen

I mgr inż. Adam Fheed Górnictwo i Geologia

II mgr inż. Agnieszka Matoga Ochrona Środowiska 4.88

III mgr inż. Marta Łukaszewska Inżynieria Środowiska 4.82

IV mgr inż. Alicja Pstrucha Górnictwo i Geologia 4.74

V mgr inż. Paulina Maziarz Inżynieria Środowiska 4.73

VI mgr inż. Katarzyna Spyt Ochrona Środowiska 4.72

VII mgr inż. Bartłomiej Liana Górnictwo i Geologia 4.70

VIII mgr inż. Małgorzata Gieradka Geofizyka 4.67

IX mgr inż. Piotr Hadro Górnictwo i Geologia 4.65

X mgr inż. Ewelina Urbańska Turystyka i Rekreacja 4.63

XI mgr inż. Dagmara Garolis Turystyka i Rekreacja 4.56

Tabela 1
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W 2014 roku, jako ambasador programu 
GeoTalent wdrożonego z ramienia PGNiG 
SA, mgr inż. Adam Fheed pomagał w or-
ganizacji warsztatów specjalistycznych na 
AGH, prowadzonych przez mentorów PGNiG 
S.A. Propagował wiedzę branżową i zachę-
cał studentów do korzystania z oferty firmy. 
Sam uczestniczył  w wielu warsztatach z za-
kresu geologii naftowej, geofizyki i wiert-
nictwa. W 2013 roku zajął pierwszą lokatę 
w konkursie PGNiG S.A. podejmującym te-
matykę paleogeografii i własności zbiorniko-
wych dolomitu głównego na Niżu Polskim. 
Rok później ukończył kurs branżowego ję-
zyka angielskiego na poziomie C1. Ponadto 
był stażystą na wiertni oraz w centrali PGNiG 
(2014/ 2015), a swoje doświadczenie zawo-
dowe dodatkowo wzbogacił miesięczną 
praktyką w firmie Orlen Upstream sp. z.o.o., 
pracując nad interpretacją sejsmiki 3D.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG 
ustaliła listę najlepszych absolwentów Wy-
działu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska w roku 2015 i postanowiła wręczyć 
im dyplomy z określeniem lokaty ukończenia 
studiów.

Poszczególni nominowani absolwenci 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Śro-
dowiska AGH ukończyli studia z następują-
cymi lokatami (tab. 1).

Spośród absolwentów Wydziału Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu do konkursu zostało 
nominowane 10 osób. W wyniku postępo-
wania konkursowego najlepszym absolwen-
tem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
w roku 2015 został mgr inż. Rafał Kowalski 
uzyskując Honorowa Szpadę SITPNiG.

nisława Staszica w Krakowie na Wydziale 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Stacjonarne stu-
dia magisterskie na kierunku Inżynieria Naf-
towa i Gazownicza, o specjalności Inżynieria 
Gazownicza, ukończył  15 września 2015 r. 
Obroniona praca magisterska miała tytuł 
„Możliwości poprawy efektywności energe-
tycznej układów grzewczych stacji redukcyj-
nych”. Pracę oceniono na 5.0, a jej promo-
torem był dr inż. Krystian Liszka. Absolwent 
uzyskał średnią ocen z okresu studiów wy-
noszącą 4.79, a studia ukończył z wynikiem 
bardzo dobrym.

W czasie studiów mgr inż. Rafał Ko-
walski interesował się zagadnieniami rynku 
gazu oraz transportu gazu. Swoje zaintere-
sowania rozwijał w kole naukowym „Nafta 
i Gaz”, którego członkiem był od październi-
ka 2013 r. do stycznia 2015 r. W trakcie dzia-
łalności w kole wziął udział w badaniach, 
w ramach Grantu Rektorskiego 2014, „Bada-
nia zjawisk zachodzących w zlikwidowanych 
złożach ropy naftowej i perspektywy ich 
rewitalizacji”. Od marca 2015 r. do czerwca 
2015 r. uczestniczył w programie "Student 
Wykładowcą", który został zorganizowany 
przez Państwowy Instytut Geologiczny - 
Państwowy Instytut Badawczy. W ramach 
udziału w programie, wśród uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pro-
mował wiedzę o gazie z formacji łupkowych 
i warunkach jego występowania w Polsce. 
Mgr inż. Rafał Kowalski jest także współ-

