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Szanowni Czytelnicy
To krótkie wprowadzenie do październiko-

wego wydania „Wiadomości...” postanowiłem 
nieco zmienić, tym samych odejść jednorazowo 
od przeglądu zawartości numeru. Stało się to za 
sprawą Władysława Długosza – nie bezpośred-
nio jednak.

Wydarzenie, jakie opisujemy na końcu wy-
dania oraz związek „Wiadomości ...” z promo-
cją i apelami do Czytelników o pomoc w od-
restaurowaniu mauzoleum rodziny Długoszów 
w Sękowej k/Gorlic oraz postać wybitnego Po-
laka, wybitnego patrioty, fundatora mauzoleum, 
w którym również spoczywa, w przeddzień 
Święta Zmarłych jest dla mnie inspiracją do 
szerszego przypomnienia tej postaci. Na stronie 
44 przypominamy również życiorys, celem szer-
szego pokazania osoby Władysława Długosza 
gronu naszych Czytelników.

Może wielu z Państwa zada sobie pytanie, 
kim był Władysław Długosz i dlaczego poświę-
cam jemu tyle miejsca? Zapewniam, że warto.

Po pierwsze jest osobą zapomnianą, 
o ogromnym dorobku naftowym, społecznym 
i państwowym. Był: wybitną postacią przemysłu 
naftowego, posłem do parlamentu lwowskie-
go i wiedeńskiego, senatorem RP, wieloletnim 
prezesem Krajowego Towarzystwa Naftowego 
i Państwowej Rady Naftowej – to tylko niektó-
re ważniejsze jego funkcje. Wspomnę tutaj, że 

był również jednym z istotniejszych twórców 
przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce 
– odkrył i zagospodarował złoże Borysław. To 
on, można by rzec, był prekursorem polskiego 
gazownictwa. Pisał w  „Tygodniku Naftowym” 
o potrzebie wykorzystywania gazu ziemnego, 
który w czasie eksploatacji ropy naftowej był 
wypuszczany w powietrze, był przeciwny jego 
marnotrawieniu, szukał możliwości jego ekono-
micznego wykorzystania.

Teraz tylko w kilku zdaniach wspomnę 
w jaki sposób doszło do renowacji mauzoleum. 
Cała sprawa zaczęła się w listopadzie 2008 
roku od wniosku trzech oddziałów SITPNIG 
w Gorlicach, Krośnie i Sanoku skierowanego 
do ówczesnego prezesa PGNIG S.A. – Micha-
ła Szubskiego, który zainteresował się sprawą 
i postacią Długosza. Kolejno, dzięki utworzeniu 
fundacji Pro Memoria, której działania pozwoliły 
na zdobycie środków i wykonanie wszystkich 
najistotniejszych prac konserwatorskich, tym 
samym zabezpieczających piękny historyczny 
obiekt przez zniszczeniem. Kilka lat mozolnej 
pracy zostało uwieńczone wspaniałym rezulta-
tem, który w tym miejscu chcę pokazać. Załą-
czone zdjęcia przedstawiają mauzoleum przed 
renowacją i po niej. 

Wszyscy dobroczyńcy, którzy włączyli się 
w renowację mauzoleum zostali wymienieni na 
pamiątkowej tablicy na frontowej ścianie mau-
zoleum. 

W tym miejscu chcę im serdecznie podzię-
kować (wszyscy zostali wymienieni na stronie 
42 i 43), za to, że przyłączyli się do tej wspa-
niałej, udanej inicjatywy branży naftowej. Tym 
samym dowiedliśmy, że Władysław Długosz był 
tego warty!

Pozostanie w naszej pamięci, ale również 
poprzez odnowienie miejsca jego spoczynku, 
w pamięci kolejnych pokoleń.

Mauzoleum Długoszów przed renowacją – 2008 r.
Fot. K. Korona

Mauzoleum Długoszów po renowacji – 2013 r. 
Fot. Z. Nater
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Możliwości wykorzystywania znaczników fluorescencyjnych 
do śledzenia kierunku migracji płynów w złożach gazu ziemnego

Małgorzata Kania Irena Matyasik

The possibility of using 
fluorescent tracers to track the 
direction of migration of fluids 
in natural gas fields
Abstract

This article describes the elements of the 
optimization of analytical methodology for the 
determination of tracers, exhibiting fluorescent 
properties, using the fluorometer filter Quantech 
from Thermo Fisher Scientific Inc. Those mar-
kers can be used to monitor the directions of 
injected fluids migration in natural gas deposits. 
Two fluorescent tracers for stability evaluation 
and interaction with rocks were tested. For one 
selected marker using project assumptions (in-
terwell distance, injection yield, rocks porosity 
and permeability) and unit price of tracer, cost of 
testing was estimated. 

Wprowadzenie
W artykule przedstawiono elementy doboru 

znacznika (ang. tracer) i optymalizacji metodyki 
analitycznej jego oznaczania przy użyciu fluory-
metru filtrowego Quantech, firmy Thermo Fisher 
Scientific Inc. Znaczniki są to substancje che-
miczne (proste lub złożone), które można łatwo 
identyfikować w celu śledzenia przebiegu pro-
cesów fizycznych, chemicznych lub biologicz-
nych, zachodzących w różnych układach. Pod-
stawowym warunkiem, jaki powinien spełniać 
odpowiednio dobrany znacznik jest jego pełna 
reprezentatywność dla określonego składnika 
badanego układu (tj. właściwości mechanicz-
ne znacznika i danego składnika śledzonego 
powinny być zbliżone). Tym samym, znacznik 
musi się wyróżniać cechami specyficznymi (np. 
wykazywać różne właściwości chemiczne), dzię-
ki którym można go łatwo oznaczać jakościowo 
i ilościowo, nawet przy jego śladowych stęże-
niach. Informacje zawarte w artykule oparte są 
o szeroki przegląd literaturowy dotyczący sto-

sowania podobnych znaczników w światowym 
przemyśle naftowym oraz w wodach geotermal-
nych, co pozwoliło na dokonanie wyboru kilku 
znaczników fluorescencyjnych i optymalizacji 
warunków ich stosowalności w polskim prze-
myśle naftowym. 

Stosowanie znaczników w przemyśle nafto-
wym ma swoje uzasadnienie dla celów:

• oszacowania resztkowego nasycenia zło-
ża ropą naftową

• określenia kierunków przepływu mediów 
złożowych w rejonie złoża

• lokalizacji i określenia kierunku rozkładu 
szczelin tak pierwotnych jak i po zabie-
gach szczelinowania

• lokalizacji uskoków i nieciągłości
W roku 2008 w INiG przeprowadzono 

pierwsze prace  polegające na doborze znaczni-
ków dla monitorowania migracji płynów w pro-
cesach zatłaczania mediów do złoża BMB [7], 
[8]. Wówczas, jak i w dalszych pracach, przy 
doborze odpowiedniego wskaźnika kierowano 
się następującymi uwarunkowaniami:

• Wskaźnik powinien należeć do grupy 
nieradioaktywnych

• Powinien być nietoksyczny
• Powinien posiadać cechy dobrej rozpusz-

czalności w wodzie
• Odznaczać się niskim poziomem detekcji
• Powinien być stabilny
• Nie powinien wykazywać reakcji z wodą 

złożową i ośrodkiem skalnym
• Powinien być łatwy do detekcji bez sto-

sowania specjalistycznej aparatury wy-
magającej pracy w wyspecjalizowanych 
ośrodkach analitycznych

Śledząc postęp wykonanych prac w tym 
zakresie w innych krajach, gdzie znaczniki takie 
są stosowane w przemyśle naftowym, uwzględ-
niono wszystkie powyżej wymienione czynniki. 
Nie bez znaczenia jest także fakt w miarę łatwej 
metody jego oznaczalności, niewymagającej 
skomplikowanej i drogiej aparatury analitycznej 
i wstępnego przygotowania próbek.

Kryteria doboru znaczników
Najczęściej stosowanymi znacznikami 

w złożach gazowych są znaczniki gazowe z gru-
py perfluorowęglowodorów (PFC) i dla nich 
opracowano wiele metod poboru próbek i de-
tekcji na poziomie ppb (part per bilion, 10-12).  
Znajdują one głównie zastosowanie dla śledze-
nia migracji gazu ziemnego i ich analiza wyma-
ga posiadania wysokosprawnej chromatografii 
gazowej z detektorem masowym (GCMS) i na 
ogół wykonywana jest w wyspecjalizowanych 
laboratoriach analitycznych [1]. Największe do-
świadczenie w zakresie wykorzystania znaczni-
ków posiadają w Norwegii w IFE, gdzie prace 
dla przemysłu naftowego prowadzone są tam 
od ponad 20 lat. 

Dla postawionego celu zadania skupiono 
się głównie na znacznikach stosowanych dla 
wody, wśród których najczęściej wymieniane są:

• Rodanek amonu (NH4SCN)
• Azotan amonu (NH4NO3)
• Alkohole (Etanol C2H5OH, Metanol 

CH3OH, Izopropanol 2-propanol)
• Jodek sodu – NaJ
• Bromek sodu – BrJ 
• Chlorek sodu – NaCl
• Oraz barwniki z grupy fluorescencyjnych  

jak: fluoresceina, rodamiana B, Rodami-
na WT.

Oznaczanie tych związków wymaga róż-
nych metod analitycznych takich jak: fluoryme-
tria, chromatografia gazowa z detektorem ECD 
(Electron Capture Detektor) lub chromatografia 
gazowa połączona ze spektroskopią masową 
GC-MS.

Przepływ w większości typów skał zbior-
nikowych ma charakter anizotropowy, co jest 
implikowane heterogenicznością skał i zmien-
nością lito facjalną, wywołujących zmiany 
kierunku przepływów fluidów i dlatego po 
próbach laboratoryjnych przed zaprojektowa-
niem każdego testu w otworze powinny być 
wykonane prace polowe w otworze. W testach 
międzyotworowych stosuje się jako znaczniki 
iniekcyjne, tracery, należące do dwóch kate-
gorii – pasywne i aktywne, które można skla-
syfikować pod względem zróżnicowania ich 
tworzenia, działania i analizy [2]. Te trzy typy 
to: radioaktywne atomy lub cząsteczki, niera-
dioaktywne chemiczne związki i te zawierające 
trwałe izotopy [4], [9].
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Znaczniki, które dobrze pracują w danym 
złożu nie mogą być wprost transponowane na 
inne warunki złożowe, ponieważ ich interakcja 
z ośrodkiem wodno-skalnym może być zupełnie 
inna, co wymaga przeprowadzenia stosownych 
eksperymentów. 

Wymagania środowiskowe są czasami 
pierwszoplanowym kryterium doboru wskaź-
nika. Z tego też względu stosowane dawniej 
związki z grupy chlorofluorowęgli (CFCs) są wy-
cofywane z uwagi na negatywne oddziaływanie 
na środowisko (globalne ocieplenie klimatu). 
Także coraz częściej rezygnuje się z radioak-
tywnych znaczników, których zaletą było to, że 
mogą być oznaczane przy minimalnym pozio-
mie koncentracji. Wśród znaczników dla wód 
częściowo stosowane są jeszcze radioaktywne 
oraz kwasy fluorobenzoesowe. 

Dla przemysłu naftowego poszukuje się in-
nych znaczników, które po pierwsze byłyby bar-
dziej przyjazne środowisku i dające się stosować 
w wyższych temperaturach, powyżej 150oC.

Nie jest łatwą sprawą znaleźć takie związki, 
które spełniałyby kilka uwarunkowań jednocze-
śnie: miały długi okres trwałości, były degrado-
walne i nieniszczące środowiska. Takie warunki 
spełniają znaczniki stosowane w wodach geo-
termalnych, a są to związki chemiczne należące 
do kwasów organicznych i związków komplek-
sowych z metalami. Limit detekcji stosowanych 
znaczników powinien być na poziomie 100 ppt 
(part per trylion, 10-9). 

Dla przeprowadzenia testów w złożach 
gazu ziemnego brano pod uwagę możliwość 
zastosowania kwasów organicznych z różnymi 
grupami funkcyjnymi, wpływającymi na do-
brą ich rozpuszczalność w wodzie. Cząsteczki 
o ujemnym ładunku generalnie sprawdzają się 
jako „tracery”, ponieważ nie ulegają sorpcji na 
powierzchni skał wykazujących także ujemne ła-
dunki. Ponadto te ujemne ładunki ułatwiają nie 
tylko rozpuszczalność w wodzie, ale także nie 
rozdzielają się pomiędzy fazą wody i ropy.

Nierozpuszczalne w wodzie związki meta-
loorganiczne, zawierające jony metali są także 
stosowane i łatwe do oznaczania poprzez ana-
lizę ICP-MS, ICP-AES oraz NAA (Neutron Acti-
vation Analysis). W przypadku tych związków 
dodatnio naładowane jony niekompleksowe 
mogą wykazywać niskie zdolności przepływu 
z uwagi na sorbowanie ich na powierzchni skał. 
Dobrze dobrany znacznik nie może być obecny 
w zbiorniku naturalnym lub może być obecny 
w minimalnych ilościach.

W efekcie do badań testowych wybrano 
znaczniki fluorescencyjne, które mają tę przewa-
gę nad innymi, że są w miarę bezpieczne i co 
ważne mogą być oznaczane wizualnie. Jedy-
ną ich wadą jest możliwość interakcji ze skałą 
zbiornikową. W konsekwencji tego faktu mogą 

one mieć zastosowanie tam, gdzie jest krótki 
czas przebywania w zbiorniku, czyli tam, gdzie 
są stwierdzone duże uskoki bądź szczeliny.

W sztuce technologii znaczników fluore-
scencyjnych powszechnie wiadomo, iż sygnał 
fluorescencyjny pochodzący od obojętnego 
znacznika fluorescencyjnego jest skorelowany 
z jego ilością [5].  Tego typu oznaczenia można 
dokonać stosując m.in. fluorymetr.

Metodyka badań
Opracowanie metody oznaczania znaczni-

ków wykazujących właściwości fluorescencyjne 
oraz badanie ich trwałości odbyło się w Labo-
ratorium Geochemii Nafty i Gazu przy użyciu 
fluorymetru filtrowego Quantech, firmy Thermo 
Fisher Scientific Inc (Rys. 1). Intensywność flu-
orescencji jest proporcjonalna do stężenia sub-
stancji emitującej (w zakresie niskich stężeń; dla 
wysokich stężeń charakterystyczne jest zjawisko 
autowygaszania). Zależność ta ma postać:

IF=k · I0· c · s
gdzie:
k – stała proporcjonalności,
I0 – natężenie promieniowania wzbudzającego,
c – stężenie,
s – grubość warstwy absorbującej [6].

Do oznaczenia stężenia barwnego znacz-
nika fluorescencyjnego zastosowano następu-
jące filtry:

• filtr wzbudzenia w zakresie Vis – 490 nm 

narrow band filter 10 nm,
• filtr emisji – 415 nm sharp cutoff filter,
• filtr blokujący – quantech blank filter.
Niepewność uzyskanych wyników stężeń 

dla poszczególnych pomiarów oszacowana zo-
stała na podstawie klasy dokładności aparatu- 
±0,01 ppm.

Wyniki przeprowadzonych testów
W ramach badań laboratoryjnych wyko-

nano test trwałości roztworów wzorcowych 
o znanych stężeniach badanego znacznika. 
Próby badane, zawierające dodatek markerów 
fluorescencyjnych, poddano działaniu czasu 
przy ograniczonym dostępie światła oraz bez-
pośredniej ekspozycji na światło widzialne przez 
okres 4 tygodni. W analogicznym okresie ba-
dano wpływ temperatury na trwałość roztwo-
rów wzorcowych dla trzech temperatur: 60, 75 
i 90°C. Ponadto w celu oceny zachowania się 
znaczników w kontakcie ze skałą złożową oraz 
wodami złożowymi wykonano testy w apara-
cie f-my Temco do badania przepuszczalności 
fazowych (Rys. 2). Analizę przeprowadzono 
dla dwóch wybranych znaczników fluore-
scencyjnych na próbkach rdzeni czerwonego 
spągowca. Testy przeprowadzono w dwóch 
konfiguracjach w celu oznaczenia zachowania 
się znaczników przepływających w roztworze 
solanki przez skałę zbiornikową.

W efekcie prowadzonych badań można 
określić interakcję: skała – solanka (szkielet 
skalny i cementy + solanka) – znacznik. Dodat-

Rys. 1. Fluorymetr filtrowy Quantech firmy Thermo Scientific używany do badań laboratoryjnych prowadzonych w Instytucie 
Nafty i Gazu.
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kowo można obserwować, po jakim czasie po-
jawią się pierwsze ślady znacznika po przejściu 
przez próbkę rdzenia o odpowiedniej długości 
i średnicy, jak również czas, po którym stęże-
nie znacznika utrzymywać się będzie na stałym 
poziomie oraz kiedy nastąpi spadek zawartości 
substancji znacznikowej w interakcji ze skałą.  

W trakcie czterech tygodni badań dla roz-
tworów z dodatkiem znacznika zaobserwowa-
no nieznaczny wpływ czasu (przy ograniczonym 
dostępie światła widzialnego) na zmianę stężeń 
przechowywanych roztworów, co świadczy 
o ich wysokiej stabilności. Nawet po okresie 
kilku tygodni stężenia roztworów zmierzone 
przy użyciu fluorymetru charakteryzowały się 
nieznacznymi różnicami w stosunku do stężeń 
roztworów wyjściowych (Rys. 3). Zdecydo-
wanie mniejszą odpornością charakteryzują 
się roztwory z dodatkiem znacznika, poddane 
bezpośredniej ekspozycji na światło widzialne, 
jak również (w mniejszym stopniu) działaniu 
wysokich temperatur (Tabela 1). Warunki te wy-
wierają degradacyjny wpływ zarówno na barwę 
badanych roztworów, jak również na ich stęże-
nia końcowe. 

Z przebadanych znaczników dwa spełniają 
wymagania stosowalności ich w monitorowaniu 
przepływów fluidów w złożach gazu ziemnego, 
których stężenie można oznaczać na poziomie 
od 100 ppt do 100 ppm (part per milion, 10-6). 
Możliwość detekcji na tak niskim poziomie jest 
istotna z dwóch powodów; po pierwsze stoso-
wanie małych ilości znacznika zmniejsza koszty 
zabiegów, a po drugie małe ilości zmniejszają 

Rys. 2. Schemat aparatu f-my Temco do badania przepuszczalności fazowych

Temp. 60°C Temp. 75°C Temp. 90°C
Stężenie wyjściowe [ppm] 1,96 1,96 1,96
Stężenie po 1 tyg. [ppm] 3,06 3,11 3,23
Stężenie po 2 tyg. [ppm] 3,17 3,28 4,15
Stężenie po 3 tyg. [ppm] 3,38 3,48 4,60
Stężenie po 4 tyg. [ppm] 3,52 4,36 Powyżej zakresu

Tabela 1. Wpływ temperatury na stabilność roztworu wzorcowego znacznika o stężeniu ~2 ppm

Rys. 3. Wpływ czasu na przebieg krzywej kalibracyjnej dla badanego znacznika w zakresie stężeń 0,2÷5 ppm (przy ograniczonym 
dostępie światła widzialnego)



7
10(186)/2013

październik

zawsze ryzyko wywoływania niepożądanych 
zjawisk oddziaływania na środowisko. 

Dla wyznaczenia czasu przepływu sto-
sowanego znacznika można zastosować dwa 
wzory obliczeniowe, uwzględniając w I przy-
padku, jako model – przepływ radialny i w II 
przypadku przepływ międzyotworowy (tzw. 
biegunowy) [3].

gdzie:
φ – porowatość
h – miąższość
Q – wydajność przepływu

Przy przepływie międzyotworowym (odle-
głość prosta między dwoma punktami), gdzie x 
jest odległością między otworami, a czas tr bę-
dzie 1/3 czasu dla przepływu radialnego. 

nadaje się fluorymetr filtrowy, ponieważ sygnał 
fluorescencyjny pochodzący od obojętnego 
znacznika fluorescencyjnego jest skorelowany 
z jego ilością. To proste zarówno w budowie, 
jak i w obsłudze urządzenie pomiarowe bez 
problemów można również wykorzystać w wa-
runkach polowych. Na etapie badań labora-
toryjnych należy dokonać również wyliczenia 
ilości dodawanego znacznika, jak i czasu, po 
którym można oczekiwać jego pojawienia się 
w otworze produkcyjnym, a tym samym wstęp-
nie oszacować koszty testów znacznikowych dla 
konkretnych parametrów złożowych.
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Zwykle zakłada się, iż sam znacznik będzie 
miał taki sam udział w zakresie przepływu, jak 
inne składniki płynów złożowych. Jego stężenie 
w otworze badanym (produkcyjnym) będzie za-
tem równoważne całkowitej masie dozowane-
go związku podzielonej przez objętość dozowa-
nych płynów. Dodatkowo przy uwzględnieniu 
odległości między otworami, miąższości, poro-
watości i zakresu przepływu można obliczyć za-
równo ilość dodawanego znacznika, jak i czas, 
po którym należy oczekiwać jego pojawienia 
się w otworze produkcyjnym. Na podstawie 
tych obliczeń można planować całkowity koszt 
testów znacznikowych dla konkretnych parame-
trów złożowych i dla wybranych znaczników.

Dla konkretnego złoża gazu ziemnego, 
gdzie odległość międzyotworowa wynosi od 
400 m do 600 m, wydatek tłoczenia: 5-30 m3/h, 
porowatość skał: 17,5% o miąższości 6m, obli-
czono koszt zabiegu znacznikowania przy cenie 
jednostkowej znacznika 959 PLN/kg na pozio-
mie 2 PLN/ m3 tłoczonego płynu. Zatem koszty 
dla całego przedsięwzięcia będą zależały od 
ilości zatłaczanej wody, ponieważ koszt jednost-
kowy ujmuje poziom minimalny detekcji.

Podsumowanie
Przeprowadzone prace pozwoliły na opty-

malny dobór dwóch znaczników, będących 
związkami fluorescencyjnymi, łatwo dostępnymi 
na rynku odczynników chemicznych. Badane 
markery charakteryzują się stosunkowo niską 
toksycznością i, co ważne, ich stężenia mogą 
być monitorowane przy użyciu nieskompliko-
wanej aparatury analitycznej. Jak wykazały testy 
laboratoryjne, do tego typu oznaczeń doskonale 
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Ekologia w krajowym 
kolejnictwie

Anna Zajezierska

Ecology in the national railways
Abstract

Lubricants with a high degree of biological 
degradation, amongst them are biodegradable 
greases are gaining importance and increasing 
application in different areas of the economy. 
Alongside traditional fields i.e.: forest areas, ag-
riculture, water reservoirs, they are also used in 
industry, road transport and rail.

In recent years, in the national railways, 
increasing interest has been noticed in the us-
age of biodegradable lubricants in the oil supply 
systems of rail vehicles.

The Oil and Gas Institute has worked out 
a technology for the manufacturing of bio-
degradable oil and biodegradable semi-fluid 
grease thus predicting the environment-friendly 
action of Polish legislation.

These lubricants have received quality ap-
provals of the national railways and for several 
years have been used in traction vehicles oper-
ated by PKP Cargo S.A.

Streszczenie
Środki smarowe o wysokim stopniu de-

gradacji biologicznej, w tym również biodegra-
dowalne smary plastyczne zyskują znaczenie 
i coraz szersze zastosowanie w różnych dzie-
dzinach gospodarki. Obok tradycyjnych dziedzin 
tj. obszary leśne, rolnictwo, zbiorniki wodne, 
stosowane są również w przemyśle, transporcie 
drogowym i kolejowym.

W ostatnich latach w krajowym kolejnictwie, 
daje się zauważyć wzrastające zainteresowanie 
stosowaniem biodegradowalnych środków sma-
rowych w przelotowych systemach smarowania 
układów jezdnych  pojazdów szynowych. 

W Instytucie Nafty i Gazu wyprzedzając 
działania proekologiczne polskiego ustawo-
dawstwa opracowano technologię wytwarzania 
biodegradowalnego oleju i biodegradowalnego 
półpłynnego smaru plastycznego.

Środki te uzyskały aprobaty jakościowe kra-
jowego kolejnictwa i od kilku lat są stosowa-

ne w pojazdach trakcyjnych eksploatowanych 
przez PKP Cargo S.A.

Wstęp
Wprowadzane od paru lat nakazy prawne 

oraz wzrastająca świadomość ekologiczna i po-
lityka proekologiczna, powodują coraz szersze 
stosowanie w gospodarce środków biodegra-
dowalnych. Środki te znajdują zastosowanie 
do smarowanie maszyn i urządzeń pracujących 
na terenach ujęć wody, obszarach leśnych, 
parkach narodowych i innych, w których nie 
można dopuścić do trwałego skażenia terenu 
w wypadku awarii a także w maszynach i urzą-
dzeniach smarowanych przelotowo, w których 
nie ma możliwości zbiórki olejów zużytych 
i oleje te są bezpowrotnie tracone, zanieczysz-
czając środowisko.

