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Szanowni Czytelnicy
Właśnie trzymacie w ręku październikowy 

numer „Wiadomości  Naftowych i Gazowni-
czych”, tym razem dość obszerny, postaram się 
jego zawartość streścić. 

Zacznę od najważniejszej informacji, jaka 
dla Wszystkich Czytelników, jak również człon-
ków „Stowarzyszenia ...” jest gorącym tema-
tem. Otóż nowym prezesem SITPNIG został wy-
brany Dariusz Jacek Krawiec, pełniący obecnie 
funkcję prezesa PKN Orlen. Serdecznie gratuluję 
w imieniu całego zespołu redakcyjnego i swoim 
własnym!

Więcej na temat zjazdu znajduje się w Biu-
letynie Informacyjnym Zarządu Głównego, 
wraz z relacją.

Wracam jednak do przeglądu zawartości 
tego wydania i rozpocznę jak zwykle go od 
rozdziału „Nauka i technika”, w którym publiku-
jemy trzy bardzo ciekawe artykuły techniczne. 
Dwa pierwsze recenzowane, a trzeci o charak-
terze promocyjno-informacyjnym.

Zaczynając od pierwszego z nich pt. „Rola 
powierzchniowych badań sejsmicznych i po-
miarów PPS w poszukiwaniach niekonwencjo-
nalnych złóż węglowodorów typu shale-gas”, 
którego autorem jest Robert Bartoń, należy 
stwierdzić, że temat ten, mimo ogromnego 
znaczenia dla poszukiwań węglowodorów nie-
konwencjonalnych, jakim jest gaz z utworów 
łupkowych, nie był dotychczas publikowany na 
naszych łamach. Nie chciałbym tutaj zastępować 
autora w wyjaśnieniu tego zagadnienia, jedy-
nie stwierdzę, że za pomocą tej metody można 
zarówno prawidłowo wyznaczyć oraz zoriento-
wać główne kierunki szczelin w górotworze, jak 
i wyznaczyć potencjalne strefy złożowe. To zaś 
może dać podstawę do wyznaczania zabiegów 
intensyfikacyjnych, w istniejących otworach, lo-
kalizowania kolejnych odwiertów, jak również 
nawet umożliwić podjęcie decyzji o rezygnacji 
z zamierzonych prac wiertniczych, co przy ich 
cenach również jest pewnego rodzaju sukcesem.

Drugim artykułem, którego autorami są: 
Marcin Rzepka i Marcin Kremieniewski jest 
materiał pt. „Receptury zaczynów cemento-
wych stosowane do uszczelniania kolumn ru-
rokładzinowych w wysadach solnych na pod-
ziemnych magazynach gazu”. Równie ważne 
zagadnienie jak i poprzednie, jednak to do-
tyczy prac otworowych, jakie pozwalają nam 
uzyskać szczelność pomiędzy rurami okładzi-
nowymi a skałą, którą w tym przypadku są 
sole, jak również aby cement wypełniający tę 
przestrzeń był po związaniu nieprzepuszczal-
ny dla gazu. Temat bardzo trudny, szczególnie 
w warunkach wysadów solnych, w których 
wykonywane są kawerny, w których następnie 
magazynowany jest gaz ziemny. Mimo szero-
kiego zakresu parametrów, które muszą być 
uwzględnione, przy badaniach oraz w póź-
niejszych recepturach, rozwiązania w tym 
zakresie przynoszą wymierne korzyści i efekty, 
o których więcej w artykule.

Trzecim artykułem, również o znaczeniu 
praktycznym jest artykuł pt. „Gazodźwig nurni-
kowy. Korzyści z zastosowania nurnika”. Auto-
rem jego jest Artur Zdziebko. W artykule zostało 
pokazane i opisane zastosowanie znanego od 
lat narzędzia pozwalającego „syfonować” otwór 
wiertniczy, czyli oddzielać wodę złożową od 
gazu i wynosić ją z dna otworu na powierzch-
nię. Artykuł pokazuje zarówno problemy, jak 
również efekty i parametry, przy których stoso-
wanie tego narzędzia jest skuteczne na przy-
kładach z obszaru działalności Oddziału PGNiG 
Oddział w Sanoku. 

W kolejnej części „Wiadomości...” w roz-
dziale „Wieści z polskich firm” prezentujemy 
ciekawy materiał dotyczący wymiany stalo-
wego gazociągu na gazociąg z polietylenu, 
o zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia 
powierzchni zewnętrznej i wyższej odporności 
na obciążenia punktowe i na wypieranie przez 
wody podskórne. Temat ten został zrealizowany 
w bardzo trudnym pod względem gruntowym 
obszarze na terenie działalności Wielkopolskiej 
Spółki Gazownictwa. 

Sporo miejsca w tym rozdziale zajmują infor-
macje z obszaru działalności PN „Diament” z Zie-
lonej Góry. Wszystkie skupiają się wokół jednego 
z naszych krajów sąsiedzkich – Litwy. Należy do-
cenić, że to właśnie polska firma wiertnicza bierze 
udział w realizacji narodowej strategii niezależno-
ści energetycznej Republiki Litewskiej. To się dzie-
je, mimo trudności politycznych, jakie występują 
między naszymi krajami. Doceniani są również  
specjaliści z innych polskich firm jak Geofizyka 
Toruń, czy Instytut Nafty i Gazu.

W następnym rozdziale zachęcam do przej-
rzenia krótkich informacji zarówno ze świata 
(tutaj publikujemy ranking największych poten-
tatów naftowych), jak i z obszaru działalności 
polskich firm naftowo-gazowniczych, np. skład 
nowego zarządu Lotos Petrobaltic. 

W tym wydaniu bardzo bogaty w treść i in-
formację jest również Biuletyn Informacyjny ZG 
„Stowarzyszenia...”. Znaleźć w nim można za-
równo relację z ostatniego posiedzenia Zarządu 
Głównego SITPNIG XXXVIII kadencji jak i sporo 
innych doniesień np. z obchodów 65-lecia kro-
śnieńskiej „Naftówki”.Najistotniejszy jest wspo-
mniany na wstępie materiał dotyczący Walnego 
Zjazdu SITPNiG. 

Październikowy numer zamykamy relacjami 
z konferencji jakim „Wiadomości...” patronowa-
ły w okresie od poprzedniego wydania, a moim 
zdaniem warto w tę część również zajrzeć. 

Na zakończenie sądzę, że w tym, tak bardzo 
bogatym w treść, numerze wielu z naszych Czy-
telników znajdzie ciekawe dla siebie informacje 
oraz być może było uczestnikiem wielu z opisy-
wanych wydarzeń i odnajdzie się w treści.

Dariusz Jacek Krawiec 
Nowo wybrany prezes SITPNiG na XXXVIII 
Walnym Zjeździe Delegatów SITPNiG, 
który odbył się w Słoku w dniach 18-19 
października 2012 roku.

Więcej o Zjeździe na str. 31



10(174)/2012
październik

2

	 PGNiG	uruchamia	kopalnię	
	 Lubiatów-Międzychód-Grotów	 23

	 PGNiG	i	VNG	porozumiały	się	w	sprawie	
	 nowej	formuły	cenowej	 23

	 PGNiG	SA	zwiększyło	sprzedaż	gazu	
	 do	10,5	mld	m	sześc.	w	trzech	kwartałach	2012	r.	 23

	 PGNiG	SA	uruchamia	portal	edukacyjny	na	temat	
	 gazu	z	łupków	www.lupkipolskie.pl.		 24

	 Raport	o	szczelinowaniu	dla	Komisji	Europejskiej	 24
	 Ropa	z	dolomitu	głównego	na	Monoklinie	 24
	 Wzrost	nakładów	na	poszukiwania	i	wydobycie	

	 w	br.	na	świecie	 24
	 Największe	firmy	naftowe	w	2011	r.	 25
	 Greenpeace	przeciw	poszukiwaniom	w	Arktyce	 26
	 Złoże	gazowo-kondensatowe	w	Uzbekistanie	 26
	 LOTOS	Petrobaltic	

	 z	nowym	Zarządem	 26
	 GAZ-SYSTEM	S.A.	podpisał	umowę	o	współpracy	

	 z	Towarową	Giełdą	Energii	S.A.	 27
	 GAZ-SYSTEM	pozyskał	finansowanie	

	 EBOiR	na	budowę	terminalu	LNG	w	Świnoujściu	 27
	 Wyniki	wstępnego	badania	rynku	w	zakresie	

	 rozbudowy	połączeń	międzysystemowych	 28
	 Minister	Skarbu	z	wizytą	

	 na	budowie	terminalu	LNG	 28

	 Rola	powierzchniowych	badań	sejsmicznych	i	pomiarów	
	 PPS	w	poszukiwaniach	niekonwencjonalnych	złóż	
	 węglowodorów	typu	shale-gas	 4

	 Trudna	modernizacja	 14

WYDAWCA:	 STOWARZYSZENIE	NAUKOWO-TECHNICZNE	INŻYNIERÓW	
	 I	TECHNIKÓW	PRZEMYSŁU	NAFTOWEGO	I	GAZOWNICZEGO

31-503	Kraków,	ul.	Lubicz	25,	tel./fax	(0-12)	421	32	47	
e-mail:	sitpnig@sitpnig.pl,		http://www.sitpnig.

ADRES REDAKCJI
ul.	Kościuszki	34,	38-300	Gorlice,	tel./fax	(0-18)	352	64	84
e-mail:	redakcja.wnig@interia.pl,		http://www.wnig.pl

REDAKCJA BIULETYNU INFORMACYJNEGO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
dr	inż.	Stanisław	Szafran	–	przewodniczący
mgr	Wioleta	Wanat

SKŁAD DTP:                     DRUK: 
Konrad	Korona																				FLEXERGIS	Sp.	z	o.o.,	33-300	Nowy	Sącz,	
																																											ul.	Elektrodowa	45C,	tel.	18	444	33	44

Wersja	pierwotna	(referencyjna)

NAKŁAD: 1500	egz.

PRENUMERATA I KOLPORTAŻ:	tel./fax	(0-18)	352	64	84

R e d a k c j a 	 z a s t r z e g a 	 s o b i e 	 p r a w o 	 d o 	 d o k o n y w a n i a 	 s k r ó t ó w	 	
i 	 k o r e k t y 	 j ęz y k o w e j 	 n a d e s ła n y c h 	 t e k s t ó w .

FOTO OKŁADKA:
str.	I	okł.	–	Urządzenie	SK-175.	Fot.	arch.	PN	Diament	Sp.	z	o.o.

	 Receptury	zaczynów	cementowych	stosowane	
	 do	uszczelniania	kolumn	rur	okładzinowych	w	wysadach	

solnych	na	podziemnych	magazynach	gazu	 7

	 Gazodźwig	nurnikowy.	Korzyści	z	zastosowania	
	 nurnika	 10

	 Udział	Diamentu	w	programie	niezależności	
	 energetycznej	Republiki	Litewskiej	 16

	 Litewski	projekt	Diamentu	–	Syderiai	 18
	 Spółka	Poszukiwania	Naftowe	Diament	z	Zielonej	

	 Góry	umacnia	swoją	obecność	na	Litwie	 20



3
10(174)/2012

październik

RADA NAUKOWA
prof.	dr	hab.	inż.	Kazimierz	Twardowski	(AGH)	–	przewodniczący
prof.	dr	hab.	inż.	Petr	Bujok	(Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	Ostrava)	–	członek
prof.	dr	hab.	inż.	Stefan	Miska	(University	of	Tulsa)	–	członek

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Redaktor	naczelny	–	dr	Piotr	Dziadzio
Zastępca	redaktora	naczelnego	–	dr	inż.	Krystian	Liszka
Zastępca	redaktora	naczelnego	–	dr	hab.	inż.	Rafał	Wiśniowski
Sekretarz	redakcji	–	Konrad	Korona

Redaktorzy tematyczni:
dr	inż.	Krystian	Liszka	–	Gazownictwo
dr	hab.	inż.	Rafał	Wiśniowski	–	Wiertnictwo
dr	hab.	inż.	Jan	Lubaś	–	Eksploatacja	złóż	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego,	inżynieria	złożowa
dr	inż.	Grzegorz	Machowski	–	Geologia	i	geofizyka	naftowa
mgr	inż.	Robert	Nowak	–	Przemysł	rafineryjny,	magazynowanie	i	dystrybucja	produktów	naftowych	

RADA PROGRAMOWA WNiG
prof.	dr	hab.	inż.	Maria	Ciechanowska	–	przewodnicząca
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Stryczek	–	z-ca	przewodniczącego
mgr	inż.	Marek	Lesisz	–	z-ca	przewodniczącego
dr	inż.	Aleksander	Klupa	–	sekretarz

Członkowie:
dr	inż.	Beata	Altkorn
mgr	inż.Urszula	Furtak
mgr	inż.	Adam	Górka
mgr	inż.	Wojciech	Kantor
mgr	inż.	Jacek	Marczyk
mgr	Maciej	Nowakowski
prof.	dr	hab.	inż.	Stanisław	Rychlicki
dr	inż.	Stanisław	Szafran
dr	inż.	Zygmunt	Śliwiński
mgr	inż.	Jan	Wicorek

	 Kalendarium	 29
	 Jubileusze	urodzinowe	Koleżanek	i	Kolegów	 29
	 XIV	Posiedzenie	Zarządu	Głównego	SITPNiG	 29
	 XXXVIII	Walny	Zjazd	Delegatów	Stowarzyszenia	

	 Naukowo-Technicznego	Inżynierów	i	Techników	
	 Przemysłu	Naftowego	i	Gazowniczego	 31

	 X	Międzynarodowa	Konferencja	i	Wystawa	
	 NAFTA	i	GAZ	2012	 46

	 II	Międzynarodowa	Konferencja	„Alpine-Petrol	2012”	pt.	
„Geologia,	ekologia	i	perspektywy	poszukiwań	naftowych	
w	Karpatach	i	innych	regionach	alpejskich	Europy”		 48

	 Rumunia	mało	znana	–	sprawozdanie	z	wycieczki	 43

	 Doc.	dr	inż.	Zbigniew	Lorenc,	1934	–	2011	 41

	 Nowi	Członkowie	Honorowi	SITPNiG	 33
	 Jubileusz	65-lecia	krośnieńskiej	„Naftówki”	 34
	 XXXV	posiedzenie	Rady	Fundacji	Muzeum	Przemysłu	

	 Naftowego	i	Gazowniczego	im.	Ignacego	Łukasiewicza	
	 w	Bóbrce	 36

	 Inauguracja	roku	akademickiego	2012/2013	
	 na	Wydziale	Wiertnictwa	Nafty	i	Gazu	AGH	 36

	 Inauguracja	roku	akademickiego	2012/2013	
	 na	Wydziale	Geologii,	Geofizyki	i	Ochrony	
	 Środowiska	AGH	 37

	 Inauguracja	roku	akademickiego	2012/2013	
	 w	Zamiejscowym	Ośrodku	Dydaktycznym	Wydziału	
	 Wiertnictwa,	Nafty	i	Gazu	AGH	w	Krośnie	 38

	 Międzynarodowa	Konferencja	Naukowo-Techniczna	
	 GEOPETROL	2012	 39

	 XI	Sympozjum	Naukowo-Techniczne	nt.	„Współczesna	
	 technika	pomiarowa	w	gazownictwie	–	najnowsze	
	 regulacje	prawne	i	problemy	eksploatacyjne”	 40

	 Ogólnopolski	Kongres	PETROBIZNES	–	Paliwa	
	 Chemia	Gaz	 51

	 Nadzwyczajny	Jubileuszowy	Zjazd	Polskiej	Izby	
	 Inżynierów	Budownictwa	 53



10(174)/2012
październik

4

Rola powierzchniowych badań sejsmicznych 
i pomiarów PPS w poszukiwaniach 
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów 
typu shale-gas

Robert Bartoń

Abstract
Correct imaging of distribution and be-

havior of cracks in shales formation, with 
a faithful description of the geomechanical 
properties of the geological medium, requires 
the analysis and interpretation of seismic data, 
taking into account the anisotropy. Multi-off-
set and multi-component Vertical Seismic Pro-
filing VSP 3C measurements are most useful 
tool, from among current seismic methods, to 
investigation of the anisotropy of geological 
medium. Velocity and polarization analyses 
of multi-azimuth and multi-component wave 
fields of VSP 3C are base to defining of direc-
tions and quantitative estimation of the aniso-
tropy. Processing of seismic data based on the 
azimuth tracking in velocity and AVO changes, 
in combination with geomechanical proper-
ties of rocks, calculated for isotropic medium, 
can be used for prediction of in-situ stresses, 
occurring in shale reservoirs. Correct determi-
nation and orientation of the stress, allows to 
define the main directions of cracks in the re-
servoir zone and allows too for optimal design 
location of horizontal wells.

Streszczenie
Prawidłowe odwzorowanie rozmieszcze-

nia oraz zachowania się szczelin w utworach 
łupkowych, przy wiernym opisie własności 
geomechanicznego ośrodka geologicznego, 
wymaga wykonania analiz i interpretacji na 
danych sejsmicznych z uwzględnieniem anizo-
tropii. Azymutalne i wieloskładnikowe pomiary 
pionowego profilowania sejsmicznego PPS 3C 
są najbardziej użytecznym narzędziem, spośród 
stosowanych metod sejsmicznych, do badania 

anizotropii ośrodka geologicznego. Analizy 
prędkościowe oraz polaryzacyjne azymutal-
nych wieloskładnikowych pól falowych PPS 3C 
są podstawą do określania kierunków oraz ilo-
ściowej oceny anizotropii. Przetwarzanie danych 
sejsmicznych w oparciu o azymutalne śledzenie 
zmian prędkości oraz AVO, w połączeniu z geo-
mechanicznymi własnościami skał, obliczonymi 
dla ośrodków izotropowych, może być użyte 
do predykcji in-situ naprężeń, występujących 
w zbiornikach łupkowych. Poprawne wyzna-
czenie oraz zorientowanie naprężeń, umożliwia 
określenie głównych kierunków szczelin w stre-
fie złożowej i pozwala na optymalne zaprojekto-
wanie usytuowania otworów poziomych.

Wstęp
Duże zainteresowanie przemysłu naftowe-

go eksploatacją złóż niekonwencjonalnych typu 
shale gas, shale oil czy tight gas, charakteryzu-
jących się niskimi parametrami zbiornikowymi 
(porowatość, przepuszczalność) – podyktowa-
ne jest wysoką ceną oraz rosnącym popytem na 
tego rodzaju surowce energetyczne na świecie. 

Najbardziej powszechne i stosowane ba-
dania sejsmiczne: 2D, 3D oraz pionowe profi-
lowanie sejsmiczne PPS (sejsmika otworowa), 
dostarczają niezbędnych materiałów do prawi-
dłowego odwzorowania budowy geologicznej 
Ziemi, a tym samym do identyfikacji złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego [2, 10]. 

Połączenie najnowocześniejszych techno-
logii oraz wiedzy i doświadczenia specjalistów 
pozwala na prowadzenie poszukiwań, okre-
ślanie lokalizacji i eksploatacji złóż w coraz 
bardziej skomplikowanych warunkach geolo-
gicznych, umożliwiając zwiększenie trafności 
poszukiwań oraz dokładniejsze rozpoznanie 
budowy geologicznej zbiorników nasyconych 
węglowodorami.

Badania sejsmiczne – złoża 
niekonwencjonalne typu shale gas

Metody sejsmiczne umożliwiają śledze-
nie różnorodnych formacji geologicznych, 

uwzględniając kształt, strukturę, głębokość 
pogrążenia oraz dostarczają wielkości para-
metrów fizycznych na podstawie propagu-
jących fal sprężystych, rejestrowanych jako 
zmienność amplitudy od czasu A(t). Istotnym 
czynnikiem decydującym o jakości rejestro-
wanego pola falowego jest akwizycja, która 
musi silnie współgrać z realizowanym celem 
geologicznym, aby otrzymać wiarygodne wy-
niki [6]. 

Ukierunkowanie badań sejsmicznych 
na poszukiwanie niekonwencjonalnych złóż 
węglowodorów typu shale gas wiąże się 
z zastosowaniem pola falowego, charaktery-
zującego się wysoką rozdzielczością pionową 
i poziomą przy zachowaniu dobrej dynamiki 
amplitud A(t) w celu precyzyjnego wyznacze-
nia kierunków anomalnych zmian prędkości, 
zwłaszcza w poziomach złożowych. Wysoka 
jakość danych sejsmicznych jest niezbędna 
aby poprawnie określić własności geome-
chaniczne ośrodka geologicznego, zwłaszcza 
naturalny układ szczelin, który jest identyfi-
kowany na zapisie sejsmicznym w postaci 
zmienności amplitud i prędkości na danym 
kierunku pomiarowym – punkt wzbudzania-
-punkt odbioru, przy danym kącie padania 
(offsecie) propagującej fali sprężystej. Analizy 
te noszą miano anizotropii azymutalnej [9].

Od danych sejsmicznych oczekuje się 
dostarczenia informacji o stopniu szczelino-
watości skały oraz określenia anomalnych 
kierunków zmian prędkościowych i amplitud 
rejestrowanych fal sejsmicznych. Wyznacze-
nie stref anomalnych wymaga przeprowa-
dzenia analiz zmian amplitudowych i pręd-
kościowych fal P rejestrowanych na różnych 
azymutach. 

Zlinearyzowane formuły określające za-
leżność współczynników odbicia od kąta 
propagacji fali P dla anizotropowych ośrod-
ków typu HTI (horizontal transverse isotropy) 
i orthorhombowego, opracował i przedstawił 
w swoich publikacjach A. Ruger [8]. Zastoso-
wanie ich w praktyce jest jednak mało efek-
tywne ze względu na brak jednoznaczności 
rozwiązań.

Bardziej efektywnym podejściem w po-
miarach anizotropii ośrodka, wydaje się 
być sposób oparty na badaniu zmienności 
amplitud z wykorzystaniem atrybutu AVO 
– gradient (stopień zmienności amplitud 
z offsetem) wzdłuż różnych azymutów [5]. 
Ekstremalne wartości atrybutu gradient AVO 
(wartość maksymalna i minimalna) pozwalają 
estymować kierunki i intensywność anizotro-
pii. Przeprowadzenie takiej azymutalnej ana-
lizy zmian amplitudowych i prędkościowych 
wymaga posługiwania się danymi sejsmicz-
nymi ze zdjęcia 3D, tak zaprojektowanego, 
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aby stworzyć warunki do statystycznego po-
dobieństwa danych, przy różnych zakresach 
azymutalnych oraz zapewnić wybór optymal-
nych parametrów przetwarzania.

Prawidłowe odwzorowanie rozmiesz-
czenia i zachowania się szczelin w utworach 
łupkowych, przy wiernym opisie własności 
geomechanicznych ośrodka geologicznego, 
wymaga wykonania analiz i interpretacji 
na danych sejsmicznych z uwzględnieniem 
anizotropii ośrodka. Podstawowe napręże-
nia ośrodka geologicznego są szacowane 
na podstawie azymutalnych analiz zmian 
prędkościowych i amplitudowych oraz ela-
stycznych parametrów ośrodka, uzyskanych 
z inwersji sejsmicznej z wykorzystaniem stan-
dardowych pomiarów sejsmiki powierzchnio-
wej 3D [9, 11].

Uzyskane wyniki mogą być użyte do 
predykcji in-situ naprężeń występujących 
w zbiornikach łupkowych. Poprawne wyzna-
czenie oraz zorientowanie naprężeń, umożli-
wia określenie głównych kierunków szczelin 
w strefie złożowej i pozwala na optymalne 
zaprojektowanie usytuowania otworów po-
ziomych.

Sejsmika otworowa 
– pomiary PPS 3C

Wiarygodnym źródłem informacji w bada-
niu zjawiska anizotropii ośrodka geologicznego 
w strefie okołootworowej są wieloskładnikowe 

pomiary pionowego profilowania sejsmiczne-
go PPS 3C. Azymutalne i wieloskładnikowe po-
miary pionowego profilowania sejsmicznego 
PPS 3C są najbardziej użytecznym narzędziem, 
spośród aktualnych metod sejsmicznych, do 
badania anizotropii ośrodka geologiczne-
go – fig.1. Generowane na powierzchni fale 
sprężyste są rejestrowane w sondach wielo-
składnikowych znajdujących się w otworze, 

co umożliwia obserwację zmian pola falowego 
in-situ. Pomiary PPS 3C dla różnych azymutów 
pozwalają na dokładną obserwację zmian am-
plitud i dynamiki pola falowego fal podłużnych 
P oraz poprzecznych S. Obliczone prędkości 
interwałowe z czasów pierwszych wstąpień 
fal podłużnych i poprzecznych są podstawą do 
szacowania ilościowej anizotropii przestrzeni 
geologicznej [1, 7].

Wykorzystanie pomiarów azymutalnych 
PPS 3C w wersji offset, multi-offset do wy-
znaczenia parametrów anizotropii oraz wy-
znaczania kierunków szczelinowatości, pole-
ga na analizie polaryzacji fal poprzecznych, 
składowej szybkozmiennej S1 oraz wolno-
zmiennej S2. Tak propagujące przez ośrodek 
geologiczny dwie fale poprzeczne są zależne 
od amplitudy i kierunku anizotropii. Analizy 
ruchów cząstek fal poprzecznych w postaci 
obrazów polaryzacji są ważnym wskaźnikiem 
w badaniu i interpretacji anizotropii ośrodka 
geologicznego [3, 4, 7].

Warto podkreślić rolę pomiarów pio-
nowego profilowania sejsmicznego, które 
powinny stanowić dopełnienie w powierzch-
niowych badaniach sejsmicznych, zwłaszcza 
wtedy, gdy wyższa rozdzielczość pomiaru 
jest niezbędna do dokładnego rozpoznania 
budowy i natury złoża. Zaimplementowanie 
do sejsmiki powierzchniowej dodatkowych 
informacji zawartych w polu falowym PPS 
(operatora dekonwolucji), pozwala na odtwo-
rzenie wysokich częstotliwości, niezbędnych 
do opisu budowy geologicznej o wysokim 
stopniu szczegółowości [2] – fig. 2. Spośród 
wielu zalet, jakie posiadają pomiary PPS, na-

Fig.1. Akwizycja pomiarów offsetowych PPS 3C w ośrodkach anizotropowych. Konwersja fali P do PS – polaryzacja fali PS na 
szybką S1 i wolną S2.

Fig. 2. Zestawienie fragmentów sekcji sejsmicznej zmigrowanej a) i po dekonwolucji (operator z PPS) b) z dopasowaniem 
krzywej profilowania akustycznego PA w pozycji otworu.



10(174)/2012
październik

6

leży zwrócić szczególną uwagę na możliwość 
rejestracji sygnału fal padających (fala bezpo-
średnia – direct waves), identyfikację fal pada-
jących i odbitych typu P i S, mniejsze tłumienie 
sygnału oraz szczegółowe badanie otoczenia 
otworu [3].