Mgr inż. Rafał Kowalski jest absolwen-
tem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Sta-

lokata 
ukończenia 

studiów
Imię i nazwisko Kierunek studiów Średnia 

ocen

I mgr inż. Rafał Kowalski Inżynieria Naftowa i Gazownicza 4.79

II mgr inż. Łukasz Zabrzeski Inżynieria Naftowa i Gazownicza 4.67

III mgr inż. Konrad Siwiec Inżynieria Naftowa i Gazownicza 4.60

IV mgr inż. Marta Michalska Górnictwo i Geologia 4.58

IV mgr inż. Tomasz Tuczyński Górnictwo i Geologia 4.58

VI mgr inż. Miłosz Kędzierski Górnictwo i Geologia 4.57

VII mgr inż. Aleksandra Braksal Górnictwo i Geologia 4.55

VIII mgr inż. Anna Brudek Górnictwo i Geologia 4.52

VIII mgr inż. Daniel Podsobiński Górnictwo i Geologia 4.52

VIII mgr inż. Agnieszka Żółkoś Górnictwo i Geologia 4.52

Tabela 2

autorem, wraz z dr hab. inż. Stanisławem 
Fortuną i mgr inż. Łukaszem Zabrzeskim, 
fragmentu książki „Zagadnienia budowy 
i eksploatacji wentylatorów” pod redakcją dr 
hab. inż. Mariana Banasia, prof. AGH. Tytuł 
fragmentu to: „Wyznaczanie charakterystyki 
przepływowej wentylatora promieniowego 
i przeliczenie na warunki umowne”.

Podczas studiów odbył praktykę w fir-
mie Hoster Sp. z o.o., zajmującej się m.in. 
technologią horyzontalnych przewiertów 
sterowanych, a także dwukrotnie u Opera-
tora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A., Oddział w Tarnowie, gdzie obecnie pra-
cuje, zajmując się opiniowaniem projektów 
dotyczących stacji gazowych. Ponadto,  mgr 
inż. Rafał Kowalski kontynuuje pracę nauko-
wą jako doktorant na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu, w Katedrze Inżynierii Gazow-
niczej.

Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG 
ustaliła listę najlepszych absolwentów Wy-
działu Wiertnictwa, Nafty i Gazu w roku 
2015 i postanowiła wręczyć im dyplomy 
z określeniem lokaty ukończenia studiów.

Poszczególni nominowani absolwenci 
Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH 
ukończyli studia z następującymi lokatami 
(tab 2).

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naf-
towego ORLEN S.A. na posiedzeniu 16 grudnia 
2015 r. powołała do pełnienia funkcji prezesa 
Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN 
S.A. Wojciecha Jasińskiego.

Wojciech Jasiński urodził się 1-04-1948 r., 
w Gostyninie k/Płocka. W 1972 ukończył studia 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersyte-
tu Warszawskiego. W latach 1972–1973 był 
urzędnikiem w płockim oddziale Narodowego 
Banku Polskiego. Od 1973 do 1980 był pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Płocku, w tym jako 
kierownik Wydziału Spraw Wewnętrznych. Od 
1980 pracował w „Społem” Powszechnej Spół-
dzielni Spożywców „Zgoda” w Płocku, gdzie or-
ganizował struktury „Solidarności”. Od 1984 do 
1985 był zatrudniony w Spółdzielni Transportu 
Wiejskiego w Płocku, następnie do 1986 w Izbie 
Skarbowej w Płocku. Od 1986 do 1989 przeby-
wał w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie do 

Nowy prezes Zarządu Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

kraju w 1990 podjął pracę w Urzędzie Woje-
wódzkim w Płocku. W latach 1990–1991 pełnił 
funkcję delegata Pełnomocnika Rządu ds. Refor-
my Samorządu Terytorialnego w województwie 
płockim. Od 1992 był pracownikiem Najwyższej 
Izby Kontroli, najpierw jako dyrektor Delegatury 
NIK w Warszawie, od 1994 jako dyrektor Zespo-
łu Finansów i Budżetu, następnie Departamentu 
Budżetu Państwa NIK. W latach 1997–2000 
pracował w warszawskiej spółce "Srebrna" jako 
członek zarządu oraz prezes zarządu.