Ocenia się, że w krajach Europy, przy skali 
zużycia środków smarowych rzędu 4,5 mln Mg, 
około 600 tys. Mg przedostaje się do gleby lub 
wód gruntowych. Analogicznie w Stanach Zjed-
noczonych, przy globalnym zużyciu środków 
smarowych na poziomie 9 mln Mg, bezpowrot-
nie tracone jest ok. 1,5 mln Mg [1,2]

W Szwajcarii, w kraju przodującym pod 
względem dbałości o środowisko naturalne, na 
około 60 tys. Mg zużywanych środków smaro-
wych, ok. 40 tys. poddawanych jest procesowi 
recyklingu a jedynie 4 tys. Mg ulega bezpowrot-
nemu zużyciu [1,2]

Obecnie stosowanie biodegradowalnych 
środków smarowych, oprócz tradycyjnych dzie-
dzin, rozszerzane jest na nowe obszary gospo-
darki; środki te wprowadzane są w przemyśle, 
w transporcie drogowym i kolejowym.

Dokonujący się postęp w dziedzinie alter-
natywnych środków smarowych, obserwowany 
jest również przez wprowadzanie nowych kry-
teriów, które należy uwzględnić przy formulacji 
produktów finalnych tj. biodegradowalność, 
bioakumulacja, toksyczność, ekotoksyczność, 
emisja do atmosfery [1,2]. W publikacjach suge-
ruje się nawet konieczność zmiany świadomo-
ści konsumenta, który powinien używać raczej 
pojęcia „środek smarowy akceptowalny przez 
środowisko” [1]

W perspektywicznych, nowoczesnych roz-
wiązaniach, w węzłach tarcia maszyn i urzą-
dzeń, w tych zastosowaniach, w których jest 
to uzasadnione, powinny być aplikowane alter-
natywne środki smarowe typu „for-life-lubrica-
tion”. Środki te wytwarzane powinny być w tzw. 
„cyklu życia”, poprzez zbiórkę olejów zużytych, 
poddawanych następnie procesowi recyklingu 
na drodze destylacji frakcjonującej, zmianom 
składu chemicznego w procesach przetwórczych 
i kierowane jako materiał wtórny do blendingu 
i dystrybucji oraz powtórnej eksploatacji [1]

Komponenty biodegradowalnych 
środków smarowych

Do produkcji biodegradowalnych środków 
smarowych, stosowane są następujące rodzaje 
olejów:

– oleje estrowe pochodzenia naturalnego, 
głównie olej rzepakowy, sojowy, słonecz-
nikowy

– syntetyczne estry, głównie estry kwasów 
dikarboksylowych i monoalkoholi, estry 
niskocząsteczkowych kwasów monokar-
boksylowych i polialkoholi [1-4]

Największe znaczenie mają środki smaro-
we wytwarzane z udziałem oleju rzepakowe-
go. Olej rzepakowy charakteryzuje się dobrymi 
właściwościami przeciwzużyciowymi i przeciw-
zatarciowymi, wysoką temperaturą zapłonu 
i posiada wysoki stopień degradacji biologicz-
nej. Posiada jednak niską stabilność termiczną, 
związaną z udziałem w składzie oleju kwasów 
polinienasyconych i gorsze właściwości nisko-
temperaturowe w porównaniu z olejami mine-
ralnymi i syntetycznymi olejami estrowymi.

W przypadku komponentów stosowanych 
jako zagęszczacze smarów plastycznych, do 
smarów biodegradowalnych, dopuszczonych 
jest większość konwencjonalnych zagęszcza-
czy, tj. soli metalicznych kwasów tłuszczowych. 
Zaleca się jednak stosowanie soli wapniowych 
oraz modyfikowanego bentonitu (glinokrze-
mian) jako związków pokrewnych z występu-
jącymi w środowisku naturalnym (gleba) [5-8]. 

Oprócz wymienionych typów zagęszczaczy, 
w literaturze opisywane są również smary bio-
degraowalne, wytwarzane z udziałem olejów 
roślinnych i zagęszczaczy poli-mocznikowych [9]

Biodegradowalność zagęszczaczy jest zależ-
na od jego składu chemicznego. Sole metaliczne 
wysokocząsteczkowych kwasów tłuszczowych 
są w pełni biodegradowalne. W przypadku 
zagęszczaczy nieorganicznych, biodegradacji 
ulega jedynie organiczny hydrofobizator, stano-
wiący 10 -20 % masy zagęszczacza [2,8] 

Dodatki wprowadzane do środków biode-
gradowalnych, spełniać muszą kryteria biode-
gradowalności i nietoksyczności a komponenty 
o biodegradowalności poniżej 70 %, mogą być 
stosowane w ograniczonej ilości: poziom ich 
stosowania nie powinien przekraczać 5 %.[1-2]

Jako inhibitory korozji w smarach biode-
gradowalnych, stosowane są najczęściej estry 
kwasu alkenobursztynowego (o biodegrado-
walności powyżej 80%) i sulfonian wapnia 
(o biodegradowalności powyżej 60%). W przy-
padku dodatków smarnych, najbardziej roz-
powszechnione i dopuszczone wymaganiami 
międzynarodowych organizacji ds. ochrony śro-
dowiska, są produkty oparte na wyselekcjono-
wanych surowcach naturalnych, siarkowanych 
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w zachowawczych warunkach (zawartość siarki 
12-15%), charakteryzujące się biodegradowal-
nością rzędu 80 % oraz związki siarki i fosforu 
[6, 9-11]

W charakterze inhibitorów utlenienia, sto-
sowane są związki analogiczne do stosowanych 
w konwencjonalnych smarach plastycznych, tj. 
dodatki typu amin aromatycznych (pochodne 
difenyloaminy) oraz sterycznie podstawione fe-
nole [6,9]

Oba typy związków, klasyfikowane są jako 
środki WGK-1 i WGK-2, stanowiących w przy-
padku przenikania do gleby niewielkie lub śred-
nie zagrożenie dla wód gruntowych.

Biodegradowalne środki smarowe 
w krajowym kolejnictwie

W ostatnich latach w krajowym kolejnictwie 
daje się zauważyć wzrastające zainteresowanie 
stosowaniem biodegradowalnych środków 
smarowych w przelotowych systemach smaro-
wania układów jezdnych. W trakcie  eksploata-
cji pojazdów po szynach, szczególnie na łukach 
szyn, elementy zestawów kołowych, ulegają 
zużyciu mechanicznemu. Rozwiązania konstruk-
cyjne przewidują stosowanie obręczy stalo-
wych, które po osiągnięciu określonego stopnia 
zużycia, podlegają okresowym wymianom.

W celu ograniczenia zużycia elementów 
i zwiększenia przebiegów międzyremontowych, 
stosuje się smarowanie obrzeży kół, przy zasto-
sowaniu olejów i smarów plastycznych.

Środki te są aplikowane poprzez przeloto-
we systemy smarowania i penetrują do gleby 
i wód gruntowych.

Wprowadzenie środków biodegradowal-
nych w miejsce dotychczas stosowanych, kon-
wencjonalnych olejów i smarów, umożliwia 
działania proekologiczne w nowej gałęzi go-
spodarki krajowej. Takie rozwiązania stosowa-
ne są od kilku lat w krajach przodujących pod 
względem dbałości o środowisko naturalne, tj. 
w Niemczech i krajach skandynawskich.

W Instytucie Nafty i Gazu od kilku lat 
prowadzone są projekty badawcze, związane 
z tematyką biodegradowalnych środków sma-
rowych.

Wyprzedzając działania proekologiczne 
krajowego ustawodawstwa, do zakresu prac 
badawczych włączono również środki smaro-
we o wysokim stopniu degradacji biologicznej, 
o parametrach jakościowych wymaganych przez 
krajowe kolejnictwo.

Nawiązana współpraca miedzy INiG oraz 
PKP Cargo S.A umożliwiła sprecyzowanie za-
kresu potrzeb dotyczących rodzaju produktów 
a także określenia ich wymagań jakościowych.

W wyniku prac realizowanych w ramach 
środków własnych a także projektu współfi-
nansowanego przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
opracowano technologię biodegradowalnych 
środków smarowych, przewidzianych do stoso-
wania w krajowym kolejnictwie do smarowania 
obrzeży kół układów jezdnych pojazdów szyno-
wych: biodegradowalnego oleju smarowego 
i półpłynnego smaru plastycznego.

W charakterze komponentów oleju smaro-
wego, zastosowano olej estrowy pochodzenia 
naturalnego oraz wyselekcjonowane dodatki 
uszlachetniające z grupy dodatków dopusz-
czonych przez ustawodawstwo europejskie do 

aplikowania w biodegradowalnych środkach 
smarowych.

Biodegradowalny olej charakteryzuje się 
podwyższonymi właściwościami przeciwzuży-
ciowymi, dzięki czemu ogranicza zużycie me-
chaniczne obrzeży kół pojazdów trakcyjnych. 
Korzystnymi parametrami użytkowymi oleju, 
wpływającymi na trwałość eksploatacyjną ukła-
dów jezdnych, są również dobre właściwości re-
ologiczne, utrzymujące się w szerokim zakresie 
temperatur i umożliwiające eksploatację oleju 
w pełnym sezonie a także wysoki stopień de-
gradacji biologicznej. Typowe właściwości bio-
degradowalnego oleju dla kolejnictwa, przed-
stawiono w tablicy 1.

Nowatorski charakter rozwiązania techno-
logicznego wytwarzania biodegradowalnego 
oleju smarowego dla kolejnictwa, został po-
twierdzony uzyskaniem przez twórców patentu 
PL 206.170.

Doświadczalne partie oleju skierowano do ba-
dań eksploatacyjnych w zestawach kołowych lo-
komotyw eksploatowanych przez PKP Cargo S.A. 
Lokomotywy podlegały okresowym przeglądom 
w zakładach naprawczych i remontowych. 

Parametry jakościowe Olej bio-degradowalny Metody badań
Lepkość kinematyczna w temperaturze 400C, mm2/s 463 PN-EN ISO 3104:2004
Temperatura płynięcia, 0C - 21 PN-ISO 3016:2005
Właściwości przeciwzużyciowe w badaniu w aparacie 4 kulowym, 
(40 KG/1 h)średnica śladu zużycia, mm

0,35
PN-EN ISO 20623:2010

Właściwości przeciwzatarciowe w badaniu w aparacie 4 kulowym, 
obciążenie zespawania, N

2500 PN-EN ISO 20623: 2010

Właściwości przeciwkorozyjne brak korozji PN-ISO 7120: 2011
Biodegradowalność w wodzie, % 87,1 CEC L-33-A-94

Tablica 1. Biodegradowalny olej smarowy dla kolejnictwa – typowe parametry jakościowe

Eksploatacja biodegradowalnego oleju INiG w pojazdach trakcyjnych eksploatowanych przez PKP Cargo S.A.
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W toku dwuletniej eksploatacji obser-
wowanej, prowadzonej w pełnym sezonie, 
obejmującym warunki letnie i zimowe, po-
twierdzono dobre właściwości eksploatacyjne 
oleju, tj. ograniczenie zużycia mechanicznego 
elementów stalowych obrzeży kół. Umożliwiło 
to wydłużenie okresów międzyremontowych 
pojazdów trakcyjnych i uzyskanie wymiernych 
efektów ekonomicznych.

W wyniku uzyskania pozytywnych wyni-
ków badań eksploatacyjnych, biodegradowalny 
olej smarowy uzyskał akceptację jakości i został 
dopuszczony do stosowania w pojazdach szy-
nowych eksploatowanych przez PKP Cargo S.A.

Aktualnie PKP Cargo S.A w swej znoweli-
zowanej Instrukcji Smarowania, obejmującej 
lokomotywy spalinowe i elektryczne, zaleca sto-
sowanie opracowanego w INiG biodegradowal-
nego oleju w miejsce stosowanego dotychczas 
konwencjonalnego oleju mineralnego, wytwa-
rzanego z udziałem oleju naftowego.

Produkcja biodegradowalnego oleju sma-
rowego została uruchomiona w INiG w Pionie 
Technologii Nafty. Opracowany olej pozostaje 
w ciągłej produkcji a potwierdzeniem jego do-
brych właściwości użytkowych są zamówienia 
kierowane do INiG od spółek podległych PKP 
Cargo S.A.

Inny rodzaj konstrukcji systemów smaro-
wania, stosowany aktualnie w kolejowych ukła-
dach jezdnych, przewiduje stosowanie smaru 
półpłynnego 

Badania nad technologią wytwarzania 
biodegradowalnego smaru, prowadzono sto-
sując w charakterze czynnika zagęszczającego 
12-hydroksystearynian wapnia. Dla uzyskania 
wymaganych właściwości reologicznych w ni-
skich temperaturach, determinujących dobrą 
przetłaczalność produktu w systemach smaro-
wania, zastosowano kompozycję oleju roślinne-
go i syntetycznego oleju estrowego. 

Również ten produkt został zaakceptowany 
przez krajowe kolejnictwo w wyniku przepro-

Lokalizacja Zakładów Taboru PKP Cargo S.A., w których eksploatowany jest biodegradowalny olej smarowy INiG

Parametry jakościowe Smar biodegradowalny Metody badań
Penetracja w temperaturze 200C,mm/10 421 PN-EN ISO 2137:2011
Temperatura kroplenia, 0C 93 PN-ISO 2176:2011
Odporność na działanie wody odporny DIN 51 807 cz. 1
Penetracja w temperaturze -200C,mm/10 227 PN-EN ISO 2137:2011
Właściwości przeciwzużyciowe w badaniu w aparacie 4 kulowym, 
średnica śladu zużycia, mm

0,5 5 PN-EN ISO 20623:2010:

Właściwości przeciwzatarciowe w badaniu w aparacie 4 kulowym, 
(40 KG/1 h) obciążenie zespawania, N

2500 PN-EN ISO 20623: 2010:

Właściwości przeciwkorozyjne brak korozji PN-ISO 7120: 2011
Biodegradowalność w wodzie, % 75 CEC L-33-A-94
Biodegradowalność w glebie (100 mg smaru/1000 g gleby) całkowita 
mineralizacja, dni

80 Respirometria manometryczna
Metoda C.4-D 

Tablica 2. Biodegradowalny smar dla kolejnictwa – typowe parametry jakościowe

wadzonych z wynikiem pozytywnym badań 
eksploatacyjnych.

Opracowany smar oprócz dobrych właści-
wości przeciwzużyciowych, charakteryzuje się 
niskimi oporami tarcia i dobrymi właściwościami 
rozruchowymi.

Dodatkową zaletą smaru jest wysoki sto-
pień degradacji biologicznej, określony w od-
niesieniu do gleby i wód gruntowych.

Technologia wytwarzania smaru chroniona 
jest zgłoszeniem patentowym P 394.099. 

Typowe właściwości smaru przedstawiono 
w tablicy 2.

Obecnie biodegradowalny smar jest w ofer-
cie produktów wytwarzanych w ramach produkcji 
małotonażowej INiG w Pionie Technologii Nafty.

Opracowany biodegradowalny smar sto-
sowany jest również z powodzeniem w ko-
munikacji miejskiej, jako środek ograniczający 
hałas emitowany przy eksploatacji pojazdów 
szynowych, szczególnie na łukach szyn i to-
rowiskach zlokalizowanych w pobliżu osiedli 
mieszkaniowych.

Podsumowanie
Transport kolejowy, stanowi jeden z pod-

stawowych sektorów gospodarki krajowej: 
aktualnie dysponuje taborem liczącym około 2 
tysiące lokomotyw, elektrycznych i spalinowych. 

Zagadnienia związane z ekologią dotyczą 
poprawy efektywności zużycia paliwa oraz moż-
liwości wykorzystania paliw alternatywnych. 
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W tym przypadku ustawodawstwo UE dokonało 
ustaleń, poprzez wprowadzenie Dyrektywy bio-
paliwowej 2003/30/EC.

W zakresie biodegradowalnych środków 
smarowych dla potrzeb kolejnictwa, aktual-
nie toczą się rozmowy w Komisji Europejskiej. 
Dotychczas ukazał się Komunikat Komisji do 
Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczący 
ekologicznego transportu COM (2008) 433 oraz 
wniosek do Komisji Europejskiej i Parlamen-
tu w sprawie komponentów stosowanych do 
zasilania silników pojazdów eksploatowanych 
w rolnictwie i leśnictwie COM (2007) 840.

Tematyka podjęta przez INiG jest zgodna 
ze strategią wynikającą z przyszłych zaleceń 
i dyrektyw ustawodawstwa unijnego i stano-
wi perspektywiczne i wyprzedzające działania 
w dziedzinie produkcji i stosowania biodegra-
dowalnych środków smarowych w gospodarce 
krajowej.

Literatura:
1. Stempfel E.M. Practical Experience with 

Highly Biodegradable Lubricants, Especial-
ly Hydraulic Oils and Lubricating Greases. 
NLGI Spokesman, 62, 1, 8 – 22 (1998)

2. Korff J, Cristino A. Requirements for Envi-
ronmentally Acceptable Greases According 
to “Blue Angel Regulation”. NLGI Spoke-
sman, 64, 8, 22-28 (2000)

3. Szalajko U, Fiszer S, Klomfas J. Die Schmie-
reigenschaften der semisynthetischen Öle, 
gewonennen auf der Basis des Rapsöls. 
Tribologie – Schmierungstechnik. 48, 2, 78 
– 88 (1997)

4. Industrial Lubrication and Tribology. Product 
review. Alternative lubricant base stocks. 
49, 2, 78 – 88 (1997)

5. Stempfel E.M, Schmid L.A. Biodegradable 
Lubricating Greases. NLGI Spokesman, 55, 
25 – 33 (1991)

6. Fessenbecker A, Korff J. Additive für öko-
logisch unbedenklichere Schmierstoffe. 9 
International Colloquium „Ecological and 
Economicae Aspects of Tribology“. Esslin-
gen, January 1994. Ed. W. Bartz, 1994 
11.12 – 1 – 11.12 – 14.

7. Kyriakopulos C. Aluminium Complex Gre-
ases Formulated with Biodegradable Base 
Oils. NLGI Spokesman, 59, 2, 10-23 (1995)

8. Loderer D. Lifetime Lubrication of Rolling 

Bearings with Rapidly Biodegradable Lubri-
cating Greases. NLGI Spokesman, 59, 2, 16 
-20 (1995)

8. Roehrs I, Rosrucker T. Performance and 
Ecology – Two Aspects for Modern Gre-
ases. NLGI Spokesman, 58, 12, 474 – 483 
(1995)

9. Korff J, Fessenbecker A. Additives for Biode-
gradable Lubricants. NLGI Spokesman, 57, 
3, 107 – 113 (1993)

10. Norrby T, Kopp M. Environmentally ada-
pted Lubricants in Swedish forest industry 
– a critical review and case study. Industrial 
Lubrication and Tribology, 52, 3, 116 – 124 
(2000)

dr inż. Anna Zajezierska
Instytut Nafty i Gazu, Kraków

Artykuł recenzowany
Artykuł nadesłano do redakcji: 9.08.2013

Artykuł przyjęto do druku: 9.09.2013

Program studiów podyplomowych:
• Gaz ziemny – surowiec i paliwo
• Projektowanie gazociągów

• Budowa i eksploatacja gazociągów
• Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji 
 redukcyjno–pomiarowej
• Projektowanie, budowa i eksploatacja stacji 
 pomiarowych i tłoczni gazu
• Ochrona przeciwkorozyjna w sieci gazowej
• Energetyka gazowa
• Projektowanie, budowa i eksploatacja 
 magazynów gazu
• Terminale i instalacje skroplonego gazu ziemnego
• Zarządzanie transportem gazu
• Rynek gazu ziemnego, efektywność ekonomiczna 

i ochrona środowiska
• Podstawy poszukiwań i wydobycia gazu
• Wycieczki techniczne na obiekty technologiczne

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
e-mail: pawel.malinowski@pwr.wroc.pl

lub cku@pwr.wroc.pl

Studia podyplomowe „Współczesne zagadnienia projektowania, 
budowy i eksploatacji systemów gazociągowych”

Politechnika Wrocławska oraz Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA 
zapraszają na studia podyplomowe „Współczesne zagadnienia projektowania, budowy 
i eksploatacji systemów gazociągowych”

Więcej informacji na stronie WWW.CKU.PWR.WROC.PL lub tel. 71 348 42 30



10(186)/2013
październik

12

Jak to miało miejsce rok oraz dwa 
lata temu, również w tym roku Koło 
Naukowe KIWON działające przy 
Katedrze Surowców Energetycznych 
na Wydziale Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska Akademii 
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława 
Staszica w Krakowie zorganizowało 
wyjazd zagraniczny, tym razem do 
Stanów Zjednoczonych. 

Pomysł wyjazdu do Stanów Zjednoczo-
nych zrodził się na ponad pół roku przed jego 
zrealizowaniem. Miało to na celu stworzenie 
studentom aktywnie działającym w Kole Na-
ukowym KIWON możliwości wzięcia udziału 
w wyprawie, która dawałaby szansę na nabycie 
doświadczenia na wielu różnych płaszczyznach. 
Idea wyjazdu była ogromnym wyzwaniem dla 
każdego z uczestników, jednak dzięki ciężkiej 
pracy zespołowej oraz pomocy osób z uczelni 
jak i niektórych organizacji i firm udało się tego 
dokonać z czego jesteśmy niezmiernie dumni, 
a zarazem wdzięczni.

Grupa składała się z czterech osób, studen-
tów specjalności geologia naftowa. W skład 
grupy wchodzili: Izabela Grywalska, Paweł 
Wielgos, Jakub Nadolny oraz Jakub Nosalik. 
Każda z osób w momencie rozpoczęcia orga-
nizacji wyjazdu otrzymała szereg zadań do 
wykonania. Dzięki temu odważna idea zaczęła 
zamieniać się w coś realnego co ciągle moty-
wowało zespół. 

Cały wyjazd zaplanowany był na trzy ty-
godnie, które wydłużyły się o kilka dni. Do 
głównych celów wyprawy zaliczały się: wizy-
ta w firmie Schlumberger – największej firmy 
obsługującej pola naftowe na świecie, która 
zatrudnia pracowników z ponad 140 krajów, 
pracujących w ponad 80 państwach, zaś sama 
firma ma na świecie 25 centrów badawczych; 
wizyta w firmie Weatherford – serwisowej fir-
mie naftowej działającej w ponad 100 krajach 
i zatrudniająca ponad 60 000 osób, uczelni 
Agricultural and Mechanical Texas University, 
uczestnictwo w konferencji pt. „Unconventional 
Resources Technology Conference” w Denver 
oraz wizyty w parkach narodowych. Wszystkie 
z wyżej wymienionych punktów udało się zre-
alizować.

Skupiając się na najważniejszych punktach 
wyprawy pierwszym z nich była wizyta w sie-
dzibie firmy Schlumberger w Houston, w stanie 

Texas. Grupa młodych geologów spotkała się 
z Miriam Winsten-głównym geologiem, która 
zgodziła się oprowadzić studentów po po-
szczególnych działach firmy. Dało to możliwość 
pozyskania wielu ciekawych informacji na te-
mat działalności firmy oraz metod jakie stosuje 
w przemyśle naftowym. Nie zabrakło również 
pytań o gaz łupkowy w Polsce ze strony Pani 
Miriam. Następnie udano się w miejsce o na-
zwie Sugar Land gdzie znajdowała się wiertnia 
testowa firmy Schlumberger o nazwie Genesis. 
To tam właśnie testowane są nowo powstałe 

urządzenia. Zostaliśmy bardzo ciepło przywitani 
co zaowocowało w nowe doświadczenia, po-
znanie interesujących ludzi i nadzieję na ewen-
tualną współpracę w niedalekiej przyszłości.

Kolejnym punktem było dotarcie do siedzi-
by firmy Weatherford Laboratories w Houston, 
w stanie Texas. Przed tym udało się odwiedzić 
NASA (National Aeronautics and Space Admini-
stration) również znajdujacą się w Houston, która 
jest odpowiedzialna za program lotów kosmicz-
nych. Było to niezwykłe doświadczenie, a chy-
ba każdemu znane jest powiedzenie „Houston 

Wyprawa naukowa śladami przemysłu 
naftowego w USA – 25.07-19.08.2013

Uczestnicy wyprawy, od lewej: Izabela Grywalska, Paweł Wielgos, Jakub Nosalik i Jakub Nadolny. Fot. arch. Izabela Grywalska
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mamy problem”. Gdy już udało się dotrzeć do 
siedziby firmy Weatherford, pojawiła się osoba 
odpowiedzialna za oprowadzenie grupy po la-
boratoriach, był to Derrick Whiting-osoba odpo-
wiedzialna za doradztwo techniczne oraz rozwój 
biznesowy. Szczegółowo dzielił się swoją wiedzą 
i odpowiadał na każde zadane mu pytanie. Zo-
brazowało to studentom jakiego rodzaju tech-
nologii używa się w amerykańskiej geochemii, 
w jaki sposób analizuje się rdzenie, zwierciny itp. 
Było to ciekawe doświadczenie ze względu na 
ilość stosowanych urządzeń oraz ich możliwo-
ści. Najciekawsza okazała się tomografia rdzeni, 
dzięki której można utworzyć trójwymiarowy 
model rdzenia oraz wykorzystywanie mikrosko-
pów elektronowych. Podobnie jak w przypadku 
spotkania z firmą Schlumberger, firma Weather-
ford również przyjęła nas z otwartymi ramiona-
mi. Okazało się również, że oprowadzający nas 
Derrick także pojawi się na konferencji w Denver 
na którą zamierzaliśmy dotrzeć.