W zadaniach określenia właściwości 
zbiornikowych oraz nasyceń obiektów złożo-
wych, szczególnego znaczenia nabiera infor-
macja o prędkości fali poprzecznej, ze wzglę-
du na jej specyficzną reakcję na obecność fazy 
ciekłej (i gazowej) w ośrodku. Prędkości te 
można obliczyć z hodografów propagacji fali 
poprzecznej S (dla różnych azymutów), które 
manifestują się na polu falowym trójskładni-
kowego pomiaru PPS 3C. Obliczone prędkości 
fal podłużnych (Vp) i poprzecznych (Vs) z da-
nych PPS na różnych azymutach, umożliwiają 
poprawną identyfikację facjalną oraz złożową 
(Vp/Vs) ośrodka geologicznego. Parametr (Vp/
Vs) może być użyty jako atrybut sejsmiczny 
opisujący złoża typu shale gas. Ponadto pręd-
kości podłużne i poprzeczne oraz parametr 
(Vp/Vs) mogą być użyte do obliczenia modułu 
Young’a i współczynnika Poisson’a w celu zba-

dania plastyczności i kruchości łupków. 
Pomiary PPS stanowią zasadniczą plat-

formę w integracji i kalibracji profilowań 
otworowych z sejsmicznym polem falowym, 
umożliwiając dokładną transformację z do-
meny głębokościowej do domeny czasowej 
i odwrotnie. Pomiar PPS typu zero-offset 
umożliwia precyzyjne dopasowanie oraz ko-
relację horyzontów sejsmicznych i geologicz-
nych. Pomiary te powinny stanowić istotny 
element w kompleksowej interpretacji danych 
geofizycznych i sejsmicznych. Na figurach 3, 
4, 5 zostały zaprezentowane zestawienia do-
kładności (rozdzielczości) zapisu sejsmicznego 
sejsmiki powierzchniowej z polem falowym 
pionowego profilowania sejsmicznego (trans-
formacja PPS-WPG).

Decyzje podejmowane w oparciu o re-
zultaty zastosowania procedur szacowania 
parametrów anizotropii mogą przyczynić się 
do rezygnacji z zamierzonych wierceń w przy-
padku zweryfikowanych elementów struktu-
ralno-litofacjalnych nie rokujących nadziei na 
wykrycie złóż węglowodorów. Eksploatacja 
złóż typu shale gas jest bardzo kosztowna, 
stąd należy bardzo dobrze rozpoznać ośrodek 
geologiczny, zwłaszcza zmienność (anizotro-
pię) parametrów złożowych (szczelinowatość, 
nasycenie), w celu optymalnego zorientowa-
nia otworów poziomych, uzyskując korzystne 
reżimy przypływu węglowodorów.
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Abstract:
The article presents the test results of ce-

ment slurries with high flexibility of cement stone 
for sealing casing in salt plug in underground 
gas storages. Cement slurries were prepared at 
the Institute of Oil and Gas in 2009-2012.

The Oil and Gas Institute has appropriate 
equipments for the study of cement stone in salt 
conditions (forms to study adhesion cement stone 
to salt and steel pipes and device for testing gas 
permeability). Laboratory tests were performed at 
the Department of Drilling Technology according 
to PN-EN 10426-2 “Petroleum and natural gas 
industries” – Cements and materials for cement-
ing the holes” and API SPEC 10 “Specification 
for materials and testing for well cements.” The 
slurries formulas developed in the Oil and Gas In-
stitute can be successfully applied for cementing 
casing in the holes drilled for underground gas 
storage. These slurries were used, i.e. during ce-
mentation of the PMG in the holes Z15, Z16 and 
Z17 and K1-K5. Cement stones are characterized 
by high compressive strength and gas imperme-
ability. Cement stones also have high resistance 
to cyclic temperature changes and mechanical 
stress during long-term exploitation of under-
ground gas storage.

Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań 

zaczynów cementowych o wysokiej elastyczno-
ści kamienia cementowego przeznaczonych do 
uszczelniania rur okładzinowych w wysadach 
solnych na podziemnych magazynach gazu. 
Zaczyny cementowe opracowywane były w In-
stytucie Nafty i Gazu oraz w Serwisie Cementa-
cyjnym w Wołominie w latach 2009-2012. 

INiG posiada odpowiednią aparaturę 
służącą do badania kamienia cementowego 
w warunkach solnych (formy do badania przy-

czepności kamienia do soli i rury stalowej oraz 
przyrząd do badania przepuszczalności dla 
gazu). Badania laboratoryjne były wykonywane 
zgodnie z normami PN-EN 10426-2 „Przemysł 
naftowy i gazowniczy” – Cementy i materiały 
do cementowania otworów oraz API SPEC 10 
„Specification for materials and testing for well 
cements”. Receptury opracowanych w INiG za-
czynów mogą być z powodzeniem zastosowane 
podczas cementowania kolumn rur okładzino-
wych w otworach wierconych dla potrzeb pod-
ziemnych magazynów gazu. Zaczyny te zostały 
wykorzystane m.in. podczas cementowania na 
PMG w otworach Z15, Z16 i Z17 oraz K1-K5. 
Powstałe po związaniu zaczynów kamienie ce-
mentowe charakteryzują się wysoką wytrzyma-
łością na ściskanie oraz brakiem przepuszczal-
ności dla gazu. Kamienie cementowe posiadają 
również dużą odpornością na cykliczne zmiany 
temperatury oraz na obciążenia mechaniczne 
w czasie wieloletniej eksploatacji podziemnych 
magazynów gazu.

Wprowadzenie
Przedsiębiorstwa wykonujące wiercenia 

w naszym kraju w ostatnich latach skupiają 
szczególną uwagę na sposobie wykonania za-
biegu cementowania rur okładzinowych. Do-
tyczy to szczególnie otworów wierconych dla 
potrzeb podziemnego magazynowania gazu [1, 
3]. Podstawową rolę w procesie prawidłowego 
uszczelniania otworu wiertniczego odgrywa ja-
kość użytego zaczynu uszczelniającego. Dlatego 
też, każdy zaczyn cementowy przed zastoso-
waniem go do uszczelniania rur okładzinowych 
w otworze wiertniczym powinien być szczegó-
łowo zbadany w laboratorium w warunkach 
otworopodobnych. Badania te muszą obej-
mować wszystkie parametry technologiczne 
zaczynu i kamienia, które mogą bezpośrednio 

wpływać na przebieg i skuteczność wykonania 
zabiegu cementowania.

W Laboratorium Zaczynów Uszczelniających 
Instytutu Nafty i Gazu od kilku lat prowadzone 
są badania nad opracowywaniem i modyfikacją 
m.in. zaczynów cementowych do uszczelniania 
rur w wysadach solnych PMG. Laboratorium 
dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą 
umożliwiającą prowadzenie kompleksowych 
badań zaczynów i kamieni cementowych.

Zaczyny cementowe stosowane 
w kraju do uszczelniania rur 
w podziemnych magazynach gazu 
w wysadach solnych

W kawernowym PMG Mogilno podczas 
cementowania otworów używane były zaczyny 
cementowe o pełnym zasoleniu (wodą zaro-
bową była solanka NaCl o gęstości 1,2 g/cm3) 
z dodatkami przeciwpiennymi, antyfiltracyjnymi, 
upłynniającymi i wywołującymi pęcznienie z do-
datkiem 8 – 10% gipsu modelowego. Podczas 
cementowania otworów używano cementu kla-
sy G HSR (z cementowni Rejowiec). W otworach 
Mogilno Z-17 i Z-16 do zaczynów dodawano 
również mikrocement. Temperatura dynamiczna 
podczas prowadzenia prac cementacyjnych na 
PMG Mogilno wynosiła w zależności od otworu 
około 30 - 45°C, a ciśnienie ok. 15 - 20 MPa. Na 
rys. 1 pokazano schemat PMG Mogilno w złożu 
cechsztyńskiej soli kamiennej, które ma formę 
wysadu (komory magazynu znajdują się na róż-
nej głębokości ok. 600 m - 1600 m).

Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne, mające na celu 

opracowanie składów zaczynów cementowych 
do warunków panujących w podziemnych ma-
gazynach gazu były wykonywane w Zakładzie 
Technologii Wiercenia INiG O/Krosno (przy 
współpracy z Serwisem Cementacyjnym w Wo-
łominie) zgodnie z normami PN-EN 10426-2 

Receptury zaczynów cementowych 
stosowane do uszczelniania kolumn rur 
okładzinowych w wysadach solnych 
na podziemnych magazynach gazu

Marcin Rzepka Marcin Kremieniewski

Rys.1. Schemat podziemnego magazynu gazu Mogilno w wy-
sadzie solnym [4]



10(174)/2012
październik

8

„Przemysł naftowy i gazowniczy” – Cementy 
i materiały do cementowania otworów – część 
2: „Badania cementów wiertniczych” oraz API 
SPEC 10 „Specification for materials and testing 
for well cements”.

W INiG opracowano zaczyn dla PMG w wy-
sadach solnych Mogilno i Kosakowo. Przykła-
dowa receptura oznaczona symbolem A (tabl. 1 
i 2) była stosowana na wiertniach podczas ce-
mentowania rur okładzinowych w latach 2009 
– 2010 [2]. 

Przed każdym zabiegiem cementowania 
wykonywano pomiary parametrów techno-
logicznych płynnego zaczynu cementowego 
(reologia, odstój wody, rozlewność, gęstość, 
początek i koniec wiązania oraz zmiany obję-
tości) oraz prowadzono szereg badań kamienia 
cementowego.

Po związaniu zaczynu wykonywano próbki 
kamieni cementowych i badano je po 7, 14 i 28 
dniach hydratacji (wyniki badań zobrazowano 
na rys. 2).
W Laboratorium prowadzono oznaczenia:

– wytrzymałości na zginanie i ściskanie na 
maszynie wytrzymałościowej,

– przyczepności kamienia cementowego 
do soli (fot. 1),

– przyczepności kamienia cementowego 
do rur stalowych,

– przepuszczalność kamienia cementowe-
go dla gazu na kontakcie z rurą okładzi-
nową i solą (fot. 2),

W INiG sporządzono również specjalne 
stanowisko do badania przepuszczalności dla 
gazu na kontakcie kamień cementowy – sól 
i kamień cementowy – rura. Komorę wykonano 
z fragmentu 7 calowej rury (końce rury zostały 
nagwintowane). Przykrywy do komory wyko-
nano ze stali nierdzewnej. W przykrywach na-
wiercono otwory, od góry (w celu podłączenia 
ciśnienia z butli poprzez zbrojony wąż) oraz od 
dołu (w celu przymocowania rurki wylotowej do 
obserwacji ewentualnego przechodzenia gazu) 
fot. 3 - 4. 

Rdzeń solny dostarczony z otworu umiesz-
czono w płuczce wiertniczej (fot. 5). Po 10 
dniach rdzeń przemyto cieczą przemywają-
cą (solanka oraz Mud Clear) zastosowaną na 
wiertni. Przemyty rdzeń (fot. 6) umieszczono 
w specjalnie skonstruowanym stanowisku do 
badań przepuszczalności. Przestrzeń pomiędzy 
komorą aparatu, a rdzeniem solnym zalano za-
czynem cementowym o składzie zastosowanym 
w otworze.

Badanie przepuszczalności dla gazu pole-
gało na wywieraniu na próbkę ciśnienia z bu-
tli ze sprężonym powietrzem. Ciśnienie z butli 
zwiększane było stopniowo od 0,5 do 2,5 MPa 
(co 2 godziny wartość ciśnienia podnoszono 

Solanka o gęstości 1,2 g/cm3

Dodatek odpieniający
Dodatek upłynniający
Dodatek antyfiltracyjny
Mikrocement
Cement G HSR Rejowiec
Gips modelowy
Dodatek wywołujący pęcznienie

w/c, około - 0,6
około 0,5 %
około 0,5 %
około 0,1 %
5 – 10 %
100 %
8 – 10 %
0,15 – 0,3 %

Tabl. 1. Ramowy skład i parametry zaczynu A:

Rozlewność [mm] 240
Gęstość [g/cm3] 1,90
Odstój wody [%] 0,0
Lepkość plastyczna [mPa.s] 46,5
Granica płynięcia [Pa] 8,4

Tabl. 2. Parametry zaczynu cementowego A:

Czas gęstnienia 
(konsystencja 30 Bc) 
[h – min.]

40°C
20 MPa

Około 10 – 00

Początek wiązania
[h – min.] 40°C

0,1MPa

Około 8 – 00

Koniec wiązania
[h – min.]

Poniżej 24 – 00

Zmiany objętości

Po 24 
godzinach

+0,12%

Po 48 
godzinach

+0,14%

Fot. 1. Próbki do badań przyczepności kamienia cementowego 
do soli

Fot. 2. Próbka do badania przepuszczalności na kontakcie sól 
– kamień cementowy
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o 0,5 MPa). Na wylocie z próbki obserwowano 
czy nie następuje przechodzenie gazu na kon-
takcie kamień cementowy – sól i kamień cemen-
towy – rura okładzinowa. Badanie przeprowa-
dzono po czasie 28 dni od związania zaczynu. 
Na podstawie przeprowadzonego badania dla 
zaczynu zastosowanego na wiertni na PMG nie 
stwierdzono przepuszczalności dla gazu. 

4. Podsumowanie
Opracowane w ramach współpracy Instytu-

tu Nafty i Gazu oraz Serwisu Cementacyjnego 
w Wołominie receptury zaczynów zostały wie-
lokrotnie stosowane przy cementowaniu rur 
w podziemnych magazynach gazu w wysadach 
solnych w temperaturze 25 – 45°C. Cemento-
wano nimi m.in. PMG Mogilno (otwory Z15, 
Z16 i Z17) a także PMG Kosakowo. 

W pierścieniu Vicat’a zaczyny uzyskują po-
czątek wiązania po ok. 8 godzinach a koniec 
wiązania w czasie poniżej 24 godzin.

Badania prowadzone w INiG wykazały, że 
kamienie cementowe nie wykazują przepusz-
czalności dla gazu (K = 0,0 mD) na kontakcie 
z rurą okładzinową i skałą (solą).

Kamienie cementowe powstałe po związa-
niu zaczynów po 28 dniach posiadają wytrzy-
małość na ściskanie przekraczającą 20 MPa.

Kamienie cementowe są odporne na cy-
kliczne zmiany temperatury, czego dowodzą 
wieloletnie testy prowadzone w INiG w warun-
kach otworopodobnych.
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Artykuł recenzowany
Artykuł nadesłano do redakcji: 2.10.2012
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Fot. 3. Stanowisko do badania przepuszczalności na kontakcie kamień cementowy – sól oraz kamień cementowy – rura 
okładzinowa

Fot. 4. Rdzeń solny umieszczony w rurze okładzinowej 7” i zalany zaczynem cementowym

Fot. 5. Rdzeń przechowywany w płuczce Fot. 6. Rdzeń przemyty cieczą przemywającą MC na bazie so-
lanki NaCl o gęstości 1,2 g/cm3.
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Oddział w Sanoku

Artur Zdziebko

Wybrana do tytułu nazwa urządzenia 
wydaje się być najbardziej trafną – ciecz 
z odwiertu dźwigana jest przy pomocy gazu 
i nurnika. Niestety w polskiej nomenklatu-
rze nie ma jednoznacznie przyjętej jego na-
zwy. W różnych publikacjach nazywa się go 
również tłokiem bezlinowym lub latającym 
tłokiem. W języku angielskim, czy rosyj-
skim nazwy są podobne: „plunger lift” oraz 
„плунжерный лифт”.

Podstawą gazodźwigu nurnikowego jest 
zastosowanie do „syfonowania” odwiertu ele-
mentu, zwanego nurnikiem lub tłokiem (Zdj.1), 
rozdzielającego wynoszoną ciecz od podno-
szącego ją gazu. Element ten pozwala na wy-
niesienie całej wody zgromadzonej na spodzie 
rur wydobywczych w jednej porcji (w języku 
angielskim używa się pojęcia „slug”, czyli łyk). 
W warunkach klasycznego syfonowania woda 
może zostać wyniesiona w jednej zwartej por-
cji, tylko przy zapewnieniu odpowiednio dużej 
prędkości wynoszenia i przy założeniu, że por-
cja wody jest na tyle duża, że nie „rozmyje się” 
na rurach wydobywczych. Przyjmuje się, że dla 
efektywnego wyniesienia porcji cieczy, musi ona 
uzyskać prędkość większą niż 300 m/min, a i tak 
ilość wydobytej na powierzchnię cieczy nie prze-
kracza 30 – 60 % z tej rozpoczynającej wzno-
szenie ku głowicy. Pozostała część pozostająca 
na ścianach rur wydobywczych musi zostać 
„wydmuchana” lub spływa ponownie na spód 
odwiertu po zakończonym syfonowaniu. Im 
większa różnica ciśnień pomiędzy przestrzenią 
w odwiercie, a ciśnieniem u wylotu rur wydo-
bywczych i im mniejsza jest porcja wynoszonej 
cieczy, tym większe jej prędkości możliwe są do 
osiągnięcia. Niestety wraz ze sczerpywaniem 
złoża i spadkiem ciśnienia w odwiertach uzy-
skujemy coraz mniejsze prędkości wynoszenia.

Zastosowanie bariery rozdzielającej ciecz 
od gazu pozwala na zmniejszenie wielkości 
slug’u do nawet kilkunastu litrów i zmniejsze-
nie prędkości wynoszenia cieczy do 150 m/min, 

przy czym strata cieczy na „rozmycie” zwykle nie 
przekracza 20%. Oznacza to znaczne podniesie-
nie sprawności operacji syfonowania odwiertu. 
W wielu przypadkach możliwy jest powrót do 
syfonowania „w kolektor”, a po osiągnięciu bar-
dzo niskich ciśnień głowicowych, jest to jedyna, 
tania metoda usuwania wody z odwiertu i kon-
tynuację eksploatacji.

Elementy składowe oraz cykl pracy
System składa się z trzech podstawowych 

elementów (Rys. 1):
1. Nurnika (tłok, plunger) swobodnie prze-

mieszczającego się w rurach wydobyw-
czych.

2. Śluzy – amortyzatora montowanej na 
głowicy odwiertu na wylocie rur wydo-
bywczych.

3. Amortyzatora stopowego montowanego 
w pobliżu buta rur wydobywczych.

Zestaw ten pozwala na ręczne wykonywa-
nie syfonowań przy użyciu tłoka. Dodatkowo, 
w celu zautomatyzowania pracy systemu insta-
luje się:

4. Zawór pneumatyczny na wylocie z rur 
wydobywczych.

5. Sterownik zaworu, dla którego podsta-
wowym źródłem sygnału wejściowego 
jest (6) czujnik przybycia tłoka. Bardziej 
rozbudowane systemy sterujące pobiera-

ją sygnał z presostatów, przepływomie-
rzy czy przetworników ciśnienia.

Standardowy gazodźwig nurnikowy pracuje 
cyklicznie. Rozróżniamy cztery fazy jego pracy:

– Stójka na opadnięcie tłoka (dla głęboko-
ści 2500m jest to ok. 50 min.)

– Stójka na odbudowę ciśnienia (jeżeli ci-
śnienie wzrasta powoli i nie osiągnie wy-
maganej wartości po opadnięciu tłoka)

– Syfonowanie (do momentu dotarcia tło-
ka do śluzy i zarejestrowania tego przez 
czujnik – kilka do kilkunastu minut))

– Produkcja z pełnym wydatkiem (czas 
zależny od zdolności wydobywczych od-
wiertu – może wynosić od kilku sekund 
do kilku godzin)

Wykres ciśnień w przestrzeni i syfonów-
kach typowego cyklu z zaznaczonymi punktami 
charakterystycznymi przedstawiono na rysun-
ku 2. Dodatkowo zarejestrowano za pomocą 
Echometru sygnał akustyczny, który pozwala na 
identyfikację czasu opadania tłoka.

Trudna nauka latania
Za twórcę wynalazku w naszej części  świa-

ta uznaje się inż. K. Schmidta, który opracował 
w Borysławiu jego prototyp już w 1917 roku. 

Gazodźwig nurnikowy

Korzyści z zastosowania 
nurnika

Zdj. 1. Nurnik (tłok) do rur 2 3/8” typu DUAL T-PAD 
Fot. Artur Zdziebko

Rys. 1. Elementy zestawu gazodźwigu nurnikowego 
[www.weatherford.com]
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Znane są też zgłoszenia patentowe podobnych 
urządzeń, wykorzystujących nurnik, np. Bruno-
na Schweigera z Lipinek z 1928 roku. Niemniej 
na szerszą skalę urządzenia te, już w dzisiejszej 
postaci, zostały zastosowane w USA i Związku 
Radzieckim w latach 60. XX w.

W „Wiadomościach Naftowych” nr 12 
z 1969 roku ukazał się artykuł Józefa Sozań-
skiego, napisany na podstawie doświadczeń 
zdobytych na praktyce w ZSRR pt. „Eksploatacja 
odwiertów tłokami bezlinowymi”. Opis urzą-
dzenia, zdjęcia i zasada działania zastosowanej 
automatyki wskazują, że były to urządzenia 
dopracowane i niewiele różniące się od tych 
współczesnych, a stosowane były na złożach 
rejonu Baku.

Próbę zaimplementowania gazodźwigu 
nurnikowego w naszym zakładzie podjęto 
w latach 1981 - 1983. Po wizycie w Związku 
Radzieckim i zapoznaniu się z osiągnięciami 
„bratniego narodu” pracownicy Działu Postępu 
i Zaplecza Naukowo-Technicznego opracowali 
założenia stosowania „latającego tłoka” w wa-
runkach naszych odwiertów. Powstały dokładne 
rysunki techniczne elementów zestawu oraz 
schematy stanowiska badawczego do testo-
wania pracy urządzenia. Projektowany tłok, 
wzorowany na radzieckim patencie, składał się 
z dwóch elementów: tulei z gniazdem oraz kuli 
stalowej i nie różnił się niczym od stosowanych 
dzisiaj coraz powszechniej w USA tłoków firmy 
Pacemaker. Niestety nie doszło do realizacji pro-
jektu i urządzenie nigdy nie zostało wykonane.

Pierwsza udana próba zastosowania ga-
zodźwigu nurnikowego miała miejsce dopiero 
w 2002 roku. Projekt nadzorował Dział Inży-
nierii Złożowej. Zakupiono gotowy zestaw fir-
my Well Master Corporation i zainstalowano 
w odwiercie Uszkowice-8. Niestety, ze względu 
na postępujące szybko zawodnienie i silną koro-
zyjność gazu, która spowodowała uszkodzenie 
amortyzatora, został on zdemontowany po ok. 
3 miesiącach pracy. 

Kolejną próbę podjął Dział Eksploatacj 
Ropy Naftowej. Odwiert gazowy kopalni Jasz-
czew „zawodnił” się całkowicie w sierpniu 
2006 roku i pomysłem na jego przywrócenie 
do eksploatacji było zastosowanie gazodźwigu 
nurnikowego. Niestety przeciągające się proce-
dury związane z obróbką, zakupem i montażem 
spowodowały, że urządzenie zainstalowano do-
piero w końcu 2008 roku. Po ponad dwuletniej 
stójce, kilkukrotnie przeprowadzane próby wy-
wołania przypływu przy pomocy jednostki azo-
towej nie przyniosły rezultatu i urządzenie nigdy 
nie zaczęło pracować. W tym samym czasie 
zaobserwowano wzrost wydobycia wody złożo-
wej w odwiercie Moderówka-6 prowadzący do 
problemów z syfonowaniem. W tym przypadku, 

zainstalowano gazodźwig nurnikowy jeszcze 
przed zatrzymaniem produkcji. Pracował on 
w miarę poprawnie, w cyklu automatycznym, 
pozwalając przedłużyć eksploatację odwiertu 
do 2012 roku.

Po zdobyciu doświadczeń zainstalowano 
już bez większych problemów kolejne zestawy 
w odwiertach Tuligłowy-1 (Zdj.2) i 35, a w tym 
roku w odwiercie Przemyśl-172. Przy czym w od-
wiercie Przemyśl-172, już na etapie rekonstrukcji 
zakładano możliwość zastosowania urządzenia 
i zamontowano łącznik posadowy, umożliwiają-
cy montaż amortyzatora stopowego bez koniecz-
ności angażowania wyciągu linowego.

Równocześnie podjęto również próby z ga-
zodźwigiem nurnikowym w oddziale w Zielonej 
Górze. Od 2010 roku jeden zestaw firmy Well 
Master pracuje efektywnie w odwiercie Sie-
wierz-8.

Uzyskane efekty
Efektem pierwszej instalacji w niskowy-

dajnym odwiercie kopalni Jaszczew było prze-
dłużenie eksploatacji. Przy wydajności 0,7 m3/
min, głębokości 2100 m oraz 4 ½” kolumnie rur 
okładzinowych wysyfonowanie codziennie 600 
l wody zaczynało stwarzać poważne problemy, 
a większość produkowanego przez złoże gazu 
była zużywana na syfonowanie. Zainstalowa-
nie urządzenia pozwoliło na wynoszenie wody 
w 150 l porcjach, przy czym w każdym, trwa-
jącym kilkanaście minut cyklu odwiert produko-
wał ok. 200 m3 gazu.

Z kolei odwiert Tuligłowy-1 produkujący ok. 
25 m3/min gazu, przy niskim ciśnieniu głowico-
wym (1,5 MPa), zbliżonym do kolektorowego, 
eksploatowany był przestrzenią, a raz dziennie 
odbywało się syfonowanie 350 l wody do at-
mosfery poprzez separator przewoźny. Po zain-
stalowaniu gazodźwigu nurnikowego, kilka razy 

dziennie zamykany jest automatycznie wypływ 
z przestrzeni, a woda jest wynoszona syfonów-
kami przy użyciu nurnika. Po ok. 20 min. nastę-
puje wyrzut wody do ciśnienia kolektorowego, 
następnie ponowne otwierany jest wypływ 
z przestrzeni. W tym przypadku zaprzestano 
syfonowania do atmosfery i nie ma potrzeby 
codziennego podjeżdżania do odwiertu separa-
torem przewoźnym.

Odwiert Przemyśl-172 prawie od począt-
ku po oddaniu do eksploatacji po rekonstruk-
cji produkował znaczne ilości wody. Po kilku 
miesiącach potrzebował już syfonowania do 
atmosfery dwa razy dziennie. Ze względu na 
to, że ten rejon kopalni jest obsługiwany tylko 
na jedną zmianę, nie było możliwości wykony-
wania syfonowań w równych odstępach czasu. 
Powodowało to okresowe zalewanie odwier-
tu i problemy z rozruchem. Po zainstalowaniu 
urządzenia odwiert pracuje bezproblemowo. 
Nurnik wykonuje 12 cykli wynoszenia wody na 
dobę, sumarycznie wydobywając z gł. 2500 m 
ok. 800 l wody, przy produkcji gazu 3200 m3/
dobę. Dodatkowa instalacja automatycznego 
spustu wody z separatora umożliwiła bezob-
sługową eksploatację, wcześniej kłopotliwego 
odwiertu.

Warunki stosowania
Optymalne warunki pracy dla standardowe-

go gazodźwigu nurnikowego występują w od-
wiertach z produkcją wody nie przekraczającą 
kilku m3/dobę, niskim ciśnieniem głowicowym, 
nie przekraczającym 3 MPa oraz wykładnikiem 
wodnym nie większym niż 500. Oczywiście 
możliwa jest praca przy znacznie wyższym ci-
śnieniu i wykładniku wodnym. Aby gazodźwig 
nurnikowy mógł w ogóle pracować w odwiercie 
muszą być zgrubnie spełnione dwa warunki: 

– na każde 1000 m głębokości i 1 m3 

Rys. 2. Przebieg ciśnień w cyklu pracy gazodźwigu nurnikowego. [materiały z seminarium „Gas Well Deliquifica-
tion” Wichita Falls, październik 2008]
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produkowanej cieczy potrzebne jest mi-
nimum 250 m3 gazu (np. dla odwiertu 
o głębokości 2000 m wykładnik gazowy 
musi być większy niż 500)

– ciśnienie odbudowy musi być co naj-
mniej o 50% większe od ciśnienia ko-
lektorowego. Ciśnienie odbudowy jest 
to ciśnienie głowicowe w przestrzeni 
zarejestrowane po zamknięciu odwiertu, 
tuż przed rozpoczęciem cyklu syfonowa-
nia (zwykle 1 do 4 godzin po zamknięciu 
odwiertu).

Jest to formuła bardzo szacunkowa, nie 
uwzględniająca ciśnień, głębokości odwiertu, 
średnicy rur i rzeczywistych ilości produko-
wanego płynu. Dokładną formułę na obli-
czenie ciśnienia potrzebnego na wyniesienie 
określonej porcji cieczy ze spodu odwiertu 
opracowali w 1965 roku D. Foss i  R. Gaul na 
podstawie empirycznych pomiarów prowa-
dzonych w odwiertach złoża ropnego Ventura 
w Kalifornii.