Od września 2000 do lipca 2001 pełnił 
funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, a od 2001 był posłem Prawa 
i Sprawiedliwości w Sejmie IV, V, VI i VII kaden-
cji. W V kadencji krótko przewodniczył Komisji 
Finansów Publicznych. Od 15 lutego 2006 do 
7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 
listopada 2007 zajmował stanowisko ministra 
Skarbu Państwa.

W latach 2002 do 2005  przewodniczył 
Podkomisji Stałej ds. Systemu Bankowego i Po-
lityki Pieniężnej, a od 2005 – 2006 i w 2015 
– przewodniczył Komisji Finansów Publicznych 
i był członkiem sejmowej Komisji Skarbu Pań-
stwa, natomiast od 2007 – 2015 był przewod-
niczącym Komisji Gospodarki.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

15 grudnia 2015 r. ukazał się II tom serii 
„Poradnik Górnika Naftowego”: „Wiertnictwo.

Redaktorem tomu II jest prof. dr hab. inż. 
Stanisław Stryczek. Dzieło zostało opracowane 
przez zespół autorski w składzie: mgr inż. Anna 
Bieda, prof. dr hab. inż. Danuta Bielewicz, mgr 
inż. Angelika Druzgała, mgr inż. Alfons Dudek, 
mgr inż. Małgorzata Formela, mgr inż. Andrzej 
Goc, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet, dr inż. 
Zdzisław Herman, dr inż. Dariusz Knez, mgr inż. 
Tomasz  Kowalski, dr inż. Iwona Kowalska-Kub-
sik, mgr inż. Anna Pikłowska, prof. dr hab. inż. 
Stanisław Stryczek, dr inż. Aneta Śliwa, dr hab. 
inż. Tomasz Śliwa, prof. dr hab. inż. Rafał Wi-
śniowski, mgr inż. Paweł Zapiór, mgr inż. Albert  
Złotkowski.

Recenzentem tomu II jest: prof.dr hab. inż. 
Józef Raczkowski.

W obszernej strukturze merytorycznej liczą-
cej 1124 strony dzieło składa się z: przedmowy, 
wprowadzenia, 11 rozdziałów, skrótów i akro-
nimów oraz skorowidza. Poszczególne rozdziały 
obejmują następujące tematy:
Rozdział 1. Metody wykonywania otworów – 
Stanisław Stryczek, Albert Złotkowski

Rozdział 2. Narzędzia wiercące – Rafał Wiśniowski, 
Angelika Druzgała, Tomasz Kowalski, Anna Bieda
Rozdział 3. Przewód wiertniczy – Dariusz Knez, 
Angelika Druzgała
Rozdział 4. Rury okładzinowe – Andrzej Gonet, 
Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Paweł Za-
piór, Tomasz Śliwa, Aneta Śliwa

Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne, wyposaże-
nie kolumn rur okładzinowych, przygotowanie 
otworu do rurowania i cementowania – Stani-
sław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Małgorzata 
Formela, Anna Pikłowska, Albert Złotkowski
Rozdział 6. Technologia płuczek wiertniczych – 
Danuta Bielewicz, Alfons Dudek, Andrzej Goc, 
Zdzisław Herman
Rozdział 7. Uszczelnianie (cementowanie) ko-
lumn rur okładzinowych – Stanisław Stryczek, 
Rafał Wisniowski, Albert Złotkowski
Rozdział 8. Technologia wiercenia otworów – 
Andrzej Gonet
Rozdział 9. Wiercenie otworów kierunkowych – 
Andrzej Gonet
Rozdział 10. Wiercenie otworów z zastosowa-
niem metody udarowo-obrotowej – Tomasz 
Śliwa, Tomasz Kowalski, Anna Bieda
Rozdział 11. Komputerowe wspomaganie pro-
jektowania hydrauliki  otworowej – Iwona Ko-
walska-Kubsik.