Kolejnym planowanym punktem było A&M 
Texas University jednak ze względu na jeden 
dzień wolny grupa udała się nad Zatokę Mek-
sykańską, z brzegu której widoczne były plat-
formy wiertnicze co stworzyło niepowtarzalną 
atmosferę. Miejscowość nazywała się Galveston 
i to właśnie tutaj udostępniona została dla tury-

stów platforma wiertnicza. Na następny dzień 
udano się docelowo do A&M Texas University 
gdzie studenci zostali serdecznie przywitani 
przez profesor Marię A. Barrufet, która reprezen-
towała Harold Vance Department of Petroleum 
Engineering. Najciekawszy okazał się symulator 
wiertni, przy którym spotkali się przedstawiciele 
różnych firm m.in. Halliburton z różnych krajów 
tj. Ekwador czy Egipt. Ich zadaniem jest szkole-
nie pracowników po to by uniknąć, już w wa-
runkach rzeczywistych, wszelkich możliwych 
zagrożeń. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
zdjęciem przed wydziałem inżynierii naftowej 
oraz wydziałem geologii uniwersytetu.

Kolejne dni wiążą się głównie z odwiedza-
niem parków narodowych w drodze do Denver 
gdzie miała odbyć się konferencja. Pierwszym 
z parków był Petrified Forest National Park 
w stanie Arizona. Znajdują się tam niepowta-
rzalne skrzemieniałe pnie drzew, które powstały 
przez wcześniejsze pogrzebanie drewna w osa-
dzie, a następnie zastąpienie drewna przez krze-
mionkę. Najistotniejsze jest to, że zachowuje się 
struktura i szczegóły budowy drewna. Była to 
idealna okazja do robienia zdjęć. 

Następnie udano się w kierunku Krateru Me-
teorytowego w stanie Arizona. Krater ma średni-
cę 1200 metrów i głębokość 170 metrów. Cieka-

wostką jest to, że na dnie tego krateru trenowani 
byli astronauci przed misją na Księżyc. Kolejnym 
celem było dotarcie na zachód słońca w Wielkim 
Kanionie Kolorado. Kanion został ukształtowa-
ny głównie przez rzekę Kolorado przez miliony 
lat. Każda z widocznych serii warstw skalnych 
charakteryzuje się innym odcieniem co tworzy 
niepowtarzalny widok. Również wielkość całej 
struktury jest imponująca i zapiera dech każdego 
odwiedzającego. Kanion jest idealnym miejscem 
dla geologów, ponieważ odsłania pełny przekrój 
geologiczny od proterozoiku po trias. Wstając 
wcześnie rano udało się również zaobserwować 
wschód słońca. 

Po tej wizycie kolejnym celem była Tama 
Hoovera znajdująca się na pograniczu stanów 
Arizona i Nevada. Obecnie jest to 38 elektrow-
nia wodna pod względem wielkości na świecie. 
Stanowi Narodowy Pomnik Historyczny USA. 
Opuszczając Tamę Hoovera udaliśmy się do 
Nevady do Las Vegas, stolicy kasyn, przepychu 
i zabawy, tak dobrze znanego z filmów. Następ-
nie przemieściliśmy się do Death Valley National 
Park czyli tzw. Dolina Śmierci. Jak sama nazwa 
wskazuje obszar charakteryzuje się surowymi 
warunkami dla odwiedzających, gdzie domi-
nują kamienne pustynie. Miejsce to zalicza się 
do najgorętszych na świecie. Na terenie parku 
znajduje się wiele ciekawych miejsc tj. Racetrack 
Playa tzw. wędrujące kamienie, które stanowiły 
przez długi czas zagadkę dla geologów, Badwa-
ter czyli wyschnięte jezioro położone 85 metrów 
pod poziomem morza co stanowi największą 
depresję na kontynencie północnoamerykań-
skim, Devil’s golf course to miejsce pokryte 
przez mieszaninę kryształków soli i ziemi, bry-
ły te są niesamowicie twarde i ostre, Zabriskie 
Point to punkt widokowy na piękne formacje 
skalne oraz Artist’s Palette czyli grupa skał, która 
charakteryzuje się niesamowitymi barwami, co 
jest wynikiem utleniania się różnych związków 
chemicznych. 

Kolejno odwiedzamy Bryce Canyon Natio-
nal Park w stanie Utah. Struktury tam obserwo-

Platforma wiertnicza na Zatoce Meksykańskiej w miejscowości Galveston. Fot. Izabela Grywalska Uczestnicy wyprawy przed siedzibą firmy Weatherford Laboratories. Fot. Derrick Whiting



10(186)/2013
październik

14

wane powstały głownie przez erozję termicz-
ną i chemiczną. Teren ten jest również znany 
z działalności Indian. Najbardziej charaktery-
styczne są iglice skalne o nazwie „hoodoo” 
zbudowane z wapienia. Na obszarze parku 
znajdują się setki naturalnych okien i łuków 
skalnych. Bryce Canyon było idealnym miej-
scem na rozbicie namiotów i spędzenie nocy 
pośród dzikiej natury. 

Kolejno celem grupy było dotarcie do 
Lake Powell – jeziora położonego na pogra-
niczu stanów Utah i Arizona. Jest to sztuczny 
zbiornik wodny uważany za najpiękniejszy na 
świecie. Następnie udajemy się w kierunku 
Antelope Canyon znajdującego się na terenie 
rezerwatu Indian, plemienia Nawajo w stanie 
Arizona. Kanion powstał przez wymywanie 
piaskowca przez tzw. powodzie błyskawiczne. 
Woda przepływająca okresami przez kanion 
trafia do Jeziora Powella, zaś sam piaskowiec 
Nawajo jest plastyczny co skutkuje formowa-
niem się zaokrąglonych ścian kanionu. Miejsce 
to jest rajem dla fotografów.

Pozostałymi miejscami, które udało się 
odwiedzić były Monument Valley, Moab-Ar-
ches National Park, Grand Junction, Colorado 
National Monument Park, Horseshoe Bend 
oraz konferencja w Denver „Unconventional 
Resources Technology Conference”. Konfe-
rencja przyciągnęła około 3000 osób głównie 
reprezentujących przemysł naftowy w Stanach 
Zjednoczonych. Dało to możliwość wzięcia 
udziału w wielu interesujących wykładach 
oraz nabycia sporej wiedzy. 

Każdy po ekscytującej wyprawie wra-
ca z bagażem niesamowitych doświadczeń 
i przygód. Jesteśmy w pełni zadowoleni 
z osiągniętego przez nas celu i szczęśliwe-
go powrotu do kraju. Dało to możliwość na 
poznanie niesamowitych ludzi związanych 
z przemysłem naftowym w Stanach Zjedno-

czonych, zdobycie dużej porcji wiedzy. Pozna-
nie geologii wielu parków narodowych okaza-
ło się możliwe nie tylko z książek od strony 
teoretycznej, ale także od strony fizycznej, 

zaobserwowanie tych zjawisk w rzeczywisto-
ści daje prawdziwe wyobrażenie ich skali oraz 
ustanawia pewien poziom odniesienia dla 
przyszłego geologa. Cała podróż dała wiele 
satysfakcji i umocniła każdego w przekona-
niu, że podróżowanie i zdobywanie podczas 
tego wiedzy i doświadczenia życiowego jest 
ogromnie ważne i fascynujące. Podsumowując 
grupie udało się odwiedzić 13 stanów i poko-
nać około 12000 km podróżując samochodem.

Szczególne podziękowania należą się 
osobom i organizacjom, bez których ta wy-
prawa nie byłaby możliwa, a są to: dr hab. 
Anna Siwik, prorektor ds. Studenckich AGH, 
Towarzystwo Geosynoptyków GEOS na cze-
le z profesorem Wojciechem Góreckim, firma 
Schlumberger z oddziałem w Warszawie, firma 
Geokrak z Krakowa oraz Fundacja dla Akade-
mii Górniczo-Hutniczej. 

Paweł Wielgos

Bryce Canyon. Fot. Izabela Grywalska

Wielki Kanion Kolorado. Fot. Paweł Wielgos

Konferencja „Unconventional Resources Technology Conference” w Denver. Fot. Paweł Wielgos

•	 czujniki	termometrów	rezystancyjnych	w zakresie	-40–660°C,
•	 termoelementy	i czujniki	termoelektryczne	w zakresie	0–660	C,
•	 termometry	elektryczne	i elektroniczne	w zakresie	-40–660°C,
•	 termometry	szklane	cieczowe	w zakresie	0–125°C*,
•	 przetworniki	 temperatury	 wzorcowane	 w  siedzibie	 laboratorium	

w zakresie	-40–660°C,
•	 przetworniki	temperatury	wzorcowane	w siedzibie	Klienta	w zakre-

sie	-40–450°C.

*	wzorcowanie	termometrów	szklanych	cieczowych	w szerszym	zakresie	temperaturowym	jest	możliwe	
poza	zakresem	akredytacji.

napięcie	 DC	 i	 AC	 w	 zakresie	 0–1000	 V,	 prąd	 DC	 i	 AC	 w	 zakresie		
0–20	A,	rezystancja	DC	w	zakresie	0–20	GΩ:
•	 multimetry	cyfrowe,
•	 kalibratory,
•	 cyfrowe	mierniki	napięcia,
•	 cyfrowe	mierniki	prądu,
•	 cyfrowe	mierniki	rezystancji.

ciśnienie	abs:	0,4–135	bar,	nadciśnienie:	0–134	bar:
•	 ciśnieniomierze	elektroniczne,
•	 kalibratory	ciśnienia,
•	 barometry,
•	 przetworniki	ciśnienia,
•	 tory	pomiaru	ciśnienia.

•	 gazomierze	miechowe	w	zakresie	0,016–160	m3/h,
•	 gazomierze	bębnowe	w	zakresie	0,016–6,5	m3/h*,
•	 gazomierze	turbinowe	w	zakresie	0,8–1000	m3/h,
•	 gazomierze	rotorowe	w	zakresie	0,1–1000	m3/h.

*	możliwość	wzorcowania	gazomierzy	bębnowych	poza	zakresem	akredytacji	w	zakresie	do	17m3/h.

Instytut	 Nafty	 i  Gazu	 (INiG)	 jest	 instytutem	
badawczym,	pracującym	na	potrzeby	przemysłu	
naftowego	 i  gazowniczego.	 INiG	 prowadzi	
badania	 na	 rzecz	 zrównoważonego	 zarządzania	
surowcami	 i  paliwami	 węglowodorowymi	 oraz	
bezpieczeństwa	 energetycznego	 Polski.	 Od	
lat	 świadczy	 usługi	 dla	 przemysłu	 naftowego	
i  gazowniczego	 m.in.	 w  zakresie:	 oceny	
perspektyw	 poszukiwawczych	 ropy	 naftowej	
i  gazu	 ziemnego,	 technologicznej	 oceny	 rop	
naftowych,	kontroli	jakości	produktów	naftowych,	
biokomponentów	i ochrony	środowiska.
	
W  roku	 2011	 w  INiG	 rozpoczęło	 działalność	
Laboratorium	 Wzorcujące,	 które	 od	 9	 sierpnia	
2013	 roku	 jest	 laboratorium	 akredytowanym	
przez	 Polskie	 Centrum	 Akredytacji	 (certyfikat	
akredytacji	 nr	 AP	 152	 na	 zgodność	
z  wymogami	 normy	 PN-EN	 ISO/IEC	 17025).	
Laboratorium	 posiada	 wdrożony	 System	
Zarządzania	 potwierdzony	 certyfikatem	 jakości		
ISO	 9001:2008,	 wydany	 przez	 Bureau	 Veritas	
Certification	Polska	Sp.	z o.	o.
	
Naszymi	największymi	atutami	są:
•	 wykwalifikowany	 i  kompetentny	 personel	

posiadający	 ogromne	 doświadczenie	
w  dziedzinie	 metrologii	 nabyte	 w  trakcie	
wieloletniej	 pracy	 w  akredytowanym	
laboratorium	badawczym	nr	AB	041,	

•	 wzorce	 pomiarowe	 renomowanych	
producentów	o najwyższych	dokładnościach	
pomiarowych,	 wzorcowane	 w  wiodących	
laboratoriach	w kraju	i za	granicą,

•	 szybkie	i terminowe	wykonywanie	zleceń.

Szczegółowe	 zakresy	 pomiarowe	 oraz	 zdolność	
pomiarową	 CMC	 znajdą	 Państwo	 w  zakresie	
akredytacji	 laboratorium	 nr	 AP	 152	 dostępnym	
na	stronie	Polskiego	Centrum	Akredytacji.

Kierownik	Laboratorium:	dr	inż.	Zbigniew	Gacek
Adres:	ul.Bagrowa	1,	30-733	Kraków
Telefon:	12	653-25-12	wew.	170

Fax:	12	653-16-65
E-mail:	zbigniew.gacek@inig.pl

www.inig.pl
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Piotr Woźniak Dariusz Janus 

Ropa naftowa i proppanty

Wstęp
W poprzednich opracowaniach dużo miej-

sca i uwagi poświęcono wydobyciu gazu ze złóż 
niekonwencjonalnych, pomijając drugi, bardzo 
istotny pozyskiwany ze złóż surowiec, a miano-
wicie ropę naftową. 

Biorąc pod uwagę aspekt ekonomiczny, 
surowiec ten jest bardziej opłacalny w porów-
naniu do gazu konwencjonalnego czy niekon-
wencjonalnego – analizując przychody i koszty 
związane z wydobyciem. I chociażby właśnie 
z tego powodu należy mu poświecić więcej 
miejsca w niniejszym opracowaniu. 

Kilka słów o terminologii branżowej
Przeglądając literaturę obcojęzyczną, doty-

czącą ropy z formacji łupkowych, można trafić 
na dwa określenia, które na pierwszy rzut oka 
określają ten sam materiał i dotyczą tego same-
go zagadnienia tj. „shale oil” i „oil shale”. Sche-
matycznie, różnicę w budowie przedstawiono 
na rysunku 1. 

„Oil shale” – jest to skała osadowa, która 
zawiera duże ilości materii organicznej, która 
w trakcie licznych przemian geochemicznych 
i termicznych zmienia się w – kerogen. Skład-
nik, który jest odpowiedzialny za generowanie 
węglowodorów ze skał macierzystych. W celu 
wydobycia ropy stosuje się proces zwany au-
toklawowaniem, który polega na działaniu wy-
soką temperaturą, która znacznie przyspiesza 
przemianę kerogenu w ropę. 

„Shale oil” – tłumacząc dosłownie, jest to 
ropa zamknięta w skałach łupkowych o niskiej 
porowatości i przepuszczalności. W celu wydo-
bycia stosuje się proces stymulacji skał, zwany 
szczelinowaniem hydraulicznym, przy użyciu 
płynu szczelinującego, w którego skład wchodzi 
woda, proppanty i dodatki chemiczne. 

Co mówią prognozy?
Istnieje wiele opracowań, podobnie jak to 

ma miejsce w przypadku gazu ziemnego, doty-
czących prognoz na temat ropy naftowej. 

Na szczególną uwagę zasługują prognozy 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej (z ang. 
IEA, International Energy Agency), która przewi-
duje, iż “ropa łupkowa” pokryje większość po-
pytu na surowiec przez kolejne pięć lat. 

Prognozowaną sytuację w krajach OPEC przed-
stawiono schematycznie na rysunku 2. Zauwa-
żyć można, iż znacząco – prawie dwukrotnie 
– wzrośnie produkcja ropy naftowej w Iraku, 
ale biorąc pod uwagę produkcję we wszystkich 
krajach OPEC całkowita produkcja ropy znacz-
nie spadnie. 

Dodatkowo, amerykański rząd szacuje, 
iż rodzima dzienna produkcja ropy naftowej 
w roku 2014 osiągnie najwyższą wartość od 
1988 roku. Wzrost ten należy przypisać głównie 
szybko postępującej rewolucji łupkowej.

MAE przewiduje, że w przeciągu 5 lat 2013 
– 2018, światowy popyt na ropę wzrośnie o 8% 
tj. 6,1 mln baryłek dziennie, z poziomu 90,6 
mln baryłek dziennie w 2013 roku do poziomu 
96,7 mln baryłek dziennie. Wyliczeń dokonano 

Rys. 1. Różnica pomiędzy „oil shale” oraz „shale oil” [źródło: Colorado Oil & Gas Association]

Rys. 2. Zmiany w produkcji ropy naftowej w krajach należących do OPEC w latach 
2012 – 2018 [1]

Rys. 3. Globalna produkcja paliw ciekłych oraz prognoza produkcji w latach 2010 – 2040 [1]

Agencja przewiduje, że popyt ten zostanie 
zaspokojony przez wydobycie w krajach spo-
za OPEC tj. Organizacji Krajów Eksportujących 
Ropę Naftową. W krajach tych, produkcja ropy 
ma się zwiększyć o 10% w przeciągu lat 2013 
– 2018 [1]. 

Kraje należące do OPEC m.in. Arabia Sau-
dyjska, Iran, Irak, Wenezuela itd. będą zmuszo-
ne pokonać przeszkody, związane ze spadkiem 
wydobycia ropy, które mogą być rezultatem 
m. in. zwiększonego wydobycia poza OPEC. 
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przy założeniu, iż światowy wzrost gospodarczy 
w tych latach wyniesie od 3% do 4,5% rocznie. 

Kolejnym raportem, wartym wspomnienia, 
jest opracowanie przygotowane przez eksper-
tów z PwC – i opierając się na doświadczeniu 
i wiedzy ekspertów stworzyła w 2013 roku ra-
port pt. „Shale oil: the next energy revolution”. 
PwC przewiduje, iż produkcja ropy z łupków 
może osiągnąć 12% światowej produkcji ropy 
naftowej w 2035 roku tj. 14 mln baryłek dzien-
nie. Dzięki temu PwC spodziewa się niższych 
światowych cen surowca o około 25% do 40% 
w 2035 roku w stosunku odniesieniu do ceny 
133$, prognozowanej przez EIA [2]. Scena-
riusz zmian dotyczących udziału ropy łupkowej 
w ogólnej produkcji, prognozowanych przez 
PwC, przedstawiono na rysunku 3.

Według scenariusza PwC największy wzrost 
udziału surowca z łupków w ogólnej produkcji 
przypadnie po 2025 roku. Na rysunku posłu-
żono się następującymi oznaczeniami: NGLs 
– natural gas liquids, CTLs/GTLs – paliwa syn-
tetyczne otrzymywane z węgla (CTL) oraz z gazu 
ziemnego (GTL) na drodze syntezy chemicznej, 
extra heavy oil – ciężka frakcja węglowodorowa.

Należy wspomnieć o tym, iż rosnące wy-
dobycie „łupkowej ropy” pozwala na obniżenie 
kosztów wydobycia, co przełoży się na cenę su-
rowca. Jest to o tyle istotne zagadnienie, gdyż 
na początku wydobycia ropy w krajach poza 
OPEC można było zaobserwować wzrost ceny 

surowca – co związane było m. in. z drogą, 
której przedmiotem jest ulepszanie technologii. 
Idealnym przykładem są Stany Zjednoczone, 
gdzie w roku 2011 za baryłkę ropy płacono 
około 89$, a obecnie jest to kwota rzędu około 
110$ za baryłkę. Co oznacza, że jeszcze wiele 
pozostało do zrobienia w kwestii efektywnego 
wydobycia surowca, aby skutecznie obniżyć 
jego cenę, a jednocześnie zapewnić duże rezer-
wy surowca.

Po tak obiecujących prognozach, można 
dojść tylko do jednego wniosku – jest o co wal-
czyć. Dlatego też, tak istotnym zagadnieniem 
jest nieustanny postęp technologiczny, który 

przyczyni się do coraz bardziej efektywnego 
i bezpiecznego eksploatowania węglowodorów.

Gdzie jest ropa naftowa?
Wiemy już jakie są prognozy dotyczące 

produkcji i zapotrzebowania na  ropę naftową, 
więc teraz pojawia się pytanie: gdzie mamy za-
soby tego cennego surowca? Złoża ropy bardzo 
często towarzyszą złożom gazu – doskonale 
widać to na rysunku 4, który pokazuje globalne 
zasoby obu surowców. 

A jak wydobycie ropy naftowej przedstawia 
się w Europie? Według raportu – Worldwide 
Report [4] z 2012 roku, największe szacowane 

Rys. 4. Złoża ropy łupkowej i gazu łupkowego na świecie [3]

Rys. 5. Produkcja ropy naftowej i szacowane zasoby w Europie [3]
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złoża „ropy łupkowej” znajdują się w Norwegii, 
Anglii oraz Rosji, która położona jest na dwóch 
kontynentach. Kolejne miejsca zajmuje Dania, 
Ukraina, Rumunia, Hiszpania oraz Polska. 

EIA natomiast w swoim opracowaniu z tego 
roku dokonała zestawienia technicznie wydoby-
walnych zasobów ropy łupkowej, lecz wciąż 
niepotwierdzonych złóż, (z ang. TRR, technically 
recoverable resource) i według danych przed-
stawionych na rysunku 5, można sporządzić 
zestawienie potencjalnych europejskich liderów 
tj. Francja, Polska, Holandia oraz Ukraina. W ze-
stawieniu tym, podobnie jak w przypadku po-
przedniego opracowania, przoduje Rosja. 

W 2011 roku światowa produkcja ropy 
naftowej wyniosła 31 875 milionów baryłek. 
Według raportu [4] estymowane, potwierdzone 
globalne rezerwy tego surowca wynoszą około 
1 650 000 milionów baryłek, a według danych 
z 2013 roku i raportu EIA można do tej wartości 
doliczyć około 345 000 milionów baryłek z nie-
potwierdzonych, lecz technicznie wydobywal-
nych zasobów ropy z formacji łupkowych. 

A jak mapa zasobów ropy przedstawia się 
dla Polski, drugiego kraju pod względem za-
sobów TRR ropy z łupków w Europie? Mapę 
polskich obszarów zwanych często potocznie 
„basenami łupkowymi” można zobaczyć prak-
tycznie w każdym opracowaniu dotyczącym 
gazu z łupków. Rrysunek 6 przedstawia obszary 
z wystepowaniem miąższych kompleksów łup-
kowych utożsamianych z tzw. „basenami łupko-
wymi” w naszym kraju. 

Biorąc pod uwagę budowę geologiczną, 
najbardziej perspektywiczny wydaje się być 
basen Bałtycki z racji dosyć prostej struktury. 
Dlatego też EIA w zestawieniu z Polską podaje 
zasoby Litwy i obwodu kaliningradzkiego. Ko-

lejne polskie baseny: podlaski i lubelski to także 
obszary warte uwagi, ale z racji specyficznej 
budowy geologicznej – gęsto rozmieszczone 
uskoki, które będą trudne podczas wykonywa-
nia wierceń – mogą stwarzać trudności przy 
eksploatacji. 

Pozostałe obszary pokładów łupków 
również wydają się być perspektywiczne, ale 
w porównaniu z wyżej opisanymi nieco mniej. 
Z danych EIA wynika, iż wszystkie zasoby “ropy 
łupkowej” występować będą na głębokości po-
wyżej 6 000 stóp tj. 1,8 km, a średnio głębokość 
powinna wynosić około 11 000 stóp tj. 3,3 km. 

Zastosowanie proppantów przy 
wydobyciu ropy

W procesie wydobycia, czy to ropy czy gazu, 
proppanty mają jedno, główne zadanie – utrzy-
mać otwartość szczelin i dzięki temu, stworzyć 

drogi ucieczki, którymi będzie mógł przepływać 
ku powierzchni wydobywany surowiec.

Wydobycie ropy jest z punktu widzenia 
technologicznego bardzo podobne do tego  
z czym mamy do czynienia przy eksploatacji 
złóż gazowych. Koszty wykonania odwiertów 
są również porównywalne. Oba surowce wy-
dobywane są metodą szczelinowania hydrau-
licznego, które polega na zatłaczaniu w głąb 
ziemi płynu szczelinującego tj. mieszkanki prop-
pantów, wody i chemikaliów, pod odpowiednio 
wysokim ciśnieniem, którego zadaniem jest 
skruszenie skał i uwolnienie zgromadzonych 
w nich węglowodorów. 

Główną różnicą jest odmienny stan materia-
łu, z którym mamy do czynienia. Ropa naftowa 
charakteryzuje się nieco większą gęstością w po-
równaniu z gazem tj. gęstość ropy to około 0,8 – 
1,0 g/cm3, a gazu ziemnego to około 0,7 g/cm3, 
ale to nie ten parametr decyduje o tym, iż jest to 
materiał, który trudniej wydobyć z głębi ziemi. 
Kluczowym parametrem jest lepkość, która wpły-
wa na zdolność do przeciskania się ropy przez 
skały np. łupkowe. Lepkość jest najistotniejszym 
parametrem charakteryzującym ropę, który decy-
duje o jej mobilności w trakcie transportu. Warto 
wspomnieć o tym, iż w skład materiału, który 
wydobywamy wchodzą związki parafinowe, 
aromatyczne oraz naftenowe, które stanowią ok. 
95% wagowych. Oprócz nich w wydobywanym 
materiale znajdziemy związki organiczne np. ży-
wice oraz związki nieorganiczne. 

Przy wydobyciu, istotna jest efektywność 
procesu, na którą wpływa wiele czynników. Jed-
nym z głównych parametrów odpowiadających 
za opłacalność pozyskania węglowodorów jest 
ilość wydobywanego surowca, na którą bezpo-
średnio wpływa rodzaj zastosowanego materia-
łu podsadzkowego tj. rodzaj proppantów. 

Z poprzednich opracowań wiadomo, iż 
obecnie mamy do czynienia z następującymi 

Rys. 6. Lokalizacja „basenów łupkowych” w Polsce [3]

Rys. 7. Struktura rynku proppantów [źródło: Freedonia oraz szacunki BALTIC CERAMICS]
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rodzajami proppantów: piasek, piasek otoczko-
wany, proppanty na bazie spiekanego boksytu 
oraz proppanty ceramiczne. 