Pcmin=(Pp+Plp+Pa+(plw+plf)L)(1+D/K)

Bardzo prosta formuła zakłada, że aby wy-
nieść na powierzchnię ciecz z prędkością ok. 
200 m/min. ciśnienie gazu w przestrzeni na 
koniec fazy wynoszenia nie może być mniej-
sze niż suma ciśnień: kolektorowego, ciśnie-
nia od słupa cieczy w rurach wydobywczych, 
ciśnienia od ciężaru tłoka oraz strat ciśnienia 
na pokonanie oporów tarcia cieczy w rurach 
wydobywczych w trakcie wynoszenia. Ich 
osiągnięciem było wyznaczenie empirycznych 
współczynników Plw+Plf oraz K uwzględnia-
jących straty energii na tarcie cieczy o rury 
wydobywcze. Dzisiaj formuła została wzboga-
cona o współczynnik uwzględniający dopływ 
gazu do odwiertu ze złoża w trakcie syfono-
wania oraz możliwość założenia dowolnej 
prędkości nurnika. Przy pomocy tego wzoru, 
znając ciśnienia w odwiercie, ciśnienie kolek-
torowe, średnice rur, głębokość odwiertu oraz 
ilości produkowanych płynów można z dużą 
dokładnością zasymulować pracę gazodźwigu 
nurnikowego w odwiercie.

Poza spełnieniem podstawowego warunku 
pracy gazodźwigu nurnikowego, czyli odpo-
wiednich proporcji płynów i ciśnień, odwiert 
musi dodatkowo być przystosowany technicznie 
do instalacji urządzenia. Warunkiem podsta-
wowym jest wyposażenie w jednolitą, szczelną 
kolumnę rur wydobywczych, przelotową dla 
standardowego szablonu (48,3 mm dla rur 2 
3/8 cala) oraz brak pakera eksploatacyjnego. Za-
pięcie amortyzatora stopowego w bucie rur nie 
sprawia żadnego problemu. Może on być zapię-
ty w łączniku posadowym N11-20, X, w recesji 
rur RwS lub w caliźnie rur przy pomocy kotwicy. 
Drugim warunkiem jest możliwość przyjęcia 
przez kolektor porcji gazu z syfonowania bez 
znacznego wzrostu w nim ciśnienia. 

W trakcie instalowania urządzeń w warun-
kach oddziału w Sanoku pojawił się techniczny 
problem, którego wcześniej nie uwzględniono. 
Na trzech z czterech instalacji, zasuwy głowi-
cy eksploatacyjnej miały większą średnicę niż 
rury wydobywcze. Powodowało to zatrzymanie 
tłoka przed śluzą i zakłócenia w pracy auto-
matyki. Problem rozwiązano instalując w gło-
wicy wkładki redukujące średnicę wewnętrzną 
głowicy do 50 mm. Dolna wkładka mocowana 
jest w głowicy przy pomocy śluzy do zapinania 
korków BPV.

Opisany powyżej gazodźwig nurnikowy 
jest podstawowym i najczęściej stosowanym 
jego typem. Istnieją jeszcze odmiany wyposa-
żone w tłok z zaworem, nie wymagające stójki 
na opadnięcie tłoka, przystosowane do pracy 
w odwiertach o wydatku tuż poniżej krytycz-

nego dla wynoszenia wody. Lub systemy dwu-
stopniowe, w których w odwiercie instalowane 
są dwa tłoki, jeden pracujący w dolnej części rur 
wydobywczych, drugi w górnej. Umożliwiają 
one wynoszenie wody z odwiertów, gdzie ci-
śnienie odbudowy jest mniejsze niż 150% ci-
śnienia kolektorowego.

Świetlana przyszłość?
W warunkach naszego zakładu najwięk-

szą przeszkodą w instalowaniu gazodźwigu 
nurnikowego okazał się stan techniczny rur 
wydobywczych. Kilka typowanych do instala-
cji odwiertów, idealnie nadających się do tego 
ze względów energetycznych, nie „przeszło” 
szablonowania. Zdarza się, że nawet nowo za-
puszczone rury wydobywcze nie są przelotowe 
dla standardowego szablonu 48,3 mm. Dotych-
czasowe procedury obróbcze zakładają sza-
blonowanie zapuszczanych rur wydobywczych 
tylko na powierzchni. Niestety rury z gwintem 
gazoszczelnym bardzo łatwo ulegają spęczeniu 
do wewnątrz w przypadku nawet niewielkiego 
przekroczenia momentu obrotowego w kluczu 
hydraulicznym, tym samym czyniąc niemożliwą 
pracę nurnika. 

Problemy stwarzają również niskie tem-
peratury w okresie zimowym. Zmniejsza się 
czynna pojemność akumulatora zasilającego 
automatykę, zakłóceniu ulega praca zawo-
ru pneumatycznego, woda złożowa zamarza 
w separatorach. Rozwiązaniem byłoby zasto-
sowanie zestawów produkowanych i instalo-
wanych w Kanadzie. Niestety żaden producent, 
tych „uodpornionych” na mrozy zestawów nie 
przeprowadził certyfikacji umożliwiającej ich 
sprzedaż do Europy. Ze względu na ochronę 
rynku przed produktami zza oceanu i wschodu 
oraz brak europejskich producentów, jesteśmy 
skazani na jeden przestarzały oraz najmniej 
pewny typ sterownika, posiadający jednakże 
certyfikat ATEX. 

Oprócz usprawnienia procesu eksploatacji 
odwiertu gazowego oraz rezygnacji ze stosowa-
nia środków chemicznych do wynoszenia wody, 
gazodźwig nurnikowy powoduje zaprzestanie 
emisji metanu do atmosfery. W dobie walki 
z nadmierną produkcją gazów cieplarnianych 
do atmosfery jest to kolejny argument przema-
wiający, pomimo przeszkód technicznych, za 
szerszym jego zastosowaniem.

Artur Zdziebko
Kierownik Działu Technologii 

Wydobycia PGNiG SA w Warszawie 
Oddział w Sanoku

Zdj. 2. Odwiert tuligłowy 1 z zainstalowanym gazodźwi-
giem nurnikowym. Fot. Artur Zdziebko
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W Szczecinie stopniowo moder-
nizowany jest zbudowany w latach 
70-tych ub. wieku stalowy gazociąg 
średniego ciśnienia, łączący stację 
Iº Podjuchy ze stacją Iº Warszewo. 
W lipcu br. należący do Wielkopol-
skiej Spółki Gazownictwa Zakład 
Gazowniczy w Szczecinie zakończył 
przebudowę szczególnie trudnego od-
cinka tej magistrali. 

Dokonano wymiany stalowego gazociągu 
średniego ciśnienia DN 500 na gazociąg z poli-
etylenu  de560 PE o długości 375 m, na odcin-
ku od ul. Autostrada Poznańska do ul. Niklowej 
w Szczecinie. Gazociąg ten był w bardzo złym 
stanie technicznym, występowały w nim liczne 
nieszczelności. Główną przyczyną tego stanu były 
niekorzystne warunki gruntowo-wodne – bezpo-
średnie sąsiedztwo rzeki Regalicy, wysoki poziom 
wód gruntowych oraz bagnistość części terenu. 

Ten mocno zniszczony gazociąg stalowy zastąpio-
no gazociągiem z polietylenu PE100RC, o zwięk-
szonej wytrzymałości na uszkodzenia powierzchni 
zewnętrznej i wyższej odporności na obciążenia 
punktowe i na wypieranie przez wody podskórne. 

Biuro Projektów „INSAN” zaprojektowało 
nowy gazociąg w oparciu o przeprowadzone 
wcześniej badania warunków geotechnicznych 
oraz wyliczenia wyporności i dociążenia ruro-
ciągu. W wyniku tych badań zaprojektowano 
dociążenie gazociągu de560PE betonowymi ob-
ciążnikami pierścieniowymi o DN600 i masie 710 
kg każdy, wyłożonymi wewnątrz geowłókniną 
o grubości 3 mm i gramaturze 200g/m². Gazo-
ciąg z obciążnikami posadowiono na ławie z pia-
sku płukanego, owiniętego geotkaniną 120/120 
o szerokości 1,71 m oraz otoczono go obsypką 
piaskową zagęszczaną warstwami do wysokości 
30 cm ponad rurę. 

Inwestycje te wykonała firma „Elmal” Jan 
Pawełek sp. j. z Gdańska, bardzo doświadczo-
na w wykonywaniu tego rodzaju prac. Z uwagi 
na występujące trudne warunki gruntowe część 
robót przeprowadzono przy pomocy zestawów 
igłofiltrów, odwadniających wykopy. Wyko-
py odwadniano nocą, żeby prace budowlane 
można było prowadzić od samego rana, co 
zapewniło ciągłość robót, która w tak trudnych 
warunkach gruntowych jest najważniejsza. Po 
wykonaniu ławy w otulinie z geotkaniny ukła-
dane były połówki obciążników w odstępach co 

Trudna 
modernizacja

Leszek Łuczak

1,5 m, następnie na nich układano rurę, którą 
od góry zamykano drugą połówką obciążnika. 
Obciążniki skręcano śrubami, zabezpieczonymi 
przed korozją. Całość była niezwłocznie zabez-
pieczana obsypką piaskową, którą trzeba było 
zagęszczać na bieżąco, by woda gruntowa nie 
przedostawała się do wykopu.  

Odcinkiem specjalnym tej inwestycji było 
przekroczenie na długości 30 m metodą przewier-

tu sterowanego nasypu czynnej linii kolejowej. 
Do przewiertu zastosowano rurę stalową DN914 
mm, w której zamontowano rurę osłonową de-
800PE, a przestrzeń pomiędzy rurami uszczelnio-
no betonem za pomocą iniekcji ciśnieniowej. Rurę 
przewodową w osłonowej ułożono na płozach 
dystansowych, a końce zabezpieczono manszeta-
mi. W czasie wykonywania przewiertu pod nasy-
pem tor kolejowy został zabezpieczony konstruk-
cją odciążającą typu szwajcarskiego. 

Wybudowany gazociąg oczyszczono przy 
pomocy miękkiego tłoka. Pomimo podmokłego 
terenu wnętrze rury było czyste i suche. Następ-
nie poddano nowy gazociąg próbie szczelności.  
Wynik był pozytywny. Ciśnienie 0,75 MPa utrzy-
mało się przez 48 godzin. Kolejnym etapem 
robót było obustronne włączenie wybudowa-
nego gazociągu do istniejącej sieci za pomocą 
zasuw DN 450. Służby Zakładu Gazowniczego 
w Szczecinie wykonały to w niecałe dwa dni. 
Natomiast całość prac zamknęła się w dwóch 
miesiącach dzięki znakomitej koordynacji robót 
i zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom 
technicznym. Nadzór nad realizacją tego gazo-
ciągu ze strony inwestora sprawowała Monika 
Kasperowicz, inspektor nadzoru z Działu Inwe-
stycji ZG w Szczecinie. 

Leszek Łuczak
WSG Sp. z o.o.

Rura gazowa z obciążnikami. Fot. Monika Gasperowicz

Konstrukcja odciążająca, zabezpieczająca nasyp kolejowy w czasie wykonywania przewiertu kierunkowego. Fot. Monika Gasperowicz
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W czerwcu 2012 r. Sejm Repu-
bliki Litewskiej przyjął uchwałę 
o zatwierdzeniu narodowej strategii 
niezależności energetycznej kraju. Jej 
głównym celem jest zapewnienie Li-
twie niezależności energetycznej do 
2020 roku poprzez  zwiększenie bez-
pieczeństwa energetycznego i konku-
rencyjności na rynku energetycznym.

Analiza dotychczasowego rozwoju tego 
sektora oraz ocena głównych wyzwań przed 
nim stojących w nadchodzących dziesięciole-
ciach pozwoliła na sformułowanie trzech pod-

stawowych filarów przyjętej strategii. Są nimi:
• niezależność energetyczna – Litwa po-

kryje swój wewnętrzny popyt na ener-
gię z lokalnych i ze zdywersyfikowanych 
źródeł. Jest to podstawowy warunek 
niezawodnego działania systemu ener-
getycznego i zapobieganiu przerwom 
w dostawach energii,

• konkurencyjność – Litwa przystąpi do 
europejskiego rynku energii i zreformuje 
istniejące monopole w krajowym sekto-
rze energetycznym. Zapewni to klientom 
korzystne ceny energii i zagwarantuje 
sektorowi energetycznemu wystarczają-
ce nakłady inwestycyjne na rozwój bra-
kującej infrastruktury,

• równowaga – zarówno produkcja jak 
i konsumpcja energii muszą być oparte 
o zasady zrównoważonego rozwoju. 
Wraz z zagwarantowaniem równowagi 
wielkość emisji gazów cieplarnianych 
zostanie zredukowana poprzez wzrost 
produkcji, przesyłu i efektywności wyko-
rzystania energii jak też dzięki działaniom 
sprzyjającym produkcji energii ze źródeł 
przyjaznych środowisku (energia odna-
wialna i energia jądrowa).

Mówiąc o niezależności energetycznej 
Litwy trzeba pamiętać, że jej system energe-
tyczny jest w wysokim stopniu uzależniony od 
importu energii elektrycznej i paliw kopalnych. 
W przeciwieństwie do większości członków Unii 
Europejskiej, Litwa jest odcięta od europejskie-
go systemu energetycznego – nie ma połączeń 
gazowych i elektrycznych (interkonektorów) 
z Europą Zachodnią. W konsekwencji jest uza-
leżniona od jednego zewnętrznego dostawcy 
energii. Litwa musi importować z krajów są-
siednich ponad połowę konsumowanej energii 
elektrycznej a większość jej pozostałej części jak 
i ciepła wytwarzana jest z gazu dostarczanego 
z pojedynczego źródła dostaw.

Sytuacja ta tworzy dodatkowe zagrożenia 
dla odbiorców energii i dla bezpieczeństwa na-
rodowego. Litewscy odbiorcy są znacznie bar-
dziej narażeni na przerwy w dostawach energii 
elektrycznej i gazu jak też na duże wahania cen 
paliw kopalnych w porównaniu z krajami o zdy-
wersyfikowanych i samowystarczalnych syste-
mach energetycznych.

Obecnie litewski sektor energetyczny nie 
jest w pełni konkurencyjny. Zakłada się, że sta-

nie się on bardziej konkurencyjny poprzez wpro-
wadzenie w sektorze gazowym i energii elek-
trycznej różnorodności właścicielskiej. Działania 
takie mają na celu pobudzenie konkurencyjności  
i zwiększenie transparentności działań. W sek-
torze energii elektrycznej prawa własnościowe 
do wytwarzania, przesyłu i dystrybucji zostaną 
oddzielone podobnie jak prawa własnościowe 
do przesyłu i dostaw gazu.

Sektor energetyczny staje również wobec 
wyzwań zrównoważonego rozwoju. Zużycie 
energii na jednostkę produktu krajowego brut-
to (PKB) na Litwie jest obecnie 2,5 raza większe 
niż średnia dla Unii Europejskiej. Pokazuje to na 
ogromny, niewykorzystany potencjał na polu 
efektywności energetycznej, zwłaszcza w cie-
płownictwie i przesyle.

Polityka energetyczna Republiki Litewskiej 
jest i będzie silnie skorelowana z kierunkowymi 
zasadami polityki energetycznej Unii Europej-
skiej. Stąd litewskie inicjatywy będą koncentro-
wać się zasadniczo na dwóch kierunkach:

• likwidacji energetycznej izolacji Litwy 
i stworzeniu wewnętrznego rynku ener-
getycznego na wzór rynku unijnego, 

• wzmocnieniu stosowania wewnątrzunij-
nych instrumentów regulacyjnych.

Ten pierwszy kierunek będzie realizowany po-
przez:

• wdrożenie planu połączeń interkonek-
torskich w obrębie bałtyckiego rynku 
energetycznego, który przewiduje re-
alizację niezwykle ważnych projektów 
z obszaru wytwarzania energii i połączeń 
zewnętrznych jak również integracji ryn-
ków energetycznych w regionie Morza 
Bałtyckiego (Litwa, Łotwa, Estonia),

• konsolidację instrumentów finansowych 
Unii Europejskiej niezbędną do wdroże-
nia priorytetowych projektów infrastruk-
tury energetycznej na Litwie i w całym 
regionie.

Natomiast wzmocnienie unijnych instrumentów 
regulacyjnych zostanie osiągnięte poprzez:

• sformowanie środowiska regulacyjnego 
niezbędnego do stworzenia unijnego 
wewnętrznego rynku energetycznego 
i jego efektywnego działania,

• zachęcenie Komisji Europejskiej do wzię-
cia aktywnego udziału w negocjacjach 
z zewnętrznymi partnerami w sektorze 
energetycznym,

Udział Diamentu w programie niezależności 
energetycznej Republiki Litewskiej

Ryszard Chylarecki

Fot. arch. PN Diament
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• uproszczenie procedur podejmowania 
decyzji związanych z realizacją priory-
tetowych projektów unijnych w obrębie 
infrastruktury energetycznej,

• stosowanie takich samych standardów 
środowiskowych zarówno dla energii 
wytwarzanej w Unii Europejskiej jak i im-
portowanej z krajów trzecich (spoza UE).

Narodowa strategia niezależności ener-
getycznej Republiki Litewskiej określa cele 
strategiczne i ścieżki ich osiągnięcia do 2050 
roku w podziale na energię elektryczną, cie-
płownictwo, gaz, ropę naftową, źródła energii 
odnawialnej, efektywność energetyczną jak 
również uwzględnia ograniczenia emisji CO2. 
Biorąc pod uwagę udział PN Diament Sp. z o.o. 
w Zielonej Górze w projekcie wierceń otworów 
wiertniczych dla podziemnego magazynu gazu 
w obrębie struktury Syderiai – warto bliżej przyj-
rzeć się głównym celom i zadaniom w sektorze 
gazowym.

Punktem wyjścia dalszych rozważań jest 
obecna sytuacja w sektorze. Charakteryzuje się 
ona brakiem dywersyfikacji dostaw, niezdolno-
ścią do niezależnych dostaw gazu w sytuacjach 
awaryjnych oraz z brakiem dostępu do rynków 
spotowych UE. W przyjętej strategii sytuacja ma 
się diametralnie zmienić – w wizji 2020 roku 
popyt na gaz ma się zawierać w przedziale 1,6 
- 3,7 mld m3, a jego dostawy mają być silnie 
zdywersyfikowane. Powyższym celom mają słu-
żyć niżej wymienione działania:

• budowa terminalu płynnego gazu ziem-
nego (LNG),

• budowa połączeń łączących sieć gazocią-
gów Litwy i Polski,

• budowa podziemnego magazynu gazu 
(PMG),

• liberalizacja rynku gazu,
• intensyfikacja poszukiwań shale gas’u.
W przyjętej strategii opcją najbardziej atrak-

cyjną i preferowaną jest budowa terminalu LNG  
w połączeniu z budową PMG. Budowa termi-
nalu to przede wszystkim zapewnienie dywer-
syfikacji dostaw gazu i koniec zaopatrzenia od 
jedynego dostawcy już z końcem 2014 r. To tak-
że dostęp do międzynarodowych rynków gazu 
i wstępny warunek tworzenia wewnętrznego 
rynku gazowego (opartego na standardach UE). 
Z kolei podziemny magazyn gazu zapewni Li-
twie niezależne pokrycie zapotrzebowania na 
gaz w sytuacjach awaryjnych, które program 
zakłada na poziomie 0,9 – 1,5 mld m3. Posiada-
nie na terenie Litwy tego typu zasobów fizycznie 
dostępnych w sytuacjach zagrożenia energe-
tycznego ma dla przyjętej strategii podstawowe 
znaczenie (mimo konieczności budowy nowego 
gazociągu łączącego terminal LNG z istniejącą 
siecią gazowniczą).

Z wymienionych wcześniej  pięciu działań 
prowadzących do uzyskania niezależności ener-
getycznej w sektorze gazowym warto jeszcze 
zwrócić uwagę na potencjalne możliwości zwią-
zane z występującymi na Litwie złożami gazu 
łupkowego (shale gas). Wg wstępnych szacun-
ków Litwa posiada blisko 500 mld m3 tego typu 
gazu, z których ok. 100 mld m3  jest technicznie 
wydobywalna. Ilość ta w pełni mogłaby zaspo-
koić 30 – 40 letni popyt na gaz Republiki Litew-
skiej. Pokazuje to, że gaz łupkowy po roku 2020 
w istotny sposób może wpłynąć na zwiększe-
nie bezpieczeństwa energetycznego na Litwie 

i w regionie bałtyckim (Łotwa, Estonia).
Dlatego też w rządowym programie zna-

lazła się deklaracja, że Litwa będzie wspierać 
poszukiwania shale gas’u w kraju jak też jego 
ekonomicznie opłacalne wydobycie. Jest to 
istotny sygnał także dla polskich firm wiertni-
czo-serwisowych (np. PGNiG Poszukiwania SA), 
że ich dywersyfikacja rynków usług powinna 
obejmować również rynek litewski, a dotych-
czasowe doświadczenia PN Diament mogą być 
bardzo pomocne.

Na koniec warto odnotować koszty i zyski 
uzyskania niezależności energetycznej Litwy 
związane z przyjęta strategią. Wg rządowych 
prognoz przyjmuje się, że całkowite koszty in-
westycyjne wynosić będą 22-27 mld LTL (26-32 
mld zł), w tym połowa to będą inwestycje pry-
watne. Po stronie zysków pojawią się między 
innymi poniższe aktywa:

• każdego roku zostanie zaoszczędzone 
3-4 mld LTL (3,5- 4,7 mld zł), które obec-
nie wydawane są na import paliw. Kwo-
ta ta w całości pozostanie w gospodarce 
litewskiej (a jest to 3-4% PKB),

• roczny wydatek właściciela mieszkania 
na ogrzewanie spadnie  średnio o około 
500 LTL (600 zł),

• w sektorze energetycznym powstanie 
5000-6000 nowych stałych miejsc pracy,

• inwestycje te pobudzą litewską gospo-
darkę zwłaszcza w sektorze budownic-
twa i usług.

Ryszard Chylarecki
Poszukiwania Naftowe 

„Diament” Sp. z o.o.

Na zdjęciu od lewej: Žygimantas Vaičiúnas – wiceminister Energetyki Litwy, Ryszard Chylarecki – prezes Poszukiwania Naftowe Diament Sp. z o.o., Janusz Skolimowski – ambasador RP na Litwie
Fot. arch. PN Diament
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25 września 2012 roku spółka 
Poszukiwania Naftowe „Diament” 
wspólnie z litewską firmą Minijos 
Nafta rozpoczęła realizację projektu 
Syderiai na Litwie na zlecenie litew-
skiego operatora energetycznego Lie-
tuvos Energija.

Projekt zakłada wykonanie dwóch piono-
wych otworów wiertniczych Syderiai 2 (MD 
1529m) i Syderiai 3 (MD 1562m) oraz dwóch 
otworów kierunkowych side track z otworu Sy-
deriai 2 – Syderiai 2R (MD 1596m, TVD 1459m, 
odchylenie 40°) oraz Syderiai 2R1 (MD 1566m, 
TVD 1534m, odchylenie 45°).

Otwory wykonywane będą z urządzenia 
wiertniczego IRI 750. W projekt oprócz urządze-
nia wiertniczego zaangażowane będą serwisy 
spółki Poszukiwania Naftowe Diament:

– Serwis płuczkowy – pełny program 
płuczkowy,

– Serwis cementacyjny – cementowanie 
rur okładzinowych i wykonanie korków 
likwidacyjnych,

Litewski projekt Diamentu – Syderiai

Jacek Krawczyk

Fot. arch. PN Diament

Arch. PN Diament Arch. PN Diament
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– Serwis rdzeniowania,
– Serwis rurowych próbników złoża,
– Serwis rurowania,

Obok firm Poszukiwania Naftowe „Diament” 
i Minijos Nafta w projekcie biorą również udział:

– Weatherford – serwis wiercenia kierun-
kowego

– Geofizyka Toruń – pomiary geofizyczne
– Baker Hughes – badanie szczelności 

uskoku
– Instytut Nafty i Gazu w Krakowie – kom-

pleksowe badanie rdzeni i płynów
Oraz szereg podwykonawców litewskich w za-
kresie utylizacji odpadów, dostaw materiałów, 
wody, cateringu itp.

Realizacja otworów Syderiai jest drugą fazą 
projektu budowy podziemnego magazynu gazu 
w wodonośnych strukturach kambru (Aquifer gas 
storage – grafika źródło: www.intragaz.com)

Wiercenie ma charakter badawczy, przez co 
znaczne części otworów w utworach dewonu, 
ordowiku i kambru będą rdzeniowane.
Program badawczy obejmuje:

– pobranie 136m rdzenia w 13 interwałach,
– wykonanie 14 opróbowań rurowym 

próbnikiem złoża,
– analizę rdzeni,
– analizę wód złożowych,
– analizę wyników opróbowań rurowymi 

próbnikami złoża,
– wykonanie badania szczelności uskoku 

oraz analizę wyników,
– sporządzenie kompletnej dokumentacji 

geologiczno – złożowej.

Podstawowe zadania realizowanych otworów to:
– weryfikacja danych uzyskanych w trakcie 

badań sejsmicznych,
– określenie szczelności uskoku przecinają-

cego warstwy izolacyjne ordowiku,
– określenie parametrów złożowych utwo-

rów kambru,
– określenie produktywności strefy złożo-

wej kambru,
Harmonogram prac przewiduje zakończe-

nie realizacji projektu w pierwszym kwartale 
2013, łącznie z dokumentacją wynikową.

O szczególnym znaczeniu projektu Syderiai 
świadczyć może fakt uczestnictwa w spotkaniu roz-
poczynającym realizację prac Wiceministra energe-
tyki Litwy, dyrektora litewskiej służby geologicznej, 
dyrektora generalnego Lietuvos Energija, ambasa-
dora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie, przedsta-
wicieli władz lokalnych oraz mediów.

Jacek Krawczyk
Dyrektor ds. Technicznych 

Poszukiwania Naftowe 
Diament Sp. z o.o.

Fot. arch. PN Diament

Źródło: www.intragaz.com
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W ramach realizacji nowej strate-
gii marketingowo-biznesowej wdra-
żanej przez Diament w ostatnim cza-
sie powróciliśmy na Litwę po kilku 
latach nieobecności na tamtejszym 
rynku. Celem spółki było ponow-
ne prowadzenie prac wiertniczych 
i serwisowych oferowanych w cało-
ściowym, spójnym pakiecie z wyko-
rzystaniem efektu synergii. Dodatko-
wym atutem spółki było wcześniejsze 
podpisanie umowy o ścisłej współ-
pracy oraz wspólnym oferowaniu 
kompleksowego pakietu usługowego 
z Weatherford Poland. Zarówno mar-
ka naszego partnera, jak i wzajemna 
komplementarność usług obydwu 
stron umożliwiła stworzenie pełnego, 
wspólnie oferowanego pakietu usług 
adresowanego do niektórych klientów 
litewskich.

Owocem tak rozumianej filozofii bizne-
sowej było zakontraktowanie przez spółkę 
Minijos Nafta na wiosnę 2012 Diamentu jako 
generalnego wykonawcy dwóch otworów 
kierunkowych wraz z pełnym pakietem usług 
wokółwiertniczych. Otwory zlokalizowane były 
w rejonie Kłajpedy, w którym kilka lat temu Dia-
ment wykonał cztery otwory o różnym stopniu 
złożoności, a zatem warunki otworowe  podczas 
prowadzenia prac w roku bieżącym nie przyspo-
rzyły załodze Diamentu szczególnych trudności. 
Prace wykonane zostały w terminie, a dobra 
opinia o nich oraz dobra współpraca pomiędzy 
Minijos Nafta a Diamentem stworzyły korzyst-
ny klimat do pozyskania następnego zlecenia 
o bardziej złożonym charakterze. 