Redaktorem naczelnym i przewodniczącym 
Rady Programowej Poradnika Górnika Nafto-
wego jest prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki. 
Dzieło zostało wydane przez Zarząd Główny 
SITPNiG na zlecenie Polskiego Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa S.A.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Poradnik Górnika Naftowego
tom II – Wiertnictwo
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Tym razem jesteśmy znów w biesz-
czadzkich klimatach, choć do prawdzi-
wych Bieszczad jest jeszcze kilkadziesiąt 
kilometrów.  Mamy  zakwaterowanie 
w  Tyrawie  Solnej  nad  Sanem,  kilka-
naście kilometrów od Sanoka. Ośrodek 
w którym mieszkamy położony jest na 
zboczu  góry  – Diabelskiej Góry  –  od 
której to pochodzi jego nazwa. Z okien 
domków rozpościera się widok na San, 
leżący po jego przeciwnej stronie Mrzy-
głód i most, który daje znać o sobie gło-
śnym  klekotem,  gdy  tylko  przejeżdża 
po  nim  samochód.  W  planie  mamy 
przejazd pętlą wzdłuż Sanu, w kierun-
ku Dynowa, przewodniki piszą o Błę-
kitnej Wstędze Sanu, ale rzeka jest tak 
naprawdę zielona.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
w gazownictwie to przewodnia 
tematyka prezentacji

Rajd tradycyjnie rozpoczyna się w piątek ko-
lacją, a potem mamy referaty z zakresu gazow-

nictwa i spotkanie z miejscowym przewodnikiem 
i fotografem, który prezentuje nam swoją kolekcję 
zdjęć z najbliższych okolic. Przewodnia tematy-
ka prezentacji to bezpieczeństwo i higiena pracy 
w gazownictwie. Referat, który wygłasza Elżbieta 
Rybak-Wilusz ujmuje temat od strony teorii i staty-
styki, natomiast Andrzej Nieć skupia się na zagad-
nieniach związanych z praktyką. Natomiast Piotr 
Przywara zaznajamia nas z  elektronicznym biurem 
obsługi klienta e-bok.  

Na rowerach i pieszo wyruszamy 
poznawać bieszczadzkie zakątki

Nazajutrz, po śniadaniu, wyruszają dwie 
grupy: jedna piesza z przewodnikiem na trasę 
po okolicznych wzgórzach i leśnych drogach, 
druga rowerowa wzdłuż Sanu. Rowerzystów 
już na pierwszych metrach trasy zaczynają prze-
śladować przysłowiowe „kapcie”, na szczęście 

ODDZIAŁ TARNÓW

VII Rajd Rowerowy wzdłuż 
Błękitnej Wstęgi Sanu

Grażyna Jarecka

mamy dętki i łatki, zatem sytuację udaje się opa-
nować. Mijamy Mrzygłód i w pobliskiej Hłomczy 
zbaczamy nieco z trasy, by obejrzeć zabytkową, 
wciąż czynną cerkiew. Od cerkwi zaczyna się je-
dyny prawdziwy podjazd na całej trasie rajdu, 
nie jest zbyt długi, bo ok. 1,5 km, ale „kapcie” 
znów dają znać o sobie. Ze szczytu karkołomny 
zjazd prowadzi przez las, po bardzo wyboistej 
drodze z płyt drogowych – wreszcie asfaltem 
docieramy do brzegów Sanu w miejscu zwanym 

Na rowerach i pieszo wyruszamy poznawać bieszczadzkie zakątki. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie

Elżbieta Rybak-Wilusz ujmuje temat od strony teorii i statystyki. Fot. arch. SITPNiG 
Oddział w Tarnowie.

Wedrówka byłaby przyjemna, gdyby nie owady atakujące nas z każdej strony. 
Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie.
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„Ptasim Uskokiem”. Jest to bardzo wartki i ska-
listy odcinek rzeki, pełen poprzecznych progów, 
przez które przelewa się woda. Oglądamy go 
z przydrożnego parkingu znajdującego się kilka 
metrów nad wodą. Wówczas do naszej grupy 
podchodzi pewien mężczyzna, który informuje 
nas o jadącym z przeciwka innym rajdzie rowe-
rowym, na który mamy rzekomo uważać, aby 
nie doszło do kraksy… 