Strukturę rynku proppantów – ilościowo 
i wartościowo – przedstawiono na rysunku 7. 
Obecnie najczęściej stosowanym typem prop-
pantów jest piasek kwarcowy, którego  zuży-
wane jest 80% tj. 21,8 mln ton. Na drugim 
miejscu znajdują się proppanty ceramiczne 
w ilości 10% tj. 2,7 mln ton. To samo miejsce 
zajmują proppanty na bazie piasku kwarcowe-
go powlekanego żywicą, które również sta-
nowią 10%. Biorąc pod uwagę rozwój tech-
nologiczny, spodziewać się można rosnącego 
zapotrzebowania na te materiały, a co z tym 
związane – zwiększenie zużycia, proppantów 
ceramicznych. 

Patrząc na drugi wykres, przedstawiający 
wartościowo strukturę rynku, można zauwa-
żyć, iż większość udziałów należy do piasku 
kwarcowego i proppantów ceramicznych – po 
45% tj. 1,7 mld US$. Piasek otoczkowany żywi-
cą stanowi 10% tj. 0,3 mld US$. 

Wymienione rodzaje materiałów są obec-
nie najczęściej komercyjnie stosowanymi prop-
pantami, z czego z racji relatywnie niskiej ceny, 
najczęściej stosowany jest proppant oparty na 
czystym piasku kwarcowym. Piasek oraz właści-
wości jakimi się odznacza, wypada bardzo słabo 
w zestawieniu z pozostałymi typami materiałów 
podsadzkowych. Tak jak to było opisywane, 
najlepiej rokują proppanty ceramiczne, których 
właściwościami możemy sterować na etapie 
produkcji i dostosowywać produkt do warun-
ków geologicznych i potrzeb rynkowych. 

Dla przypomnienia na rysunku 8 przed-
stawiono zestawienie najbardziej popularnych 
proppantów pod względem parametrów i jako-
ści tj. wytrzymałości na ściskanie, przewodności, 
kulistości, sferyczności itd. 

Wymienione parametry są kluczowe pod-
czas procesu pozyskiwania węglowodorów 
i znacząco wpływają na efektywność procesu. 
Zastosowanie lepszej jakości proppantów po-
zwala na zwiększenie efektywności odwiertu, 
a tym samym pozwala na większe wydobycie 
gazu czy ropy. 

Wysokiej klasy materiały w głębi ziemi za-
chowują się mniej problematycznie niż popular-
ny piasek kwarcowy, chociażby ze względu na 
wysoką wytrzymałość, która zapobiega pęka-
niu i kruszeniu materiałów, które prowadzi do 
zamykania światła kanałów szczelin skalnych 
i zmniejszenia lub całkowitego zatrzymania 
przepływu węglowodorów. Pomiędzy piaskiem 
otoczkowanym, a lekkimi proppantami cera-
micznymi, a bliżej proppantów ceramicznych, 
można umiejscowić proppanty na bazie boksy-
tu, które ze względu na wysoką zawartość Al2O3 

charakteryzują się wysoką wytrzymałością, ale 
z racji tego odznaczają się wysokim ciężarem 
właściwym, który zmniejsza ich możliwości apli-
kacyjne, poprzez zwiększenie kosztów związa-
nych m. in. z zastosowaniem droższych płynów 
szczelinujących. 

Istotną własnością proppantów jest ich 
porowatość, która wpływa na przepływ wydo-
bywanych węglowodorów. W przypadku ropy, 
jest to parametr szczególnie istotny z racji nie-
jednorodnej mieszaniny, która zostaje wydobyta 
i to właśnie porowatość materiału pozwala na 
optymalne jej wydobycie. 

Podobnie, jak w przypadku wydobycia gazu 
łupkowego, źle dobrane, niskiej jakości prop-
panty prowadzą do wyżej opisanego zjawiska, 
które schematycznie zostało przedstawione na 
rysunku 9. 

Na powyższym rysunku opisano również, 
dla odświeżenia informacji, główne cechy po-
szczególnych typów proppantów. Zauważyć 
można, iż najlepiej w zestawieniu wypadają 
proppanty ceramiczne tj. lekkie proppanty ce-
ramiczne, które charakteryzują się nie tylko 
wysoką wytrzymałością, ale i zmniejszonym 
ciężarem właściwym, który pozwala na lepszy 

transport w płynie szczelinującym i docieranie 
dalej w głąb szczeliny, niż proppanty o wysokim 
ciężarze właściwym.

Mamy ropę i co dalej?
Udało się wywiercić otwór, zabezpieczyć 

i uzyskać pożądany przepływ. I co dalej z tym co 
wypływa spod ziemi? Na rysunku 10 pokazano 
standardowe, uproszczone postępowanie, po-
cząwszy od wydobycia, aż po magazynowanie 
i transport. Musimy wiedzieć, iż to co wypływa 
z odwiertu to nie jest czysta ropa, którą wystar-
czy zmagazynować w odpowiednich pojemni-
kach i można jej od razu używać do standardo-
wych zastosowań. 

Wydobywający się z odwiertu produkt 
dzielony jest na fazy: ropę, gaz i wodę. Każda 
z nich jest przekazywana dalej – ropa jest sta-
bilizowana i magazynowana w odpowiednich 
zbiornikach, gaz jest oczyszczany, kompreso-
wany i przekazywany do gazociągów. Wodę, 
można wykorzystać np. do procesów przemy-
słowych. Istotne jest, aby rozdzielić dokładnie 
poszczególne składniki płynu. Dalej w różnego 
typu procesach rafineryjnych następują kolejne 
rozdziały wydobytego surowca. W zależności 

Rys. 8. Porównanie proppantów pod względem jakości [źródło: Santrol, Ceramic Proppant]

Rys. 9. Porównanie proppantów [źródło: opracowanie własne BALTIC CERAMICS]
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od parametrów procesu z ropy naftowej mo-
żemy otrzymać różne frakcje. I w zależności od 
tego co chcemy uzyskać stosowane są różne 
procesy np. zachowawcze, które nie zmienia-
ją składu chemicznego surowca oraz procesy 
destrukcyjne, jak np. kraking, które wpływają 
na skład chemiczny materiału poddawanego 
obróbce. Dzięki tym procesom możliwe jest 
uzyskiwanie materiałów z różną wydajnością 
i jakością. 

Począwszy od zanieczyszczonej mieszaniny 
ropy, wody i gazu, w wyniku przemian, można 
dostać np. wysokiej jakości benzynę z zastoso-
waniem do silników samochodowych lub lot-
niczych. 

Według licznych opracowań, polskie zasoby 
“ropy łupkowej” sięgają 268 mln ton. Liczba ta 
przewyższa ponad 10 krotnie szacowaną ilość 
zasobów ropy naftowej z konwencjonalnych 
źródeł. Obecnie krajowa produkcja ropy nafto-
wej wynosi około 0,5 mln  tony w skali roku. 
Z ostatnich doniesień wiadomo, iż odkryto po-
kłady ropy towarzyszące miedzi – w okolicach 
Nowej Soli. Było to odkrycie zaskakujące, gdyż 
do tej pory za najbardziej perspektywiczny ob-
szar uznawano pas łupkowy idący przez Pomo-
rze, Mazowsze i Lubelszczyznę i to właśnie na 
tych obszarach zintensyfikowano poszukiwania 
ropy i gazu. Odkryte pokłady ropy, towarzyszące 
miedzi znajdują się na terenie Dolnego Śląska 
i zachodniej Polski. 

Tak więc surowiec jest, teraz należy po-
twierdzić i określić wielkość złóż za pomocą od-
powiednich badań i procedur. Kolejnym krokiem 
powinno być efektywne wydobycie.

Kalkulacja – co, ile i za ile
Dokonajmy dwóch rodzajów obliczeń. Po 

pierwsze: czy można określić, które proppanty 
są bardziej opłacane? Na rysunku 11 przed-
stawiono porównanie lekkich proppantów 
ceramicznych i proppantów na bazie spieka-
nych boksytów. Porównanie akurat tych grup 
proppantów daje ogólny pogląd na zależności 
występujące pomiędzy rodzajem proppantów, 
a kosztem ich zakupu i użytkowania. 

Zakładając średni koszt zakupu proppantów 
boksytowych 1000$ za tonę oraz około 600$ 
za tonę proppantów ceramicznych, biorąc pod 
uwagę ciężary obu materiałów, dochodzimy 
do wniosku, iż w jednym metrze sześciennym 
możemy zmieścić około 3,8 tony proppantów 
boksytowych oraz 2,6 tony proppantów cera-

micznych, co z punktu widzenia zastosowa-
nia i zapotrzebowania wychodzi korzystniej 
dla proppantów ceramicznych – potrzeba ich 
mniej, a więc mniejsze są także koszty użycia. 
Dla proppantów boksytowych wynoszą one 
około 3 800$ /m3 , a dla lekkich proppantów 
ceramicznych koszty użycia są 2,5 raza mniej-
sze i wynoszą około 1560$/m3. Ta prosta, ale 
jakże poglądowa analiza w sposób przystępny 
wyjaśnia przewagę proppantów ceramicznych 
nad pozostałymi rodzajami. Biorąc pod uwa-
gę, iż koszt proppantów otoczkowanych jest 
jeszcze wyższy niż proppantów boksytowych, 
można się spodziewać, że i w tym zestawieniu 
proppanty ceramiczne wypadną lepiej. Analiza 
ta jest istotna między innymi z punktu widzenia 
zakupów proppantów oraz ich transportu.

Rys. 10. Uproszczony schemat produkcji ropy i gazu [5]

Rys. 11. Uproszczony schemat produkcji ropy i gazu [źródło: opracowanie własne BALTIC CERAMICS]
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Druga kalkulacja, dotyczy przewagi ropy 
naftowej nad gazem i większej opłacalności 
jej wydobycia, niż  w przypadku jej gazowego 
towarzysza. Otóż, średnia cena gazu w USA 
wynosi obecnie 3,5$ / mmBtu, a baryłka ropy 
warta jest średnio 105$. W celu lepszego ze-
stawienia, przeliczono obie wartości na metry 
sześcienne i otrzymano kwoty, które zestawiono 
w tabeli 1. 

Biorąc pod uwagę powyższe, proste ob-
liczenia, doskonale widać, iż wydobycie ropy 
naftowej jest dużo bardziej opłacalne niż wydo-
bycie gazu ziemnego. Mimo wahań cen surow-
ców, wartość rynkowa ropy naftowej znacznie 
przewyższa i zapewne będzie znacznie prze-
wyższać wartość rynkową gazu ziemnego. 

Podsumowanie
Niektórzy twierdzą, iż ropa łupkowa to ko-

lejna – po gazie łupkowym – rewolucja energe-
tyczna i patrząc na sukces w USA, jest to scena-
riusz możliwy do zrealizowania. 

W przypadku Europy będzie to przedsię-
wzięcie, które potrzebować będzie czasu i po-
stępu technologicznego – czyli tego wszystkiego 
co USA mają już za sobą, dzięki postępowi jaki 
nastąpił w USA w sektorze gazu łupkowego. 

Dzięki temu w USA mogło nastąpić łatwiejsze 
przełożenie technik m. in. wierceń pionowych 
i poziomych oraz szczelinowania do zastosowa-
nia przy wydobyciu ropy łupkowej. 

Biorąc pod uwagę niniejsze opracowanie 
oraz poprzednie, można stwierdzić, iż proppan-
ty posiadają szeroki wachlarz zastosowań – od 
wydobycia gazu, ze złóż konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych, aż po wydobycie ropy 
naftowej. Doskonaląc technologię ich otrzymy-
wania możemy kontrolować parametry charak-
terystyczne materiałów oraz wpływać na końco-
we własności użytkowe. 

Literatura
1. IEA, Medium-Term Oil Market Report 2013, 

Market Trends and Projections to 2018, 2013

2. PWC, Shale oil: the next energy resolution, 
2013

3. EIA,Technically Recoverable Shale Oil and 
Shale Gas Resources: An Assessment of 
137 Shale Formations in 41 Countries Out-
side the United States, 2013

4. Oil & Gas Journal, Worldwide Report, De-
cember 3, 2012

5. Environmental management in oil and gas 
exploration and production, UNEP, 1997

Piotr Woźniak 
Prezes Zarządu BALTIC CERAMICS S.A.

Dariusz Janus
Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.

Wartość rynkowa 1 m3 [$]

Gazu ziemnego Ropy naftowej

0,12 656,3

Tabela 1. Porównanie wartości rynkowej gazu ziemnego i ropy naftowej [źródło: opracowanie 
własne BALTIC CERAMICS]
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Ławeczka Ignacego

Prekursor przemysłu naftowego 
Ignacy Łukasiewicz zawitał do Po-
znania i wygląda na to, że zadomowi 
się tu na stałe. Zasiadł na ławeczce, 
na skwerze swego imienia, tuż obok 
poznańskiej Gazowni.

ściowy, z potrzeby serca społecznik – Ignacy Łu-
kasiewicz, jako pierwszy na świecie, wykorzystał 
na skalę przemysłową ropę naftową. Otrzymaną 
z niej, metodą destylacji, naftę zastosował do ce-
lów oświetleniowych. Pierwsza skonstruowana 
przez Łukasiewicza lampa rozświetliła w 1853 r. 
wystawę apteki „Pod Złotą Gwiazdą” we Lwo-
wie, gdzie pracował. Za symboliczną datę oficjal-
nych narodzin przemysłu naftowego przyjmuje 
się 31 lipca tego samego roku, kiedy to po raz 
pierwszy zastosowano w praktyce oświetlenie 
naftowe podczas pilnej nocnej operacji w lwow-
skim szpitalu powszechnym. Swoje zdolności 
organizatorskie, dziś powiedzielibyśmy mena-
dżerskie, wykazał zakładając liczne kopalnie ropy 
naftowej, w tym pierwszą na świecie w Bóbrce 
koło Krosna. Zarobionym majątkiem dzielił się, 
finansując budowy dróg, mostów, szkół, czy 
szpitali, tworząc kasy zapomogowe i fundusze 
emerytalne. W 1877 r. zorganizował we Lwowie 
kongres naftowy, a następnie założył w Gor-
licach Krajowe Towarzystwo Naftowe. Zmarł 7 
stycznia 1882 r. Ignacy Łukasiewicz pochowany 
jest na cmentarzu w Zręcinie.

Wokół ławeczki Ignacego w Poznaniu zgro-
madziło się wiele osób – zarówno zaproszo-
nych gości, jak i pracowników Gazowni, czy też 
przypadkowych przechodniów. Wszyscy chcieli 

Odsłonięcie pomnika tego wielkiego Polaka 
odbyło się 23 września 2013 r. Inicjatorem i po-
mysłodawcą upamiętnienia w ten sposób jego 
postaci i zasług było Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego. Podczas uroczystości sylwetkę Ignacego 
Łukasiewicza nakreślił sekretarz generalny SITP-
NiG dr Stanisław Szafran, przypominając koleje 
życia: patrioty, menadżera i filantropa. 

Urodzony 8 marca 1822 r., z wykształcenia 
farmaceuta, z przekonań działacz niepodległo-

być świadkami odsłonięcia dzieła rąk i talentu 
poznańskiego rzeźbiarza Romana Kosmali. Jed-
nym z oficjalnych gości był ks. biskup Grzegorz 
Balcerek, który dokonał poświęcenia pomnika. 
Dyrektor poznańskiego Oddziału Polskiej Spółki 
Gazownictwa Zdzisław Kowalski podziękował 
firmom, które dzięki swej życzliwości i hojności 
przyczyniły się do zrealizowania przedsięwzię-
cia. Gospodarz spotkania prezes SITPNiG w Po-
znaniu Andrzej Mikołajczak podsumowując uro-
czystość stwierdził, że Ignacy Łukasiewicz, przy 
swoich dokonaniach i zasługach, z pewnością 
stałby się laureatem Nagrody Nobla – pokojo-
wej i w dziedzinie chemii, gdyby w jego czasach 
była już przyznawana. To prawda, ale przecież 
mieć własną ławeczkę to też zaszczyt. I chyba 
ona bardziej, niż jakiekolwiek inne honory, pa-
suje do Ignacego Łukasiewicza – skromnego 
Wielkiego Człowieka. Miniatura poznańskiej 
„ławeczki Ignacego” przekazana została do 
Muzeum w Bóbrce, aby zapoczątkować nową 
ekspozycję – kolekcję miniatur pomników po-
święconych twórcy przemysłu naftowego.

Ewa Chwiałkowska-Szwajorek
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Poznaniu

Fot. arch. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu

Fot. arch. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział w Poznaniu

Fot. arch. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu
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PGNiG dostarczy tani gaz 
ze źródeł lokalnych 
dla Elektrociepłowni Gorzów

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA oraz PGE Górnictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna SA zawarły 3 października 2013 
roku umowę na dostawę gazu zaazotowane-
go z lokalnych kopalni, na potrzeby nowego 
bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni 
Gorzów. Jej szacunkowa wartość wynosi ok. 
3 mld zł. 

Umowa zapewni dostawy gazu ziemnego 
na potrzeby planowanego do uruchomienia 
w 2015 r., kogeneracyjnego bloku parowo-ga-
zowego w Elektrociepłowni Gorzów o mocy 138 
MWe netto. Na potrzeby tej inwestycji PGNiG 
SA będzie dostarczało gaz ziemny ze złóż krajo-
wych, w tym z niedawno otwartej kopalni ropy 
naftowej i gazu ziemnego Lubiatów, w pobliżu 
której zlokalizowana jest Elektrociepłownia Go-
rzów.  „Rozwój krajowego upstreamu jest stra-
tegicznym celem PGNiG na przyszłość. Priorytet 
spółki to także rozszerzanie i pogłębianie współ-
pracy z polskimi firmami. Dzisiejsza umowa jest 
kolejnym krokiem w tym kierunku, a pozyskanie 
tak znacznego klienta, jakim jest Polska Grupa 
Energetyczna, dowodzi także, że pewność i bez-
pieczeństwo dostaw są ciągle w cenie – powie-
dział Jerzy Kurella, p.o. prezesa Zarządu PGNiG 
SA. Rozwiązanie polegające na wykorzystaniu 
jako części paliwa gazu zaazotowanego z lo-
kalnych kopalni, umożliwia uzyskanie lokalnego 
efektu synergii oraz znacznie niższych cen gazu 
w stosunku do gazu taryfowanego. Rozpoczyna 
się nowy etap w funkcjonowaniu naszego go-
rzowskiego oddziału, który przyniesie wymierne 
korzyści zarówno naszej spółce, jak również ca-
łemu regionowi i oczywiście naszym kontrahen-
tom” – powiedział Waldemar Szulc, wiceprezes 
Zarządu PGE GiEK SA. 

Umowa została podpisana na okres 20 lat, 
licząc od daty rozpoczęcia dostaw gazu ziemne-
go. Zgodnie z jej zapisami, dostawy gazu zosta-
ną uruchomione po oddaniu bloku do użytku. 
PGNiG SA sprzeda PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA 281 mln m3 gazu ziemne-
go rocznie.

Kolejny krok w kierunku 
liberalizacji rynku gazu ziemnego 
w Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA 7 października 2013 roku wprowa-
dza nową politykę cenową w stosunku do 
wszystkich oferowanych na Towarowej Gieł-
dzie Energii instrumentów dotyczących gazu 
ziemnego, zarówno terminowych, jak i na 
rynku dnia następnego.

Nowa polityka cenowa ma na celu zaofero-
wanie gazu ziemnego innym uczestnikom ryn-
ku, po cenach rynkowych na poziomie wystę-
pującym na innych, najbliższych do polskiego, 
zliberalizowanych rynkach w obrocie hurtowym, 
giełdowym i OTC.

Spółka stoi na stanowisku, że zapropono-
wany sposób ustalania cen ofertowych na TGE 
będzie stanowić dla innych uczestników rynku 
gazu ziemnego atrakcyjną alternatywę w sto-
sunku do cen taryfowych, a jednocześnie roz-
wiązanie to będzie dla nich bardziej opłacalne 
niż samodzielne nabywanie gazu ziemnego 
poza granicami Polski i jego transport do krajo-
wego systemu gazowego.

Zmiana polityki cenowej jest pierwszym 
krokiem w kierunku realizacji, nałożonego na 
spółkę w wyniku zmiany ustawy Prawo ener-
getyczne, obowiązku sprzedaży gazu ziemnego 
przez towarową giełdę energii w docelowej 
wielkości 55% gazu wprowadzanego do krajo-
wego systemu przesyłowego.

Zespół prasowy PGNiG SA

Ranking koncernów naftowych
Zestawienie największych koncernów naf-

towych w 2012 r. uszeregowanych według 
wielkości wydobycia ropy naftowej (tab. 1) 
pokazuje, że nadal na czele znajdują się Arabia 
Saudyjska i Iran, natomiast na dalszych miej-
scach jest sporo zmian. Irak, po odbudowie 
przemysłu naftowego, awansował z 6 miejsca 
w poprzednim roku na 3, z kolei różne zmiany 
organizacyjno-strukturalne w Meksyku i We-
nezueli spowodowały spadek produkcji ropy 
i przesunięcie w dół tabeli. Postępy w zago-
spodarowaniu nowych złóż w Brazylii przynio-
sły przesunięcie z miejsca 12 na 10, podobnie 
awansowała Angola. Powoli poprawiają swoją 
pozycję koncerny rosyjskie Łukoil i Surgutnieftie-
gaz, natomiast Rosnieft nieco straciła przesuwa-
jąc się z miejsca 8 na 9. Żadnych zmian nie ma 
na miejscach od 21 do 25, a listę zamyka tak jak 
poprzednio ConocoPhillips.

W kategorii zasobów ropy naftowej do-
tychczas największe zasoby udokumentowano 
w Arabii Saudyjskiej, natomiast Wenezuela zaj-
mowała drugie lub trzecie miejsce (w różnych 
latach). W tegorocznej tabeli nastąpiła zamiana 
miejsc – pierwsza jest Wenezuela z zasobami 
40,4 mld t ropy, a druga Arabia Saudyjska z za-
sobami 36,2 mld t ropy.

Rubryka „Aktywa” pokazuje, że na pierw-
szym miejscu z majątkiem 360,3 mld USD jest 
Shell, ale tuż za nim znajduje się Petrochina z ak-
tywami w wysokości 348,1 mld USD. Zmniejszy-
ły się zyski wielu koncernów – spadek wyniósł 
2,5% 2,5% dla Chevronu, 10% dla Statoilu, 
14,6% dla Shella, 15,7% dla Rosniefti, 20,5% 
dla Totalu, 32,1% dla ConocoPhillips i 54,8% 
dla BP (skutki katastrofy w Zatoce Meksykańskiej 
w 2010 r.). Zwiększone zyski odnotował tylko 
ExxonMobil +12,9% i ENI +2,5%.

Program BasinSPANS
Firma ION Geophysical Corp. uruchomiła 

w 2002 r. program regionalnych badań sej-
smicznych BasinSPANS. Zadaniem programu 
jest przygotowanie nowych stref poszukiwaw-
czych, w tym zbadanie ewolucji basenów, ich 
historii sedymentacyjnej i tektonicznej oraz oce-
nę potencjału poszukiwawczego. Badania roz-
poczęto w Zatoce Meksykańskiej rozszerzając 
je następnie na inne rejony świata, od Australii 
do Grenlandii. W sumie wykonano dotychczas 
360 tys. km profili sejsmicznych. Dzięki zastoso-
waniu długich offsetów do 9000 m i zapisu do 
18 s uzyskiwano znacznie większy zasięg głębo-
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kościowy niż w standardowych badaniach sej-
smicznych. Dużym osiągnięciem metodycznym 
jest realizacja programu NE GreenlandSPAN 
zlokalizowanego u wybrzeży Grenlandii i obej-
mującego 12000 km profili sejsmicznych 2D. Po 
raz pierwszy rejestracje wykonywano w akwe-
nach pokrytych krą, co wymagało utrzymywania 
właściwego zanurzenia kabli hydrofonowych 
pod taflami lodu. Pojawiła się też konieczność 
eliminacji nowego rodzaju zakłóceń-dodatko-
wych odbić od pokrywy lodowej. Uzyskano 
znacznie więcej informacji dotyczących budo-
wy geologicznej prowincji ryftowej wschodniej 
Grenlandii i prowincji wulkanicznej północno-
-wschodniej Grenlandii, wytypowano też liczne 
potencjalne obiekty poszukiwawcze w postaci 
pułapek stratygraficznych i tektonicznych. Do-
świadczenia z programu NE GreenlandSPAN 
będą wykorzystane w pracach w innych rejo-
nach arktycznych.

Polska również bierze udział w programie 
BasinSPANS – spółka zależna ION Geophysical, 
GX Technology ma wykonać 12000 km nowych 
profili sejsmicznych i przeprowadzić reprocessing 
starych profili. W projekcie zaangażowane są: 
Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Nauk 
Geologicznych PAN i Instytut Geofizyki PAN.

Ropa z łupków groźbą dla Arabii 
Saudyjskiej?