W lipcu 2012 Minijos Nafta w konsorcjum 
z Diamentem podpisały umowę z litewską 
spółką energetyczną Lietuvos Energija na prze-

prowadzenie prac badawczych przy pomocy 
otworów wiertniczych usytuowanych w ob-
rębie struktury Syderiai udokumentowanej 
wcześniej metodami sejsmicznymi. Celem 
badań będzie zbadanie przydatności wo-
donośnych warstw kambru środkowego do 
podziemnego magazynowania gazu, co jest 
jednym z elementów litewskiego, narodowe-
go programu uzyskania niezależności ener-
getycznej. Wiercenie pierwszego z czterech 
otworów (dwa pionowe plus dwa side track) 

Diament rozpoczął 25 września. W realizacji 
prac wezmą udział podwykonawcy polscy 
i zagraniczni. Między innymi będą to: Geofizy-
ka Toruń, Weatherford Poland, Instytut Nafty 
i Gazu w Krakowie, Baker Hughes oraz lokalne 
przedsiębiorstwa litewskie. Zakończenie reali-
zacji całego zakontraktowanego zakresu prac, 
w tym końcowych dokumentacji wynikowych 
planowane jest na koniec marca 2013. 

Przed rozpoczęciem prac wiertniczych Dia-
ment, Minijos Nafta, Lietuvos Energija oraz 
Ministerstwo Energetyki Republiki Litwy zorga-
nizowały 24 września konferencję kolaudacyjno-
-prezentacyjną, do udziału w której zaproszono 
polityków oraz przedstawicieli władz litewskich 
różnego szczebla, nadzoru technicznego, służby 
ochrony środowiska, służby geologicznej Litwy, 

Spółka Poszukiwania Naftowe 
Diament z Zielonej Góry umacnia 
swoją obecność na Litwie

Jarosław Piotrowski

dyplomatów polskich, media oraz osoby zwią-
zane z litewską branżą energetyczną.

Pierwsza część konferencji odbyła się na 
wiertni Syderiai-2 i polegała ona na prezenta-
cji personelu oraz sprzętu Diamentu, udzielaniu 
wyjaśnień w jaki sposób podczas prowadzenia 
realizowane będą założenia projektowe, szero-
ko rozumiane zasady ochrony środowiska natu-
ralnego i bezpieczeństwa prowadzonych prac 
oraz ludzi. Na aspekty bezpieczeństwa zwracają 
uwagę nie tylko zarządy i pracownicy zaangażo-

Fot. arch. PN Diament
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wanych w projekt zakładów, ale także litewska 
opinia publiczna. Jednoznaczny przekaz, iż bez-
pieczne prowadzenie prac oraz minimalizacja 
wpływu tych prac na środowisko naturalne, to 
jedne z kluczowych priorytetów Diamentu był 
jednym z ważnych powodów nagłośnienia kon-
ferencji w mediach litewskich. Istotnym przesła-
niem tej części konferencji było także podkre-
ślenie konieczności ścisłej, międzynarodowej 
współpracy przy realizacji tak złożonych zadań 
badawczych, jak projekt Syderiai. 

Budowanie atmosfery zaufania pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami tego przedsięwzięcia 
w naszej ocenie jest jednym z najważniejszych 
czynników służących osiągnięciu satysfakcjonu-
jących dla wszystkich wyników  programu ba-
dawczego. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie 
odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy w obrębie 
struktury Syderiai możliwe będzie zbudowanie 
podziemnego magazynu gazu. Zewnętrznym, 
symbolicznym wyrazem dobrej woli międzyna-
rodowej współpracy niezbędnej przy realizacji 
projektu są trzy flagi – litewska, polska oraz Unii 
Europejskiej – jakie codziennie patronują nam 
z trzech wysmukłych masztów umieszczonych 
w dobrze widocznej części wiertni Syderiai-2. 

Zasada współpracy znalazła odbicie 
w powitalnych słowach skierowanych do gości 
przez prezesa Zarządu Diamentu – Ryszarda 
Chylareckiego oraz w okolicznościowych prze-
mówieniach wygłoszonych na wiertni przez 
wiceministra Energetyki Litwy – Zygimantasa 
Vaiciunasa i ambasadora RP – Janusza Skoli-
mowskiego. Jego Excelencja ambasador RP 
przekazał jednocześnie pracownikom Diamen-
tu pozdrowienia od prezydenta Polski – Bro-
nisława Komorowskiego. Jak się dowiedzieli-
śmy, rodzinne korzenie prezydenta zanurzone 
są w ziemi, którą teraz załoga wiertnicza Dia-
mentu bada swoimi świdrami.

Następnie członkowie Zarządu Diamentu 
– R.Chylarecki i J.Pogoda zaprosili uczestni-
ków spotkania  na kameralną część konferencji 
polegającą na przedstawieniu referatów i pre-
zentacji technicznych oraz biznesowych. W se-
sji referatowej oprócz technicznych prezentacji 
wykonawców – czyli Poszukiwań Naftowych 
Diament oraz Minijos Nafty, przedstawione 
zostały zagadnienia związane z polityką ener-
getyczną Litwy, założenia Lietuvos Energii 
w odniesieniu do dalszych planów związanych 
z  projektem Syderiai, a także analiza dalszych 
przedsięwzięć badawczo-technicznych, jakie 
będą niezbędne na etapie projektowania i bu-
dowy magazynu gazu.

Oprócz prelegentów Diamentu prezentu-
jących zagadnienia techniczne (J.Krawczyk, 
J.Piotrowski) była okazja wysłuchania uwag 
i opinii, m.in. prezesa Zarządu Diamentu - 
R.Chylareckiego, wiceministra Enegetyki Li-
twy – Z. Vaiciunasa, dyrektora naczelnego 
Lietuvos Energii – D. Misiunasa, dyrektora 
generalnego Minijos Nafty – T. Haseltona, 
radcy handlowego Ambasady RP – ministra H. 
Szymańskiego i innych. Po zakończeniu części 
oficjalnej kontynuowano dyskusję w niefor-
malnej atmosferze. Dyskusje dotyczyły między 
innymi projektowania, budowy i eksploatacji 
trudnego z punktu widzenia inżynierii płynów 
magazynu gazu zbudowanego w warstwie 
wodonośnej. W tej tematyce skrzydła rozwi-
nęli nasi partnerzy z Weatherford Poland ba-
zując na światowych doświadczeniach Grupy 
Weatherford zdobytych podczas tworzenia 
podziemnych magazynów gazu w warstwach 
wodonośnych. To zagadnienie nie jest szcze-
gólnie znane w Polsce.

Obydwa kontrakty realizowane przez Dia-
ment na Litwie w roku 2012 Spółka traktuje 
jako dobry początek swojej dłuższej aktywności 
w kraju naszych sąsiadów, a jednocześnie jako 
jeden z elementów dywersyfikacji portfela za-
mówień na świadczone przez siebie usługi. 

Jarosław Piotrowski 
Dział Klientów Zagranicznych 

Poszukiwania Naftowe 
Diament Sp. z o.o.

Uczestnicy konferencji. Fot. arch. PN Diament

Uczestnicy konferencji na placu wiertni. Fot. arch. PN Diament
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Jerzy 
Zagórski

Marcin
Zachowicz

PGNiG uruchamia kopalnię 
Lubiatów-Międzychód-Grotów 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA może rozpocząć uruchamianie ko-
palni Lubiatów-Międzychód-Grotów. Spółka 
dokonała odbioru technicznego kopalni, 
który jest podstawą do rozpoczęcia prac roz-
ruchowych. Dzięki tej inwestycji krajowe wy-
dobycie ropy naftowej wzrośnie dwukrotnie, 
zwiększy się również wydobycie gazu ze złóż 
konwencjonalnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 
w pierwszym etapie rozruchu osiągnięte zosta-
nie 25% maksymalnych możliwości produkcyj-
nych Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego 
Lubiatów Międzychód Grotów. Etap ten potrwa 
około 6 tygodni. Kolejne fazy rozruchu zakładają 
osiągnięcie kolejno 50% i docelowo 100% moż-
liwości produkcyjnych.

Budowa kopalni LMG to jedna z najwięk-
szych inwestycji PGNiG w ostatnich latach, 
a złoża Lubiatów-Międzychód-Grotów należą 
do największych w Polsce. Udokumentowane 
zasoby wydobywalne ropy naftowej w rejonie 
Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa wynoszą 
7,25 mln ton, natomiast udokumentowane za-
soby wydobywalne gazu ziemnego – ok. 7,3 
mld m3. W wyniku realizacji tej inwestycji w ko-
lejnych latach PGNiG będzie mogło znacznie 
zwiększyć wydobycie gazu ziemnego oraz po-
dwoić wydobycie ropy do ok. 1 mln ton rocznie. 

Inwestycja polega na zagospodarowaniu 
14 odwiertów na złożach ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Na złożu Lubiatów przewidziano do 
zagospodarowania siedem odwiertów, na złożu 
Międzychód trzy odwierty, a na złożu Grotów 
cztery odwierty. W ramach tej inwestycji wy-
budowane zostały instalacje przyodwiertowe, 
rurociągi kopalniane łączące poszczególne od-
wierty z Ośrodkiem Centralnym LMG, Ośrodek 

Centralny LMG oraz rurociągi produktowe ropy 
naftowej i gazu ziemnego pomiędzy Ośrodkiem 
Centralnym i terminalem ekspedycyjnym. Koszt 
inwestycji to 1,7 mld zł brutto.

PGNiG i VNG porozumiały się 
w sprawie nowej formuły cenowej

VNG – Verbundnetz Gas Aktiengesell-
schaft (VNG) i Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo (PGNiG) uzgodniły zmianę 
formuły cenowej w ramach obowiązującej 
do 2016 roku umowy na dostawy gazu do 
Polski. Nowe zasady będą obowiązywać od 
1 października 2012 roku. Roczne dostawy 
gazu do PGNiG pozostaną na niezmienionym 
poziomie 400 mln m3.

Wynegocjowana cena surowca oparta jest 
o formułę cenową, której elementy uwzględnia-
ją bieżące ceny rynkowe gazu oraz ceny produk-
tów ropopochodnych. Powodem wprowadzenia 
nowej formuły są istotne zmiany, jakie zaszły 
na europejskim rynku gazu, a ich efektem jest 
zwiększenie roli indeksacji cen gazu do hubów.

VNG i PGNiG współpracują od 1992 roku. 
Efektem tej współpracy jest zawarta w 2006 
roku umowa na dziesięcioletnie dostawy 
w łącznej ilości 4,2 mld m3 gazu do Polski. 
PGNiG dzięki umowie z VNG ma zapewnione 
długoterminowe, niezawodne dostawy gazu 
ziemnego z kierunku zachodniego.

PGNiG SA zwiększyło sprzedaż 
gazu do 10,5 mld m sześc. 
w trzech kwartałach 2012 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA sprzedało 10,5 mld m sześc. gazu 

ziemnego w pierwszych trzech kwartałach 
2012 roku, wobec 10,2 mld m sześc. sprze-
danych w analogicznym okresie 2011 r. Wy-
dobycie gazu w trzech kwartałach 2012 r. 
wyniosło 3,2 mld m sześc., podobnie jak 
w trzech kwartałach 2011 r.

Sprzedaż gazu ziemnego w trzecim kwar-
tale 2012 r. była na poziomie 2,5 mld m sześc., 
podobnie jak w analogicznym kwartale ubiegłe-
go roku. Wydobycie gazu ziemnego wyniosło 1 
mld m sześc. wobec 1,1 mld m sześc. w trzecim 
kwartale 2011 r. 

Import gazu ziemnego w pierwszych trzech 
kwartałach 2012 r. wyniósł 7,9 mld m sześc. 
gazu w porównaniu do 8,1 mld m sześc. w ana-
logicznym okresie 2011 r. W trzecim kwartale 
2012 r. import wyniósł 2,1 mld m sześc., czyli 
o 100 mln m sześc. mniej niż w analogicznym 
kwartale 2011 r.

Sprzedaż ropy naftowej wzrosła do 352 
tys. ton w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. 
z 343 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłe-
go roku. W trzecim kwartale 2012 r. sprzedaż 
ropy naftowej wzrosła do 129 tys. ton ze 124 
tys. w analogicznym okresie 2011 r.

Wydobycie ropy naftowej wzrosło do 353 
tys. ton w trzech kwartałach 2012 r. z 344 tys. 
ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Natomiast w trzecim kwartale bieżącego roku 
wydobycie ropy naftowej wzrosło do 130 tys. 
ton ze 127 tys. ton w drugim kwartale 2011 r.

30 września 2012 r. w podziemnych ma-
gazynach gazu wysokometanowego (tj. Brzeź-
nica, Husów, Strachocina, Swarzów, Wierz-
chowice oraz w kawernowym podziemnym 
magazynie gazu Mogilno) znajdowało się ok. 
1,8 mld m sześc. gazu wraz z uwzględnieniem 
zapasu obowiązkowego będącego w gestii Mi-
nisterstwa Gospodarki, podobnie jak w analo-
gicznym okresie ubiegłego roku. Powyższy stan 
zapasów nie obejmuje wolumenu gazu będą-
cego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego 
GAZ-SYSTEM SA. 

Sprzedaż ciepła wyniosła 2,7 PJ w trzecim 
kwartale 2012 r. oraz 25,9 PJ w trzech kwar-
tałach 2012 r. Natomiast sprzedaż energii elek-
trycznej wyniosła 0,4 TWh w trzecim kwartale 
2012 r. oraz 2,4 TWh w trzech kwartałach 
2012 r. Dane za trzy kwartały oraz trzeci kwar-
tał 2012 r. są porównywalne do analogicznych 
okresów 2011 r.

Dane za trzeci kwartał oraz trzy kwartały 
2012 r. są szacunkowe i mogą różnić się od da-
nych ostatecznych, które zostaną przedstawione 
12 listopada 2012 r. podczas publikacji wyni-
ków finansowych. 
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PGNiG SA uruchamia portal 
edukacyjny na temat gazu z łupków 
www.lupkipolskie.pl. Otwarcie portalu 
jest elementem ogólnopolskiej 
kampanii informacyjnej planowanej 
przez PGNiG SA

26 września 2012 roku uruchomiony zo-
stał portal edukacyjny poświęcony tematyce 
poszukiwań i wydobycia gazu z łupków –  
lupkipolskie.pl. Pomysłodawcą i zlecenio-
dawcą portalu jest PGNiG SA. Portal jest ele-
mentem kampanii informacyjno-edukacyjnej, 
której głównym celem jest propagowanie 
wiedzy o gazie z łupków i przekazywanie rze-
telnych informacji na temat wszystkich aspek-
tów z nim związanych.

Na portalu oprócz najważniejszych wia-
domości i podstawowych informacji o gazie 
z łupków, technologii jego poszukiwań oraz 
wydobycia można znaleźć wiedzę na temat 
środowiskowych, prawnych i ekonomicznych 
aspektów jego eksploatacji. Docelowo portal 
będzie również zawierał bazę dostępnych ra-
portów i publikacji na temat gazu, jak również 
komentarze ekspertów i naukowców. Ważnym 
elementem portalu będą publikacje i raporty 
PGNiG przygotowane na podstawie już przepro-
wadzonych prac poszukiwawczych. Dotyczyć to 
będzie głównie praktycznych, a nie teoretycz-
nych, badań i analiz oddziaływania prac poszu-
kiwawczych na środowisko i otoczenie. 

PGNiG SA posiada kilkudziesięcioletnie do-
świadczenie w poszukiwaniach i eksploatacji 
węglowodorów w Polsce. W tym czasie wyko-
naliśmy ponad 20 tys. odwiertów poszukiwaw-
czych. Warto zaznaczyć, że prace te nie spowo-
dowały żadnych zagrożeń dla środowiska. Teraz 
angażujemy się w poszukiwania gazu z łupków. 
Posiadamy najwięcej koncesji poszukiwawczych 
Polsce. To wszystko nakłada na nas obowiązek 
prowadzenia działań edukacyjnych i informa-
cyjnych na temat gazu z łupków – powiedział 
Szymon Dobrzyński, dyrektor departamentu 
marketingu i komunikacji PGNiG SA. 

W ramach kampanii promocyjnej portalu 
prowadzonej głównie w internecie, przygoto-
wane są działania w najważniejszych mediach 
społecznościowych. Od lipca 2012 r. PGNiG uru-
chomiło program działań informacyjnych oraz 
szkoleniowych dedykowanych lokalnym spo-
łecznościom, na których terenie są prowadzone 
lub planowane prace poszukiwawcze. Wśród 
nich było m.in. 26 dyżurów informacyjnych 
(łącznie 168 godzin spotkań) w gminach obję-
tych naszymi koncesjami, warsztaty dla dzien-

nikarzy z mediów regionalnych, warsztaty dla 
administracji samorządowej, wizyty studyjne na 
wiertni w Lubocinie dla samorządowców oraz 
mieszkańców gmin, cykl advertoriali w mediach 
ogólnopolskich i regionalnych.

Formuła portalu zakłada możliwość włącze-
nia się w jego funkcjonowanie innych partne-
rów. Inicjatorzy przygotowują także kampanię 
informacyjną związaną z toczącymi się działa-
niami dotyczącymi gazu niekonwencjonalnego 
w instytucjach europejskich – Komisji i Parla-
mencie. 

Wiemy, jakie korzyści może dać gaz z łup-
ków polskiej gospodarce, Polakom i naszej 
firmie. Wiemy również, że perspektywa jego 
pozyskania budzi zorganizowany opór, który 
wpływa na emocje szczególnie wśród lokalnych 
społeczności. Jednak działania informacyjne, 
które do tej pory zrealizowaliśmy, pokazują, że 
otwartość, rzetelna edukacja pozwalają skutecz-
nie obalać mity budowane wokół gazu z łup-
ków – dodał Szymon Dobrzyński. 

Joanna Zakrzewska 
Rzecznik prasowy PGNiG SA

Raport o szczelinowaniu 
dla Komisji Europejskiej

Przeglądając wiadomości z ostatnich tygo-
dni dowiadujemy się o rozpoczęciu poszukiwań 
lub przygotowaniach do nich w Turcji, na Ukra-
inie, w Kanadzie, Argentynie, Australii, Chinach, 
Indiach i W. Brytanii. W Republice Południowej 
Afryki właśnie cofnięto moratorium na prace 
dotyczące rozpoznania gazu z łupków. Tak więc 
postęp w udostępnianiu niekonwencjonalnych 
zasobów węglowodorów, a przede wszystkim 
gazu z łupków nie ogranicza się już tylko do 
USA i nie jest przejściowym zjawiskiem. Na tym 
tle wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej 
ds. środowiska Joe Hennona, który eksponuje 
wątpliwości i zastrzeżenia, a pomija korzyści 
płynące z wykorzystania nowego surowca ener-
getycznego wyraża raczej podejście Francji i Buł-
garii niż pozostałych członków Unii.

Tymczasem raport „Pomoc w identyfikacji 
potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdro-
wia ludzkiego pochodzących z działalności 
przemysłu naftowego wykorzystującej szczeli-
nowanie hydrauliczne w Europie” opracowany 
na zlecenie Komisji Europejskiej przez brytyjską 
firmę AEA Technology i opublikowany 7 wrze-
śnia br. może być poważnym problemem dla 

państw członkowskich, które są zaangażowane 
w poszukiwania gazu z łupków. W obszernym 
dokumencie (292 str.) omówiono szczegółowo 
wszystkie czynniki występujące nie tylko przy 
szczelinowaniu hydraulicznym, ale w ogóle przy 
prowadzeniu wierceń, które mogą mieć nieko-
rzystny wpływ na środowisko lub zdrowie ludzi. 
Zestawiono również regulacje obowiązujące 
w Unii Europejskiej, które mogą dotyczyć poszu-
kiwań gazu z łupków i które, zdaniem autorów, 
wymagają zmian lub są nie dość precyzyjne. Au-
torzy raportu podają, że opierali się głównie na 
doświadczeniach z USA, ale nie cytują żadnych 
negatywnych opinii lub danych świadczących 
o uszczerbku dla środowiska. Koordynator opra-
cowania Mark Broomfield twierdzi też, że „Do 
tej pory tylko w Polsce (6 wierceń) i w W. Bry-
tanii (1 wiercenie) wykonywano szczelinowanie 
hydrauliczne”, co nie stawia w dobrym świetle 
rzetelności raportu. 

Ropa z dolomitu głównego 
na Monoklinie

Wiercenie Lelechów-SL1 zlokalizowane 
w obrębie koncesji Nowa Sól na Monoklinie 
Przedsudeckiej zakończyło się pozytywnym 
wynikiem. Firma San Leon Energy zakomuni-
kowała 30 sierpnia br., że analizy rdzeni i pro-
filowania geofizyczne wykazały obecność ropy 
ruchomej w spękanych utworach dolomitu 
głównego. Przewiduje się oczyszczenie otworu 
po uruchomieniu pompy głębinowej i wyko-
nanie testów produkcyjnych. Otwór Lelechów-
-SL1 został zakończony na głębokości 1167 m. 
W sąsiedztwie rozpoczyna się wiercenie otwo-
ru Czasław-SL1. Wcześniej stwierdzono wy-
stępowanie trzech horyzontów gazonośnych 
w odwiercie Siciny-2.

Wzrost nakładów na poszukiwania 
i wydobycie w br. na świecie

Według agencji GlobalData w br. przewidu-
je się wzrost nakładów w sektorze ropy i gazu 
o 13,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
W przybliżeniu połowa nakładów przypada 
na narodowe koncerny naftowe, w pierwszym 
rzędzie na Petrobras, a następnie na Petronas 
i China National Petroleum Corp. Największy 
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udział ma Ameryka Północna z kwotą 254,3 
mld USD, co stanowi 24,5% ogólnej sumy na-
kładów. Jednocześnie w tym regionie najwyższa 
była też stopa wzrostu wydatków – 15,7%. 
Niewiele mniej, bo 253,1 mld USD przypada na 
Azję i Oceanię, nieco mniejsze nakłady (229,6 
mld USD) są prognozowane na Bliskim Wscho-
dzie i w Afryce. W tym ostatnim regionie duże 
znaczenie ma Afryka Zachodnia, o czym świad-
czy wielkość wydobycia ze złóż podmorskich: 
w 2001 r. – 114 mln równoważnika ropy naf-
towej, w 2011 r. – 217,6 mln t i przewidywane 
w 2020 r. 300 mln t. 

Liczba nowych odkryć złożowych w 2011 r. 
była większa niż w latach ubiegłych i wyniosła 
242, co przyczyniło się do intensyfikacji działal-
ności poszukiwawczo-wydobywczej i rozpoczę-
cia prac na nowych obszarach. Wysokie ceny 
ropy w połączeniu z nowymi rozwiązaniami 
technicznymi spowodowały uruchomienie wielu 
zasobów głębokowodnych, których udostępnie-
nie poprzednio ze względu na warunki technicz-
ne i kryteria ekonomiczne nie było brane pod 
uwagę. 

Największe firmy naftowe w 2011 r.
Średnia cena ropy WTI w 2011 r. wzrosła 

o 28%, cena ropy Brent zwiększyła się o 38% 
i znalazło to swoje odbicie w wysokości zysków 
koncernów naftowych. Na liście największych 
firm uszeregowanych według wielkości wydo-
bycia ropy (tab. 1) nie zawsze można to prze-
śledzić, ponieważ narodowe koncerny takie, 
jak Saudi Arabian Oil Co., nie publikują danych 
dotyczących aktywów, przychodów czy nakła-
dów kapitałowych. Pod względem wielkości 
aktywów czołowe miejsce zajmuje Shell z ak-
tywami w wysokości 345,2 mld USD, za nim 
jest ExxonMobil posiadający aktywa 331 mld 
USD i Petrobras z aktywami 319,4 mld USD. 
Dalsze miejsca zajmują Gazprom – 296 mld 
USD i BP – 293 mld USD. W Azji szybko po-
większa się potęga PetroChina – 245,2 mld, za 
nim jest Petronas – 145 mld USD. Największy 
koncern w Australii BHP Biliton dysponuje ak-
tywami 102,8 mld USD. Na liście największych 
w porównaniu z rokiem ubiegłym nie zmieniły 
się tylko 3 pierwsze miejsca: Arabia Saudyjska, 
Iran i Meksyk. Na pozycję 4 awansował Kuwejt 
zajmując miejsce BP, które wskutek moratorium 
na wiercenia w Zatoce Meksykańskiej i zwięk-
szonych nakładów na utrzymanie urządzeń za-

notowało spadek wydobycia ropy o 10% i prze-
sunęło się na miejsce 11. Mimo kłopotów, zyski 
BP wzrosły dwukrotnie i osiągnęły kwotę 26 mld 
USD. Drugą znaczniejszą zmianą jest 10 miejsce 
Nigerii, która poprzednio zajmowała miejsce 
15. W pozostałej części tabeli przesunięcia są 
niewielkie, natomiast wzrost wydobycia ropy na 
Bliskim Wschodzie spowodował pojawienie się 
na liście Omanu i Kataru, których rok temu na 
niej nie było. 

Jak wspomniano na wstępie, kryterium do 
klasyfikacji na liście to wielkość wydobycia ropy 
naftowej. Gdyby wziąć pod uwagę wielkość 
wydobycia gazu ziemnego, lista wyglądałaby 
zupełnie inaczej. Bezsprzecznie pierwsze miej-
sce zajmuje Gazprom z produkcją 512,8 mld m3 

gazu, druga jest National Iranian Oil z produkcją 
170,9 mld m3, następnie Qatar Petroleum – 117 
mld m3, ExxonMobil – 93,5 mld m3, BP – 77,7 
mld m3, Sonatrach – 77,3 mld m3, Saudi Ara-
bian Oil – 77 mld m3, Shell – 69,6 mld m3, Pe-
mex – 68,1 mld m3, PetroChina – 67,8 mld m3 
i Total – 63 mld m3.

Generalnie niewielkie są zmiany na ame-
rykańskiej liście OGJ150 – nie zmieniła się czo-
łówka największych – ExxonMobil, Chevron, 
ConocoPhillips i Occidental Petroleum. Niektóre 
firmy, które dopiero pojawiły się na liście zajmu-

Miejsce w 
2011 r.

Miejsce w 
2010 r.