Policyjna eskorta przez kilkanaście 
kilometrów

Jednocześnie na parkingu pojawia się 
samochód policyjny, jak się domyślamy za-
bezpieczenie tego rajdu. I wówczas następuje 
rzecz tajemnicza: ruszamy dalej szosą wzdłuż 
rzeki, a za nami jedzie ów radiowóz, wyraźnie 
zabezpieczając nasze tyły. Dzieje się tak przez 
następne kilkanaście kilometrów, aż do kładki 
we wsi Wara. Jest to całkiem miłe mieć eskortę, 
ale panu policjantowi wyraźnie coś się pomy-
liło. Kładka na Sanie jest przeznaczona tylko 

dla pieszych, więc eskorta zostaje na drugim 
brzegu, konkurencyjnego rajdu nie widać. Od 
tej kładki zaczyna się nasza jazda w górę rzeki, 
a więc droga powrotna. Jedziemy terenami, któ-
re wyraźnie doświadczyły „Akcji Wisła” w latach 
powojennych – z tej strony Sanu przed II wojną 
wsie były zamieszkałe w większości przez lud-
ność prawosławną, którą wysiedlono. W prawie 
niezamieszkałej Jabłonicy Ruskiej mamy plano-
wany postój i gorący posiłek na terenie ośrodka 
wypoczynkowego. Odpoczywając widzimy na 
szosie podjeżdżający radiowóz, no tak, w pobli-
żu jest prom na Sanie. Jednak po kilku minutach 
policja odjeżdża w tylko sobie znanym kierunku. 
My zaś pomykamy w kierunku Ulucza, gdzie 
jest położona wysoko w lesie nad wsią dobrze 
zachowana cerkiew i cmentarz. Dalej droga pro-
wadzi dworską aleją do Dobrej i mostem przez 
San do Hłomczy. Pętla rajdu się zamknęła, jesz-
cze tylko kilka kilometrów i jesteśmy w domu. 
Wieczorem kolacja, a po niej rozpoczynają się 
tańce, przygrywa kapela z pobliskiej wsi.

Rajd Monster Trackiem 
dla odważnych

Niedziela to dzień na własne pomysły, część 
z nas jedzie rowerami w kierunku Tyrawy Woło-
skiej, a po powrocie właściciel ośrodka zapra-
sza nas na rajd Monster Trackiem po pobliskich 
drogach i polach. Z duszą na ramieniu jedziemy 
w kabinie potwora, która przypomina klatkę, 
trzymając się rur ochronnych, pomiatani na za-
krętach i wertepach. Po drodze zatrzymujemy 
się przy bodaj ostatnim czynnym źródle solanki, 
od której to wzięła nazwę miejscowość i okolicz-
ne Góry Słonne. 

Po południu rozjeżdżamy się do domów, 
pogoda i humory dopisały.

Grażyna Jarecka
Wiceprezes Oddziału SITPNiG 

w Tarnowie
Przewodnicząca Koła SITPNiG 

w Rzeszowie 

Szczyt zdobyty. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Tarnowie
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Lata upływają, zmieniają się za-
wodnicy i zespoły, starzejemy się ale 
kiedy przychodzi grudzień i Barbór-
ka  znowu  wszyscy  przystępują  do 
przygotowań do kolejnych Zawodów 
w Kręgle o Puchar Przewodniczące-
go  Koła  SITPNiG  przy  Zakładzie 
w Lublinie.

Kolejne tygodnie treningów i przygotowań, 
kompletowanie składów, uroczyste i komisyjne 
losowanie grup eliminacyjnych oraz torów i … 

Kolejny Barbórkowy Turniej w Kręgle Koła 
SITPNiG w Lublinie już za nami

Tomasz Życzyński

ODDZIAŁ TARNÓW

czas rozpocząć zawody. W tym roku zaintereso-
wanie zawodami ponownie przeszło oczekiwa-
nia organizatorów. Tradycyjna XIV już edycja Bar-
bórkowej imprezy przeprowadzona została po 
raz pierwszy w nowym miejscu tzn. 8-torowym 
klubie ENJOY Club&BOWLING w Galerii Tarasy 
Zamkowe w Lublinie. Do rywalizacji 4.12.2015 
przystąpiło 16 zespołów podzielonych w fazie 
eliminacji na dwie grupy eliminacyjne. Do finału 
„A” (walka o miejsca 1-8) awansowały drużyny 
z najlepszymi wynikami eliminacji (pozostałe 
grały finał „B” o miejsca 9-16). W każdej pięcio-

osobowej drużynie, które wystawiały jednostki 
RDG i Działy PSG Zakładu w Lublinie, PGNiG 
Handel Detaliczny BOK w Lublinie musiała wy-
stępować przynajmniej 1 kobieta. Oczywiście 
były też drużyny złożone z wielu pań i radziły 
sobie obiecująco. Wzięła także udział jedna dru-
żyna spoza firmy zaproszona specjalnie tj. dru-