Analitycy OPEC w ostatnim raporcie prze-
widują, że popyt na ropę z kartelu spadnie 
w przyszłym roku do 4,02 mln t/d, o 81,6 tys. 
t/d mniej. Również Międzynarodowa Agencja 
Energetyczna uważa, że ten poziom zapo-
trzebowania na ropę nie zmieni się w 2015 r. 
Sytuacja zaniepokoiła księcia Al-Walid ibn Ta-
lala, który w liście otwartym skierowanym do 
ministra ds. ropy naftowej Alego al-Naimiego 
ostrzega, że rosnąca produkcja ropy i gazu 
z łupków w USA zmniejsza popyt na ropę 
dostarczaną przez OPEC, a przez to stanowi 
zagrożenie dla gospodarki Arabii Saudyjskiej 
uzależnionej od dochodów z ropy. „Królestwo 
stoi w obliczu groźby, że uzależnienie od ropy 
będzie zupełne, bo 92% budżetu zależy od 
ropy” pisze Al-Walid. Nie wykorzystuje się 
w pełni zdolności produkcyjnych, ponieważ 
odbiorcy ograniczają import ropy. Jednak mi-
nister Ali al-Naimi w wystąpieniu na majowym 

spotkaniu członków OPEC przedstawił od-
mienny pogląd, bagatelizując znaczenie ropy 
z łupków.

Seria odkryć w Egipcie
British Petroleum jest obecne w Egipcie już 

od 50 lat. Najnowszym sukcesem złożowym 
jest wiercenie Salamat w obrębie koncesji North 
Damietta w morskiej części delty Nilu. Pomiary 
geofizyki wiertniczej, próby z płuczki i ciśnienia 
złożowe potwierdziły obecność gazu ziemnego 
i kondensatu w 38-metrowym interwale pia-
skowców oligoceńskich. Szacunki zasobności 
złoża są na tyle zachęcające, że przewiduje się 
wiercenie otworów rozpoznawczych, ale hory-
zont produktywny zalega na głębokości 7000 m 
i jest to najgłębsze wiercenie w delcie Nilu. Otwór 
został wykonany z półzanurzalnej platformy „Ma-
ersk Discoverer” przy głębokości wody 649 m 
i znajduje się 75 km na północ od Damietty. 

Drugim ważnym operatorem zagranicz-
nym jest Apache Corp., który prowadzi prace 

Miejsce 
w 2012 r.

Miejsce 
w 2011 r.

Kraj Firma Wydobycie 
ropy 
w mln t

Wydobycie 
gazu 
w mld m3

Zasoby 
ropy 
w mln t

Zasoby gazu 
w mld m3

Aktywa 
w mln USD

Przychód 
w mln USD

Zysk netto 
w mln USD

1 1 Arabia Saudyjska SAOC 486,5 83,9 36095,8 8146,0 - - -
2 2 Iran NIOC 151,5 160,0 21022,9 33592,1 - - -
3 6 Irak INOC 143,0 8,9 19223,6 3156,0 - - -
4 4 Kuwejt KOC 136,7 8,9 13804,0 1782,9 - - -
5 3 Meksyk Pemex 129,1 66,1 1370,0 30,4 155585 126587 28766
6 7 Chiny PetroChina 124,6 72,4 1498,4 1912,5 348107,8 347954,4 20703,3
7 9 Abu Zabi ADNOC 124,1 - 12539,2 5660,0 - - -
8 5 Wenezuela PdVSA 123,6 25,3 40469,5 5521,3 - - -
9 8 Rosja Rosnieft 121,4 16,4 2492,6 991,4 115740 95571,9 10619,1

10 12 Brazylia Petrobras 105,5 0,1 1433,3 273,8 331645 144103 11034
11 10 Nigeria NNPC 103,8 23,8 5059,2 5150,8 - - -
12 11 W. Brytania BP 102,1 76,4 1389,0 1013,5 300193 375380 11816
13 15 Rosja Łukoil 92,1 18,6 1784,5 0,7 98961 139171 10925
14 16 Angola Sonangol 87,2 1,4 1292,0 365,8 - - -
15 14 USA Exxon/Mobil 85,0 84,7 1457,1 1265,9 333795 482295 47681
16 17 W. Brytania/Holandia Shell 73,9 73,3 596,2 1211,0 360325 467153 26840
17 13 USA Chevron 72,9 49,2 592,0 726,0 232982 241909 26336
18 20 Rosja Surgutnieftiegaz 61,4 12,3 - - 54810,5 25282,8 6670,9
19 19 Francja Total 60,6 60,7 773,3 873,8 226711 234218 13929
20 18 Algieria Sonatrach 57,8 77,1 1659,2 4501,2 - - -
21 21 Norwegia Statoil 48,0 49,5 324,9 481,9 141035,1 124352,5 11947,1
22 22 Oman Petroleum 

Development Oman
45,1 30,6 748,0 849,0 - - -

23 23 Włochy ENI 43,8 46,5 464,4 401,6 184130,6 165644,6 11156,9
24 24 Katar Qatar Petroleum 37,2 119,6 3451,7 25187,0 - - -
25 25 USA ConocoPhillips 36,9 43,6 452,9 462,9 117144 62004 8498

Tabela 1
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w Egipcie od 1994 r. i obecnie posiada kon-
cesje o powierzchni 39 tys. km2. Pustynia 
Zachodnia okazała się dla koncernu bardzo 
cennym rejonem poszukiwań, gdzie uzyskano 
wysoki wskaźnik trafności wierceń i odkryto 
liczne bogate złoża ropy i gazu. O skali sukcesu 
świadczy 7 pozytywnych wierceń wykonanych 
w ostatnim okresie.

W basenie Abu Gharadig w otworze Riviera 
SW-1X w próbach uzyskano przypływ 788,8 t/d 
ropy i 79,2 tys. m3/d gazu z pułapki stratygra-
ficznej w piaszczystej formacji Bahariya. Miąż-
szość horyzontu produktywnego wynosi 7,3 m. 
Obecnie jest prowadzone wydobycie z ustabili-
zowaną wydajnością 272 t/d ropy. 

W basenie Faghur odwiercono otwór Na-
rmer-1X i przewiercono interwał piaskowco-
wy o miąższości 25,9 m, z którego uzyskano 
przypływ 163,2 t/d ropy i 11,3 tys. m3/d gazu 
z utworów paleozoicznych. Obiekt jest perspek-
tywiczny, bo powierzchnia pułapki stratygra-
ficznej przekracza 4 km2, a podobne struktury 
zostały okonturowane w pobliżu. W tym samym 
basenie znajdują się kolejne obiecujące odkry-
cia. W wierceniach WKAL-T-1X i WKAL-N-3X 
w obrębie koncesji West Kalabsha uzyskano 
przypływ odpowiednio 394,4 t/d ropy i 79,2 
tys. m3/d gazu oraz 476 t/d ropy i 90,5 tys. m3/d 
gazu z poziomu złożowego o miąższości 9,7 m 
w piaskowcach formacji Safa. Nieco mniejsze 
wydajności, również z formacji Safa, uzyskano 
w otworach SIWA-R-1X – 258 t/d i Buchis-W-
-2X – 231,2 t/d ropy.

Inny pozytywny odwiert to Jade-N-2X 
w zachodniej części basenu Matruh, w któ-
rym po perforacji i opróbowaniu 22-metro-
wego interwału stwierdzono obecność serii 
złożowej o miąższości 10,6 m netto w pia-
skowcach kredowej formacji Alam El Buieb. 
Uzyskano z niej przypływ 19,8 t/d kondensatu 
i 316 tys. m3/d gazu.

W basenie Shushan w piaskowcach for-
macji Safa występuje kilka horyzontów pro-
duktywnych o łącznej miąższości netto 34,7 m. 
W otworze Falak-NW-1X otrzymano z tego 
interwału przypływ 163,2 t/d ropy i 172,6 tys. 
m3/d gazu.

Nowe możliwości w sejsmice 
morskiej

Nowe statki sejsmiczne są jednostkami 
o wszechstronnym zastosowaniu, dostosowane 
do różnorodnych warunków morskich. Przykła-
dem może być „Ramform Titan” należący do 
PGS. Statek o długości 104,2 m, szerokości 70 

m i zanurzeniu 6,4 m jest napędzany silnikami 
spalinowo-elektrycznymi o mocy 24000 KM 
umożliwiającymi prędkość podróżną 16 węzłów 
(30 km/h). Jednostka może holować 24 kable 
hydrofonowe (streamery) o długości 12000 m 
pokrywające 12,2 km2 powierzchni rejestracji 
sejsmicznych. Jest to rekordowy parametr za-
pewniający wysoką wydajność badań. 

Największą flotą sejsmiczną dysponuje 
francuska CGG – 25 jednostek. Ogółem 21 firm 
wykonujących morskie badania sejsmiczne po-
siada obecnie 142 statki (stan z marca br.), o 8 
mniej niż w roku 2012. Bardzo zróżnicowany 
jest wiek statków, niektóre wchodziły do służby 
jeszcze w latach 70., ale w ostatniej dekadzie 
podlegały przebudowie i unowocześnieniu wy-
posażenia. W większości statki są przystosowa-
ne do pomiarów głębokowodnych, najbardziej 
uniwersalne mogą pracować w płytkowodnej 
strefie przejściowej morze-ląd, jak również wy-
konywać rejestracje denne (OBC-Ocean Bottom 
Cable). Coraz częściej na statkach są instalowa-
ne wydajne komputery umożliwiające przetwa-
rzanie danych sejsmicznych w pełnym zakresie. 
Z kolei transmisja satelitarna pozwala na przy-
spieszenie przekazywania wyników do zlecenio-
dawcy badań sejsmicznych. 

Ochrona instalacji naftowych 
i gazowniczych w Rosji

Do tej pory Gazprom i Transnieft do ochrony 
obiektów naftowych i gazowniczych zatrudniały 
zewnętrzne firmy ochroniarskie o ograniczo-
nych uprawnieniach. Teraz Duma Państwowa 
uchwaliła w czerwcu br. ustawę zezwalającą 
Gazpromowi i Transniefti na utworzenie uzbro-
jonych formacji chroniących instalacje przed ata-
kami terrorystycznymi. Funkcjonariusze tej nowej 
służby będą mieli takie same uprawnienia jak 
państwowe służby porządkowe, w tym prawo 
do użycia broni ostrej i sprzętu do zwalczania 
demonstrantów. Aczkolwiek nowa armia będzie 
przeznaczona tylko do ochrony infrastruktury, to 
jednak biorąc pod uwagę ilość i rozmieszczenie 
rurociągów i innych instalacji oznacza to moż-
liwość kontroli i działania praktycznie wszędzie. 
Ustawa nie ogranicza liczebności służby ochrony.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas&Oil Connections, Hart’s 

E&P, Interfax, ION Geophysical, Lotos, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 

World Oil.

Wśród najlepszych rafinerii
Rafineria Grupy LOTOS została uznana za 

najbardziej efektywną energetycznie rafinerię 
w Europie Środkowej i Południowej w 2012 
roku. Znalazła się też wśród najefektywniejszych 
rafinerii na świecie – wynika z rankingu firmy 
Solomon Associates.

Ranking Solomon  Associates to najważniejszy, 
światowy benchmarking rafinerii, w którym porów-
nuje się setki rafinerii na całym świecie, prestiżo-
wo traktowany zarówno przez sektor rafineryjny, 
jak i środowisko z nim związane. Eksperci firmy 
Solomon odwiedzili 25 września Grupę LOTOS. 
Wyniki rafinerii paliwowej przedstawił sam prezes 
i dyrektor generalny Solomon  Associates Dale A. 
Emanuel. 

– Jesteście jedną z najlepiej pracujących rafi-
nerii, w jakich prezentowałem wyniki – powiedział 
Dale Emanuel. – Biorąc pod uwagę uwarunkowa-
nia od was niezależne, m.in. lokalizację, wielkość 
i konfigurację rafinerii, ceny i dostępność surowców 
oraz rynek, to pracujecie niemal idealnie i niewiele 
można już poprawić. 

Przedstawione wyniki dotyczyły lat 2011-
2012, czyli okresu, gdy pracowały już wszystkie 
instalacje Programu 10+. Eksperci Solomona ba-
dają oddzielnie rafinerie paliwowe i olejowe. Obie 
składają się na rafinerię LOTOSU. Jednak zgodnie 
z długoterminową strategią rozwoju spółki zdecy-
dowana większość instalacji, również tych najno-
wocześniejszych, zbudowanych w ramach Progra-
mu 10+, tworzy rafinerię paliwową.

Przez ekspertów Solomona badane są wszelkie 
aspekty działalności rafineryjnej, ujęte w kilkadzie-
siąt kategorii. W każdej kategorii badana rafineria 
porównywana jest z różnymi grupami odniesienia 
– rafineriami z tego samego regionu lub rafineriami 
o podobnej wielkości i konfiguracji.

– Mam ogromną satysfakcję, że tak wysoko 
ocenili nas niezależni konsultanci, zwłaszcza, że jest 
to kolejne, już piąte studium w którym uczestniczy-
my – podsumował wyniki Marek Sokołowski, wi-
ceprezes Grupy LOTOS S.A., dyrektor ds. produkcji 
i rozwoju. – W kilku obszarach osiągnęliśmy wyraź-
nie lepsze wyniki niż przed dwoma laty i wierzę, że 
za dwa lata również będziemy lepsi.

Wiceprezes Sokołowski podkreślił, że wyniki 
szeregu kategorii, w których nas oceniano, świad-
czą o dobrej pozycji konkurencyjnej rafinerii i należy 
te przewagi umiejętnie wykorzystywać na rynku. 

– Wyniki studium przekazują także wiedzę 
o niezbędnych kierunkach inwestycyjnych – za-
uważył wiceprezes Grupy LOTOS. – Pan Dale A. 
Emanuel potwierdził trafność naszej decyzji szyb-
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kiego rozwijania projektu koksowania produktów 
pozostałościowych.

Rafineria LOTOSU najlepszy wynik uzyskała w  
efektywności energetycznej. W tej kategorii znala-
zła się na pierwszym miejscu w Europie Środkowej 
i Południowej i na początku pierwszego kwartylu 
(ćwiartki) rafinerii w rankingu światowym. Tak 
wysokie miejsca świadczą najlepiej o skutecznej 
realizacji celów strategicznych w odpowiedzialnym 
zarządzaniu energią. Bo koszty energii to ponad 
połowa wszystkich kosztów operacyjnych rafinerii 
(poza kosztami surowców). Solomon badał lata 
2011-2012, a od tego czasu rafineria LOTOSU 
uczyniła dalszy krok w poprawie efektywności ener-
getycznej instalując trzy nowe, wydajne piece tech-
nologiczne, zmieniając opalanie elektrociepłowni 
na gazowe i wykorzystując do opalania rafinerii 
gazy zrzutowe spalane wcześniej w pochodniach. 
Te wszystkie inwestycje poza wymiernymi oszczęd-
nościami, wpłynęły także na znaczące zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery, przybliżając 
gdańską rafinerię do modelu „zielonej rafinerii”. 

– Na uwagę zasługuje także bardzo dobra 
lokata pod względem kosztów utrzymania ruchu 
i remontów – dodał wiceprezes Sokołowski. – To 
rezultat właściwej realizacji naszych celów strate-
gicznych w zakresie utrzymania sprawności ma-
jątku przez nasze służby oraz naszą spółkę LOTOS 
Serwis.

LOTOS wśród Najlepszych 
Pracodawców w Polsce

Grupa LOTOS została wyróżniona tytułem 
„Najlepszy Pracodawca roku 2013” w kategorii 
dużych przedsiębiorstw. To prestiżowe wyróż-
nienie przyznawane jest w Polsce przez firmę 
AON Hewitt od 8 lat, a na świecie od ponad 20.

Badanie „Najlepsi Pracodawcy” prowadzone 
jest w oparciu o złożoną metodologię, na którą 
składają się kwestionariusze oceniające zadowo-
lenie i zaangażowanie pracowników oraz praktyki 
HR stosowane w danej organizacji. Dodatkowo 
uwzględnia się opinie przedstawicieli najwyższej 
kadry zarządzającej nt. funkcji personalnej oraz naj-
ważniejszych wyzwań rynkowych i menedżerskich. 
W Grupie LOTOS badanie przeprowadzono w po-
łowie 2013 roku.

– Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu „Naj-
lepszy Pracodawca roku 2013”, który potwierdza 
stosowaną w Grupie LOTOS filozofię, według której 
pracownik przyczynia się do sukcesu firmy – po-
wiedział Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Gru-
py LOTOS S.A. – To oczywiste, że w nowoczesnej 
organizacji biznesowej, takiej jak Grupa LOTOS, 
pracownicy są najważniejsi. Bez ich zaangażo-

wania, inwencji i poczucia odpowiedzialności za 
rozwój firmy, nie osiągnęlibyśmy pozycji lidera i nie 
moglibyśmy z sukcesem zrealizować strategicznych 
projektów. Cieszę się, że to profesjonalne badanie 
potwierdziło, że potrafimy z  powodzeniem łączyć 
troskę o wyniki naszej firmy z dbałością o dobro 
naszych pracowników.

Wcześniejsze badania pokazały, że „Najlepsi 
Pracodawcy” osiągają lepsze wyniki ekonomiczne 
niż pozostałe, porównywalne organizacje. Wyniki 
te mierzone są licznymi wskaźnikami analizy eko-
nomicznej. Badanie zaangażowania to ocena pro-
cesu świadomego budowania organizacji, opartej 
na nowoczesnych praktykach zarządzania i osiąga-
jącej przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu 
potencjału zaangażowania pracowników.

– Naszym głównym celem było przepro-
wadzenie badania zaangażowania i satysfakcji 
pracowników, poznanie ich opinii i określenie ob-
szarów do doskonalenia. Udział w konkursie był 
elementem dodatkowym, porównaniem się do 
innych pracodawców. To wyróżnienie jest dla nas 
szczególnie ważne, ponieważ zostaliśmy ocenieni 
bezpośrednio przez naszych pracowników – mówi 
Joanna Tyszka, dyrektor Biura Zarządzania Zaso-
bami Ludzkimi w Grupie LOTOS S.A. – Wyniki 
badania potwierdzają, że ponad 70% naszych pra-
cowników jest zaangażowana i osiąga satysfakcję 
z pracy, realizuje się w powierzanych zadaniach 
i z chęcią identyfikuje się z naszą firmą. Ocena ta 
daje nam nową energię do dalszego doskonalenia 
się, zwłaszcza w obszarach, w których pracownicy 
dostrzegają pewne potrzeby i sugerują nowe roz-
wiązania.

Badanie „Najlepsi Pracodawcy” prowadzone 
jest w Europie, Azji, Australii i Nowej Zelandii, Ka-
nadzie oraz Ameryce Łacińskiej. Wyniki publikowa-
ne są w najważniejszych tytułach prasowych. Wy-
niki ponad 30 badań prowadzonych od początku 
lat 90. XX wieku, wykazały istotny związek między 
wzrostem efektywności zarządzania pracownikami 
a poprawą wyników ekonomicznych firmy.

Grupa LOTOS S.A., jako członek United Na-
tions Global Compact – organizacji powołanej do 
propagowania standardów społecznej odpowie-
dzialności w firmach na całym świecie, przestrze-
ga zasad odnoszących się do każdej strefy życia 
społecznego, w tym przeciwdziała dyskryminacji 
w sferze zatrudnienia.

W 2012 roku Grupa LOTOS znalazła się w gro-
nie najlepszych pracodawców zajmując III miejsce 
w kategorii „Energetyka, paliwa, gaz” w badaniu 
„Najbardziej pożądani pracodawcy 2012 w opinii 
specjalistów i menedżerów” przeprowadzonym 
przez Antal International i Business Center Club.

W 2011 roku Grupa LOTOS została wyróżnio-
na przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i otrzy-
mała Bursztynową Statuetkę za działalność na rzecz 
rozwoju zasobów ludzkich. 

GAZ-SYSTEM S.A. Najlepszym 
Pracodawcą 2013

GAZ-SYSTEM S.A. zajął I miejsce w ba-
daniu Najlepsi Pracodawcy 2013 w kategorii 
bardzo dużych firm zatrudniających powyżej 
1000 pracowników w Polsce. W badaniu 
przeprowadzonym między czerwcem a lip-
cem 2013 roku wzięło udział łącznie 95 firm 
reprezentujących ok. 50 000 respondentów.

Spółka uczestniczyła w badaniach przepro-
wadzanych przez firmę Aon Hewitt już po raz 
szósty. W tegorocznej ankiecie swoja opinią 
podzieliło się ponad 1000 pracowników GAZ-
-SYSTEM S.A., co stanowi prawie 50 % osób 
zatrudnionych w spółce.

Wskaźnik zaangażowania pracowników 
GAZ-SYSTEM S.A. uplasował się na najwyższym 
dotąd poziomie 87% i wzrósł o 2 punkty w po-
równaniu z rokiem ubiegłym. Uzyskany wynik 
jest wyższy aż o 39 punktów procentowych od 
średniej w Polsce (48%).

Wyniki badania po raz kolejny plasują spółkę 
GAZ-SYSTEM S.A. w gronie czołowych  praco-
dawców nie tylko w Polsce, lecz również w re-
jonie Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział 
Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.  
Co roku podkreślam, jak wielkim wyzwaniem 
dla osób zarządzających spółką jest utrzymanie 
tak wysokiego wyniku w przyszłości. I co roku 
okazuje się, że poziom satysfakcji pracowników 
rośnie o kolejne punkty procentowe. Jest to dla 
mnie rzeczywisty powód do dumy pracować z ta-
kim zespołem pracowników i realizować ambitne 
projekty ważne dla całej gospodarki.

W 2011 i 2012 roku GAZ-SYSTEM S.A. 
zdobywał także pierwsze nagrody w badaniu 
Najlepsi Pracodawcy w regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej. Wyniki tegorocznej edycji ba-
dania dla tej części kontynentu firma Aon Hewitt 
ogłosi pod koniec roku.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.

W 2010 roku firma otrzymała prestiżowy tytuł 
„Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi” oraz Złotą 
Statuetkę za wybitne osiągnięcia we wszystkich ob-
szarach zarządzania zasobami ludzkimi. Jako laure-
at XVIII edycji konkursu „Pracodawca – organizator 
pracy bezpiecznej” Grupa LOTOS została wpisana 
na tzw. „Złotą Listę Pracodawców”.

Biuro Komunikacji 
Grupa LOTOS 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.

Kalendarium

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

2.10. 2013 r. w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbyła 
się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014.
3.10. 2013 r. w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica odbyła się uroczysta 
inauguracja roku akademickiego 2013/2014.
4.10. 2013 r. w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Sta-
nisława Staszica odbyła się uroczysta inauguracja 95 roku akademickiego 
2013/2014.
5.10. 2013 r. w Tarnowie miał miejsce uroczysty jubileusz 25-lecia 
Oddziału SITPNiG w Tarnowie.
10.10. 2013 r. w Sękowej k/Gorlic miało miejsce odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej na wyremontowanym Mauzoleum Władysława Długosza. 
Uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie „Pro Memoria”.
9-11.10. 2013 r. w Hotelu „Behapowiec” w Grodzisku Wielkopol-
skim odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowoczesność 
w służbie górnictwa otworowego”. Konferencja została zorganizowana 
przez Zarząd Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze przy patronacie PGNiG 
S.A Oddziału w Zielonej Górze.
21-22.10. 2013 r. w Warszawie, w Centrum Szkoleniowo-Kon-
ferencyjnym „Samopomoc Chłopska” miało miejsce spotkanie sekretarzy 
generalnych stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Tematyką spotkania była 
min. nowelizacja „Ustawy o  stowarzyszeniach” oraz kwestie związane 
z nadchodzącą nowelizacją Statutu NOT.
22-25.10 2013 r. w Iwoniczu Zdroju odbyła się Konferencja Na-
ukowo-Techniczna „Nowoczesne środki smarowe w eksploatacji”. Konfe-
rencja została zorganizowana przez Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
działający przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

70 urodziny Tadeusz Wojnar z Oddziału w Krośnie
w dniu 8.10 2013 r.

70 urodziny Stanisław Balawejder z Oddziału w Sanoku
w dniu 9.10 2013 r.

70 urodziny Stanisław Sapalski z Oddziału w Łodzi
w dniu 14.10 2013 r.

70 urodziny Cecylia Ziobro z Oddziału w Sanoku
w dniu 28.10 2013 r.

70 urodziny Stanisław Lewandowski z Oddziału w Wrocławiu
w dniu 30.10 2013 r.

70 urodziny Tomasz Terlecki z Oddziału w Tarnowie
w dniu 30.10 2013 r.

75 urodziny Halina Sawicka z Oddziału w Sanoku 
w dniu 13.10 2013 r.

75 urodziny Janina Hawranek z Oddziału w Sanoku
w dniu 15.10 2013 r.

75 urodziny Elżbieta Kosiarska z Oddziału w Warszawie I
w dniu 29.10 2013 r.

75 urodziny Andrzej Macheła – Olszacki z Oddziału w Warszawie II
w dniu 29.10 2013 r.

80 urodziny Teresa Miączyńska z Oddziału w Warszawie I
w dniu 20.10 2013 r.

80 urodziny Wiesława Skałba z Oddziału w Krośnie
w dniu 23.10 2013 r.

2 października 2013 r. odbyła się w auli 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie inauguracja roku akademickiego 
2013/2014 na Wydziale Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska AGH. 

W przemówieniu inauguracyjnym dziekan 
prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński przedstawił 
kierunki kształcenia i zadania Wydziału w no-
wym roku akademickim.