Kraj Firma Wydoby-
cie 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 Saudyj-
ska

SAOC 461,7 77,0 36239,2 6558,0 - - -

2 2 Iran NIOC 177,7 170,9 20710,3 27833,4 - - -
3 3 Meksyk Pemex 129,1 68,1 1406,2 410,5 109600 111393 19099
4 11 Kuwejt KOC 124,2 11,9 13905,5 1429,8 - - -
5 8 Wenezuela  PdVSA 124,0 20,2 28930,3 4649,2 - - -
6 5 Irak INOC 122,8 7,2 19604,7 2657,5 - - -
7 6 Chiny PetroChina 120,5 67,8 1524,5 1588,3 245274,2 310796 1103,3
8 7 Rosja Rosnieft 116,8 12,8 2514,1 715,3 105968 91975 12589
9 9 Abu Zabi ADNOC 116,7 - 12631,4 476,6 - - -920
10 15 Nigeria NNPC 108,1 26,0 5096,4 4300,3 - - -
11 4 W. Brytania BP 107,1 77,7 1447,4 1075,4 293068 375517,0 26097
12 10 Brazylia Petrobras 100,8 0,1 1477,2 295,0 319410 145915 20121
13 14 USA Chevron 91,9 51,1 884,3 683,5 209474 253706 27008
14 12 USA ExxonMobil 90,0 93,5 1385,5 1081,3 331052 486429 42206
15 13 Rosja Łukoil 88,3 21,3 1797,9 0,5 91192 133650 9826
16 16 Angola Sonangol 83,5 1,0 1301,5 260,9 - - -
17 17 W. Brytania/Ho-

landia
Shell 76,2 69,6 590,9 1135,8 345257 484489 31185

18 20 Algieria Sonatrach 63,3 77,3 1671,4 3789,0 - - -
19 19 Francja Total 60,9 63,0 792,4 732,0 212263 231838 1513
20 21 Rosja Surgutnieftiegaz 60,8 13,0 2514,1 715,3 51420 25726 7402,2
21 23 Norwegia Statoil 46,6 40,6 311,8 421,3 126897 112326,4 13147
22 - Oman Petroleum Develop-

ment Oman
42,9 29,1 753,5 714,9 - - -

23 22 Włochy ENI 41,9 42,2 429,4 385,0 185442,5 154730,8 10924,2
24 22 Katar Qatar Petroleum 40,6 117,0 3477,1 21208,7 - - -
25 24 USA ConocoPhillips 37,3 46,2 522,9 419,4 153230 251225 12502

Tabela 1
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ją dość wysoką lokatę, np. Linn Energy jest na 
20 miejscu, a High Mount Exploration & Produc-
tion na miejscu 43. Największy sukces w 2011 r. 
odniosła firma Callon Petroleum, która w ciągu 
jednego roku zwiększyła swój kapitał akcyjny 
z 15,8 mln USD do 199 mln USD. Spośród firm 
amerykańskich działających w Polsce FX Ener-
gy poprawiło swoją pozycję z 99 na 97. Lista 
OGJ150 zestawiana dla firm giełdowych ma-
jących siedzibę w USA i tamże posiadających 
zasoby węglowodorów kurczyła się od paru lat 
i w 2010 r. liczyła tylko 129 pozycji, teraz zwięk-
szyła się do 145 pozycji.

Greenpeace przeciw 
poszukiwaniom w Arktyce

Dotychczas akcje protestacyjne organi-
zacji Greenpeace były skierowane przeciwko 
zachodnim koncernom. Teraz przygotowania 
Gazpromu do rozpoczęcia wierceń z platformy 
„Prirazłomnaja” w Zatoce Peczorskiej zostały 
zakłócone przez akcję aktywistów Greenpeace, 
którzy 24 sierpnia br. przez 12 godzin uniemoż-
liwiali pracę na platformie, ale zostali zmuszeni 
do jej opuszczenia przez załogę. Greenpeace 
prowadzi kampanię przeciwko poszukiwaniom 
węglowodorów w Arktyce argumentując, że 
Gazprom nie jest przygotowany do likwidacji 
skutków możliwych awarii i wycieków i nie 
ma również planu zarządzania kryzysowego. 
Twierdzi także, że zagrożenia dla środowiska 
naturalnego na obszarach arktycznych zwią-
zane z wierceniami i eksploatacją ropy nafto-
wej i gazu ziemnego są znacznie większe niż 
w innych regionach świata. Ekipa Greenpeace 
licząca 14 osób wraz z dyrektorem generalnym 
Kumi Naidoo ponownie podjęła działania 27 
sierpnia, blokując statek „Anna Achmatowa” 
przewożący pracowników na platformę. Unie-
możliwili podniesienie kotwicy przykuwając 
swoje łodzie do łańcucha kotwicznego. Platfor-
ma „Prirazłomnaja” jest posadowiona na złożu 
o tej samej nazwie, którego zasoby szacuje się 
na 35 mln t ropy. Akcja trwała 5 dni, po czym 
statek Greenpeace „Arctic Sunrise” odpłynął 
w kierunku Svalbardu, aby badać stan powło-
ki lodowej. Kolejne działanie zostało podjęte 5 
września w Moskwie, gdzie 10-osobowa grupa 
próbowała blokować główną siedzibę Gazpro-
mu. Uczestnicy zostali zatrzymani przez policję 
i ukarani grzywnami.

Złoże gazowo-kondensatowe 
w Uzbekistanie

Spółka zależna Łukoilu, Lukoil Overseas Uz-
bekistan, która jest operatorem koncesji w po-
łudniowej części kraju, odkryła w sierpniu br. 
nowe złoże gazowo-kondensatowe w obrębie 
bloku Gissar SW. Na głębokości ponad 3000 
m występują węglanowe utwory górnojuraj-
skie nasycone gazem. W próbach uzyskano 
przypływ 650 tys. m3/d gazu i przeszło 70 t/d 
kondensatu. Pod koniec 2011 r. Łukoil rozpoczął 
eksploatację gazu ze złoża Gissar W.

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

Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal,  
Rapid, San Leon Energy, Upstream, World Oil.

LOTOS Petrobaltic 
z nowym Zarządem

Rada Nadzorcza LOTOS Petrobaltic, na 
posiedzeniu 3 października br., wybrała Za-
rząd spółki. W jego skład wchodzą: Zbigniew 
Paszkowicz, prezes Zarządu; Dariusz Wojdyń-
ski, wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. Ekono-
miczno-Finansowych oraz Krzysztof Sułecki, 
wiceprezes Zarządu i dyrektor ds. Poszukiwań 
i Wydobycia. 

Powyższa decyzja Rady ma na celu stwo-
rzenie z LOTOS Petrobaltic głównego centrum 
decyzyjnego w zakresie rozwoju segmentu 
poszukiwań i wydobycia w Grupie Kapitałowej 
LOTOS. Pozwoli to skuteczniej w pełni wykorzy-
stać potencjał, kompetencje i blisko 40-letnie 
doświadczenie spółki w poszukiwaniu i wydo-
byciu węglowodorów. Dziś LOTOS Petrobaltic, 
jako jedyna firma w Polsce, wydobywa ropę naf-
tową oraz gaz ziemny na Morzu Bałtyckim i jest 
drugim co do wielkości krajowym producentem 
ropy. Dzięki porozumieniu Grupy LOTOS S.A. 
i PGNiG, zawartemu 17 września br., LOTOS 
Petrobaltic będzie wspólnie z PGNiG realizować 
szereg projektów z zakresu poszukiwań i wydo-
bycia węglowodorów ze złóż konwencjonalnych 
i niekonwencjonalnych na lądzie. Spółka aktyw-
nie szuka partnerów strategicznych również dla 
realizacji projektów zw. z uruchomieniem wy-
dobycia ze złóż gazowych, zlokalizowanych na 
Bałtyku. Poprzez spółki zależne LOTOS E&P Nor-
ge i LOTOS Geonafta, LOTOS Petrobaltic prowa-

dzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą na 
morzu w Norwegii i lądzie i na Litwie. Zgodnie 
z przyjętą strategią LOTOS Petrobaltic zamierza 
w 2015 r. wydobywać 1,2 mln ton ropy nafto-
wej, co odpowiada ok. 10% zapotrzebowania 
rafinerii gdańskiej na ten surowiec.  

Zbigniew Paszkowicz ukończył studia 
w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym 
Politechniki Gdańskiej. Jest aabsolwentem Éco-
le Nationale Supérieure du Pétrole et des Mo-
teurs przy Francuskim Instytucie Ropy Naftowej 
w Paryżu, gdzie uzyskał dyplom. Od 1992 roku 
zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako spe-
cjalista w Dziale Planowania i Przygotowania 
Remontów. W latach 2002-2004 kierownik 
Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 roku objął 
stanowisko dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS 
S.A., a w 2006 roku został dyrektorem ds. Roz-
budowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzial-
nym za realizację Programu 10+, największej 
inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięcio-
lecia w Polsce. Od maja 2011 roku pracował 
na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego 
Grupy LOTOS S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Grupy LOTOS S.A. pełni od 28 czerwca 2012 
roku. Zarządza całokształtem działalności seg-
mentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy 
Kapitałowej LOTOS. 

Dariusz Wojdyński ukończył Uniwersy-
tet Gdański na kierunku Finanse i Bankowość. 
Absolwent podyplomowych studiów Master of 
Business Administration w  Gdańskiej Fundacji 
Kształcenia Menadżerów. Od marca 1996 r. 
jest zatrudniony w LOTOS Petrobaltic, gdzie od 
października 1997 r. pełnił funkcje kierowni-
cze związane z obszarem ekonomii i finansów. 
W grudniu 2008 r. awansował na stanowisko 
szefa Biura Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych, 
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a w sierpniu 2010 r. został dyrektorem ds. Eko-
nomiczno-Finansowych LOTOS Petrobaltic. 

Krzysztof Sułecki dotychczas był zatrudnio-
ny na stanowisku dyrektora Zakładu Górniczego 
LOTOS Petrobaltic. W  spółce  pracuje od lutego 
1991 r. Ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy 
w zakresie górnictwa i geologii, specjalność 
kopalnictwo otworowe na Akademii Górniczo 
-Hutniczej w Krakowie. Od marca 1992 r. pełnił 
funkcje kierownicze w Zakładzie Górniczym, zaj-
mując stanowiska kierownika Zmiany i Platfor-
my. W lipcu 2004 r. awansował na stanowisko 
zastępcy, a  we wrześniu 2005 r. – dyrektora 
ds. Wierceń i Eksploatacji. Od lutego 2007 r. 
piastował stanowisko Dyrektora ds. Wierceń 
i Wydobycia Ropy i Gazu. W styczniu 2011 r. 
powołany na stanowisko Dyrektora Zakładu 
Górniczego. W 1998 r. otrzymał odznakę hono-
rową „Zasłużony dla polskiej geologii” nadaną 
przez ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa RP. W 2005 r. minister 
Gospodarki RP nadał mu stopień górniczy – Ge-
neralny Dyrektor Górniczy II stopnia, a w 2011 r. 
został odznaczony przez ministra Gospodarki RP 
medalem „Zasłużony dla górnictwa naftowego 
i gazownictwa”. 

Biuro Informacji
Grupa LOTOS S.A.,

GAZ-SYSTEM S.A. podpisał umowę 
o współpracy z Towarową Giełdą 
Energii S.A.

Zawarta umowa między GAZ-SYSTEM S.A. 
i Towarową Giełdą Energii S.A. (TGE) jest kolej-
nym ważnym elementem, tworzącym warunki 
działalności dla podmiotów planujących swój 
udział w giełdowym obrocie gazem ziemnym. 
Umowa określa zasady współpracy stron w za-
kresie umożliwienia zawierania umów kupna 
i sprzedaży zawartych na giełdzie gazu, okre-
ślając między innymi szereg technicznych aspek-

tów wzajemnego przekazywania informacji 
niezbędnych do funkcjonowania giełdy gazu, 
takich jak:

• szczegółowe procedury przekazywania 
nominacji przez TGE do GAZ-SYSTEM,

• zasady realizacji przez GAZ-SYSTEM no-
minacji otrzymanych od TGE,

• ustalenia techniczne dotyczące bezpie-
czeństwa transmisji danych pomiędzy 
stronami.

Generalną zasadą, przyjętą w umowie 
(wynikającą z IRiESP) jest, że transakcje za-
warte na giełdzie gazu są ważne i skuteczne 
pomiędzy stronami i podlegają realizacji przez 
GAZ-SYSTEM. TGE w wyniku transakcji zawar-
tych na giełdzie gazu będzie składać nominacje 
w imieniu i na rzecz Zleceniodawców Usługi 
Przesyłowej. Użytkownicy giełdy będą mogli 
zgłosić transakcje zawarte na niej do fizycznej 
realizacji przez GAZ-SYSTEM, pod warunkiem 
zawarcia umowy przesyłowej z GAZ-SYSTEM 
S.A. Podpisanie umowy z GAZ-SYSTEM, wraz 
z odpowiednim przydziałem zdolności dla 
punktu wirtualnego powiązanego z giełdą, 
jest niezbędnym elementem udziału w giełdzie 
gazu na TGE S.A.

Umowa pomiędzy GAZ-SYSTEM i TGE zo-
stała zawarta w następstwie dwóch faktów:

24 lipca 2012 r. prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zatwierdził nową Instrukcję Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej. 4 września 
2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego za-
twierdziła zmiany w Regulaminie Obrotu Rynku 
Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Ener-
gi i S.A. o zapisy niezbędne do wykonywania 
transakcji zawartych na giełdzie, których przed-
miotem będzie gaz ziemny.

– Umowa GAZ-SYSTEM z TGE łączy giełdę 
gazu i fizyczną realizację dostaw w całość, któ-
ra ma szanse przyczynić się do liberalizacji han-
dlu gazem ziemnym. Rolą giełdy gazu w wa-
runkach polskich ma być bowiem umożliwienie 
wejścia nowych podmiotów na rynek hurtowy 
(co docelowo doprowadzi do uwolnienia rynku 
od monopolu jednego sprzedawcy). Ponadto 
giełda gazu pozwoli na obiektywizację ceny 
surowca dzięki czemu docelowo powstaną wa-
runki dla uwolnienia cen gazu spod taryfikacji. 
– powiedział Jan Chadam, prezes Zarządu GAZ-
-SYSTEM S.A.

– Giełda gazu w Polsce jest już niemalże 
faktem. Towarowa Giełda Energii jest technicz-
nie i organizacyjnie przygotowana do rozpo-
częcia hurtowego obrotu tym surowcem. Dzięki 
klarownemu określeniu obowiązków spoczy-
wających na każdej ze stron odpowiedzialnej 
za organizację giełdowego rynku gazu w Pol-
sce, już wkrótce zaistnieje możliwość sprzedaży 
oraz zakupu paliwa gazowego po cenach usta-

lonych na zasadach rynkowych i przy zachowa-
niu pełnej anonimowości transakcji – powie-
dział Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy 
Energii S.A.

GAZ-SYSTEM pozyskał 
finansowanie EBOiR na budowę 
terminalu LNG w Świnoujściu

4 października 2012 r. GAZ-SYSTEM S.A. 
podpisał umowę z Europejskim Bankiem Odbu-
dowy i Rozwoju o udzielenie kredytu inwesty-
cyjnego w kwocie 300 mln PLN z przeznacze-
niem na budowę terminalu LNG w Świnoujściu. 
Tym samym spółka zakończyła proces organiza-
cji finansowania dla tej strategicznej inwestycji.

„Terminal LNG w Świnoujściu  ma zasadni-
cze znaczenie dla bezpieczeństwa energetyczne-
go w Polsce oraz w Europie Środkowej, ponie-
waż oznacza dywersyfikację źródeł i kierunków 
dostaw gazu ziemnego w regionie. Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju konsekwentnie 
wspiera poprawę bezpieczeństwa energetycz-
nego w Europie Wschodniej, zaś terminal LNG 
w Polsce jest wielkim krokiem naprzód w bu-
dowie transeuropejskich sieci energetycznych” 
– powiedział przy podpisaniu umowy Riccardo 
Puliti, dyrektor zarządzający EBOIR, odpowie-
dzialny za sektor energetyczny.

Kredyt będzie dostępny dla GAZ-SYSTEM 
S.A. od momentu podpisania umowy do końca 
2014 roku, okres spłaty wyniesie 12 lat. Okre-
sy odsetkowe przypadają co 6 miesięcy, stopą 
bazową jest 6-miesięczny WIBOR, a marża po-
zostanie stała przez cały okres kredytowania. 
Kredyt zostanie w całości przekazany w formie 
pożyczki lub dokapitalizowania spółce zależnej 
Polskie LNG S.A., realizującej tę inwestycję.

– Budowa terminalu regazyfikacyjnego 
w Świnoujściu jest jedną z najważniejszych in-
westycji obecnie realizowanych w Polsce. Jest 
kolejnym elementem dywersyfikacji źródeł ener-
gii, który wpłynie na wzmocnienie bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. Rangę inwestycji, 
jej istotność i wiarygodność potwierdza udział 
w finansowaniu tak znaczących instytucji ze-
wnętrznych – powiedział Mikołaj Budzanowski, 
minister Skarbu Państwa.

– Wart odnotowania jest wzrost znaczenia 
LNG w ostatnich latach – w roku 2010 świa-
towy udział LNG w dostawach gazu ziemnego 
wyniósł ponad 32% i ma tendencję rosnącą. 
Technologia skroplonego gazu  ziemnego umoż-
liwia transport LNG od dowolnego dostawcy 
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na świecie, znosi geograficzne ograniczenia 
i umożliwia globalizację rynku gazu. Terminal 
LNG będzie oknem dla Polski do glabalnego 
rynku. W świetle tych faktów szczególnie cieszy, 
że już na tym etapie inwestycji mamy zapewnio-
ne w 100 procentach finansowanie. Podpisanie 
kolejnej umowy z EBOiR stanowi także potwier-
dzenie, że środki przeznaczone na realizację tej 
strategicznej inwestycji są wydatkowane przez 
spółkę Polskie LNG zgodnie z najwyższymi stan-
dardami i w pełni rzetelnie – powiedział Rafał 
Wardziński, prezes Zarządu Polskie LNG S.A.

Dla projektu wartego 2,7 mld PLN, poza  
przyznanym  dzisiaj kredytem z Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju, GAZ-SYSTEM S.A. 
pozyskał już środki z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego w wysokości 600 mln PLN. Ponadto 
spółka zależna Polskie LNG jest beneficjentem 
dofinansowania Unii Europejskiej z dwóch in-
nych programów: European Energy Program-
me for Recovery (EEPR - w wysokości 245 mln 
PLN oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko – w kwocie 456 mln PLN). Udział 
środków własnych GAZ-SYSTEM S.A. w budże-
cie projektu wyniesie ponad 1,1 mld PLN.

– Finansowanie budowy terminalu przez 
europejskie instytucje jest dowodem na to, że 
realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A. projekty  
wpisują się w unijną politykę tworzenia zin-
tegrowanej sieci przesyłowej gazu ziemnego, 
podnoszenia bezpieczeństwa dostaw gazu na 
terenie UE oraz budowy wspólnego, europej-
skiego rynku energetycznego. Jest to również 
dobry sygnał dla rynku, szczególnie dla ship-
perów, którzy chcieliby oprzeć swoje strategie 
zakupowe na imporcie LNG – powiedział Jan 
Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.

Wyniki wstępnego badania rynku 
w zakresie rozbudowy połączeń 
międzysystemowych

GAZ-SYSTEM SA zakończył Otwartą Proce-
durę Badania Rynku (Procedura) mającą na celu 
określenie zapotrzebowania rynku na zwiększe-
nie przepustowości na punktach połączeń mię-
dzysystemowych.

Procedura Badania Rynku została przepro-
wadzona od 16 sierpnia 2012 r. do 7 września 
2012 r. i miała na  celu określenie zapotrzebowa-
nia rynku na  zwiększenie przepustowości w na-
stępujących punktach:

I. SGT Mallnow rewers (ID 87002) – 
oszacowanie zapotrzebowania rynku 

w zakresie zapewnienia możliwości prze-
syłania paliwa gazowego z kierunku Nie-
miec (fizyczna usługa przesyłania zwrot-
nego). Usługa przesyłania w kierunku 
wstecznym jest obecnie świadczona na 
zasadach przerywanych, na 4 poziomie 
pewności dostaw gazu zgodnie z pkt 9.2 
Taryfy SGT. Techniczna zdolność przesyło-
wa w rewersie wirtualnym na Mallnow 
równa jest sumie technicznej zdolności 
przesyłowej punktów odbioru do pol-
skiego systemu.

II. Tietierowka (ID 572405), przesył fizycz-
ny w kierunku BY–PL przez punkt wejścia 
Tieterowka (ID 572405) do punktu wyj-
ścia Grabówka (ID 588010).

III. Lasów Rewers (ID 202411) – oszaco-
wanie zapotrzebowania rynku w zakre-
sie zapewnienia możliwości przesyłania 
paliwa gazowego w kierunku Niemiec 
(fizyczna usługa przesyłania zwrotnego). 
Usługa przesyłania zwrotnego jest obec-
nie świadczona z IV poziomem pewności 
dostaw zgodnie z aktualną Taryfą GAZ-
-SYSTEM S.A. dla usług przesyłania pali-
wa gazowego

W badaniu udział wzięło udział ponad 20 
firm z Polski i zagranicy. Wyniki zakończonej Pro-
cedury są w ocenie GAZ-SYSTEM S.A. obiecujące 
i wskazują na duże zainteresowanie rynku rozbu-
dową połączeń międzysystemowych.

GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi obecnie kon-
sultacje z operatorami systemów przesyłowych 
krajów sąsiadujących w celu skoordynowania 
dalszych działań w zakresie rozbudowy połączeń 
międzysystemowych objętych zakończonym ba-
daniem.

Ewentualne decyzje inwestycyjne w zakresie 
rozbudowy krajowego systemu przesylowego 
będą podejmowane przez GAZ-SYSTEM SA do 
końca 2013 roku po uprzedniej alokacji przepu-
stowości i wiążącym potwierdzeniu przez użyt-
kowników systemu zapotrzebowania na dalsze 
zwiększanie przepustowości na tych kierunkach.

Małgorzata Polkowska 
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM S.A.

Minister Skarbu z wizytą 
na budowie terminalu LNG

Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budza-
nowski odwiedził 24 września br. teren budo-
wy terminalu LNG w Świnoujściu, kluczowej 

inwestycji dla bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju.

Była to pierwsza wizyta ministra na terenie 
budowy po zakończonej sukcesem w sierp-
niu br. operacji podniesienia dachu na dwóch 
zbiornikach na skroplony gaz. Celem wizyty 
ministra Budzanowskiego było zapoznanie 
się z aktualnym postępem prac realizowanych 
przez międzynarodowe konsorcjum budujące 
terminal. 

Obecnie na terenie budowy trwają prace 
nad spawaniem blach węzłowych kopuł oraz 
montażem zbrojenia na dachach obu zbiorni-
ków. Do końca roku planowane jest zabetono-
wanie kopuł obydwu zbiorników LNG. Ponadto 
trwają prace przy estakadach oraz budynku 
kompresorów. Równolegle kontynuowane są 
prace nad instalacjami sieci podziemnych w tzw. 
obszarze procesowym (rurociągi kanalizacyjne 
oraz sieci wody przeciwpożarowej). 

W części morskiej inwestycji trwają przy-
gotowania do montażu estakady na pirsie. 
Prefabrykacja stalowej konstrukcji estakady oraz 
prace na nabrzeżu nad wyznaczeniem i oznako-
waniem terenu montażu są w toku. 

Dodatkowo, w części inwestycji za które 
odpowiada Zarząd Morskich Portów Szczecin – 
Świnoujście S.A. kończą się prace przy budowie 
dwóch platform (technologicznej oraz do rozła-
dunku LNG z metanowców), które w następnym 
etapie zostaną przejęte przez Polskie LNG S.A. 
i przekazane konsorcjum celem otwarcia kolej-
nych frontów robót w części morskiej. 

Polskie LNG SA

Fot. arch. Polskie LNG SA

Fot. arch. Polskie LNG SA
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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
2.10.2012 r. w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyła się inau-
guracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 
3.10.2012 r. w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyła się inau-
guracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. 
4.10.2012 r. w auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbyła się inau-
guracja roku akademickiego 2012/2013. 
12.10.2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie odbyła 
się inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydzia-
łu Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. 
18 – 19.10.2012 r. w Słoku k. Bełchatowa odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. 
20.10.2012 r. odbyła się uroczystość uczczenia 80. rocznicy odsłonięcia pomnika Ignacego 
Łukasiewicza w Krośnie. 

70 urodziny Adam Zarychta z oddziału w Łodzi w dniu 7.10.2012 r.
70 urodziny Stanisław Marszałek z oddziału w Zielonej Górze w dniu 13.10.2012 r.

70 urodziny Anna Smorul z oddziału w Sanoku w dniu 15.10.2012 r.
70 urodziny Elżbieta Cytrynowska z oddziału w Warszawie II w dniu 21.10.2012 r.

70 urodziny Anna Dębska-Chwaja z oddziału w Krakowie w dniu 23.10.2012 r.
70 urodziny Stanisław Kaszewski z oddziału w Łodzi w dniu 27.10.2012 r.

70 urodziny Lesław Madej z oddziału w Krakowie w dniu 27.10.2012 r.

75 urodziny Tadeusz Stępień z oddziału w Tarnowie w dniu 6.10.2012 r.
75 urodziny Ryszard Muszyński z oddziału w Warszawie I w dniu 15.10.2012 r.

75 urodziny Helena Ziajka z oddziału w Krakowie w dniu 15.10.2012 r.
75 urodziny Jan Pajewski z oddziału w Warszawie II w dniu 30.10.2012 r.

75 urodziny Józefa Sokołowska z oddziału w Krakowie w dniu 31.10.2012 r.

80 urodziny Kamila Bodzek z oddziału w Czechowicach-Dziedzicach w dniu 8.10.2012 r.
80 urodziny Wanda Hess z oddziału w Sanoku w dniu 18.10.2012 r.

XIV Posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG

4 września 2012 r. odbyło się w sali konfe-
rencyjnej Mazowieckiej Spółki Gazownictwasp. 
z o.o. w Warszawie XIV posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG. Było to ostatnie posiedze-
nie Zarzadu Głównego w mijajacej kadencji. 
Obradom Zarządu Głównego przewodniczył kol. 
Michał Szubski – prezes SITPNiG. 
Głównymi tematami posiedzenia było:
1. Informacja sekretarza generalnego na te-

mat:
• realizacji uchwał i postanowień XIII po-

siedzenia Zarządu Głównego SITPNiG 
z dnia 28 marca 2012 r.;

• działalności SITPNiG od 28 marca 2012 r.;
2. Sprawy organizacyjne XXXVIII Walnego 

Zjazdu Delegatów SITPNiG:
3.1. Propozycja składu Prezydium XXXVIII WZD 

i Komisji Zjazdowych.
3.2. Przyjęcie projektu Regulaminu Obrad i Or-

dynacji Wyborczej XXXVIII WZD.
3.3. Przyjęcie projektu sprawozdania z działal-

ności SITPNiG w kadencji 2008-2012 r.,
a) Sprawozdanie z działalności merytorycznej,
b) Sprawozdanie finansowe.

3.4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Uchwał 
XXXVII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG

3.5. Przyjęcie stanowiska Komisji Statutowej 
w sprawie zmian Statutu SITPNiG.

3.6. Przyjęcie stanowiska w sprawie zmian re-
gulaminów:

• Zarządu Głównego SITPNiG,
• Głównej Komisji Rewizyjnej SITPNiG,
• Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPNiG.
3.7. Wytypowanie kandydatów do godności 

Członka Honorowego SITPNiG.
3.8. Przyjęcie wniosku w sprawie likwidacja 

Funduszu Stypendialnego dla Polaków z za-
granicy

4. Uzupełnienie składu Redakcji Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych
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5. Nadanie tytułów i odznak honorowych 
SITPNiG.

6. Zaopiniowanie wniosków na odznaki ho-
norowe FSNT NOT.

7. Powołanie przewodniczącego Komisji Wy-
borczej XXXVIII WZD SITPNiG

8. Przyjęcie członka wspierającego SITPNiG.
Zarząd Główny przyjął do akceptującej 

wiadomości informacje sekretarza generalnego 
kol. Stanisława Szafrana o realizacji uchwał XIII 
posiedzenia Zarządu Głównego SITPNiG z 28 
marca 2012 r. oraz o działalności SITPNiG od 
ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego.

Głównymi motywami obrad były sprawy zwią-
zane z przygotowaniem XXXVIII WZD SITPNiG. 