Ufundowane przez Koło SITPNiG trofea. Fot. Tomasz Życzyński

W trakcie gier eliminacji. Fot. Tomasz Życzyński

W trakcie gier eliminacji. Fot. Tomasz Życzyński Drużyna Inwestorzy. Fot. Tomasz Życzyński

Drużyna Babski Team. Fot. Tomasz Życzyński



finał A Pkt.
d’RES 710
EKSPLOATACJA 647
INWESTORZY 635
WISŁA PUŁAWY 573
GASBOWLS 551
GUBERNATOR 544
KAZUSY 492
WYKONAWCY 454

finał B Pkt.
POMIAROWCY 562
KULOMIOTY 550
FALCON 3 536
CIENKIE BOLKI 501
KRACH 478
SZYBCY I WŚCIEKLI 474
BABSKI TEAM 446
MADRE 426

Syntetyczne wyniki turnieju:

Zwycięska drużyna dRES

żyna złożona z Wykonawców współpracujących 
z Zakładem. Nagrody w tym roku ufundowało 
Koło SITPNiG w postaci pucharów za I-III miej-
sce drużynowo, pamiątkowych medali za miej-
sca 1-8 i za wygranie finału „B” tj. za zajęcie 
9-go miejsca. Pamiątkowe statuetki były ufun-
dowane dla najlepszej zawodniczki i zawodnika 
zawodów – w obu grach. Po zaciętej i emocjo-
nującej walce finałowej zawody wygrała beza-
pelacyjnie drużyna dRES z Lublina (pracownicy 
RDG w Lublinie) z kapitanem Dariuszem Ryb-
czyńskim, drugie miejsce zajęła Eksploatacja 
z Działu ZMS Zakładu w Lublinie prowadzona 
przez Tomasza Życzyńskiego, a miejsce trzecie 
(największa niespodzianka „in minus”) zajęła 
drużyna Inwestorzy z kapitanem Jarosławem 
Szczepańskim (zwycięscy 12 dotychczasowych 
edycji Turnieju). Finał „B” zawojowała i zdobyła 
9 miejsce (nagrodzone dodatkowo medalami) 
drużyna Pomiarowcy z kapitanem Krzysztofem 
Sobiesiakiem.

Największe postępy w tym roku poczyniła 
drużyna Gubernator z RDG w Bełżycach oraz 
Wisła Puławy z RDG w Końskowoli. Najsym-
patyczniejszą drużyną wybrano (trudny wybór 
bo wszystkie drużyny do tego tytułu pretendo-
wały) Babski Team z Lublina – drużyna złożona 
z samych dziewczyn z kapitanem Katarzyną Ko-
byłką. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem 
okazał się Dariusz Rybczyński z drużyny dRES 
– 336 pkt. w obu grach a zawodniczką (jakże by 
inaczej) Katarzyna Siwiec-Rybczyńska ze zwycię-
skiej drużyny dRES – 287 pkt. w obu grach.

Nagrody w tym roku wręczał dyrektor Za-
kładu w Lublinie Grzegorz Staniszewski, trady-
cyjnie nagrody ufundowała też zaprzyjaźniona 
Sekcja Wędkarska MARENA przy Zakładzie 
w Lublinie oraz dyrekcja zakładu. Zawody pro-
wadził profesjonalny gracz bowlingowy, orga-
nizując w trakcie gry szybkie quizy i konkursy.
Tyle z dziennikarskiego obowiązku.

Tegoroczne zawody stały jak zwykle na 
bardzo wysokim poziomie sportowym i organi-
zacyjnym, mimo że w zawodach uczestniczyło 
ponad 100 osób. Cztery godziny zabawy minęły 
niezauważone i jak zwykle pożegnaliśmy się 
stwierdzeniem, że mamy nadzieję na spotka-
nie w przyszłym roku i na nowe wyzwania oraz 
emocje.

Tradycyjnie Zarząd Koła SITPNiG w Lublinie 
składa przy tej okazji podziękowanie Oddziało-
wi SITPNiG w Tarnowie za pomoc finansową 
przy organizacji zawodów.

Tomasz Życzyński
Przewodniczący Koła SITPNiG 

w Lublinie

Drużyna Cienkie Bolki. Fot. Tomasz Życzyński Drużyna Eksploatacja. Fot. Tomasz Życzyński