W ramach studiów stacjonarnych Wydział 

JM rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, dziekan WGGiOŚ prof. 
Adam Piestrzyński oraz dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów 
AGH podczas pieśni Gaude Mater. Fot. S. Szafran
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Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
w roku akademickim 2013/2014 prowadzi 7 
kierunków studiów z 26 specjalnościami:

• Górnictwo i Geologia (12 specjalności),
• Ochrona Środowiska (5 specjalności),
• Informatyka Stosowana (3 specjalności),
• Inżynieria Środowiska (4 specjalności),
• Geofizyka (2 specjalność),
• Turystyka i Rekreacja,
• Ekologiczne Źródła Energii.
Na uroczystość przybyli licznie przedstawi-

ciele instytucji naukowych, naukowo-dydaktycz-
nych oraz firm przemysłowych współpracujących 
z Wydziałem. Życzenia dla władz Wydziału, pra-
cowników i studentów przekazał JM rektor AGH 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka.

Podczas uroczystości odbyła się immatryku-
lacja studentów I roku. W bieżącym roku aka-
demickim na I rok studiów zostało przyjęte 847 

Dziekan WGGiOŚ prof. Adam Piestrzyński wita uczestników 
uroczystości i przedstawia zadania Wydziału w nowym roku 
akademickim. Fot. S. Szafran

JM Rektor AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka składa 
życzenia pracownikom Wydziału i studentom I roku studiów. 
Fot. S. Szafran

Prodziekan WGGiOŚ dr hab. Ewa Kmiecik odbiera ślubowanie 
studentów I roku studiów. Fot. S. Szafran

studentów. Nowi adepci do stanu studenckiego 
złożyli stosowne ślubowanie i otrzymali indeksy. 
Wykład inauguracyjny n.t.: „Bezpieczeństwo su-
rowcowe w globalnej gospodarce” wygłosił dr 
hab. inż. Herbert Wirth – prezes Zarządu KGHM 

Polska Miedź SA. Tradycyjna pieśń studencka 
„Gaudeamus” zakończyła uroczystość.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy uroczystości podczas ślubowania. Fot. S. Szafran

Wręczanie indeksów studentom I roku. Fot S. Szafran
Wykład inauguracyjny wygłasza dr hab. inż. Herbert Wirth – 
prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Fot. S. Szafran



31
10(186)/2013

październik

24 września 2013 r. odbyło się w sali konfe-
rencyjnej PKN ORLEN SA w Warszawie V posie-
dzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Posiedzeniu 
przewodniczył kol. prof. dr hab. inż. Stanisław 
Rychlicki – I wiceprezes SITPNiG. 
Głównymi tematami posiedzenia było: 

1. Przyjęcie protokołu z IV zebrania Zarzą-
du Głównego SITPNiG w dniu 20 marca 
2013 r.;

2. Informacja sekretarza generalnego  
SITPNiG o:
• realizacji uchwał i postanowień IV po-

siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z dnia 20 marca 2013 r.;

• działalności SITPNiG od 20 marca 
2013 r.;

3. Zatwierdzenie założeń do opracowania 
budżetu SITPNiG na rok 2014, w zakre-
sie podziału przychodów;

4. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizo-
wania IX Polskiego Kongresu Naftowców  
i Gazowników w 2014 roku;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizo-
wania X Sympozjum SITPNiG w Sękowej 
k/Gorlic;

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania 
dyrektora Ośrodka Szkolenia i Rzeczo-
znawstwa SITPNiG;

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania 
dyrektora Ośrodka Szkolenia i Rzeczo-
znawstwa SITPNiG;

8. Nadanie Odznak Honorowych SITPNiG;
9. Zaopiniowanie wniosków na odznaki 

honorowe FSNT NOT i odznaczenia pań-
stwowe;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa członkom Prezydium 
Zarządu Głównego SITPNiG na wyło-
nienie wykonawcy i podpisanie umowy 
dotyczącej opracowania projektu no-

welizacji „Prawa geologicznego i górni-
czego” oraz założeń do ustawy „Prawo 
węglowodorowe”. 

Zarząd Główny SITPNiG przyjął do akceptu-
jącej wiadomości przedstawioną przez Stanisła-
wa Szafrana – sekretarza generalnego SITPNiG 
informację na temat realizacji uchwał podjętych 
na poprzednim posiedzeniu Zarządu Głównego 
oraz na temat działalności Stowarzyszenia od 
20 marca br.

Zarząd Główny przyjął zaproponowane 
przez sekretarza generalnego SITPNiG i za-
opiniowane przez Główna Komisję Finanso-
wo-Budżetową założenia do opracowania 
planu finansowego na rok budżetowy 2014, 
a w szczególności ustalił podstawowe parame-
try mające wpływ na wielkość wpływów oraz 
podział wpływów na budżet centralny i budżety 
oddziałów SITPNiG, a także wydzielonych kont 
(m.in. Kasa Pomocy Koleżeńskiej).

Zarząd Główny biorąc pod uwagę przy-
padający w przyszłym roku Jubileusz 160-le-
cia europejskiego górnictwa naftowego oraz 
problemy współczesnego polskiego górnictwa 
naftowego uznał za celowe zorganizowanie 
w 2014 r. w Bóbrce IX Polskiego Kongresu Naf-
towców i Gazowników.

Równocześnie na podstawie wniosków wy-
pływających z obrad Sympozjum SITPNiG  zor-
ganizowanego w 2013 r. w Czerwionce-Leszczy-
nach postanowił zorganizować w roku 2014 X 
edycję Sympozjum SITPNiG w Sękowej k/Gorlic.

Zarząd Główny na wniosek sekretarza ge-
neralnego SITPNiG odwołał ze stanowiska dy-
rektora Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
dra inż. Jacka Traple, a równocześnie powołał 
na to stanowisko mgra Michała Miłka. 

Zarząd Główny SITPNiG na wniosek Głów-
nej Komisji ds./ Odznaczeń i Tytułów Hono-
rowych nadał wyróżniającym się członkom  

Stowarzyszenia odznaki honorowe SITPNiG oraz 
pozytywnie zaopiniował wnioski o nadanie ho-
norowych odznak FSNT NOT i odznaczeń resor-
towych. 

Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG 
została nadana: Edwardowi Wytrwałowi, Ry-
szardowi Rybie, Alicji Kaczmarczyk, Alicji Białas. 
Złotą Odznakę Honorową SITPNiG zostali wyróż-
nieni: z Oddziału SITPNiG w Poznaniu: Bogdan 
Baculewski, Marek Cynarski; z Oddziału  SITPNiG 
w Sanoku: Piotr Bruździński, Edaward Hawryś, 
Ryszard Makara, Jerzy Makara, Krzysztof Miśko. 
Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG zostali uho-
norowani: z Oddziału SITPNiG w  Gorlicach: Hen-
ryk Wietecha, z Oddziału  SITPNiG w Krakowie: 
Małgorzata Garecka, Wojciech Granoszewski, 
Robert Patorski; z Oddziału SITPNiG w Pile: Zdzi-
sław Kałczyński; z Oddziału SITPNiG w Poznaniu: 
Adam Gorynia, Sylwia Maria Kądziela, Hubert Ką-
dziela, Władysław Łaśko, Tomasz Ogiba, Katarzy-
na Smoczyńska; z Oddziału SITPNiG w Sanoku: 
Jacek Czacki, Mariusz Faliszek, Marcin Malarski, 
Sylwester Kaczor, Janusz Kuźmiński, Marek Ra-
tuszny, Wiesław Świetlicki, Grzegorz Świdrak, 
Józef Świszcz, Bogusław Szal, Robert Trzeciak; 
z Oddziału SITPNiG w Tarnowie: Wacław Zimny, 
Krystyna Król, Robert Banaś i Anna Szponder.

Ponadto Zarząd Główny na wnioski Zarzą-
dów Oddziałów SITPNiG, zaopiniowane przez 
Główną Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Hono-
rowych postanowił wystąpić do Zarządu Głów-
nego FSNT NOT o nadanie Odznak Honorowych 
FSNT NOT: diamentowej – dla 1 osoby, złotej 
dla 1 osoby i srebrnej – dla 5 osób. 

Równocześnie na wniosek Zarządu Oddzia-
łu SITPNiG w Tarnowie Zarząd Główny postano-
wił wystąpić do ministra Gospodarki o nadanie 
Odznaczenia „Zasłużony dla Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego” dla 1 osoby.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

V posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

18 – 20 września 2013 r. odbyła się Ośrod-
ku Dydaktycznym SGGW w Rogowie VII edycja 
Konferencji Naukowo-Technicznej nt: „Technika 
opomiarowania gazu dziś i jutro”. Organizatorem 
konferencji był Oddział SITPNiG w Łodzi. Honoro-
wy patronat nad konferencją przyjęli:  Janina Ma-
ria Popowska – prezes Głównego Urzędu Miar, 
Jan Chadam – prezes Zarządu OGP GAZ-SYSTEM 
SA i Mirosław Dobtut – prezes Zarządu Systemu 
Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a., – 
prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Podczas konferencji zaprezentowano 17 
referatów:

• Andrzej Schoeneich (IGG) – „Działania 
IGG w obszarze pomiarów paliw gazo-
wych”;

• Kazimierz Nowak (PSG sp. z o.o. Oddział 
w Warszawie) – „Rozwój techniczno-
-technologiczny w dystrybucji gazu ziem-
nego”;

• Grzegorz Rosłonek (PGNiG SA Oddział 
CLPB) – „Rozliczanie ładunków LNG 

i kompatybilność systemów pomia-
rowych podstawowego i wtórnego 
podczas rozliczeń LNG w terminalach 
morskich”;

• Janusz Daniuk (PSG sp. z o.o. Oddział 
w Warszawie) – „Pomiary ilości regazy-
fikowanego gazu na przykładzie stacji 
regazyfikacji LNG w Piszu i Ostrołęce”;

• Witold Warowny (Politechnika Warszaw-
ska) – „Termodynamika w gazownictwie 
ziemnym”;

VII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej TOP-Gaz
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• Artur Zaporowski (OGP GAZ-SYSTEM SA) 
– „Telemetria – dokąd zmierza? …jak 
było, jak jest jak może być…”;

• Piotr Romaniuk, Wojciech Woźniakowski 
(APP - System, PSG sp. z o.o. Oddział 
w Warszawie) – „Część obiektowa z za-
kresu AKPiA stosowanych rozwiązań 
i urządzeń na stacjach gazowych”;

• Adam Jarek (PSG sp. z o.o. Oddział 
w Tarnowie) – „Platforma pomiarowa”;

• Krzysztof Plackowski (GUM) – „Zakres 
stosowania dyrektywy MID w odniesie-
niu do gazomierzy”;

• Jacek Jaworski, Paweł Kułaga (INiG) – 
„Praktyczne aspekty stosowania Dyrekty-
wy MID”;

• Krzysztof Poręcki (COMMON SA) – „Dy-
rektywa MID. Praktyka funkcjonowania 
w świetle prawa polskiego”;

• Łukasz Radwański, Grzegorz Rosłonek 
(PGNiG SA Oddział CLPB) – „Ocena zgod-

ności i prawna kontrola metrologiczna 
gazomierzy i przeliczników do gazomie-
rzy – stan obecny i po okresie przejścio-
wym”;

• Eliza Dyakowska, Tomasz Jakubiak  (OGP 
GAZ-SYSTEM SA) – „Laboratorium wzor-
cowania gazomierzy przy ciśnieniu robo-
czym”;

• Sonal Gilani (Emerson ProcessMena-
gement) – „Coriolis mass flow meters  
enhancing natural gas measurement”;

• Dorota Klęk (SGT EuRoPol GAZ SA.) – 
„Stacja pomiarowa Kondratki – część 
większego systemu”;

• Bartłomiej Szczepaniak (OGP GAZ-SYS-
TEM SA) – „Pomiary trans graniczne – 
teraźniejszość i przyszłość”;

• Juliusz Makowski (COMMON SA) – „Pro-
blemy pomiaru ciśnienia i temperatury 
gazu w warunkach dużych prędkości”;

• Piotr Łuczak (Integrotech sp. z o.o.) – 

Bogusława Gutowska – prezes Oddziału SITPNiG w Łodzi 
otwiera obrady konferencji. Fot. S. Szafran

Uczestnicy konferencji na sali obrad. Fot. S. Szafran

„Gazomierze ultradźwiękowe – optyma-
lizacja doboru wymagań technicznych”;

• Koos van Halden (SICK AG) – „Wokół ISO 
- 17089”;

• Daniel Wysokiński, Mateusz Turkowski 
(OGP GAZ-SYSTEM SA, Politechnika War-
szawska) – „Doświadczenia w eksplo-
atacji gazomierzy ultradźwiękowych”.

W konferencji wzięło udział ponad 160 po-
miarowców zainteresowanych metrologią prze-
pływu gazu ziemnego. Poruszane zagadnienia 
podczas sesji referatowych wywoływały żywą 
dyskusję uczestników obrad, co pozwala sądzić, 
że konferencja była ważną platformą wymiany 
doświadczeń w zakresie tytułowej problema-
tyki, a przedyskutowane zagadnienia pozwolą 
na rozwiązanie wielu problemów rodzących się 
w działalności przemysłowej.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

I Kongres Towarzystw Naukowych
W dniach 17-18 września 2013 r. odbył się 

w Kampusie SGGW w Warszawie I Kongres To-
warzystw Naukowych. Honorowy patronat nad 
kongresem przyjął prezydent RP – Bronisław 
Komorowski.

Kongres odbył się pod hasłem: „Towarzy-
stwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, 
nauka, trwanie”.
Organizatorami kongresu były: 

• Rada Towarzystw Naukowych przy Pol-
skiej Akademii Nauk,

• Polska Akademia Umiejętności,
• Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 

• Towarzystwo Naukowe Płockie.
Celem I Kongresu TN było ukazanie i oce-

nienie dotychczasowego wkładu społecznego 
ruchu naukowego w rozwój i upowszechnianie 
nauki w Polsce oraz w rozwój kraju, regionów 
i lokalnych społeczności, ocena stanu i warun-
ków działania społecznego ruchu naukowego 
w Polsce oraz dyskusja nad obecnym miejscem 
i rolą społecznego ruchu naukowego w syste-
mie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki, 
a zwłaszcza jej upowszechniania w Polsce.

Kongres odbywał obrady w czterech se-
sjach plenarnych oraz dwóch sesjach proble-
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mowych, w których zaprezentowano łącznie 70 
referatów. Tematami sesji plenarnych były:

I Sesja plenarna – Miejsce i rola towarzystw 
naukowych w systemie nauki w Polsce;
II Sesja plenarna – Towarzystwa Naukowe 
w upowszechnianiu nauki;
III Sesja plenarna – Społeczny ruch nauko-
wy w rozwoju gospodarczym;
IV Sesja plenarna – Wspomaganie finan-
sowe społecznego ruchu naukowego.

Tematami sesji problemowych były:
I Sesja problemowa – Miejsce i rola to-
warzystw naukowych w systemie nauki 
w Polsce;
II Sesja problemowa – Towarzystwa na-
ukowe w upowszechnianiu nauki.

W kongresie uczestniczyło 199 reprezentantów 

103 towarzystw i stowarzyszeń naukowych, 
spośród ponad 350 istniejących w Polsce.

III Sesji plenarnej współprzewodniczyła Ewa 
Mańkiewicz-Cudny – prezes FSNT NOT. W sesji tej  
Ewa Mańkiewicz-Cudny wystąpiła także z refera-
tem pt. „Wkład społecznego ruchu naukowo-tech-
nicznego w rozwój gospodarczy kraju”.

W wypowiedziach przedkongresowych 
prof. Michał Kleiber – prezes PAN stwierdził, że 
„należy się zastanowić, jaka powinna być for-
muła organizacyjna towarzystw, która dziś jest 
niedookreślona”.... „Jest niezwykle ważne, by 
chętnym społecznikom stworzyć warunki i dać 
im szanse rzeczywistego działania”.

Towarzystwa naukowe w Polsce działają 
według Ustawy o stowarzyszeniach z 1989 
roku. „Ustawa ta odnosi się do wszystkich 

Uczestnicy I Kongresu Towarzystw Nauko-
wych, zwołanego do Warszawy pod hasłem 
„Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzic-
two, kultura, nauka, trwanie”, reprezentujący 
ponad 350 towarzystw naukowych, skupiają-
cych wiele tysięcy osób, stwierdzają, że Polska 
w pierwszej połowie XXI wieku stoi przed ko-
niecznością szybszego rozwoju cywilizacyjne-
go. Rozwój ten możliwy jest w oparciu o spo-
łeczeństwo demokratyczne, obywatelskie, 
o społeczeństwo wiedzy. 

Doniosłą rolę w tych przekształceniach cy-
wilizacyjnych i społecznych odgrywa i będzie 
odgrywać społeczny ruch naukowy i nauko-
wo-techniczny. W czasach zaborów to jemu 
właśnie zawdzięczaliśmy uchronienie naszej oj-
czyzny przed cywilizacyjną kolonizacją, a po od-
zyskaniu niepodległości stał się zalążkiem odro-
dzenia struktur instytucjonalnych nauki polskiej 
i podtrzymywał ich funkcjonowanie jako ważny 
czynnik integracji społeczeństwa. 

Kongres potwierdza, że:
• towarzystwa naukowe i stowarzyszenia 

naukowo-techniczne jako społeczne, po-
zarządowe organizacje naukowe są inte-
gralną częścią i jednym z filarów kultury 
i nauki polskiej także w niepodległej Pol-
sce, stanowiąc obywatelski fundament 
w środowisku nauki i nauczania;

• towarzystwa naukowe i stowarzysze-
nia naukowo-techniczne funkcjonują  
w oparciu o swych zaangażowanych 
społecznie członków, którzy jako wolon-
tariusze gotowi są do podejmowania za-
dań na rzecz szeroko rozumianej kultury, 
nauki, oświaty i ich promocji;

• towarzystwa naukowe i stowarzyszenia 

naukowo-techniczne działają:
– interdyscyplinarnie, łącząc ludzi z róż-

nych lokalnych środowisk naukowych 
i zawodowych;

– ponadlokalnie, w tym międzynarodowo, 
łącząc środowiska naukowe związane 
z określoną dziedziną lub dyscypliną na-
ukową;

– inicjując i weryfikując badania naukowe;
– integrująco w nauce i kształceniu.
Kongres uznaje, że towarzystwa naukowe 

i stowarzyszenia naukowo-techniczne wypełnia-
ją swoje cele i zadania między innymi poprzez:

• prowadzenie badań naukowych, w tym 
badań nad regionem;

• kształcenie ustawiczne;
• organizowanie kongresów oraz konfe-

rencji międzynarodowych, krajowych, 
• regionalnych i lokalnych;
• prowadzenie działalności wydawniczej;
• prowadzenie bibliotek, muzeów, archi-

wów i innych;
• promowanie i popularyzację kultury, na-

uki oraz techniki;
• podejmowanie audytów badań nauko-

wych i eksperckich;
• podejmowanie projektów na rzecz inno-

wacji w gospodarce;
• wspomaganie kadry naukowej i tech-

nicznej w jej rozwoju i zwiększeniu mo-
bilności;

• dbanie o etykę zawodową.
Kongres wyraża przekonanie, że towa-

rzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-
-techniczne jako integralna część systemu nauki 
polskiej powinny znaleźć potwierdzenie swego  
statusu w systemie prawnym obowiązującym 
w Polsce poprzez ustawę o towarzystwach 

naukowych i stowarzyszeniach naukowo-tech-
nicznych; winny być także wspierane finansowo 
zarówno podmiotowo, jak i przedmiotowo na 
szczeblu centralnym ze środków budżetu Pań-
stwa oraz regionalnie i lokalnie ze środków 
samorządu województwa, powiatu lub gminy 
– w zależności od celów i zadań jakie realizują, 
a także przez organizacje społeczne i gospo-
darcze, na rzecz których wykonują określone 
zadania.

Kongres wyraża przekonanie, że potencjał 
ekspercki i moralny towarzystw naukowych 
i stowarzyszeń naukowo-technicznych nie jest 
należycie wykorzystywany w kraju i apeluje 
o pilną zmianę tej sytuacji.

Mając powyższe na uwadze, kongres 
kieruje niniejszą Uchwałę do prezydenta RP, 
marszałka Sejmu RP, marszałka Senatu RP, do 
prezesa Rady Ministrów, ministra Finansów, 
ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pre-
zesa PAN, wnosząc jednocześnie o podjęcie 
działań mających na celu wypracowanie zasad 
polityki państwa w stosunku do społecznego 
ruchu naukowego i naukowo-technicznego 
oraz umocnienia miejsca i roli towarzystw i sto-
warzyszeń naukowych (towarzystw ogólnych 
i regionalnych, specjalistycznych towarzystw 
naukowych, stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych) w systemie nauki oraz wprowadzenia 
rozwiązań prawnych umożliwiających zapew-
nienie funkcjonowania i rozwoju społecznego 
ruchu naukowego i naukowo-technicznego 
w Polsce.

Warszawa, 
dnia 18 września 2013 roku

stowarzyszeń, często daleko odbiegających od 
standardów działalności naukowej. Tymczasem 
towarzystwa naukowe są dość specyficzne”.

W opracowanej podczas kongresu uchwale 
stwierdzono: „Kongres wyraża przekonanie, że 
towarzystwa naukowe i stowarzyszenia nauko-
wo-techniczne jako integralna część systemu 
nauki polskiej powinny znaleźć potwierdzenie 
swego statusu w systemie prawnym”. 

Ponadto autorzy dokumentu uważają, że 
„potencjał ekspercki i moralny towarzystw na-
ukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych 
nie jest należycie wykorzystywany w kraj” i ape-
lują o zmianę tej sytuacji.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Uchwała I Kongresu Towarzystw Naukowych z dnia 18 września 2013 roku
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18-19 września br. w Warszawie odbyła 
się XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa 
„NAFTA I GAZ 2013”, stanowiąca kontynuację 
wcześniejszych spotkań branżowych odbywa-
jących się od 2003 r., początkowo razem z im-
prezą wystawowo-handlową pod nazwą „Targi 
Nafta i Gaz”. W tym roku część wystawowa 
składała się z 10 stoisk firm i instytucji z Polski, 
Estonii, Holandii i Niemiec. Spośród prezento-
wanych rozwiązań sprzętowych i technologicz-
nych jury nagrodziło następujące:

Grand Prix Nafta i Gaz 2013 dla Instytutu 
Chemii i Techniki Jądrowej za Mobilną Instalację 
Membranową do wzbogacania biogazu w me-
tan, co umożliwia otrzymanie biogazu o zawar-
tości metanu 89-92%.
Dwa równorzędne wyróżnienia przyznano za:

– środek odtłuszczający do usuwania 
substancji ropopochodnych (Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-
pożarowej, PIB Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachownia” i PPH Chem-
konfekt)

– Remote Optical Watcher (Laser Diagnos-
tic Instruments AS z Estonii)

Tematykę konferencji podzielono na 7 sesji:
– I Polska i Niemcy. Wspólny rynek gazowy 

i energetyczny?
– II Polskie inwestycje – chemia, nafta, gaz 

i energia
– III Terminal LNG i otwarcie polskiego ryn-

ku gazowego na świat
– IV Gaz ziemny – nowe prawo i kreowa-

nie konkurencji
– V Podatki i opłaty ekologiczne a branża 

nafty i gazu
– VI Poszukiwania ropy i gazu czy łupkowa 

gorączka?
– VII Bezpieczeństwo energetyczne Polski 

– wyzwanie dla państwa i sektora
Sesja rozpoczynająca obrady była 

poświęcona problemom wspólnego rynku 
gazowego i energetycznego, w rzeczywistości 
były to problemy rynku Polski i Niemiec. 
Otworzył ją wicepremier Janusz Piechociński, 
który w obszernym wystąpieniu poruszył wiele 
problemów, w tym zadanie zmniejszenia o 20% 
cen energii w Unii Europejskiej. Zwrócił też 
uwagę na różnice w podejściu do odnawialnych 
źródeł energii w Polsce. Poglądy strony nie-
mieckiej przedstawił Dieter Mentze z federalne-

go Ministerstwa Gospodarki, który eksponował 
przede wszystkim rozwój energetyki wiatrowej 
i rozbudowę sieci przesyłowych. Moderator 
sesji Janusz Reiter, przewodniczący Rady Fun-
dacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, 
przypomniał niemieckie decyzje w sprawie 
elektrowni jądrowych i wykorzystania gazu 
z łupków. Są to istotne punkty nowej niemieck-
iej polityki energetycznej nazywanej „Energie-
wende” i oznaczającej priorytet odnawialnych 
źródeł energii kosztem konwencjonalnych me-
tod wytwarzania energii. W dyskusji rozważa-
no możliwości poważnych zmian w generalnej 
polityce energetycznej Unii, gdzie wcześniej 
filarami miały być III pakiet energetyczny i pa-
kiet klimatyczny. Teraz te zasady są podważane 
i przyszła korekta polityki może być znaczna 
i w istotny sposób wpływać na decyzje po-
szczególnych krajów. Zresztą europejski rynek 
energii szybko się zmienia – wystarczy przyto-
czyć krach Nabucco, nowe terminale LNG bu-
dowane we Francji i oczywiście perspektywę 
dostaw gazu skroplonego z USA. Liberalizacja 
rynku gazu ziemnego może oznaczać dla Pol-
ski spadek cen – gaz w Niemczech jest tańszy. 
Odmienne zagrożenia stwarza integracja rynku 
energii elektrycznej, bo wyrównanie cen do 
poziomu niemieckiego oznaczałoby podwyżkę 
cen dla naszego przemysłu. 