Zarząd Główny przyjął przedstawioną przez 
sekretarza generalnego propozycję składu Pre-
zydium XXXVIII WZD SITPNiG: przewodniczący 
– kol. Zdzisław Kowalski, wiceprzewodniczący 
– kol. Iwona Skręt i kol. Maciej Załubka oraz 
sekretarze – kol. Piotr Marcinkowski i kol. Ka-
tarzyna Prochowska. Zarząd Główny powołał na 
przewodniczącą Komisji Wyborczej kol. Bogu-
sławę Gutowską. Główny zagadnieniem obrad 
było przyjęcie Sprawozdania Zarządu Główne-
go z działalności SITPNiG w minionej kadencji, 
które zostanie przedłożone WZD. Zarząd Głów-
ny przyjął również sprawozdanie z realizacji 
Uchwał XXXVII WZD SITPNiG. Zarząd Główny 
zatwierdził przedłożone wnioski o nadanie 
godności Członków Honorowych SITPNiG do 
uchwalenia przez WZD. Biorąc pod uwagę 
opinię Głównej Komisji Organizacyjnej, Zarząd 
Główny zatwierdził wnioski o nadanie godności 
Członka Honorowego SITPNiG dla następują-
cych kol. kol.: Czesława Bugaja z Oddziału SITP-
NiG w Warszawie I, Kazimierza Chrobaka z Od-
działu SITPNiG w Zielonej Górze, Mieczysława 
Jakiela z Oddziału SITPNiG w Krośnie.

Ponadto Zarząd Główny podjął uchwały 
w sprawie nadania Odznak Honorowych SITP-
NiG dla zasłużonych członków Stowarzyszenia.

Diamentowa Honorowa Odznaka SITPNiG 
została nadana kol. kol.: Lucjanowi Rudzikowi, 
Markowi Bakule, Halinie Mercie, Andrzejowi 
Nowakowskiemu, Henrykowi Huńce i Jerzemu 
Robaczewskiemu.

Złotą Odznakę Honorową SITPNiG zo-
stali wyróżnieni kol. kol.: z Oddziału SITPNiG 
w Gdańsku: Tadeusz Kuszlewicz, Stanisław Ol-
szewski, Antoni Strzelczyk; z Oddziału SITPNiG 
w Gorlicach: Helena Kuk, Mieczysław Wadas, 
Janusz Wilczak, Grzegorz Zajdel; z Oddziału 
SITPNiG w Pile: Jarek Wioletta, Elżbieta Polasik; 
z Oddziału SITPNiG w Tarnowie: Maria Gajda, 
Elżbieta Kluz, Andrzej Jewulski, Tadeusz Stę-
pień; z Oddziału SITPNiG w Warszawie I: Wie-
sław Zwoliński; z Oddziału SITPNiG w Warsza-
wie II: Włodzimierz Bojanowicz, Ireneusz Krupa.

Srebrną Odznaką Honorową SITPNiG zo-
stali uhonorowani kol. kol.: z Oddziału SITPNiG 
w Gdańsku: Wojciech Czapiewski, Krzysztof 
Chruszczewski, Kamila Gieryk, Marek Kalinow-
ski, Henryk Piniuk, Janusz Przyborowski, Piotr 
Schreiber, Jarosław Turowski, Janusz Wróbel; 
z Oddziału SITPNiG w Gorlicach: Wiesław Bal, 
Grażyna Cygańczuk, Piotr Korzec, Irena Mosoń; 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie: Jacek Kawula, 
Mirosław Sałach, Alicja Szczepaniak, Zygmunt 
Wierzbicki; z Oddziału SITPNiG w Pile: Jadwiga 

Ida; z Oddziału SITPNiG w Poznaniu: Ryszard 
Andrys, Maciej Bałuczyński, Grażyna Barczyń-
ska, Zbigniew Ferensztajn, Zbigniew Głębocki, 
Michał Jarosławski, Beata Kosmala, Dorota Mys-
sak, Andrzej Parokła, Arkadiusz Śroń, Krzysztof 
Tomaszyk, Krystyna Winiarska; z Oddziału SITP-
NiG w Tarnowie: Marta Bardziej, Małgorzata 
Bujak, Radosław Chorabik, Maria Dańczura, 
Janusz Dziura, Janusz Hemerling, Jacek Jago-
da, Stanisław Jasnosz, Józef Katra, Grzegorz 
Kępski, Witold Klatka, Maciej Kowalik, Ewa 
Kwiek, Jacek Marczyk, Antoni Maziarka, Beata 
Mazur, Wacław Muskała, Dawid Nieć, Łukasz 
Piwoda, Henryk Partyka, Włodzimierz Przydział, 
Jan Sarzyński, Mirosław Struski, Janina Strzelec, 
Krzysztof Trojanowski, Katarzyna Wójcik, Dariusz 
Zawisza; z Oddziału SITPNiG Warszawa I: Jaro-
sław Ciszewski, Elżbieta Januszewska, Grażyna 
Kocięcka, Wiesław Kowalski, Cezary Krokwiński, 
Agnieszka Kurzyp-Fornell, Danuta Leśniowska, 
Henryk Leśny, Józef Ładno, Jordanka Stanczewa-
-Misztal, Ewa Tomaszewska; z Oddziału SITPNiG 
w Warszawie II: Tadeusz Abramowski, Jerzy 
Czerwiński Regina, Kolimas, Jadwiga Makow-
ska, Wiesława Prasolik; z Oddziału SITPNiG we 
Wrocławiu: Krystyna Krotla, Edward Pietrowski, 
z Oddziału SITPNiG w Zielonej Górze: Jarosław 
Grzebielec, Jacek Słowakiewicz.

Godnością Zasłużonego Seniora SITPNiG 
zostali uhonorowani kol. kol: Ewa Bednarek, 
Marek Bukowski, Benedykt Jóźwicki, Ludwik 
Majer, Roman Sławiński, Janusz Żygadło z Od-
działu SITPNIG w Warszawie I; Janusz Jamrozik, 
Piotr Karnkowski, Zygmunt Śliwiński z Oddziału 
SITPNiG w Warszawie II.

Zarząd Główny na wniosek Zarządu Od-
działu SITPNiG w Tarnowie, po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Główną Komisję Organiza-
cyjną, postanowił wystąpić do Zarządu Główne-
go FSNT NOT o nadanie Diamentowej Odznaki 
Honorowych FSNT NOT dla kol. Janiny Dziędziel 
– Gostek.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Kol. Michał Szubski – prezes SITPNiG w towarzystwie kol. Stanisława Rychliciego i kol. Stanisława Szafrana otwiera obrady 
Zarzadu Głównego. Fot. W. Wanat

Członkowie Zarządu Głównego podczas obrad. Fot. W. Wanat
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W dniach 18 - 19 października 2012 r. 
obradował w Hotelu „Wodnik” w Słoku koło 
Bełchatowa XXXVIII WALNY ZJAZD DELEGA-
TÓW  Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego. 

Zjazd podsumował dokonania Stowarzy-
szenia w kadencji lat 2008 - 2012 oraz wy-
znaczył kierunki działań SITPNiG w następnej 
4-letniej kadencji. W dniu 17 października do 
godzin wieczornych z całej Polski zjeżdżali się 
uczestnicy Zjazdu. Wieczorem wszyscy uczestni-
cy Zjazdu na spotkaniu koleżeńskim wymieniali 
poglądy na temat działalności Stowarzyszenia 
i współczesnych problemów przemysłu nafto-
wego i gazowniczego

Obrady XXXVIII WZD SITPNiG otworzył pre-
zes Michał Szubski i zaproponował Prezydium 
XXXVIII WZD SITPNiG w składzie:

– Zdzisław Kowalski – przewodniczący,
– Marzena Majdzik – wiceprzewodnicząca,
– Maciej Załubka – wiceprzewodniczący,
– Katarzyna Prochowska – sekretarz,
– Piotr Marcinkowski – sekretarz.
Po przyjęciu porządku obrad Zjazd zatwier-

dził zaproponowany przez ustępujący Zarząd 
Główny Regulamin Obrad i Ordynację Wybor-
czą, a następnie wybrał Komisje Zjazdowe: 
Mandatową i Wnioskową.

Zjazd uczcił chwilą ciszy pamięć Koleżanek 
i Kolegów zmarłych w czasie ubiegłej kadencji, 

w szczególności członków honorowych i dzia-
łaczy władz naczelnych SITPNiG: Mieczysława 
Kaczmarczyka, Jacka Sożyńskiego, Waldemara 
Bołdaniuka, Jana Jewulskiego, Ryszarda Olfan-
sa, Tadeusza Wolnowskiego, Władysław Wi-
śniaka, Ludwika Zawiszy .

W następnej części Zjazdu zasłużeni Kole-
dzy zostali udekorowani Honorowymi Odzna-
kami SITPNiG oraz FSNT NOT: Krzysztof Dybaś 
– Diamentową Odznaką SITPNiG, Włodzimierz 
Tomczak – Srebrną Odznaką FSNT NOT.

Życzenia uczestnikom WZD przekazał 
w specjalnym adresie pan Dariusz Jacek Kra-
wiec – prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. oraz 
pan Wojciech Kowalski – wiceprezes Zarządu 
Gaz-System SA. Życzenia i gratulacje przekazali 
uczestniczący w obradach kol. Ewa Mańkiewicz-
-Cudny – prezesa FSNT NOT oraz pan Mirosław 
Dobrut – prezes Izby Gospodarczej Gazownic-
twa, prezes Zarządu EuRoPol GAZ s.a.

Zjazd przyjął bez zastrzeżeń protokół 
z XXXVII WZD SITPNiG..

W referacie sprawozdawczo-programowym 
ustępującego Zarządu Głównego SITPNiG zapre-
zentowanym przez prezesa Michała Szubskiego 
został przedstawiony dorobek działalności 
i osiągnięcia SITPNiG w minionej kadencji oraz 
zaproponowane zostały główne kierunki dzia-
łań Stowarzyszenia w nowej kadencji. Główna 
Komisja Rewizyjna oceniając działalność Sto-
warzyszenia wskazała na pozytywne efekty 

w wielu dziedzinach i na konieczność poprawy 
niektórych sfer pracy SITPNiG, a w konsekwen-
cji postawiła wniosek o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi Głównemu. Zjazd jed-
nogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Głównemu SITPNiG.

W dalszej części obrad XXXVIII WZD nadał 
w głosowaniu tajnym godność Członka Honoro-
wego SITPNiG kolegom:

– Czesławowi Bugajowi,
– Kazimierzowi Chrobakowi,
– Mieczysławowi Jakielowi.
W wyniku procedury wyborczej wyłonio-

ne zostały władze naczelne Stowarzyszenia na 
nową kadencję lat 2012 - 2012.

W wyniku wyborów w skład Zarządu Głów-
nego weszli następujący koleżanka i koledzy:

– Czesław Bugaj
– Ryszard Chylarecki
– Marek Dobryniewski
– Maria Gębka
– Andrzej Grasela

XXXVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego

Kol. Michał Szubski – prezes SITPNiG otwiera obrady XXXVIII WZD SITPNiG. Fot. S. Szafran

Fot. S. Szafran

W Prezydium Zjazdu: kol. kol. Zdzisław Kowalski, Marzena Majdzik i Maciej Załubka. Fot. S. Szafran
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– Wiesław Gurdak
– Krzysztof Janas
– Tadeusz Kozimor
– Dariusz Jacek Krawiec
– Zbigniew Łabuz
– Piotr Niewiarowski
– Kazimierz Nowak
– Zbigniew Nowak
– Bogusław Pastuszko
– Wiesław Prugar
– Janusz Pudło
– Ryszard Ryba
– Stanisław Rychlicki
– Jacek Stepek
– Leopold Sułkowski
– Stanisław Szafran
– Włodzimierz Tomczak
– Maciej Załubka
Ponadto na mocy § 23 ust. 3 pkt 3 w skład 

Zarządu Głównego weszli prezesi Oddziałów 
SITPNiG:

– Mirosław Stec – prezes Oddziału SITPNiG 
w Czechowicach-Dziedzicach,

– Andzrej Dębogórski – prezes Oddziału 
SITPNiG w Gdańsku,

– Piotr Dziadzio – prezes Oddziału SITPNiG 
w Gorlicach,

– Henryk Kurek – prezes Oddziału SITPNiG 
w Katowicach,

– Krzysztof Dybaś – prezes Oddziału SITP-
NiG w Krakowie,

– Zbigniew Duda – prezes Oddziału SITP-
NiG w Krośnie,

– Bogusław Gutowska – prezes Oddziału 
SITPNiG w Łodzi,

– Henryk Dytko – prezes Oddziału SITPNiG 
w Pile,

– Andrzej Mikołajczak – prezes Oddziału 
SITPNiG w Poznaniu,

– Paqweł Fic – prezes Oddziału SITPNiG 
w Sanoku,

– Bogdan Baniak – prezes Oddziału SITP-
NiG w Tarnowie,

– Janusz Kobylański – prezes Oddziału 
SITPNiG w Warszawie I,

– Andrzej Soroko – prezes Oddziału SITP-
NiG w Warszawie II,

– Marzena Majdzik – prezes Oddziału 
SITPNiG we Wrocławiu,

– Sławomir Kudela – prezes Oddziału  

SITPNiG w Zielonej Górze.
Na mocy § 23 ust. 3 pkt 4 w skład Zarzą-

du Głównego wchodzi przewodniczący Rady 
Seniorów. XXXVIII Walny Zjazd Delegatów 
SITPNiG wybrał na prezesa Stowarzyszenia Na-
ukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Dariusza 
Jacka Krawca

Zarząd Główny na swoim pierwszym po-
siedzeniu na wniosek prezesa Dariusza Jacka 
Krawca wybrał jednogłośnie na sekretarza ge-
neralnego Stanisława Szafrana

Główna Komisja Rewizyjna została wybra-
na w składzie:

– Maria Dzik,
– Ryszard Filipowicz,
– Stanisław Józefczyk,
– Elżbieta Kapitułka,
– Ewa Mróz,

Odznaki Honorowe z rąk kol. Michała Szubskiego otrzymuja kol. kol. Krzysztof Dybas i Włodzimierz Tomczak. Fot. W. Wanat

Zdjęcie pamiątkowe uczestników XXXVIII WZD SITPNiG. Fot. W. Wanat
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Kol. Czesław Bugaj – jest absolwentem Poli-
techniki Warszawskiej, 
gdzie na Wydziale 
Chemicznym uzyskał 
tytuł magistra inżyniera 
chemika. Od 1972 r. tj. 
od ukończenia studiów 
pracuje w obszarze 
produkcji w Mazo-
wieckich Zakładach 
Rafineryjnych i Petro-

chemicznych, które po zmianach strukturalnych 
obecnie tworzą Polski Koncern Naftowy ORLEN. 
Tam realizował swoje pasje zawodowe szcze-
gólnie w organizacji i doskonaleniu procesu pro-
dukcyjnego przerobu ropy naftowej, zdobywając 
kolejne szczeble kariery zawodowej do wicepre-
zesa Koncernu włącznie. Systematycznie podnosił 
swoje wykształcenie na studiach podyplomo-
wych SGH w zakresie „Zarządzania dla Sektora 
Naftowego” i „Zarządzania wartością firmy”.

W latach 1993 -1999 członek Zarządu Petro-
chemii Płock SA ds. rozwoju i inwestycji, a w la-
tach 1999-2002 PKN Orlen SA ds. produkcji. 
W latach 2002-2008 Dyrektor Produkcji Rafine-
ryjnej i Petrochemicznej w Płocku.

Pełnił funkcje przewodniczącego Rad Nad-
zorczych Rafinerii Jedlicze i Orlen Oil oraz członka 
Rady Nadzorczej Możejki Nafta. Członek Rad Na-
ukowych Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz 
Ośrodka Badawczo Rozwojowego w Płocku.

Od 2000 r. członek Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego Inżynierów i Techników Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego, wiceprezes 
SITPNiG 2000 – 2008, członek prezydium Zarzą-
du Głównego SITPNiG 2008 – 2012, przewod-
niczący Komitetu Naukowo-Technicznego ds. 
Rafineryjnych i Dystrybucji Produktów Naftowych 
2004 – 2012, współautor Vademecum Rafinera, 
współorganizator i  Fundacji Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza w Bóbrce i członek Rady Fundacji Bóbr-
ka, współinicjator wzniesienia pomnika Ignacego 
Łukasiewicza w Płocku.

Kol. Kazimierz Chrobak jest absolwentem 
Wydziału Wiertniczo-
-Naftowego Akademii 
Górnic zo-Hutnic zej 
w Krakowie, gdzie 
uzyskał tytuł magi-
stra inżyniera górnika 
naftowego w zakresie 
eksploatacji otworo-
wej złóż surowców 
płynnych. Od 35 lat 

tj. od ukończenia studiów pracuje w górnic-
twie naftowym. W PGNiG zatrudniony był m. 
in. na stanowiskach mistrza, kierownika warsz-
tatów, specjalisty, kierownika działu, zastępcy 
dyrektora pionu oraz pełnił funkcje dyrektora 
Oddziału Zielonogórskiego PGNiG SA. W 1977 
roku rozpoczął pracę w Wielkopolskich Zakła-
dach Gazownictwa i Górnictwa Nafty i Gazu. 
Od 1982 roku pracuje w Zielonogórskim Za-
kładzie Górnictwa Nafty i Gazu, z dwuletnią 
przerwą w latach 1988-1999, kiedy pracował 
w Oddziale Głównym w Warszawie. Od 2000 r. 
zajmował stanowisko głównego inżyniera ds. 
inwestycji. 

Ponadto pełnił funkcję przewodniczącego 
Rady Pracowniczej PGNiG oraz członka Rady 
Nadzorczej PGNiG III kadencji.

Od 35 lat jest aktywnym członkiem Stowa-
rzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego, w którym pełnił wiele funkcji na różnych 
szczeblach struktury stowarzyszeniowej, m.in. 
był prezesem Zarządu Oddziału Zielonogór-
skiego SITPNiG, członkiem Zarządu Głównego, 
członkiem Komitetu Naukowo- Techniczne-
go ds. Górnictwa Naftowego, organizatorem 
i współorganizatorem wielu  konferencji nauko-
wo-technicznych i imprez stowarzyszeniowych. 
Był inicjatorem wzniesienia pomnika Ignacego 
Łukasiewicza w Zielonej Górze. Za swoja dzia-
łalność był wyróżniany wieloma odznaczenia-
mi państwowymi, resortowymi, regionalnymi 
i stowarzyszeniowymi.

Kol. Mieczysław Jakiel jest absolwentem Tech-
nikum Przemysłu Naf-
towego w Krośnie, 
a następnie Wydziału 
Wiertniczo-Naftowego 
Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie, 
gdzie uzyskał tytuł ma-
gistra inżyniera górnika 
naftowego. Ponadto 
ukończył studia pody-

plomowe w dziedzinie zarządzania w SGH w War-
szawie. Karierę zawodową rozpoczął w 1973 roku 
w Krośnieńskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu, 
gdzie do 1978 r. pracował jako kierownik kopalń: 
Roztoki i Jaszczew. W latach 1978-1986 zajmował 
stanowisko wojewódzkiego inspektora w Inspek-
toracie Gospodarki Energetycznej w Krakowie. Od 
1986 do 1999 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora 
w Krośnieńskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. 
W latach 1999-2002 był dyrektorem Oddziału 
PGNiG – Zakład Gazowniczy w Rzeszowie. W mar-
cu 2002 r. powołany do Zarządu PGNiG, gdzie 
pełnił funkcję wiceprezesa ds. techniczno-produk-
cyjnych. W latach 2006 do 2009 był wiceprezesem   
Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarno-
wie, a ostatnie trzy lata pracował na funkcji dyrek-
tora Oddziału Sanockiego PGNiG SA.

Od 38 lat jest członkiem Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W latach 
2004 – 2008 był wiceprezesem Zarządu Główne-
go SITPNiG ds. Górnictwa Naftowego, a od 2008 r. 
jest przewodniczącym Głównej Komisji ds. Historii 
i Muzealnictwa i wicekanclerzem Kapituły Medalu 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. Jest  współ-
organizatorem  Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza 
w Bóbrce i prezesem  Rady Fundacji Bóbrka od za-
łożenia w 2004 r. Dzięki Jego inicjatywom Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego nabrało no-
wego tempa rozwoju i zyskało nową jakość.

Za swoja działalność był wyróżniany wieloma 
odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regio-
nalnymi i stowarzyszeniowymi.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Nowi Członkowie Honorowi SITPNiG

– Bożena Przybińska,
– Bożena Rodak.
Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodni-

czącym GKR został wybrany Stanisław Józefczyk
Główny Sąd Koleżeński wybrano w skła-

dzie:
– Maria Gajda,
– Andrzej Gonet,
– Anna Jędrzejowska-Kurlit,

– Roman Modzelewski,
– Krystyna Maciurzyńska.
Na posiedzeniu konstytucyjnym przewodni-

czącym GSK został wybrany prof. Andrzej Gonet
Na delegatów Stowarzyszenia Naukowo-

-Technicznego Inżynierów i Techników Przemy-
słu Naftowego i Gazowniczego do Krajowej 
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych NOT zostali wybrani:

– Kazimierz Nowak,
– Stanisław Szafran.
W podsumowaniu obrad XXXVIII Walny 

Zjazd Delegatów SITPNiG podjął uchwałę doty-
czącą działalności SITPNiG w przyszłej kadencji.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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W dniach 21 – 22 września 2012 r. kro-
śnieńska „Naftówka” obchodziła jubileusz 
65-lecia. Obchodzące jubileusz krośnieńskie 
szkoły naftowe i gazownicze rozpoczęły działal-
ność 1marca 1947 r. jako 3-letnie Gimnazjum 
Przemysłowe Kopalnictwa Naftowego, które 
zostało zlokalizowane na peryferiach Krosna 
w Domu nad Stawkiem przy ul. M. Buczka. 
W czerwcu 1950 r. w miejsce gimnazjum utwo-
rzono Liceum Przemysłowe II stopnia, które po 
roku zlikwidowano, a uczniów przeniesiono do 
utworzonego w 1951 r. Technikum Przemy-
słu Naftowego, obok którego powołano rów-
nież Zasadniczą Szkołę Przemysłu Naftowego. 
Wówczas szkolenie przeniesiono do nowego 
budynku przy ul. Kolejowej 15 (obecnie 11). 

Rozwijające się w Krośnie szkolnictwo naftowe 
otrzymało w 1967 r. kompleks dobrze wyposa-
żonych budynków przy ul. Wojska Polskiego 41 
(obecnie ul. Bohaterów Westerplatte 20). Przez 
65 lat zmieniały się nadzory właścicielskie, pro-
file szkół, specjalności, typy, zakresy i okresy 
kształcenia. W działających w tym czasie 10 
typach szkół naftowo-gazowniczych wykształ-
cenie uzyskało ponad 14200 absolwentów, 
w tym w: Technikum Naftowym – 4255, Tech-
nikum Gazowniczym – 755, Technikum Geolo-
gicznym – 511, Zasadniczą Szkołę Naftową – 
4516, Zasadnicza Szkołę Gazowniczą – 1132, 
Liceum Zawodowe i Techniczne – 751, Liceum 
Ogólnokształcące i Profilowane – 356, Techni-
kum Ochrony Środowiska – 343, Technikum 

Zaoczne – ok. 1400, Zasadniczą Szkołę (OHP) 
– 160. Wiedzę i doświadczenie przekazywało 
młodzieży ponad 560 nauczycieli.

Patronat honorowy Jubileuszu 65-lecia 
„Naftówki” objęli: prof. Roman Kuźniar – do-
radca prezydenta RP, Piotr Przytocki – prezydent 
Miasta Krosna, prof. Janusz Gruchała – rektor 
PWSZ w Krośnie, prof. Andrzej Gonet – dziekan 
Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, prof. 
Maria Ciechanowska – dyrektor INiG. Do Komi-
tetu Honorowego Jubileuszu zostali zaproszeni: 
Elżbieta Łukacijewska – poseł do Parlamentu 
Europejskiego, dr inż. Stanisław Szafran – sekre-
tarz generalny SITPNiG, Bernard Ściechowski – 
prezes Zarządu PGNiG Technologie SA, Andrzej 
Grasela – prezes Zarządu ZRG Sp. z o.o. Na 
uroczystość przybyło ponad 400 osób, wśród 
których byli: parlamentarzyści, przedstawicie-
le władz administracyjnych i samorządowych 
województwa podkarpackiego, przedstawicie-
le urzędów państwowych, prezesi i dyrektorzy 
oraz członkowie zespołów kierowniczych firm 
naftowych i gazowniczych, przedstawiciele 
instytucji naukowych i dydaktycznych oraz ab-
solwenci i uczniowie tej zasłużonej placówki 
dydaktycznej Podkarpacia. Wśród uczestników 
uroczystości było ponad 250 absolwentów 
z roczników maturalnych od 1952 r. do 2012 r.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się 
mszą św. koncelebrowaną pod przewodnic-
twem ks. Karola Brysia w Bazylice Kolegiackiej 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Krośnie. Po mszy 
św. uczestnicy obchodów jubileuszowych prze-
maszerowali w uroczystym pochodzie, przy 
dźwiękach jednego z największych dzwonów 
w Polsce „Urbana” i orkiestry górniczej pod 
pomnik patrona Szkoły Ignacego Łukasiewi-

Przemarsz pod pomnik Ignacego Łukasiewicza. Fot. S. Szafran

Jubileusz 65-lecia krośnieńskiej „Naftówki”

Złożenie wieńca pod pomnikiem patrona szkoły. Fot. S. Szafran

Podniosła chwila hymnu narodowego na rozpoczęcie uroczystości. Fot. S. Szafran
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cza, gdzie pani Joanna Kubit – dyrektor szkoły, 
w asyście senatora Stanisław Piotrowicza i wice-
prezydenta Bronisława Barana złożyła wieniec. 
Część oficjalna uroczystości odbyła się w auli 
Instytutu Politechnicznego PWSZ w Suchodole 
(dziś dzielnica Krosna). Dostojnych gości, na-
uczycieli, absolwentów i uczniów szkoły powita-
ła pani Joanna Kubit, a następnie przypomniała 
ważniejsze zdarzenia z historii Jubilatki. Prze-
mówienia gości, gratulacje i najlepsze życzenia 
dla szkoły płynęły długo. Wśród składających 
życzenia byli: Piotr Przytocki – prezydent mia-
sta Krosna, prof. Roman Kuźniar – występujący 
w podwójnej roli doradca prezydenta RP i ab-
solwenta szkoły, Elżbieta Łukacijewska – po-
seł do Parlamentu Europejskiego, Małgorzata 
Chomycz-Śmigielska – wojewoda podkarpacki, 
Antoni Wydro – wicekurator podkarpacki, Fran-
ciszek Tereszkiewicz – kanclerz PWSZ, Stanisław 
Słyś – przewodniczący Rady Miasta Krosna, 
prof. Maria Ciechanowska – dyrektor Instytu-

tu Nafty i Gazu w Krakowie, dr inż. Stanisław 
Szafran – sekretarz generalny SIPNiG, dr inż. 
Czesław Rybicki – prodziekan Wydziału Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu AGH, Wiesław Pisula – dy-
rektor OUG w Krośnie oraz prezesi i dyrektorzy 

firm naftowych i gazowniczych, a m.in. Maciej 
Załubka – prezes Zarządu ZPNiG w Krakowie, 
Stanisław Gazda – wiceprezes Zarządu ZPNiG 
w Jaśle, Jacek Stepek – dyrektor Oddziału 
PGNiG SA Oddział w Sanoku oraz grupa parla-
mentarzystów: senator Alicja Zającowa, senator 
Stanisław Piotrowicz, poseł Piotr Tomański, były 
senator Jerzy Borcz.

Część oficjalną uroczystości zakończył wy-
stęp szkolnych artystów.

Dalsza część obchodów miała miejsce 
w klasach szkolnych przy ul. Bohaterów We-
sterplatte 20, gdzie odbywały się spotkania 
poszczególnych roczników, na których prze-
glądano dzienniki ze swoich klas maturalnych, 
wspominano nauczycieli i lekcje przez nich 
prowadzone. Wieczorne spotkanie koleżeńskie 
w obiektach Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza za-
kończyło pierwszy dzień uroczystości. 

Drugi dzień obchodów jubileuszu miał cha-
rakter refleksyjno-wspomnieniowy. W świetlicy 
szkolnej odbyła się sesja historyczna, na której 
zostały zaprezentowane dwa referaty:

• doc. dr inż. Stanisław Rymar – „Historia 
szkolnictwa naftowego w Polsce”,

• dr inż. Stanisław Szafran – „Krośnieńska 
NAFTÓWKA w moim życiu i pamięci”.

W dyskusji występowali również mgr inż. 
Józef Bielański (przedstawiciel pierwszego 
rocznika TPN), mgr inż. Józef Lenart i mgr Jerzy 
Borcz. Dyskutanci przytaczali swoje doświad-
czenia szkolne, a przede wszystkim z senty-
mentem wspominali swoich nauczycieli i wy-
chowawców.

W podsumowaniu sesji uczestnicy postano-
wili utworzyć grupę inicjatywną w celu powo-
łania Stowarzyszenia Wychowanków Krośnień-
skiej Naftówki.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Gratulacje i serdeczne życzenia od grona parlamentarzystów. Fot. S. Szafran

Wspomnienia Józefa Lenarta. Fot. S. Szafran

Występ szkolnych artystów. Fot. S. Szafran
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27 września 2012 r. odbyło się w sali kon-
ferencyjnej PGNiG SA w Warszawie przy ul. 
Kasprzaka 25 XXXV posiedzenie Rady Fundacji 
Bóbrka. Posiedzeniu przewodniczył kol. Czesław 
Bugaj – wiceprezes Rady Fundacji. Głównymi 
tematami posiedzenia były:

• Informacja o działalności Zarządu Funda-
cji Bóbrka w okresie od 01.06.2012 r.

• Sprawozdanie Zarządu Fundacji z reali-
zacji budżetu za 8 miesięcy br. i prognoza 
wykonania budżetu do końca 2012 r.

• Program działania Fundacji Bóbrka na 
rok 2013 oraz preliminarz wydatków 
utrzymania Muzeum w 2013 r.

• Udzielenie pełnomocnictwa dla Zarządu 
Fundacji Bóbrka na przeprowadzenie 
przetargu i podpisanie umowy na wyko-
nanie modernizacji instalacji ogrzewania 
CO w Pawilonie A Muzeum.

Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce przyjęła do akceptującej wiado-
mości informacje Zarządu Fundacji dotyczące 
działalności Fundacji od ostatniego posiedze-
nia Rady oraz realizacji budżetu za 8 miesięcy 
2012 r. Równocześnie Rada wyraziła uznanie 
Zarządowi oraz całemu zespołowi pracowników 
Fundacji za działalność w 2012 r. 

XXXV posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Zarząd Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w stosownie do § 40 ust. 3 pkt 
7 oraz § 42 ust. 1 Statutu Fundacji przedłożył 
Radzie Fundacji program działania Fundacji oraz 
projekt budżetu i preliminarz wydatków utrzy-
mania muzeum w 2013 r. Przedstawiony pro-
gram wynika z trzyletniego planu pracy Fundacji 
Bóbrka przyjętym przez Radę Fundacji. Z zapro-
ponowanych do realizacji należą w 2013 r. na-
stępujące tematy z zakresu działalności konser-
wacyjno-remontowej i inwestycyjnej:

• Wizualizacja trasy zwiedzania – uzupeł-
nianie opisów obiektów i eksponatów 
muzealnych;

• Budynek Domu Łukasiewicza – wykona-
nie pełnej dokumentacji i projektu doty-
czących prac remontowo-konserwator-
skich oraz adaptacji niewykorzystanych 
pomieszczeń Domu Łukasiewicza;

• Ścieżka edukacyjna – opracowanie i wy-
konanie tablic informacyjnych przy ścież-
ce pomiędzy pawilonem wystawowym 
a Domem Łukasiewicza;

• Inwestycje i zakupy muzealiów – remon-
ty i modernizacje infrastruktury, zakupy 
muzealiów i wyposażenia muzeum, za-
bezpieczenie eksponatów, poszerzenie 

i unowocześnienie ekspozycji o nowe 
elementy multimedialne;

• Remonty i konserwacje muzealiów – pra-
ce remontowo-konserwatorskie obiek-
tów i urządzeń podlegających ochronie 
konserwatorskiej.

W szczególności prace konserwatorsko-remonto-
we i inwestycyjne zostaną skoncentrowane na: 

• wykonaniu pełnej dokumentacji i pro-
jektu prac remontowo-konserwatorskich 
oraz adaptacji pomieszczeń Domu Łuka-
siewicza,

• pracach remontowo-konserwatorskich 
przy urządzeniu kanadyjskim,

• remoncie ogrodzenia muzeum,
• pełnym monitoringu terenu muzeum,
• wykonaniu nowych przyłączy gazowych 

do obiektów muzeum,
• nowych elementach multimedialnych 

w obiektach muzealnych.
Preliminarz przychodów i wydatków na rok 

2013 w przyjętym programie działania Fundacji 
Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im. Ignacego Łukasiewicza zakłada kwotę 1 825 
664,00 zł.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

2 października 2012 r. odbyła się w auli 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie inauguracja roku akademickiego 
2012/2013 na Wydziale Wiertnictwa Nafty 
i Gazu AGH.

W przemówieniu inauguracyjnym dziekan 
prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet przedstawił 
zadania stojące przed Wydziałem, kadrą nauko-
wo-dydaktyczną i studentami w nowym roku 
akademickim w zakresie działalności naukowej 
Wydziału WNiG oraz kształceniu kadr inżynier-
skich dla przemysłu naftowego i gazowniczego. 
Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach:

• Górnictwo i Geologia (6 specjalności),
• Inżynieria Naftowa i Gazownicza (3 spe-

cjalności).
W bieżącym roku akademickim na I roku 

studiów dziennych Wydziału Wiertnictwa Nafty 
i Gazu AGH rozpoczyna studia 314 studentów. 
Jak corocznie na uroczystość licznie przybyli 
przedstawiciele instytucji naukowych, nauko-
wo-dydaktycznych oraz firm przemysłowych 
współpracujących z Wydziałem. Życzenia dla 
władz Wydziału, pracowników i studentów 
przekazał prorektor AGH prof. dr hab. inż. An-
drzej Tytko. Tradycyjnym zwyczajem podczas 
uroczystości odbyła się immatrykulacja studen-
tów I roku, w czasie której nowi adepci do sta-
nu studenckiego złożyli stosowne ślubowanie 
i otrzymali indeksy. Tradycyjna pieśń studencka 
"Gaudeamus" zakończyła uroczystość.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 
na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH

Uczestnicy uroczystości w auli AGH. Fot. S. Szafran

Wręczanie indeksów studentom I roku. Fot. S. Szafran
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3 października 2012 r. odbyła się w auli 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica 
w Krakowie inauguracja roku akademickiego 
2011/2012 na Wydziale Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska AGH. 

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

• Turystyka i Rekreacja,
• Ekologiczne Źródła Energii. 
Na uroczystość przybyli licznie przedstawi-

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

Podczas uroczystości odbyła się immatryku-
lacja studentów I roku. W bieżącym roku akade-
mickim na I rok studiów zostało przyjęte 1000 
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

JM rektor AGH prof. Tadeusz Słomka, dziekan WGGiOŚ prof. Adam Piestrzyński oraz dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów AGH 
podczas pieśni Gaude Mater. Fot. S. Szafran

Wręczanie indeksów studentom I roku. Fot S. Szafran

Uczestnicy uroczystości. Fot. S. Szafran

Wykład inauguracyjny  wygłasza dr hab. inż. Herbert Wirth – 
prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA. Fot. S. Szafran

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 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH 
w roku akademickim 20012/2013 prowadzi 7 
kierunków studiów z 28 specjalnościami: 

• Górnictwo i Geologia (12 specjalności), 
• Ochrona Środowiska (6 specjalności), 
• Informatyka Stosowana (3 specjalności), 
• Inżynieria Środowiska (5 specjalności), 
• Geofizyka (2 specjalność), 
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12 października 2012 r. odbyła się w Za-
miejscowym Ośrodku Dydaktycznym Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krośnie in-
auguracja roku akademickiego 2012/2013 na 
zaocznych studiach zawodowych. Uroczystość 
rozpoczynała 52. rok akademicki AGH w Kro-
śnie. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wy-
działu Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krośnie 
jest najstarszą tego typu placówką dydaktyczną 
wyższej uczelni w Polsce. Przetrwał wszystkie 
przemiany polityczne, gospodarcze, systemo-
we oraz restrukturyzacyjne zarówno kraju jak 
również przemysłu naftowego i gazowniczego. 
Punkt Konsultacyjny AGH w Krośnie powstał  
z inicjatywy władz administracyjnych Krosna 
i istniejących tam przedsiębiorstw przemysłu 
naftowego, zainteresowanych podnoszeniem 
kwalifikacji kadry swoich pracowników. Na pod-
stawie ówczesnych przepisów prawnych, po 
intensywnych staraniach w Ministerstwie Szkol-
nictwa Wyższego oraz po rozmowach z władza-
mi AGH, na wniosek JM Rektora AGH prof. Felik-
sa Olszaka Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego powołało 4-letnie Zaoczne Studium 
Zawodowe Kopalnictwa Naftowego i Wiertnic-
twa oraz Maszyn Górniczych, a równocześnie 
został utworzony Punkt Konsultacyjny Wydziału 
Górniczego AGH w Krośnie. Studia w Punkcie 
Konsultacyjnym zostały uroczyście zainauguro-
wane 8 października 1961 r. Przez ponad 50 
lat w salach wykładowych Krośnieńskiej „NAF-
TÓWKI” prowadzone były zajęcia dydaktyczne, 
przy częstym wykorzystaniu zaplecza labora-
toryjnego i biblioteki Oddziału Instytutu Nafty 
i Gazu w Krośnie. W przemówieniu inaugura-

cyjnym dziekan prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet 
przedstawił niektóre ważniejsze zdarzenia z hi-
storii tej placówki dydaktycznej AGH w Krośnie 
oraz zadania stojące przed Wydziałem, kadrą 
naukowo-dydaktyczną i studentami w nowym 
roku akademickim w zakresie kształcenia kadr 
inżynierskich dla przemysłu naftowego i gazow-
niczego. Wydział na studiach zaocznych kształci 
studentów na dwóch kierunkach:

• Górnictwo i Geologia,
• Inżynieria Naftowa i Gazownicza (w Kra-

kowie).
W bieżącym roku akademickim na I roku 

studiów zaocznych w Zamiejscowym Ośrod-
ku Dydaktycznym Wydziału Wiertnictwa Nafty 
i Gazu AGH w Krośnie rozpoczyna studia 30 
studentów. Jak corocznie na uroczystość in-

Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 w Zamiejscowym Ośrodku 
Dydaktycznym Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krośnie

auguracji roku akademickiego w tej placówce 
licznie przybyli przedstawiciele władz admini-
stracyjnych i samorządowych Krosna oraz firm 
przemysłowych i instytucji współpracujących 
z Wydziałem. Tradycyjnym zwyczajem podczas 
uroczystości odbyła się immatrykulacja studen-
tów I roku, w czasie której nowi adepci do sta-
nu studenckiego złożyli stosowne ślubowanie 
i otrzymali indeksy. Wykład inauguracyjny n.t.: 
„Środowiskowe aspekty poszukiwania gazu 
ziemnego w skałach łupkowych” wygłosił dr 
inż. Jan Macuda. Pieśń studencka Gaudeamus 
zakończyła uroczystość.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Podniosła chwila pieśni Gaudemater. Fot. S. Szafran

Goście i uczestnicy uroczystości. Fot. S. Szafran

Indeksy nowym studentom wręcza prof. Andrzej Gonet – dzie-
kan Wydziału w towarzystwie Bronisława Barana – wiceprezy-
denta Miasta Krosna. Fot. S. Szafran
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W dniach 17 - 20 września 2012 r. odbyła 
się w Zakopanem Międzynarodowa Konferen-
cja Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2012 nt. 
„Nauka, technika i technologia w rozwoju po-
szukiwań i wydobycia węglowodorów w wa-
runkach lądowych i morskich”. 

Patronat honorowy nad konferencją przyję-
li: minister Gospodarki, wicepremier Rządu RP 
Waldemar Pawlak i prezes Zarzadu Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Gra-
żyna Piotrowska-Oliwa.

W konferencji uczestniczyli goście z kraju 
i zagranicy. Głównym akcentem konferencji były 
problemy poszukiwania akumulacji węglowo-
dorów w zbiornikach niekonwencjonalnych. 
Precyzując cele konferencji organizatorzy napi-
sali we wstępie do materiałów kongresowych 
(Prace Naukowe INiG nr 182): „Wszystkie wiel-
kie zdarzenia na świecie, a za takie należy uznać 
odkrycie niekonwencjonalnych złóż węglowo-
dorów, mają swoje cienie i blaski. »Niekonwen-
cjonalne złoża« to dwa słowa, które 

• w ostatnich dwóch latach zdobyły w na-
szym kraju największą popularność 
w branży i w mediach, na salonach i ko-
rytarzach, 

• pozwoliły wielu dziennikarzom wspiąć 
się na wyżyny niekompetencji, a polity-
kom osiągać cel wyborczy, 

• uświadomiły, że dla pseudonaukowców 
nie liczy się rzetelność i kompetencja lecz 
kasa, którą można uzyskać mimo własnej 
ignorancji dzięki niewiedzy innych, 

• uruchomiły działania wielu ludzi ży-
jących w znacznym stopniu w izolacji 
od rzeczywistości, chcących mieć teraz 
swoje „5 minut”, 

• przede wszystkim jednak wymogły na 
wszystkich uruchomienie wyobraźni, by 

dojrzeć w ośrodku będącym dotychczas 
całkowitym zaprzeczeniem skały zbior-
nikowej, miejsce akumulacji węglowo-
dorów. 

Te dwa słowa nakazują pokorę dla NATURY 
i uświadomienie sobie, jak mało wiemy, jak wie-
dza którą posiadamy w tym zakresie jest ograni-
czona, wyrywkowa, chaotyczna i płytka. Bardzo 
chcielibyśmy, aby łupki gazonośne stały się dla 
każdego w kraju wielkim, liczącym się dobrem 
narodowym. Aby urealnić to życzenie niezbęd-
ne jest podjęcie szeregu działań, które jak nigdy 
dotąd, będą wymagały dobrej organizacji, mą-
drego połączenia sił i wiedzy specjalistów z róż-
nych dziedzin, dużej kreatywności i inwencji, by 
wypracować techniki i technologie adekwatne 
do charakteru danych złóż i by, przy uwzględ-
nieniu aspektu ekonomicznego, móc sięgnąć po 
węglowodory z nowych źródeł. I o tym m.in. 
będziemy dyskutować na GEOPETROLU 2012”. 

Obrady konferencji były prowadzone 
w dwóch sesjach plenarnych (otwierających 
i zamykających obrady konferencji), dwóch sek-
cjach tematycznych, sesjach posterowych i 6 
warsztatach problemowych.

Referaty w sekcjach tematycznych dotyczyły 
zagadnień z zakresu: 

• Sekcja I: Poszukiwania złóż ropy nafto-
wej i gazu ziemnego; 

• Sekcja II: Udostępnianie złóż węglowo-
dorów; 

W ramach prac sekcji „Poszukiwania złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego” wygłoszono 73 
referaty, a w sekcji „Udostępnianie złóż węglo-
wodorów” przedstawiono 39 referatów. 

Równolegle odbywały się warsztaty proble-
mowe: 

• Warsztaty I: „Nowe wyzwania dla sejsmi-
ki w aspekcie poszukiwań, udostępnia-

nia i eksploatacji niekonwencjonalnych 
złóż węglowodorów” (przedyskutowano 
4 tematy); 

• Warsztaty II: „Węglowodory z formacji 
łupkowych” (przedyskutowano 4 tematy); 

• Warsztaty III: „Metody wspomagania 
wydobycia ropy naftowej i gazu ze złóż 
konwewncjonalnych” (przedyskutowano 
5 tematów); 

• Warsztaty IV: „Modelowanie i symulacje 
złożowe – nowe metody i zastosowania” 
(przedyskutowano 5 tematów); 

• Warsztaty V: „Nowatorskie technologie 
PMG w Polsce” (przedyskutowano 4 te-
maty); 

• Warsztaty VI: „Górnictwo nafty i gazu 
w trosce o środowisko” (przedyskutowa-
no 9 tematów).

Podczas konferencji zaprezentowano rów-
nież 66 posterów z zakresu problematyki objętej 
tematem obrad, w tym w sekcji I: „Poszukiwa-
nia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego” – 37 
posterów, a w sekcji II: „Udostępnianie złóż 
węglowodorów” – 29 posterów. Organizatorzy 
konferencji zapewnili też liczne atrakcje. Jedną 
z nich był konkurs na najlepszy poster.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna GEOPETROL 2012

Prof. Maria Ciechanowska - dyrektor INiG otwiera obrady kon-
ferencji. Fot. S. Szafran

Komisja konkursowa przy pracy. Fot. S. SzafranSesja posterowa. Fot. S. Szafran
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XI Sympozjum Naukowo-Techniczne nt. „Współczesna 
technika pomiarowa w gazownictwie – najnowsze regulacje 
prawne i problemy eksploatacyjne”

W dniach od 29 sierpnia do 1 września 
2012 r. obyło się XI Sympozjum Naukowo-
-Techniczne nt.: „Współczesna technika pomia-
rowa w gazownictwie – najnowsze regulacje 
prawne i problemy eksploatacyjne”. Organi-
zatorem sympozjum były współpracujące Koła 
Zakładowe SITPNiG przy APATOR METRIX SA 
i COMMON SA. Obrady sympozjum odbyły się 
w sali konferencyjnej Hotelu Griffen w Rønne na 
Bornholmie. Obrady sympozjum otworzyła kol. 
Ewa Daniszewska – przewodnicząca KZ SITP-
NiG przy APATOR METRIX SA, słowo wstępne 

wygłosił kol. Michał Szubski – prezes SITPNiG, 
a uczestników powitał pan Jarosław Stasiak –
prezes Zarządu COMMON SA. We wstępnej 
części sympozjum kol. Kazimierz Nowak – prze-
wodniczący Komitetu Naukowo-Technicznego 
ds. Gazownictwa Zarządu Głównego SITPNiG 
zaprezentował wydruk III tomu „Vademecum 
Gazownika”, informując równocześnie, że druk 
tego tomu zastanie ukończony w drugiej deka-
dzie września, natomiast tom IV zostanie wyda-
ny w trzeciej dekadzie września br. Na ukończe-
niu są prace redakcyjne tomu I i II. 

Podczas obrad sympozjum zaprezentowano 
7 referatów:

– Stanisław Rychlicki (Akademia Górniczo-
-Hutnicza w Krakowie, Wydział Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu) – „Gaz ziemny, a poli-
tyka energetyczna Polski”;

– Andrzej Barczyński (doradca Wielkopolskiej 
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.) – „Tech-
niczne, ekonomiczne,i prawne aspekty 
przyłączenia biogazowi do dystrybucyjnej 
sieci gazowej – bariery i zagrożenia”;

– Ewa Kukulska-Zając, Jadwiga Holewa, 
Magdalena Szlęk (Instytut Nafty i Gazu) 
– „Chromatografia gazowa – jedno z na-
rzędzi rozliczeń w jednostkach energii”;

– Adam Wawrzynowicz, Wojciech Bigaj 
(Kancelaria Prawna GWJ Poznań) – 
„Prawne uregulowanie rozliczeń w jed-
nostkach energii w gazownictwie”;

– Tomasz Jóźwiak(COMMON S.A.) – „Po-
miary objętości gazu z wykorzystaniem 
wejścia impulsowego wysokiej często-
ści HF w nowoczesnych przelicznikach 
zgodnych z dyrektywą MID”;

– Przemysław Janeczek (COMMON S.A.) 
– „Automatyczny system smarowania 
gazomierzy turbinowych”;

– Karol Kozłowski (APATOR Metrix SA) – 
„Przyszłość Smart Meteringu w Polsce 
w świetle doświadczeń z Unii Europej-
skiej”;

W referatach oraz podczas dyskusji akcen-
towano problemy wynikające ze zbliżającego 
się czasu rozliczeń poboru gazu ziemnego 
w jednostkach energii oraz wskazywano na 
kierunki doskonalenia gazomierzy narzucone 
dyrektywami europejskimi i postępem techniki.  

W sympozjum wzięło udział ponad 120 
osób związanych z przemysłem gazowniczym 
z Polski oraz Rosji, Ukrainy, Niemiec, Korei 
i Wielkiej Brytanii. Liczba uczestników zainte-
resowanych problematyką sympozjum świad-
czy, że poruszane zagadnienia podczas sesji 
referatowej i dyskusji kuluarowych są istotne 
w działalności przemysłu. W towarzyszącym 
sympozjum programie turystycznym uczestnicy 
zwiedzili zabytki i przyrodę Bornholmu.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Kol. Ewa Daniszewska wraz z kol. Michałem Szubskim – prezesem SITPNiG oraz kol. Jarosławem Stasiakiem – prezesem 
Zarządu COMMON SA otwierają sympozjum. Fot. S. Szafran

Uczestnicy sympozjum podczas obrad. Fot. S. Szafran
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ODDZIAŁ WARSZAWA II

W listopadzie 2012 roku mija rok od śmierci Kole-
gi  dr inż. Zbigniewa Lorenca, znakomitego specjalisty, 
emerytowanego pracownika PGNiG S.A., aktywnego 
członka SITPNiG.

Zbigniew Lorenc, syn Józefa i Stanisławy uro-
dził się 21 lutego 1934 r. w Trepczy koło Sanoka na 
Podkarpaciu. Szkołę podstawową ukończył w Iwoni-
czu w 1947 r. i rozpoczął naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Kopernika w Krośnie, które ukończył 
w 1951 r. W tym samym roku rozpoczął studia na 
Wydziale Górniczym (wiertnictwo, eksploatacja nafty 
i gazu) Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, 
które ukończył w 1956 r. uzyskując tytuł magistra – 
inżyniera górnictwa.

Po otrzymaniu dyplomu rozpoczął  pracę zawo-
dową w Przedsiębiorstwie Poszukiwań Naftowych 
Kraków – Zakłady Naprawcze Maszyn i Urządzeń 
w Krośnie, gdzie jako inżynier technolog – szef przy-
gotowania produkcji, zajął się utworzeniem działu 
technologicznego. W latach 1958-60, wspólnie z Od-
działem Terenowym Instytutu Naftowego w Krośnie, 
brał udział w opracowywaniu założeń i projektów 
oraz ich wdrożeniu dla pierwszej w przemyśle nafto-
wym stacji prób i kontroli  urządzeń naftowych oraz 
hamowni dla silników do remontowanych urządzeń 
i silników. W 1959 r. objął stanowisko kierownika 
kontroli technicznej.

W 1962 r. został przeniesiony służbowo do 
Zjednoczenia Przemysłu Naftowego w Warszawie na 
stanowisko z-cy gł. mechanika. Był członkiem Zespołu 
ds. Rozwoju Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
powołanego w oparciu o porozumienie rządów PRL 
i ZSRR w sprawie dostaw maszyn, urządzeń, aparatu-
ry, osprzętu i armatury dla geofizyki, wiertnictwa oraz 
eksploatacji ropy i gazu.

W roku 1963 przechodzi do pracy w Minister-
stwie Górnictwa, gdzie pracuje jako doradca ministra 
ds. Technicznych w zakresie górnictwa naftowego 
i gazownictwa, a następnie wicedyrektor Dep. Nowej 
Techniki i dyrektor Dep. Współpracy Gospodarczej 
i Naukowo – Technicznej z Zagranicą. W listopadzie 
1975 r. zostaje pełnomocnikiem ministra Górnictwa 
i Energetyki ds. Międzynarodowej Wspólnej Organi-
zacji „PETROBALTIC” dla prowadzenia prac geologicz-
nych poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na 
Bałtyku, z siedzibą w Gdańsku. Jest jej organizatorem 
i pierwszym dyrektorem w okresie od lutego 1976 r. do 
końca maja 1978 r.

W latach 1970 i 1974 był dwukrotnym stypen-
dystą rządu francuskiego, odbywając staże w Gaz de 
France za pośrednictwem organizacji ACTIM. W roku 
1977 uzyskuje tytuł doktora nauk technicznych na Wy-
dziale Wiertniczo – Naftowym AGH w Krakowie, na 

podstawie rozprawy pt.: „Metoda optymalnego okre-
ślenia parametrów techniczno – ekonomicznych i geo-
logicznych zbiorników podziemnego magazynowania 
gazu ziemnego w powiązaniu z systemem gazociągów 
przesyłowych”.

Od czerwca 1978 r. przechodzi do pracy do Mi-
nisterstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki na 
stanowisko wicedyrektora Dep. Analiz do spraw gór-
nictwa, geologii, energetyki i energii atomowej oraz 
hutnictwa.

W lutym 1982 r. dr Lorenc rozpoczyna pracę 
w warszawskim oddziale Instytutu Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa z Krakowa, skąd w maju tego 
samego roku zostaje oddelegowany do pracy w cha-
rakterze kierownika kontraktu, jaki Zakład Urządzeń 
Naftowych „NAFTOMET” z Krosna realizował w Algierii 
od 1978 r. dla algierskiej firmy naftowej SONATRACH, 
za pośrednictwem PHZ „Polservice”. Kontrakt dotyczył 
uruchomienia procesu produkcji i remontów w Central-
nej Bazie Logistycznej firmy SONATRACH (zbudowanej 
przez Japonię i RFN), wraz z przyuczeniem załogi al-
gierskiej do tych prac. Kierował kontraktem aż do jego 
zakończenia w lutym 1985 r. Jak wspominał Kolega 
Lorenc realizacja kontraktu przebiegała w niezwykle 
trudnych warunkach. W Polsce trwał stan wojenny, 
a w Algierii doszło w tym czasie do zbrojnej konfron-
tacji z Marokiem o byłą Saharę Hiszpańską, a Bazę od 
firmy naftowej przejęło wojsko. Pomimo tych trudności 
polska ekipa wywiązała się ze wszystkich zadań, a pra-
ca naszych specjalistów i Kolegi Lorenca została bardzo 
wysoko oceniona przez stronę algierską. Historię tego 
kontraktu Kolega Lorenc opisał i opublikował w „Wie-
ku Nafty” w roku 2009. 

Po zakończeniu kontraktu w Algierii wraca do 
pracy w oddziale warszawskim Instytutu Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Pracuje tu jako 
samodzielny pracownik naukowo – badawczy na sta-
nowisku docenta – kierownik Zakładu Analiz i Rozwoju 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W kwietniu 1990 r., na mocy porozumienia po-
między zakładami pracy dr inż. Zbigniew Lorenc prze-
chodzi do pracy w Polskim Górnictwie Naftowym i Ga-
zownictwie, gdzie pracuje do przejścia na emeryturę 
w lutym 2000 roku. Do 1993 r. zajmuje stanowisko 
Kierownika Działu Rozwoju Systemu Gazownicze-
go a następnie gł. spec. ds. Pozyskania Gazu z kraju 
i zagranicy. Od roku 1993 do przejścia na emeryturę 
pracuje na stanowisku gł. spec. – kierownika Działu 
Podziemnych Magazynów Gazu.

Dr inż. Zbigniew Lorenc był także bardzo aktyw-
nym członkiem licznych gremiów doradczych i decyzyj-
nych, m.in.:

• Państwowej Rady Górnictwa, Rad Naukowych 
Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
oraz Instytutu Wiertnictwa Naftowego AGH 
Kraków, z-ca przewodniczącego Komitetu „A” 
ds. PMG Międzynarodowej Unii Gazowniczej 
w Genewie, Rady Gospodarki Energetycznej 
przy Ministrze Przemysłu i Handlu, Komitetu 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Sekcji 
wiertnictwa i górnictwa otworowego Komitetu 
Górnictwa PAN; 

• przewodniczył Resortowemu Zespołowi Nauko-
wo – Badawczemu Min.Górn. i Energet., Inst. 
Niskich Temperatur PAN Wrocław, Inst. Nafto-
wego Kraków i CLG Warszawa – dla opracowa-
nia problematyki odazotowania gazu i odzysku 
helu w celu podjęcia decyzji o budowie instala-
cji w Odolanowie;

• był sekretarzem Rady Naukowej Ministra Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki;

• w latach 1990 – 1991 kierował polską gru-
pą roboczą PGNiG, powołaną do współpracy 
z Bankiem Światowym przy opracowywaniu 
przez „SOFREGAZ” i „BEICIP” – Francja „Progra-
mu rozwoju polskiego przemysłu gazowniczego 
i wydobycia gazu ziemnego”.