W sesji poświęconej polskim inwesty-
cjom w dziedzinie chemii, ropy naftowej, gazu 
i energii w pierwszej części dominowały opisy 
potrzebnych, ale niezrealizowanych lub opóź-
nionych projektów. Jedną z wersji wyjaśnień 
przyczyn tej sytuacji było przypomnienie roz-
proszenia sektora chemicznego po przemia-
nach ustrojowych wpływające negatywnie 
na rozwój i inwestycje, jednak większość dys-
kutantów nie zgadzała się z tym poglądem. 
Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama 
Smitha, moderator sesji komentował nieobec-
ność zaproszonego ministra Skarbu Państwa 
Włodzimierza Karpińskiego, który mógłby wy-
jaśnić, dlaczego nie ma tych nowych zakładów 
lub ciągów technologicznych. Nie zabrał też 
głosu w tej sprawie prezes Polskich Inwestycji 
Rozwojowych Mariusz Grendowicz. Następ-
nym tematem dość szeroko omawianym były 
polskie inwestycje zagranicą i zagraniczne in-
westycje w Polsce. W pierwszej grupie najwię-
cej zastrzeżeń budziły projekty KGHM w Chile 

i PGNiG w Kanadzie. W drugiej grupie obiekcje 
dotyczyły przede wszystkim inwestycji z kierun-
ku wschodniego. Zdaniem Tadeusza Aziewicza, 
przewodniczącego sejmowej Komisji Skarbu 
Państwa niektóre z tych przedsięwzięć jednak 
wymagają uwzględnienia nie tylko doraźnych 
korzyści gospodarczych, lecz także długofalo-
wych interesów państwa. Andrzej Janiszowski 
z PGNiG przypomniał, że za 8 lat czeka nas re-
negocjacja kontraktu gazowego z Rosją i należy 
się do niej przygotować przez rozbudowę połą-
czeń transgranicznych i dywersyfikację. 

W czasie trzeciej sesji „Terminal LNG 
i otwarcie polskiego rynku gazowego na świat” 
dyskusja koncentrowała się przede wszystkim 
wokół budowy terminalu LNG w Świnoujściu. 
Według najnowszego harmonogramu termi-
nal ma być oddany do eksploatacji do końca 
2014 r. Odbiór gazu po regazyfikacji do sieci 
przesyłowej mają zapewnić gazociągi Świnouj-
ście-Goleniów 80 km i Goleniów-Gdańsk 265 
km, ale problemy z zagospodarowaniem zakon-
traktowanych dostaw skroplonego gazu ziem-
nego, a będzie to 5 mld m3 rocznie, na tym się 
nie skończą. Przedstawiciel spółki Polskie LNG 
wspominał o możliwości przeładunku na cy-
sterny samochodowe i kolejowe, bunkrowania 
statków z turbinami gazowymi i rozwoju stacji 
LNG dla ciężarówek. Są to jednak w znacznej 
części inwestycje projektowane, o różnym stop-
niu zaawansowania.

W sesji „Gaz ziemny-nowe prawo i kre-
owanie konkurencji” rozpoczynającej drugi 
dzień obrad moderator, którym był Tomasz 
Chmal z Instytutu Sobieskiego pytał o stan prac 
nad tzw. trójpakiem energetycznym i zasada-
mi ustalania cen gazu przez prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. Jak informowali przed-
stawiciele Ministerstwa Gospodarki, kolejne 

XI Międzynarodowa Konferencja 
i Wystawa NAFTA I GAZ 2013

Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński 
otwiera konferencję. Fot. Jerzy Zagórski
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terminy przygotowania tych materiałów (koniec 
września br.) nie będą dotrzymane. Nie skut-
kują nawet ponaglenia ze strony Komisji Euro-
pejskiej. Interesująca jest inicjatywa powołania 
wspólnego rynku gazowego krajów grupy wy-
szehradzkiej. Łączne zużycie gazu w tym regio-
nie wynosi ok. 40 mld m3 rocznie. Pozytywnie 
oceniano działania URE opóźniające liberaliza-
cję cen gazu dla odbiorców detalicznych. Pod-
kreślano konsekwencje liberalizacji obrotu ga-
zem dla PGNiG, do którego należy 97% rynku. 
Będzie to utrata części odbiorców, natomiast 
może poprawić się rentowność. Koncesje na 
obrót gazem posiada w tej chwili 30 firm, ale 
część z nich nie prowadzi sprzedaży. 

Jak można było się spodziewać, w dyskusji 
na temat podatków i opłat ekologicznych w se-
sji piątej przeważały głosy krytyczne dotyczące 
zarówno obecnych rozwiązań, jak i propozycji 
nowych regulacji. Przywoływano zjawisko roz-
szerzającej się szarej strefy w handlu paliwami 
jako przykład braku skuteczności. Nowym za-
gadnieniem są skutki wprowadzenia akcyzy 
gazowej i jej wpływ na popyt.

Obrady sesji szóstej odbywały się pod ha-
słem „Poszukiwania ropy i gazu czy łupkowa 
gorączka?”, co prowokowało do pytań, czy 
polityka państwa sprzyja rozwojowi poszuki-
wań naftowych. Wprowadzenie wygłoszone 
przez Andrzeja Sikorę z Instytutu Studiów Ener-
getycznych, moderatora sesji, było utrzymane 
w tonie optymistycznym, bo nawiązywało do 
sukcesu USA w eksploatacji gazu z łupków, 
natomiast paneliści przypominali różne nieza-
łatwione sprawy i tym głównie tłumaczyli nie-
wielką ilość wykonanych wierceń i niezadowa-
lający postęp rozpoznania. Oceniając warunki 
działania w Polsce, przedstawiciel San Leon 
Energy posiadającej 24 koncesje Lars Hübert 
określił je raczej jako pozytywne, podkreślając 
skrócenie okresu wydawania pozwoleń, czy 
większe zrozumienie ze strony lokalnych ogniw 
administracji. Nieco inaczej wyrażał się na ten 

temat dyrektor BNK Polska, który twierdzi, że 
ryzyko geologiczne, ekonomiczne i legislacyjne 
jest wyższe niż poprzednio i zmiany w prawie 
geologicznym nie tworzą warunków do 
stabilnej aktywności (BNK posiada 6 koncesji). 
Uczestnicy sesji interesowali się też sytuacją 
w PGNiG. Tomasz Solarski wyjaśniał, że 
prowadzone rozpoznanie zasobów gazu 
z łupków nie oznacza reorientacji kierunków 
działania PGNiG, złoża konwencjonalne są 
nadal podstawowym obszarem poszukiwań 
i źródłem dochodów. Polski koncern napotyka 
te same trudności co firmy zagraniczne i również 
oczekuje na rozstrzygnięcia w resortach 
środowiska, gospodarki i finansów. Mnogość 
wątków, pytań, wątpliwości i ocen, niekiedy 
skrajnych, w dyskusji potwierdza opinię, że 
póki nie będziemy dysponować wynikami co 
najmniej 100 (a może 300-400) wierceń nie 
można się spodziewać pełnego oszacowania 
produkcyjnego i ekonomicznego potencjału 
gazu z łupków. W kuluarach konferencji, 
w stoisku Instytutu Kościuszki kolportowano 
folder pt. „Jak powstrzymać ewakuację 
zagranicznych inwestorów z polskiego sektora 
gazu łupkowego?”, który nawiązywał do wielu 
wypowiedzi w dyskusji.

Konferencję zamykała sesja „Bezpieczeństwo 
energetyczne Polski – wyzwanie dla państwa 
i sektora” i okazało się, że już tylko zdefiniowanie, 
czym jest bezpieczeństwo energetyczne, było 
trudnym zadaniem. Kryteria stosowane przy 
formułowaniu polityki energetycznej w 2000 r. 
w większości nie są przydatne. Nawiązując 
do prac nad polityką energetyczną kraju 
do roku 2030 bardzo istotnym elementem 
wpływającym na zapotrzebowanie na paliwa 
i energię są zmiany demograficzne, które 
mogą spowodować, że niektóre segmenty 
infrastruktury i zasoby okażą się w przyszłości 
wystarczające i nie będą wymagały rozbudowy. 
Bardzo dużo czasu poświęcono odnawialnym 
źródłom energii i ich miejscu w bilansie 

energetycznym. Wskazywano na zawodność 
i niestabilność oraz koszty, zniekształcone 
obecnie przez dotacje. 

Oprócz moderatorów i panelistów, głównie 
ekspertów z branży naftowo-gazowniczej, 
finansistów i prawników organizatorzy 
konferencji zaprosili przedstawicieli rządu 
i szefów najważniejszych polskich firm 
naftowych i gazowniczych, jednak przeważnie 
nie pojawili się na obradach. Może zaproszenie 
parlamentarzystów byłoby okazją wysłuchania 
przez nich wszystkich uwag, diagnoz i zaleceń 
sformułowanych na konferencji. W tym roku 
jedynym przedstawicielem Sejmu był poseł 
Tadeusz Aziewicz.

Konferencji towarzyszyły prezentacje 
urządzeń, rozwiązań technicznych i propozycji 
organizacyjnych wspierających innowacje. 
Firma Laser Diagnostic Instruments AS 
z Tallina przedstawiła bezobsługowy aparat 
do wykrywania śladów ropy w wodzie ROW 
IP 68 przeznaczony do kontroli naftowych baz 
przeładunkowych i rurociągów. Renowacja 
rurociągów ciśnieniowych technologią 
bezwykopową przy zastosowaniu metody 
Primus Line była przedmiotem prezentacji 
firmy Rädlinger Primus Line z Niemiec. 
Tractabel Engineering należąca do grupy 
GDF Suez prezentowała swoje dokonania 
w zakresie projektowania i realizacji terminali 
LNG, gazociągów, tłoczni, podziemnych 
magazynów gazu i elektrowni gazowych. 
M. in. w latach 2002-2006 zbudowała 
pierwszy zakład skraplania gazu ziemnego 
za kołem podbiegunowym Snøhvit na Morzu 
Barentsa.

Organizatorem Konferencji Nafta i Gaz 
2013 był Zarząd Targów Warszawskich.

Warszawa, 28.09.2013 r.

Jerzy Zagórski

Stoisko Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej. Fot. Jerzy Zagórski

Paneliści sesji VI, od lewej: Tomasz Solarski, Jerzy Nawrocki, Stanisław Nagy, Krzysztof 
Duchnowski, Henryk J. Jezierski, Andrzej Sikora, Lars Hübert, Jacek Wróblewski i Andrzej 
Jasiński. Fot. Jerzy Zagórski
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Konferencja Naukowo-Techniczna FUELS’ ZOOM 2013

Fot. arch. INiG

Fot. arch. INiG

W dniach 17-18 września w Kra-
kowie, w hotelu Galaxy, odbyła się 
IV edycja Konferencji Naukowo-
-Technicznej FUELS’ ZOOM 2013, 
pt.: „Biopaliwa a kryteria zrówno-
ważonego rozwoju. Implementacja 
dyrektywy RED”.

Instytut Nafty i Gazu zaprosił do współpra-
cy przy organizacji konferencji Stowarzyszenie 
Współpracy Przemysłu Naftowego i Samocho-
dowego CEC POLSKA. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objął Minister Gospodarki Janusz 
Piechociński oraz Krajowa Izba Biopaliw. 

Tegoroczne spotkanie poświęcone było 
problematyce spełnienia kryteriów zrównowa-
żonego rozwoju przez biokomponenty i biopa-
liwa ciekłe. Wymagania te zostały określone 
w dyrektywie 2009/28/WE zwanej potocznie 
dyrektywą RED i zaimplementowane do nowe-
lizowanej Ustawy o biokomponentach i biopali-
wach ciekłych.

W spotkaniu wzięło udział prawie 70 
uczestników, głównie producentów paliw 
i biopaliw silnikowych oraz biokomponentów, 
podmiotów przetwarzających biomasę na cele 
paliwowe, w tym w szczególności producen-
tów oleju rzepakowego, gorzelników, ale także 
i przedstawicieli koncernów paliwowych.

Jednym z prelegentów była przedstawi-
cielka Komisji Europejskiej, Ruta Baltause, do 
wystąpienia której wielokrotnie odwoływano 
się w trakcie trwania dwudniowej konferencji. 
Jej referat – Aktualna polityka Unii Europejskiej 
w kwestii biopaliw – dotyczył obecnej polityki 
Europejskiej w kwestii energii ze źródeł odna-
wialnych. Do najistotniejszych z poruszanych 
kwestii należało wprowadzenie kryterium ILUC, 
ograniczenie udziału biopaliw pierwszej gene-

racji do 5%, a także nacisk na rozwój biopaliw 
drugiej generacji oraz budowę systemu paliw 
ekologicznych, szczególnie wodoru, wzrost 
udziału energii elektrycznej w transporcie. Po-
nieważ projekt dyrektywy ILUC jest w trakcie 
negocjacji, Ruta Baltause przedstawiła różnice 
pomiędzy poprzednią, a obecną propozycją.

Przedmiotem pozostałych prezentowanych 
wystąpień były:

• Stan zaawansowania procesu imple-
mentacji dyrektywy 2009/28/WE oraz 
stanu przygotowań polskiej gospodarki 
do wykazania spełnienia zobowiązań 
nałożonych przez nowelizowaną Usta-
wę o biokomponentach i biopaliwach 
ciekłych – Tomasz Pańczyszyn, naczelnik 
Wydziału Biokomponentów, Biopaliw 
Ciekłych i Jakości Paliw, Departament 
Energii Odnawialnej Wydział Biokompo-
nentów, Biopaliw Ciekłych i Jakości Paliw 
Ministerstwa Gospodarki,

• Polskie rolnictwo – realizacja celów 
i zobowiązań nałożonych przez Dyrek-
tywę 2009/28/WE, a w konsekwencji 
przez zapowiadaną nowelizację ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych – Kazimierz Żmuda, z-ca dyrekto-
ra ds. Energii Odnawialnych i Biopaliw, 
Informacji Rynkowej i Statystyki Rolnej, 
Wyrobów Winiarskich, Napojów Spi-
rytusowych i Rejestracji Producentów 
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Wyrobów Akcyzowych Departamentu 
Rynku Rolnych w Ministerstwie Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. 

• Implementacja dyrektywy RED w wy-
branych państwach członkowskich i jej 
wpływ na rozwój sektora paliwowego 
– Urszula Szałkowska, Director of Europe 
and Africa, Hart Energy/International Fuel 
Quality Center,

• Krajowa branża wytwórcza biokompo-
nentów a kryteria zrównoważonego 
rozwoju – Adam Stępień, dyrektor gene-
ralny, Krajowa Izba Biopaliw,

• Przegląd systemów certyfikacji – Delfina 
Rogowska, zastępca kierownika Zakładu 
Paliw i Procesów Katalitycznych, Instytut 
Nafty i Gazu,

• Perspektywy realizacji NCW w kontekście 
dostępnych oraz przyszłych surowców 
i technologii – Jan Biedroń, szef Biura 
Technologii, Grupa LOTOS S.A.,

• Jak uzyskać Certyfikat Zrównoważonego 
Rozwoju. Sytuacja obecna i plany rozwo-
ju – Sebastian Ciach, Menedżer Produk-
tów Branży Rolno-Spożywczej i Biopaliw, 
DEKRA Certification Sp. z o.o.,

• Perspektywy rozwoju roślin oleistych, 
szans i zagrożeń w aspekcie zmian legi-
slacyjnych w UE i w kraju – Lech Kemp-
czyński, dyrektor generalny, Polskie Sto-
warzyszenie Producentów Oleju,

• KZR z punktu widzenia podmiotu reali-
zującego NCW – Piotr Szpakowski, dy-
rektor, Biuro Zarządzania Ryzykiem Re-
gulacyjnym Obszar Radcy Koncernu PKN 
ORLEN S.A.,

• Możliwości wdrażania niskoemisyjnych 
i efektywnych energetycznie technolo-
gii produkcji bioetanolu – Włodzimierz 
Warchalewski, prezes Zarządu, Związek 
Gorzelni Polskich

• Doświadczenia podmiotu certyfikowa-
nego, ze szczególnym uwzględnieniem 
aspektów obliczania emisji GHG – Łu-
kasz Surma, inżynier produkcji, Zakład 
Produkcji Estrów i Gliceryny, Rafineria 
Trzebinia S.A.,

• Realne możliwości ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych w cyklu życia bio-
paliw w świetle regulacji UE – Zuzanna 
Jarosz, adiunkt, Instytut Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa – Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach,

• Zagadnienia normalizacyjne oraz prak-
tyczne aspekty wdrożenia systemu 
zrównoważonej produkcji. Grupa norm 
16214 1-4 jako przewodnik dla produ-
centów biopaliw i podmiotów dostar-
czających surowce – Zofia Błaszkiewicz, 

kierownik Zakładu Normalizacji, Instytut 
Nafty i Gazu,

• System bilansu masy. Analiza przypadku 
– magazyn ziarna – Kamil Berdechowski, 
specjalista badawczo-techniczny, Instytut 
Nafty i Gazu,

• Wartości rzeczywiste emisji gazów cieplar-
nianych w cyklu życia biopaliw – wytyczne 
dla obliczeń – Delfina Rogowska, zastęp-
ca kierownika Zakładu Paliw i Procesów 
Katalitycznych, Instytut Nafty i Gazu.

W jednej z przerw uczestnicy mieli możli-
wość wysłuchania referatu firmy Tusnovics In-
struments Sp. z o.o., dotyczącego aparatury do 
badania biokomponentów.

W trakcie konferencji przeprowadzono 
wiele ożywionych dyskusji, między innymi do-
tyczących merytorycznych podstaw do wprowa-
dzenia współczynników ILUC i polityki Komisji 
Europejskiej w tym zakresie, możliwości rozwo-
ju nowych paliw zaawansowanych generacji, 

zmniejszania się obszarów upraw w Europie 
i zwiększania w krajach trzecich. Wielką war-
tością tej konferencji była możliwość bezpo-
średniego kontaktu z przedstawicielem Komisji 
Europejskiej a także polskich ministerstw odpo-
wiedzialnych za wdrażanie postanowień dyrek-
tywy do ustawodawstwa krajowego.

Konferencja spełniła zakładane przez orga-
nizatorów założenia i w efekcie stała się platfor-
mą umożliwiającą wymianę doświadczeń i wie-
dzy z obszaru tak istotnego, jak biokomponenty 
i biopaliwa ciekłe.

Sponsorem Głównym spotkania był LOTOS 
S.A. Wśród pozostałych sponsorów znaleźli się 
również: DEKRA, Rafineria Trzebinia, Tusnovics 
Instruments. Patronatem medialnym spotkanie 
objęli: czasopisma: „Nafta-Gaz”, „Wiadomości 
Naftowe i Gazownicze”, „Przemysł Chemiczny” 
oraz portale: Gazeo.pl i OZE.PL.

Instytut Nafty i Gazu
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2 października 2013 r. odbył się Ogólno-
polski Kongres PETROBIZNES Paliwa Chemia 
Gaz, poświęcony strategiom polskich koncer-
nów w najbliższych latach na tle rynku euro-
pejskiego. Kongres objęty został patronatem 
honorowym przez ministra Gospodarki Janusza 
Piechocińskiego, ministra Skarbu Państwa Wło-
dzimierza Karpińskiego, prezesa Urzędu Regu-
lacji Energetyki Marka Woszczyka, Polską Izbę 
Przemysłu Chemicznego oraz Polską Izbę Paliw 
Płynnych.

Udział polskich i zagranicznych prelegen-
tów zapewnił szersze międzynarodowe spoj-
rzenie na naszą gospodarkę oraz pozwolił wy-
mienić sugestie na temat dalszych perspektyw 
rozwoju w skali Unii Europejskiej. Tegoroczna 
edycja została podzielona na trzy panele, 
w których udział brali zarówno przedstawiciele 
rządu, eksperci jak i również prezesi, wicepreze-
si, członkowie zarządów oraz dyrektorzy spółek 
energetycznych, gazowych, paliwowych i che-
micznych. Panel otwierający poświęcony był 
bezpieczeństwu energetycznemu Polski i roli, 
jaką odgrywają władze państwowe w jego 
zapewnieniu. Za moderację tej części debaty 
odpowiadała Agnieszka Łakoma – dziennikar-
ka Serwisu Energetyka Extra Polskiej Agencji 
Prasowej, zaś w dyskusji udział wzięli: Jan 
Chadam – prezes Gaz-System S.A.; Barbara 
Koszułap – wiceprezes NFOŚiGW; Przemysław 
Ligenza – wiceprezes, Urząd Dozoru Technicz-
nego; Ireneusz Łazor – prezes Zarządu, Towa-
rowa Giełda Energii S.A.; Marcin Moskalewicz 
– prezes PERN Przyjaźń SA; Jacek Murawski 
– wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, PGNiG 
SA; Piotr Szpakowski – dyrektor Biura Zarzą-
dzania Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN 
S.A.; Małgorzata Szymańska – dyrektor Depar-
tamentu Ropy i Gazu MG; Aleksander Zawisza 
– doradca ministra Środowiska. Tematy, jakie 

zostały omówione w tej części debaty to m.in. 
możliwości zapewnienia bezpiecznych dostaw 
surowców do Polski, a także rola Skarbu Pań-
stwa jako głównego właściciela kluczowych 
firm z szeroko rozumianej energetyki. Nie bez 
znaczenia była też kwestia połączeń trans-
granicznych (interkonektorów) oraz baz paliw 
i magazynów ropy i paliw jako sposobu na 
poprawę bezpieczeństwa. Równocześnie pyta-
no zaproszonych gości o strategiczne projekty 
na rzecz bezpieczeństwa energetycznego pod 

Panel drugi, poświęcony problematyce 
wolnego rynku, prowadzony był również przez 
p. Agnieszkę Łakomą z Polskiej Agencji Praso-
wej, zaś w roli prelegentów wystąpili: Bartosz 
Bałabuch – Chief Specialist for LNG Terminal 
Funcionality Development, Polskie LNG S.A.; 
Maciej Bando – wiceprezes URE; prof. Maciej 
Kaliski – dyrektor Departamentu Górnictwa MG; 
Marek Kossowski – członek Zarządu PIGEO; 
Paweł Maślakiewicz – dyrektor ds. Zarządzania 
Sprzedażą, GRUPA LOTOS SA; Marcin Moska-
lewicz – prezes PERN Przyjaźń SA; Krzysztof 
Noga – członek Zarządu, Grupa DUON S.A.; 
Ireneusz Pastuszka – Business Development 

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES

kątem warunków opłacalności, ale również 
z uwzględnieniem środowiskowych aspektów 
polityki energetycznej. W podsumowaniu sta-
rano się nakreślić przyszły kształt bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju, z jednej strony 
biorąc pod uwagę energetykę jądrową, gaz 
łupkowy i OZE (zwłaszcza, jeśli chodzi o ich 
udział w polityce energetycznej Polski) z dru-
giej przedstawić przyszłość polskiej chemii po 
zakończeniu konsolidacji i prywatyzacji.

Manager AGGREKO Polska Sp z o.o.; Andrzej 
Sikora – prezes Instytut Studiów Energetycz-
nych; dr inż. Tadeusz Soroka – dyrektor Biura 
Projektów Strategicznych, Kompania Węglowa 
S.A.; Piotr Szlagowski, dyrektor Departamentu 
Regulacji, PGNiG S.A. Podczas tej części obrad 
skoncentrowano się m.in. na konsekwencjach 
zapisów tzw. małego Trójpaku energetyczne-
go, a także na najważniejszych rozwiązaniach 
dla OZE w ramach Dużego Trójpaku. Istotnym 
problemem było też znaczenie uwolnienia cen 
gazu i energii dla przemysłu. W tym kontekście 
ważnym tematem była ewolucja rynku gazu 
i miejsce PGNiG wśród pozostałych uczestników 
rynku. W drugiej części skoncentrowano się na 
polskim węglu z perspektywy ryzyka politycz-
nego, regulacyjnego, wykonawczego, techno-
logicznego i finansowego. Równie ważnymi 
kwestiami były zmiany w prawie geologicznym 
i górniczym jako wsparciu poszukiwań gazu 
łupkowego. Na koniec podjęto problematykę 
obszarów konkurencji na rynku paliwowym 
i rezerw strategicznych pod kątem możliwości 
rozwiązań prawnych.

Panel zamykający tegoroczny PETROBIZNES 
skoncentrował się na rynku chemicznym. Jego 
moderatorem był dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Fot. arch. Europejskie Centrum Biznesu

Fot. arch. Europejskie Centrum Biznesu
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Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, zaś za sto-
łem prezydialnym zasiedli: Wojciech Gurgacz – 
dyrektor ds. Realizacji Projektów Strategicznych, 
Synthos S.A.; Jerzy Majchrzak – dyrektor Depar-
tamentu Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo 
Gospodarki; Witold Szczypiński – wiceprezes 
Zarządu, Grupa Azoty S.A.; Janusz Wiśniew-
ski – wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza. 
W pierwszej części dyskusji starano się nakreślić 
zgromadzonym uczestnikom aktualny kształt 
polityki Państwa wobec sektora chemicznego 
w Polsce. Następnie moderator skonfrontował 
zebranych gości z najważniejszymi pytaniami 
dotyczącymi omawianego sektora, m.in. gdzie 
w polskim przemyśle chemicznym jest jeszcze 
potencjał do redukcji emisji? Czy Narodowy 
Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
jest odpowiedzią i czy uwzględnia przemysł che-
miczny? Czy pojawiające się informacje ze świata 
o kolejnych państwach rozważających lub wpro-
wadzających systemy kontroli i redukcji emisji 
GHG (USA, Chiny, Australia, Japonia) są dobrym 
znakiem dla polskiej chemii? Czy będą one miały 
realny wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej 
naszego przemysłu? Czy przemysł może funkcjo-
nować w 100% na energii ze źródeł odnawial-
nych? Jak polski przemysł chemiczny może zyskać 

do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się 
już na jesień przyszłego roku. Więcej szcze-
gółów można znaleźć na stronie internetowej  
www.petrobiznes.pl.

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był 
wspierany przez liczne grono firm partnerskich 
oraz partnerów medialnych, które angażowały 
się w przygotowania wspomnianego przedsię-
wzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny organi-
zator kongresu pragnie szczególnie podziękować:
partnerowi strategicznemu: Grupie LOTOS S.A.; 
sponsorom głównym: Polskiemu Górnictwu 
Naftowemu i Gazownictwu S.A., Polskiemu Kon-
cernowi Naftowemu ORLEN S.A.; Głównemu 
Partnerowi: Grupie Azoty; Sponsorowi: firmie 
AGGREKO Polska Sp. z o.o.; Partnerom: Przed-
siębiorstwu Eksploatacji Rurociągów Naftowych 
„Przyjaźń” S.A., Spółce Polskie LNG S.A., Towa-
rowej Giełdzie Energii S.A., Urzędowi Dozoru 
Technicznego, Brokerowi Ubezpieczeniowemu 
EIB oraz Partnerowi Technologicznemu firmie To-
shiba Television Central Europe Sp. z o.o.

Podziękowania składamy również: główne-
mu patronowi medialnemu: Centrum Informacji 

o Rynku Energii CIRE.PL oraz pozostałym patro-
nom medialnym: Magazynowi Chemia Przemy-
słowa, Czasopismu Chemia i Biznes, Wiadomo-
ściom Naftowym i Gazowniczym, Wydawnictwu 
Inżynieria, wydawcy portalu inzynieria.com oraz 
czasopisma Paliwa i Energetyka, Portalowi Petrol-
net.pl, Portalowi E-petrol.pl, Portalowi EurActiv.
pl, Portalowi EiP-online.pl, Magazynowi Polski 
Przemysł, Portalowi Polskielupki.pl, Czasopismu 
Biznes i Ekologia, Magazynowi Gigawat Energia, 
Miesięcznikowi Chemik – nauka technika rynek, 
Magazynowi Nowoczesne Technologie w Prze-
myśle, Portalowi Gazlupkowy.pl.

Tomasz Sieduszewski
Kierownik Biura Zarządu 

Europejskie Centrum Biznesu Fot. arch. Europejskie Centrum Biznesu

Fot. arch. Europejskie Centrum Biznesu

Fot. arch. Europejskie Centrum Biznesu

na działaniach proklimatycznych w innych gałę-
ziach gospodarki? Na koniec zastanawiano się na 
takimi zagadnieniami jak poprawa efektywności 
energetycznej, system kolorowych certyfikatów 
a także budownictwo, jako obszar o największym 
potencjale redukcji emisji i poprawy efektywności 
energetycznej.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy 
uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pyta-
niom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu 
poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia 
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18 – 20 września 2013 r. w sali kongre-
sowej Muzeum Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce 
odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo – Techniczna organizowana przez 
Exalo Drilling S.A. we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego Oddział Krosno. 
Konferencja ta jest kontynuacją cyklu między-
narodowych konferencji naukowo – technicz-
nych organizowanych przez SITPNiG Oddział 
Krosno i Zakład Robót Górniczych Krosno. Sp. 
z o.o.. Tegoroczna konferencja natomiast była 
pierwszą organizowaną pod szyldem Exalo 
Drilling S.A. jako nowego podmiotu gospodar-
czego skupiającego w sobie spółki wiertniczo 
serwisowe z grupy PGNiG. 

Tegoroczna konferencja, jak wskazuje jej 
tytuł, dotyczyła bezpieczeństwa prac i ochrony 
środowiska w działalności wiertniczej i serwiso-
wej i skupiła 140 uczestników z kraju i zagrani-
cy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata 
nauki i szkolnictwa, nadzoru górniczego, firm 
z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz innych firm 
związanych z przemysłem naftowym.

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Standardy bezpieczeństwa prac i ochrony środowiska 
w działalności wiertniczej i serwisowej”

Konferencję otworzył dyrektor w Pionie 
Operacji Exalo Drilling S.A. Andrzej Grasela 
przekazując prowadzenie obrad prezydium 
w składzie: prof. Stanisław Rychlicki, prof. Jerzy 
Stopa oraz dr Wiesław Witek. Życzenia owoc-
nych obrad uczestnikom konferencji, w krótkich 
wystąpieniach, złożyli prezes Exalo Drilling S.A. 
Piotr Truszkowski, prezydent Krosna Piotr Przy-
tocki oraz wiceprezes Wyższego Urzędu Górni-
czego Mirosław Koziura.

Po uroczystym otwarciu wygłoszono cykl 
referatów i prezentacji podzielonych na trzy ro-
bocze sesje.

Pierwszą sesję rozpoczął Stanisław Rychlic-
ki z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie 
referatem „Perspektywy eksploatacji niekon-
wencjonalnych złóż ropy naftowej w Polsce” 
autorstwa Stanisława Rychlickiego i Jerzego 
Stopy. 

Następnie Anna Grabowska z Wyższego 
Urzędu Górniczego w Katowicach przedsta-
wiła referat „Nowe Prawo Geologiczne i Gór-
nicze”, a Władysław Książek, także z WUG, 
referat pod tytułem „Górnictwo otworowe 
i wiertnictwo”.

Kolejną prezentację przygotował i przed-
stawił Wiesław Pisula z Okręgowego Urzędu 
Górniczego w Krośnie. Nosiła ona tytuł: „Exalo 
Drilling S.A. – podmiot wykonujący roboty geo-
logiczne i górnicze – w aspekcie wymogów pra-
wa geologicznego i górniczego oraz przepisów 
wykonawczych” 

W drugiej sesji referatowej zaprezento-
wano referaty: dwuczęściowy „Zapobieganie 
migracji gazu – badania płuczek wiertniczych 
i zaczynów cementowych przed zabiegiem ce-
mentowani” autorstwa Małgorzaty Uliasz, Mar-
cina Rzepki i Grzegorza Zimy z Instytutu Nafty 
i Gazu Oddział Krosno, a prezentowane przez 
M. Rzepkę i Grzegorza Zimę.

„Dlaczego entuzjazm łupkowy przygasa” 
oraz „Wiercenia kierunkowe dla potrzeb geo-
termii”, przygotowane i zaprezentowane przez 
Roberta Raczkowskiego i Mariana Piaskowego 
z Exalo Drilling S.A. 

W przerwach pomiędzy referatami goście 
mieli możliwość odwiedzenia stoisk reklamo-
wych firm krajowych i serwisów zagranicznych.

Ostatnią, trzecią sesję roboczą rozpoczęła 
Magdalena Piątkowska z Orlen Upstream Sp. 

Uczestnicy konferencji w czasie obrad. Fot. B. Bajorski
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z o.o. prezentacją pod tytułem: „Orlen Upstre-
am – budowa skutecznego systemu zarządzania 
aspektami HSSE w trakcie realizacji prac poszu-
kiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 
– prace wiertnicze”. 

Kolejnym referatem był przedstawiony 
przez Bogdana Koniecznego i Sebastiana Wiatra 
z Exalo Drilling S.A. referat: „Koncepcja Syste-
mów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy oraz motywacja pracowników w oparciu 
o System Zarządzania Bezpieczeństwem”.

Ostatnim referatem zgodnie z programem 
konferencji był przedstawiony przez Mar-
cina Ruska referat: ”Standardy bezpieczeń-
stwa prac przy zagrożeniu siarkowodorowym 
w PGNiG S.A.” autorstwa Jana Lubasia i Marcina 
Ruska z PGNiG S.A. Oddział RSGO Kraków. Te-
matyka tegorocznej konferencji wywołała wśród 
jej uczestników ożywioną dyskusję. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się przedstawiona 
przez Jerzy Stopę z Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie (już poza programem konferencji, 
w czasie dyskusji) prezentacja slajdów, z wła-
snej kolekcji, z komentarzem dotyczącym za-
biegu szczelinowania wykonywanego na złożu 
gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych

Tradycyjnie już, po oficjalnej części, uczest-
nicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia 
ekspozycji muzealnych Bóbrki. W godzinach 
wieczornych odbyło się spotkanie koleżeńskie 
przy ognisku, w czasie którego odbył się po-
kaz capoeiry oraz degustacja win gruzińskich 
a uczestnicy mieli także możliwość zwiedzenia, 
w towarzystwie autorów, stałej ekspozycji o hi-
storii polskich Stowarzyszeń Naftowych. Była 
to jednocześnie doskonała okazja do wymiany 
doświadczeń i integracji środowiska naftowego. 
W ten sposób zakończyła się XIV Międzynaro-
dowa Konferencja Naukowo – Techniczna, a jej 
uczestniczy obiecali się spotkać znów za rok na 
jubileuszowej XV konferencji, którą w swoim 
wystąpieniu na rozpoczęcie obrad anonsował 
prezes Exalo Drilling S.A.

Jan Sęp

Fot. B. Bajorski

Fot. B. Bajorski

Przerwa w obradach, okazja do spotkań i rozmów. Fot. B. Bajorski

Stała wystawa „Z historii polskich Stowarzyszeń Naftowych” 
Fot. B. Bajorski
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Stowarzyszenie „PRO MEMO-
RIA” uroczystym odsłonięciem pa-
miątkowej tablicy zwieńczyło czte-
roletnie starania odrestaurowania 
mauzoleum Władysława Długosza 
– wybitnej postaci polskiej nafty, od-
krywcy złóż Borysławia, ministra ds. 
Galicji, senatora, prezesa Krajowej 
Rady Naftowej.

Cmentarz parafialny w Sękowej zapełnił się 
znakomitymi gośćmi tej wzruszającej uroczysto-
ści; udział wzięła wicewojewoda podkarpacki  
Alicja Wosik, starosta gorlicki Mirosław Wędry-
chowicz, przedstawiciele Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazowniczego z całej Polski oraz 
całej branży naftowej i gazowniczej, reprezen-

tanci środowisk naukowych, licznie zgroma-
dzeni samorządowcy, księża oraz mieszkańcy 
Sękowej i powiatu gorlickiego. Listy do zgro-
madzonych skierowali: wicepremier i minister 
gospodarki Janusz Piechociński oraz prezes EU-
ROPOLGAZu Mirosław Dobrut. 

„Ta godna naśladowania inicjatywa po-
kazuje, jak ważna jest pamięć o Władysławie 
Długoszu, wybitnym mężu stanu, Europejczy-
ku, polityku i społeczniku, przede wszystkim 
jednak o nafciarzu, odkrywcy i twórcy Za-
głębia Naftowego w Borysławiu” – możemy 
przeczytać. A warto pamiętać, że Władysław 
Długosz oprócz tego, że był odkrywcą Bo-
rysławskiego Zagłębia był m.in. posłem do 
Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu, 
a także ministrem ds. Galicji.

Władysław Długosz po śmierci w 1937 r. 
został pochowany w mauzoleum na cmentarzu 
w Sękowej. Mauzoleum wzorowane na antycz-
nych greckich świątyniach nie było remontowa-
ne od ponad 80 lat. Dlatego kilka lat temu po-
jawiła się w środowisku górnictwa naftowego 
i gazownictwa inicjatywa jego restauracji. Cel 
realizowany jest przez stowarzyszenie „Pro Me-
moria” dzięki jego darczyńcom:

• Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Ga-
zownictwu SA w Warszawie,

• Fundacji PGNiG im. Łukasiewicza w War-
szawie

• PGNiG SA – Oddziałowi w Sanoku
• PGNiG SA – Oddziałowi w Zielonej Górze
• Górnośląskiej Spółce Gazownictwa w Za-

brzu
• Mazowieckiej Spółce Gazownictwa 

w Warszawie
• Karpackiemu Oddziałowi Obrotu Gazem 

– Gazowni Tarnowskiej
• Karpackiej Spółce Gazowniczej – ZG 

w Rzeszowie

Mauzoleum Władysława Długosza 
– odrestaurowane 

Przemawia wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik. Fot. Zygmunt Nater

Od prawej: Ewa Król, Józef Chrzanowski. Fot. Zygmunt Nater

Moment odsłonięcia pamiątkowej tablicy: wicewojewoda podkarpacki Alicja Wosik i Józef 
Chrzanowski prezes Stowarzyszenia „Pro Memoria”. Fot. Zygmunt Nater

Od prawej: J. Chrzanowski Stowarzyszenie „Pro Memoria”, A. Wosik wicewojewoda podkar-
packi, M. Wędrychowicz starosta gorlicki, M. Małuch wójt Gminy Sękowa. Fot. Zygmunt Nater
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• Poszukiwaniom Naftowym „Diament” 
w Zielonej Górze

• Poszukiwaniom Nafty i Gazu w Jaśle
• Poszukiwaniom Nafty i Gazu w Pile
• BN „Naftomontaż” w Krośnie
• ZUN „Naftomet” w Krośnie
• Mazowieckiemu Oddziałowi Obrotu Ga-

zem w Warszawie
• Parafii Sękowa
• Urzędowi Gminy Sękowa.

Uroczystościom towarzyszyło seminarium 
naukowo-historyczne w pałacu Długoszów 
w Siarach, zakończone okolicznościową kolacją. 

W przyszłym roku Stowarzyszenie „PRO 
MEMORIA” planuje przystąpienie do prac reno-
wacyjnych krypty mauzoleum.

fragment tekstu na tablicy: 

w dowód hołdu dla Władysława Długosza, 
wybitnej postaci polskiej nafty, 

odkrywcy złóż Borysławia, Ministra ds. Galicji, 
Senatora, Prezesa Krajowej Rady Naftowej 

odrestaurowaliśmy to mauzoleum 
jako spuściznę całego środowiska górnictwa 

naftowego i gazownictwa

Ewa Król

Uczestnicy uroczystości na schodach mauzoleum Długosza. Fot. Zygmunt Nater

Uczestnicy uroczystości. Fot. Zygmunt Nater

W krypcie Mauzoleum Władysława Długosza: od prawej: K. Nowak, A. Mikołajczak, E. Król, Cz. Rybicki, J. Pudło, Z. Duda,  
J. Honkowicz. Fot. Zygmunt Nater
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Gdy mówimy o historii przemy-
słu naftowego, która dała początek 
erze nowych paliw: ropy naftowej 
i gazu ziemnego, myślimy „Ignacy 
Łukasiewicz”. W historii polskiego 
przemysłu naftowego i gazowniczego 
jest postać, która zasługuje na równie 
wielką pamięć i szacunek. To Wła-
dysław Długosz.

Urodził się w 1864 roku w Krakowie, 
gdzie w 1882 roku ukończył Wyższą Szko-
łę Realną. Z Krakowa wyjechał na studia 
techniczne do Pragi. W 1887 r. przyjechał 
do Siar, małej miejscowości pod Gorlicami, 
gdzie rozpoczął pracę w kopalni ropy nafto-
wej, przechodząc wszystkie szczeble kariery 
od pomocnika kowala do kierownika kopalni 
ropy naftowej. Po zdobyciu doświadczenia 
postanowił zainwestować we własną kopal-
nię, jednak nieudane wiercenia doprowadziły 
go do bankructwa. 

W tym też czasie prowadził w Siarach 
i Sękowej działalność wiertniczą i wydobyw-
czą dziedzic Siar, Władysław Dembowski, 
któremu również nie sprzyjało szczęście w in-
teresach. Władysław Długosz zaraz na po-
czątku swego pobytu w Siarach, zapoznał się 
z Kamilą Dembowską, najstarszą z czterech 
córek Dembowskiego. Niedługo znajomość 
ta przerodziła się w miłość. W tym miejscu 
nie od rzeczy będzie wspomnieć, że Długosz 
zakładając własną kopalnię w Siarach, popadł 
w niełaskę u Dembowskiego, który widział 
w młodym, dynamicznym 26-letnim mężczyź-
nie groźnego konkurenta naftowego, może 
to dlatego utrudniał mu w zalotach do córki. 
Jak się później okazało, miłość przystojnego 
Władysława została odwzajemniona. Kamila 
Dembowska zakochana bez granic w przy-
stojnym młodzieńcu, nie zważała na sprzeci-
wy ojca, wiosną 1891 r. stanęli na ślubnym 
kobiercu. Świadkami na ślubie byli gorliccy 
naftowcy: William Henry Mac Garvey i Woj-
ciech Biechoński (burmistrz miasta Gorlice).

Bankructwo jego kopalni w Siarach spo-
wodowało, że zatrudnił się u znanego kana-
dyjskiego przemysłowca Mac Garvey’a, od 
którego nauczył się nowej, postępowej me-
tody wiercenia. Uzbrojony w kompletny ryg 
wiertniczy rozpoczął poszukiwanie ropy w Bo-
rysławiu. Mimo bardzo trudnych warunków 
geologicznych podczas wiercenia pierwszego 
szybu „Na Potoku”, dzięki zastosowaniu wy-

nalazków i udogodnień własnego pomysłu 
uzyskał w nim na głębokości 900 m. przemy-
słowy przypływ ropy w ilości 40 t/dobę. 

Od 1896 rozpoczął się najświetniejszy 
okres w życiu zawodowym Długosza – awan-
sował u Mac Garveya na dyrektora kilku 
kopalń w Borysławiu, który wraz z sąsiedni-
mi Tustanowicami stał się wiodącym regio-
nem wydobycia ropy naftowej, tworząc tzw. 
Wschodnie Zagłębie Naftowe (otwór „Wilno” 
w 1904 r. produkował 400 ton ropy/dobę, „Li-
twa” – 800 t/dobę, a słynny „Oil City” 2500 t/

dobę). Z Dyrektora Karpackiego Towarzystwa 
Naftowego Wł. Długosz staje się wielkim, sa-
modzielnym przemysłowcem polskim. Dzięki 
niezwykłej energii, pracowitości i zdolno-
ściom organizacyjnym przedsiębiorstwo stale 
się rozwijało, zwiększała się liczba pracowni-
ków, powstawały struktury administracyjne. 
Boom naftowy przekładał się na rozbudowę 
dróg, budowę sieci energetycznych, telefo-
nicznych i telegraficznych. 

Słynne są Jego akcje propagowania i po-
pularyzacji wykorzystania ropy naftowej, 

Władysław Długosz – Odkrywca złóż ropy w Borysławiu

Władysław Długosz
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inicjatywy tworzenia polskich struktur Krajo-
wego Związku Producentów Ropy ( w czasach 
rozbiorowych!) oraz budowania nowych, zna-
czących spółek naftowych.  Wtedy to zaczęło 
Krajowe Towarzystwo Naftowe popularyzo-
wać i propagować myśl stosowania ropy do 
celów opałowych. Niektóre fabryki (elektrow-
nia we Lwowie, gorzelnie i młyny) zaczęły 
wprowadzać opalanie kotłów ropą naftową, 
lecz rosnąca gwałtownie produkcja wymaga-
ła szerszego stosowania ropy do tego celu, 
i na jednym z posiedzeń Krajowego Towarzy-
stwa Naftowego uchwalono rozpocząć akcję 
w kierunku nakłonienia rządu austriackiego 
do zaprowadzenia opału ropnego na kolejach 
cesarstwa Austro-Węgierskiego.

Kariera życiowa człowieka, który odkrył 
Borysław, nie ograniczyła się do przemysłu – 
wkroczyła w dziedzinę szerokiej działalności 
społecznej i politycznej. 

Rozwijający się w niezwykłe szybkim 
tempie przemysł naftowy, kopalniany i rafine-
ryjny, budowa dużych rafinerii, budowa cu-
krowni w Przeworsku i Chodorowie, powsta-
wanie innych dziedzin przemysłowych – oto 
rezultat tej pracy i tych prądów, jakie ożywia-
ły ówczesne społeczeństwo, – a tymczasem 
przedstawicielstwo w Sejmie Galicyjskim, 
składające się prawie wyłącznie z wielkich 
i mniejszych właścicieli rolnych oraz sfer drob-
nomieszczańskich nie było wiernym odbiciem 
stosunków krajowych. W kraju zrozumiano, 
że reprezentację sejmową należy uzupełnić 
i ożywić posłami ze sfer przemysłowych. Na 
posiedzeniach Krajowego Towarzystwa Naf-
towego poruszano z naciskiem myśl, że prze-
mysł naftowy, mający już wówczas światową 
sławę, winien mieć swoich obrońców w cia-

łach ustawodawczych i zachęcano wybit-
niejszych przemysłowców do kandydowania 
w najbliższych wyborach. To było powodem, 
że w 1908 r. trzej kandydaci ze sfer naftowych 
zdobyli mandaty, a mianowicie: Długosz, Le-
wakowski i Zamoyski.

Mając potężne zaplecze materialne, Dłu-
gosz związał się z ruchem ludowym i rozpo-
czął karierę polityczną – w 1908 r. został po-
słem do Sejmu Krajowego, a w 1911 r. posłem 
do Rady Państwa w Wiedniu. W tymże roku 
1911 Długosz stał się jednym z najważniej-
szych Polaków w Cesarstwie Austro-Węgier-
skim – został ministrem ds. Galicji. Do historii 
weszły jego słynne gorące, patriotyczne i od-
ważne wystąpienia na forum Sejmu i Senatu.

Długosz był troskliwym pracodawcą, 
przyczyniał się do poprawy warunków pra-
cy i życia nafciarzy, budował mieszkania 
pracownicze, fundował budowę szkół po-
wszechnych. W latach 1909 - 1923 piastował 

Gorliccy właściciele kopalń (Towarzystwo Przemysłowe): od lewej: Dębowski, Chmura, Długosz, Łaszcz

Pierwsza kancelaria Na Potoku – 1896 r.

Pożar w Borysławiu
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funkcję marszałka Rady Powiatowej w Gorli-
cach. Dbał o rozwój ekonomiczny i kulturalny 
powiatu gorlickiego Z jego inicjatywy i czę-
sto za jego prywatne pieniądze powstawały 
związki mleczarskie, domy ludowe, szkoły. 
Dla młodzieży wiejskiej uczącej się w mie-
ście wybudował dwa internaty. Był głównym 
inicjatorem powstania Okręgowego Towarzy-
stwa Rolniczego i Spółki Handlowej „Sierp”. 
Długosz, dzięki inicjatywie, która go charak-
teryzowała i dzięki dużej ofiarności zyskiwał 
w Borysławiu coraz więcej uznania i popu-
larności, czego najlepszym dowodem było, iż 
obrany został prezesem czynnym, a następnie 
honorowym tamtejszego „Sokoła”. W sali 
„Sokoła” społeczeństwo Borysławia zawiesiło 
portret fundatora i prezesa Długosza. Za jego 
pieniądze zbudowano „Dom Sokoła” z pierw-
szym stałym kinem w Gorlicach i odbudowa-
no zniszczony kompletnie przez Austriaków 
kościół pw. Św. Filipa i Jakuba. Łożył także na 
odbudowę ze zniszczeń wojennych zabytko-
wych kościołów w Sękowej (jeden z nich jest 
aktualnie na liście zabytków UNESCO).

W latach Wielkiej Wojny Długosz ak-
tywnie uczestniczył w obronie praw ludności 
Galicji przed prześladowaniami, szykanami 
i zbrodniami armii austriackiej. Już w czasie 
I wojny św. przygotowywał podwaliny mają-
cego się odrodzić państwa polskiego. 

W czasach II Rzeczpospolitej działał rów-
nież bardzo aktywnie. W 1921 r. rząd polski 
powierzył mu prezesurę Państwowej Rady 
Naftowej, a rok później został wybrany do Se-
natu RP z terenu województwa krakowskiego 
oraz wybrano go na prezesa Krajowego To-
warzystwa Naftowego. Z okazji 30-lecia pra-
cy zawodowej we Lwowie zorganizowany zo-
stał dla Władysława Długosza specjalny Zjazd 
Towarzystwa Naftowego, czemu poświęcony 
został cały numer „Przemysłu Naftowego”.

W 1931 r. w uznaniu zasług otrzymał 
Krzyż Komandorski Polonia Restituta. 

Władysław Długosz zmarł w 1937 r. 
w Krakowie. Jego pogrzeb w Sękowej był 
bardzo okazały i wzięły w nim udział szerokie 
rzesze wdzięcznego mu społeczeństwa oraz 

przedstawiciele dziesiątków urzędów i in-
stytucji. Spoczywa na cmentarzu w Sękowej 
w imponującym mauzoleum.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Łukasiewicza w Krośnie 23.10. 1932 r. Od lewej: Gen.bryg. Stanisław Tessaro – dowódca Kor-
pusu Ochrony Pogranicza, Ignacy Boerner – minister Poczt i telegrafów, Ferdynand Zarzycki – gen. Brygady, minister przemysłu 
i handlu, Józef Różniecki – wojewoda Lwowski, Gen. bryg. Aleksander Litwinowicz – dowódca Okręgu Korpusu Nr III w Grod-
nie późniejszy wiceminister spraw wojskowych, Czesław Peche – Dyr. Departamentu Górniczo-Hutniczego MPiH, Władysław  
Długosz – senator RP. Niewidoczni na zdjęciu: JM Rektor Akademii Górniczej Zygmunt Sayrusz-Bielski. Fot. arch. NAC

V Zjazd Naftowy Lwow 1931 r. Pałac Długoszów w Siarach

Ewa Król

Od lewej stoją: Wincenty Witos, Z. Lasocki, W. Tetmajer, M. Jedynak. Od lewej siedzą: Klaudiusz Angerman, Antoni Bomba, 
Władysław Długosz – posłowie Koła Polskiego PSL