Kolega dr inż. Zbigniew Lorenc był długoletnim, 
aktywnym członkiem SITPNiG. Wstąpił do Stowarzy-
szenia 01.07.1956 r. W latach 1956 – 1962 był prze-
wodniczącym Kola Zakładowego w ZNUN w Krośnie, 
a w latach 1959 – 1962 członkiem Rady Wojewódzkiej 
NOT w Rzeszowie. Był rzeczoznawcą i weryfikatorem 
SITPNiG. Od 1985 r. był członkiem Rady Technicznej 
Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG – Grupa Terenowa 
w Warszawie, a w latach 1991 – 2000 pełnił funkcję 
przewodniczącego Rady. Od roku 2000 był członkiem 
Rady Technicznej Zespołu Rzeczoznawców SITPNiG 
w Krakowie. Był autorem, współautorem lub rzeczo-
znawcą – koordynatorem licznych opracowań, m.in. 
opublikowanego w 2000 r. „Poradnika dla produ-
centów i użytkowników gazu”, cieszącego się dużym 
zainteresowaniem w branży. Posiadał 3 patenty. Był 
także jednym z inicjatorów i członków założycieli po-
wołanego w 2006 roku Klubu Seniora przy Oddziale 
Warszawa II SITPNiG.

Dr inż. Zbigniew Lorenc za zasługi na polu zawo-
dowym oraz działalność społeczną został uhonorowa-
ny następującymi odznaczeniami: 

– Srebrny Krzyż Zasługi 1968, 
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 

1971,
– Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia – 1975
– Złota odznaka Zasłużonego dla Energetyki – 

1979,
– Srebrna odznaka honorowa SITPNiG – 1980,
– Srebrna odznaka Zasłużony dla Górnictwa PRL – 

1989,
– Złota odznaka Zasłużony dla Górnictwa Nafto-

wego i Gazownictwa – 1995,
– Złota odznaka honorowa SITPNiG – 1997,
– Srebrna odznaka honorowa NOT – 2000, 
– Medal Zasłużony dla Wydz. Wiertnictwa Nafty 

i Gazu AGH – 2001,
– Złota odznaka honorowa NOT – 2009.
Kolega dr inż. Zbigniew Lorenc był człowiekiem 

życzliwym, niekonfliktowym, zawsze służącym pomo-
cą, szczególnie otwartym na młodzież. Wielu młodych 
pracowników zawdzięcza Mu swą obecną pozycję. 

Dr inż. Zbigniew Lorenc zmarł 9 listopada 
2011 r. i został pochowany 12 listopada w grobie 
rodzinnym na cmentarzu w Warszawie – Remberto-
wie, gdzie żegnała Go rodzina i liczne grono przyja-
ciół i pracowników Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa S.A.

Niniejsze wspomnienie przygotowali: 
Elwira Pruszkowska i Andrzej Macheła-Olszacki, 
w imieniu Koleżanek i Kolegów z Klubu Seniora 

przy Oddziale Warszawa II SITPNiG. 

Doc. dr inż. Zbigniew Lorenc
1934 – 2011
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Rumunia mało znana 
– sprawozdanie z wycieczki 

Jacek Dąbrowski

ODDZIAŁ 
KRAKÓW

W dniach 8-16 września 2012 z inicjaty-
wy Koła Absolwentów Zagranicznych Uczelni 
Naftowych przy SITPNiG  odbyto wycieczkę do 
Rumunii. To nie był debiut!. Dokładnie 2 lata 
temu w podobnych ramach organizacyjnych 
miała miejsce również do Rumunii wycieczka 
pierwsza. Wówczas cele jakie sobie postawio-
no to odwiedzenie najbardziej atrakcyjnych 
turystycznie rejonów, miast i obiektów (choćby 
monastery mołdawskie, Delta Dunaju, Góry 
Fogarskie, Sinaia, Sybin, Braszów, Bukareszt 
i inne). W programie była też wizyta w Ploeszti 
na Uniwersytecie Nafty i Gazu, gdzie w ramach 
konferencji spotkano się z kadrą tej uczelni, 
ale też z kolegami z dawnych, studenckich 
lat. Wycieczka posiadała istotne walory 
poznawcze i edukacyjne i  zapewne wśród 
wszystkich uczestników pozostawiła trwałe, 
miłe wspomnienia. A zaznaczyć należy, że 
uczestnicy wycieczki stanowili grupę ludzi 
z branży naftowej i dziedzin pokrewnych, ludzi 
ambitnych i wymagających w zdecydowanej 
większości z ośrodków naukowych, przemy-
słowych Krakowa i nie tylko (Jasło, Krosno, 
Płock, Poznań, Olsztyn i inne, a nawet 2 osoby 
z USA). 

Wycieczce organizowanej obecnie posta-
wiono cel zgoła inny: obszarem penetracji objąć 
teren bardziej ograniczony (praktycznie to tylko 
północno – zachodnia część kraju) i zwiedzić 
tam rejony Parków Narodowych, nienaruszonej 
przyrody, dotrzeć do dziwów natury, nieczęsto 
odwiedzanych obiektów architektury ludowej 
i budownictwa sakralnego. Rejony masowe-
mu turyście właściwie w większości nieznane. 
A więc wyjazd elitarny dla koneserów, smako-
szy. Taki cel stwarzał rzecz jasna określone im-
plikacje. Na pewno komfort wycieczki musiał 
nieco ucierpieć. Drogi dojazdowe do niektórych 
obiektów były (choć krajobrazowo przepiękne), 
to jednak miejscami uciążliwe, wyboiste, by-
najmniej nie bezpośrednio do celu, a  jedynie 
w określony rejon, dalej czekało nieraz dość dłu-
gie podejście, a  wygodne, rozchodzone buty 
trekingowe były wręcz niezbędne.

Dokładny opis trasy, wszystkich miejsc 
i odwiedzanych obiektów to zadanie właści-
wie niemożliwe. Zakres takiego zamierzenia 
przekraczałby przyjęte ramy wydawnictwa, 
a i mógłby znużyć czytelnika. A poniżej jedynie 
garść migawek.

Sapanta. Wieś na pograniczu z Ukrainą, 
nieodległa od miasta Satu Mare, rejonu przekro-
czenia granicy węgiersko – rumuńskiej. We wsi 
unikalny, znany również szeroko poza Rumunią 
„wesoły” cmentarz. „Odkryty” zresztą dopiero 
w latach 70. przez francuskiego dziennikarza. 
Gabarytowo regularne nagrobki (a jest ich wie-
le setek) to stylizowane drewniane, rzeźbione 
krzyże, malowane z dominacją błękitu, którego 

odcień do słownictwa fachowego wszedł na 
trwałe jako tzw błękit Sapanta. Ale istotą są 
epitafia – sentencje dotyczące zmarłego pisane 
w „pierwszej osobie”. Dowcipne, często z sa-
mokrytyką i morałem, przestrogą na temat trybu 
życia,  skłonności i słabości zmarłej osoby. Dla 
obcokrajowców jedyna niedogodność to lingwi-
styczna przeszkoda, choć obok sentencji na na-
grobnym krzyżu znajduje się też najczęściej pła-
skorzeźba, dzieło ludowej sztuki naiwnej, które 
przedstawia wizerunek zmarłego w swoim śro-
dowisku, lub nawet w chwili dramatycznych 
zdarzeń losowych takich jak wypadek drogowy, 
wypadek przy pracy.

Cerkwie, drewniane budownictwo, w tym 
szczególnie rzeźbione bramy wjazdowe do 
gospodarstw w krainie Maramureszu. Prze-
ogromne bogactwo form. Strzelistość wież 
w cerkwiach budzi zdumienie niebywałego 
kunsztu ciesielskiego ich budowniczych. Drew-
niane konstrukcje wydawałoby się delikatne 
i wiotkie opierają się wichrom i czynnikom at-

Cerkwie Maramureszu – mistrzostwo ciesielstwa. Fot. Jacek Dąbrowski Jedna z wielu bram do wiejskich zagród w Krainie Maramureszu. Fot. Jacek Dąbrowski

Alpy Rodniańskie w swojej okazałości. Fot. Barbara Czopek
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mosferycznym od ponad 3 stuleci, a wysokość 
tych smukłych drewnianych wież cerkiewek to 
niejednokrotnie nawet ponad 50 m ! Trzeba tu 
wymienić niektóre miejscowości, gdzie wizyto-
wano te perełki architektury: w  dolinie rzeki 
Izy: Barsana, Rozavlea, Ieud, Bogdan Voda, 
Borsa, a w dolinie rzeki Lapusz: Rogoz. Rumu-
nia posiada ponad 60 obiektów wpisanych na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO, z czego  
większość to właśnie zabytki drewnianej archi-
tektury. Warto dodać, że UNESCO w Polsce na  
tę listę zakwalifikowało łącznie 11 obiektów … 

Góry Rodniańskie, zwane też w  niektórych 
naszych przewodnikach Alpami Rodniańskimi. 
Całodzienna „wysokogórska” wycieczka w re-
jon Parku Narodowego Gór Rodniańskich. Tylko 
początkowo niewielkie wsparcie dał krzesełko-
wy wyciąg, dalej trzeba już było się mozolnie 
wspinać. Podobnie jak w Tatrach, zarejestro-
waliśmy kolejno najpierw regiel lasów świer-
kowych, potem kosodrzewinę, a w końcu już 

tylko gołe zbocza w sporym stopniu skaliste. 
Nikt z tej – nie da się ukryć – uciążliwej fizycz-
nie wyprawy nie zrezygnował. Sporo, bo po-
łowa uczestników wycieczki dotarła do domi-
nującego w okolicy szczytu – Gargalau (2158m 
n.p.m.), szybko i dowcipnie „przechrzczonego” 
na Gargamel, bo to przecież po polsku brzmi 
bardziej swojsko. Pogoda dopisała wyśmieni-
cie, przejrzyste powietrze umożliwiało widoki 
na dziesiątki kilometrów, aż po ukraińskie Gor-
gany. Dnia następnego zakwasy i przejściowe 
dolegliwości kończyn dolnych spowodowane 
wysiłkiem fizycznym nie tylko nie popsuły sa-
mopoczucia i humoru, ale wręcz przeciwnie, 
bowiem test na zdolność poniesienia tak znacz-
nego trudu został zaliczony. Tu należy nadmie-
nić, że niemała część uczestników wycieczki 
już dobre pół wieku temu wyrosła z kategorii 
młodzików… 

Dolina Vazeru. Centrum Gór Marmaroskich. 
Jedyny środek lokomocji to ponad 80-letnia 

leśna kolejka wąskotorowa „Mocanita” wy-
budowana w celu zwózki drewna z tych bez-
ludnych i trudno dostępnych rejonów. Żadnym 
innym środkiem transportu teren nieosiągalny, 
bo w głąb tej doliny brak dróg dojazdowych. 
Podróż kolejką trwała ok. 2 godziny, w bajko-
wym scenariuszu stromych, zalesionych zboczy. 
Obecnie kolejka funkcjonuje dzięki wsparciu 
szwajcarskiej firmy non-profit, która objęła 
patronat nad tym obiektem wymagającym 
niemałych nakładów dla utrzymania w spraw-
ności technicznej torów w tym trudnym tere-
nie, sprawności bardzo starego zabytkowego 
taboru kolejowego, w tym starych, kilkudzie-
sięcioletnich parowych lokomotyw opalanych  
bukowymi szczapami. Łącznie ze zwiedzaniem 
okolicy – całodniowa, wspaniała wycieczka, 
fizycznie trochę ulgowa, ale to się należało po 
zdobywaniu w dniu poprzednim „Gargamela”. 

Rogoz. Mała wioska, zapuszczona w głębi 
Doliny Lapusz. Do najbliższego miasteczka dzie-
siątki kilometrów. Na końcu wsi stara, ponad 
300 letnia, zamknięta na kłódkę drewniana cer-
kiewka o niebywale bogatej, finezyjnej ciesielce. 
Szczególnie poznać to po podcieniach, winklo-
wych łącznikach. Na powiadomionego popa 
czekamy prawie godzinę. Zniecierpliwienie.  
Wreszcie jest. Zadyszany, przeprasza i się uspra-
wiedliwia, że pracował  na odległym polu, bo 
sprawowanie duszpasterskiej posługi nie wy-
starcza na wyżycie, utrzymanie, tym bardziej, że 
czwórka dzieci studiuje… Cerkiewka otwarta, 
pop  z zapałem, szczegółowo i bardzo interesu-
jąco opowiada o historii świątyni, jej konstruk-
cji, wyposażeniu, naściennych malunkach i ich 
biblijnych odnośnikach, o prawosławnej litur-
gii. Podziwiamy Ankę, jak świetnie sobie radzi 
z tłumaczeniem tego trudnego słownictwa. Tak 
mimochodem pop się przyznaje, że zna 7 ob-
cych języków, w tym opanował hebrajski po to, 
aby – jak twierdzi – lepiej się wgłębiać w staro-
testamentowe teksty. A wszystko się dzieje, na 

Wycieczka in gremio. Fot. Jacek Dąbrowski

Przerwa w występach napotkanego zespołu młodych muzyków ludowych. Grali świetnie.
Fot. Jacek Dąbrowski

Często, na odludziu napotykamy TROICE – przydrożne, bogato zdobione krzyże. Fot. Jacek 
Dąbrowski
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głębokiej, głębokiej rumuńskiej prowincji z dala 
– wydawałoby się – od cywilizacji…

Kluż. Duże, ponad 300 tys miasto. Niepisana 
stolica Transylwanii. Silny ośrodek akademicki. 
Znany Uniwersytet Babes – Bolyai (Victor Babes 
to znany uczony rumuński, mikrobiolog, histopa-
tolog, a Janos Bolyai to matematyk pochodzenia 
węgierskiego, twórca – niezależnie od Łoba-
czewskiego – geometrii nieeuklidesowej). Miasto 
nie odbiegające od standardów europejskich, 
pięknie, pomiędzy wzgórzami  położone, posia-
dające dużo zabytków. Nie wszyscy wiedzą, że 
mieszkanką Klużu przez okres okupacji do roku 
1947 była nasza poetka Kazimiera Iłłakowiczów-
na, która zresztą dobrze poznała język rumuński 
i dokonała wiele przekładów na nasz język tam-
tejszej poezji i literatury.

Turda – kopalnia soli. Sól wydobywano tam 
już  przed dwoma tysiącami lat, a więc w czasach 
Cesarstwa Rzymskiego. Obecnie – ktoś powie: 
wreszcie – kopalnia wyłączona  z eksploatacji, 
przystosowana do zwiedzania,  a nawet dosko-
nale adaptowana dla wydobycia i podkreślenia 
tajemniczego uroku obiektu.  Warto nadmienić, 
że główna komora po wyrobisku solnym posiada 
głębokość prawie 100 metrów, a jej kubatura to 
miliony metrów sześciennych. Gładkość i struk-
tura solnych ścian jak też geometria i kubatura 
komory sprawiają, że echo powraca 14-krotnie, 
a obdarzeni bardziej subtelnym słuchem twier-
dzą, że nawet 20-krotnie! 

Turda – wąwóz. Fenomen przyrody polega-
jący na tym, że niewinna rzeczka wyżłobiła w roz-
ległym płaskowyżu wąwóz o ścianach niemal 
pionowych, ścianach o wysokości 200 do 300 
metrów. Przejście tego cudu natury nie byłoby 
możliwe, gdyby nie liczne łańcuchy asekuracyjne 
wzdłuż wykutej w  pionowej skale ścieżki. Wi-
doki zaskakujące, dołem potok, a w nim liczne, 
całkiem spore pstrągi, co najwyraźniej podnieca 
wyobraźnię kilku naszych kolegów – wędkarzy.

Rimetea. Nieczęsto odwiedzana miejsco-
wość, bo wysunięta daleko w górską dolinę. 
Pięknie położona u podnóży ogromnej pionowej 
ściany  Piatra Secuilor. Znana, jako górnicze mia-

steczko od XIII wieku, bowiem tu niegdyś wydo-
bywano duże ilości złota, które na miejscu prze-
tapiano na monety. Zamieszkała przez Węgrów, 
Niemców i Austriaków, ponieważ górnictwo 
wymagało szczególnych kwalifikacji. Do dziś po-
zostało bardzo specyficzne, zwarte budownictwo 
tej górniczej osady z zadbanymi, charakterystycz-
nymi domkami posiadającymi wiele uroku. 

Lodowa jaskinia Scarisoara. W Karpatach Za-
chodnich (Muntii Apuseni) to niebywałe zjawisko 
przyrody.  W wyniku zjawisk krasowych nastąpiło 
blisko 100-metrowe zapadlisko o niemałej śred-
nicy, zapadlisko, na dnie którego bierze początek 
zaskakującej formy geometrycznej i nietypowych 
cechach jaskinia. Kopuła głównej komory jaskini 
jest proporcjonalnie dość niska, ale posiada po-
nad 60-metrową średnicę, a zdumienie budzą 
zwały nietopniejącego tam lodu. Choć istnieją 
spore rozbieżności w określeniu ilości zgroma-
dzonego lodu, to jednak każdy rachunek  sza-
cuje jego ilość  na tysiące ton (nawet do rzędu 
100 000). Podejście do rejonu jaskini jest dość 
trudne, a zejście po schodach zamocowanych 
w pionowych ścianach na dno krateru uciążliwe, 
to jednak widoki wnętrza jaskini wynagradzają 
wysiłek z nawiązką. Geografowie potwierdzają, 
że takie przedziwne miejsce na świecie to praw-
dziwy unikat.

Oradea. To przygraniczna miejscowość, 
gdzie żegnamy się już z Rumunią. Miasto o za-
skakująco dużej ilości zabytkowego budownic-
twa secesyjnego (ponoć w tej kategorii ustępuje 
jedynie Wiedniowi i Pradze). Po zaniedbaniach 
powojennego półwiecza widać wielkie starania 
w rewitalizację tych zabytków, bo skala robót jest 
ogromna. Na każdym kroku odkrywamy małe 
arcydzieła metaloplastyki, ceramiki czy sztuki wi-
trażowej.

Puszta. Park Narodowy Hortobagy. Wraca-
jąc z Rumunii niejako po drodze zatrzymaliśmy 
się w Hortobagy w centrum węgierskiej puszty. 
Majaczący w oddali horyzont bezkresnego stepu 
robi szczególne wrażenie, bo przecież poprzed-
nie dni przywykliśmy do krajobrazu górzystego, 
górskiego. Z pietyzmem zachowane relikty daw-

nego, od wieków kultywowanego pasterstwa, 
stada koni rasy nonius, bawołów, szarego bydła, 
owce rasy racka pilnowane przez owczarki puli, 
wszystko to robi nieliche wrażenie. Tym bardziej, 
że kilka kilometrów przemierzamy pusztę kon-
nymi bryczkami, a jest też okazja podziwiać nie-
bywały kunszt jeździecki csicosy – pusztuńskich 
pasterzy.  A „strzały” z pasterskich batów jeszcze 
długo dźwięczą w uszach. Punkt programu rów-
nież trwale utkwi w pamięci.

A  zwięzłe podsumowanie? 
Wycieczka ambitna, wycieczka udana, 

wycieczka szczególnie adresowana dla poszu-
kiwaczy niecodziennych wrażeń, wycieczka dla 
zainteresowanych geografią, historią, etnogra-
fią, sztuką, wycieczka nie dla zwykłych zjadaczy 
chleba.

Niemały wkład wniósł w powodzenie wy-
cieczki przewodnik Aleksander Dymek. Olek to 
znawca Rumunii, pasjonat Rumunii, encyklope-
dia wiedzy o Rumunii, zawsze życzliwy, dowcip-
ny, sprawny organizacyjnie. 

No a uczestnicy (zresztą o podobnym „prze-
kroju społecznym” co grupa sprzed 2 lat) - od 
początku zgrani i aktywni, jak byśmy się znali od 
dawna. Bez maruderów, a przecież istniało jakieś 
tam ryzyko, że trudy niektórych punktów progra-
mu mogą wyzwolić objawy (co gorsza zaraźliwej) 
frustracji. Absolutnie nic takiego nie miało miej-
sca, wszyscy zdali egzamin celująco!

No i wreszcie rola SITPNiG. To forum, dzięki 
któremu możliwe było rozpropagowanie plano-
wanej wycieczki i jej organizacyjne dopięcie. 

Wszystkim, wszystkim podziękowania.
Na deklarację dalszych planów za wcześnie, 

ale były nawet nieodosobnione głosy, że podob-
ną działalność warto, wręcz należy kontynuować.

Wrażenia, nie tylko swoje spisał: 

Jacek Dąbrowski
Klub Absolwentów Naftowych 

Uczelni Zagranicznych 
przy Oddziale SIPNiG w Krakowie
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X Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA i GAZ 2012

Konferencja NAFTA i GAZ 2012 odbyła się 
w Warszawie w dniach 19-20 września 2012 r. 
Otwierając obrady w imieniu organizatora, 
Zarządu Targów Warszawskich SA, prokurent 
Zarządu Targów Grażyna Pietrzyk odczytała list 
ministra Skarbu Państwa, w którym Mikołaj 
Budzanowski zwracał uwagę na najważniejsze 
problemy naszej polityki energetycznej wynika-
jące z oddziaływania czynników zewnętrznych 
i życzył uczestnikom pomyślnych obrad. Szeroki 
zakres zagadnień objętych programem konfe-
rencji został zgrupowany w sześciu sesjach:

• Polska a zewnętrzna unijna polityka 
energetyczna – strategie i zagrożenia

• Otwarcie rynku gazu ziemnego. 2012 
rokiem przełomu?

• Rynek stacji paliw – wysokie ceny i nowe 
wyzwania

• Europejska polityka energetyczna i kli-
matyczna a strategie dla Polski

• Przesył gazu i paliw płynnych – tranzyt 
i dywersyfikacja

• Strategie państwa dla gazu łupkowego – 
perspektywy po pięciu latach

Obecność na pierwszej sesji przedstawiciela 
Komisji Europejskiej Marka van Stiphouta, repre-
zentującej Ministerstwo Gospodarki Małgorzaty 
Szymańskiej i europosła Konrada Szymańskiego 
(fot. 1) dawała szansę rozproszenia przynajmniej 
niektórych wątpliwości dotyczących polityki ener-
getycznej Unii, ale ich wypowiedzi z reguły nie 
satysfakcjonowały uczestników spotkania i mo-
derator (R. Gwiazdowski-Centrum im. A. Smitha) 
miał trudne zadanie, aby ukierunkować dyskusję. 
Przykład forsowania ograniczania spalania węgla 
kamiennego w Europie, gdy nie mamy żadnego 
wpływu na emisję na innych kontynentach, do-
brze ilustruje meandry i niekonsekwencje poli-
tyki klimatycznej. Poruszano też sprawę słabości 
dialogu Polska-Rosja w kwestiach dotyczących 
surowców energetycznych.

Przebieg drugiej sesji „Otwarcie rynku ga-
zowego” znów pokazał, jak wiele jest do zrobie-
nia przed rzeczywistym uwolnieniem cen gazu 
w Polsce. Dotyczy to zarówno określenia roli 
regulatora i polityki taryfowej, jak i przygotowa-
nia infrastruktury. Często pojawiają się opinie, 
że odbiorcy będą korzystać z możliwości zmiany 
dostawcy gazu na masową skalę, tymczasem 
statystyki mówią co innego. W Wielkiej Brytanii 
w okresie kilku lat dostawcę zmieniło maksy-
malnie 19% odbiorców, ale we Włoszech zale-
dwie 1,1%. W Polsce w dalszym ciągu mono-
polistą jest PGNiG SA kontrolujące 98 % rynku 
detalicznego, ale sukcesy firmy Entrade Grupa 
Energetyczna SA są warte odnotowania. Entra-
de prowadzi obrót hurtowy i detaliczny kupując 
gaz od PGNiG SA i od dostawców z Niemiec, 
Holandii i Czech. W 2011 r. sprzedano 170 mln 
m3 gazu, w br. będzie to już 220 mln m3. Naj-
bardziej całościową charakterystykę polskiego 
sektora gazowniczego i rynku gazu przedstawił 
W. Rewienkow z Instytutu Energetyki i Finan-
sów w Moskwie.

Znacznie bardziej ożywiona była atmosfe-
ra sesji pod hasłem „Europejska polityka ener-
getyczna i klimatyczna a strategie dla Polski” 
przede wszystkim za sprawą wprowadzającego 
wystąpienia moderatora, którym był A. Sikora 
z Instytutu Studiów Energetycznych. Zdaniem 
prelegenta, wiele działań dotyczących energii 
odnawialnej, biopaliw, emisji CO2 i innych opie-
ra się na mitach i niesprawdzonych teoriach. 
Np. Komisja Europejska zakłada, że nastąpi 
obniżka cen energii na świecie, ale przy zupeł-
nie nierealnym założeniu wdrożenia wszędzie 
znacznie zwiększonego udziału energii odna-
wialnej. Podobnie jest z biopaliwami – do wy-
produkowania 1 baryłki biopaliwa należy zużyć 

Jerzy Zagórski

Fot. 1 – Paneliści sesji I, od lewej: M. Moskalewicz, K. Szymański, E. Wyciszkiewicz, M. Jóźwiak i M. Szymańska. Fot. J. Zagórski

Fot. 2 – Widok sali obrad w czasie sesji VI. Fot. J. Zagórski
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7 baryłek ropy i Unia zaczyna dostrzegać ten 
fakt wycofując się z forsowania biopaliw. Ener-
getyka wiatrowa i słoneczna funkcjonuje dzięki 
wsparciu państwa i tam, gdzie rząd ogranicza 
dofinansowanie, projekty upadają. Ponownie, 
tak jak w innych panelach, przypominano, że 
w warunkach polskich odejście od węgla i do-
stosowanie do dopuszczalnych norm emisji 
CO2 będzie bardzo kosztowne dla gospodarki. 
Komisja Europejska chce redukcji emisji CO2 już 
nie o 20%, lecz o 30%, tymczasem uzyskane tą 
drogą zmniejszenie emisji w Europie jest rów-
noważne 2-tygodniowej emisji Chin. W tym 
kontekście jeden z dyskutantów nazwał nawet 
KE „szkodnikiem gospodarczym”. Prognozy 
energetyczne dla Polski, w których przewiduje 
się uzupełnienie bilansu gazu ziemnego gazem 
z zasobów niekonwencjonalnych, w tym gazem 
z łupków, są pozbawione podstaw, gdyż obec-
nie niemożliwe jest realne oszacowanie zaso-
bów i ekonomicznej opłacalności eksploatacji. 
Cytowano też wypowiedź prezesa Polskiej Gru-
py Energetycznej K. Kiliana, który powiedział: 
„Polityka klimatyczna w czasach kryzysu to fana-
berie. (…) Przede wszystkim musimy przetrwać 
kryzys, a dopiero potem możemy realizować 
ambitniejsze cele.”

W ramach piątej sesji przewidziane były 
oceny możliwości zwiększenia dywersyfikacji, 
pozycji tranzytowej Polski w gazie i ropie, po-
zycji Naftoportu, połączeń transgranicznych 
i partnerstwa publiczno-prywatnego w pro-
jektach energetycznych, ale ze względu na 
nieobecność przedstawicieli sektora gazowego 
dyskusja ograniczyła się do przesyłu ropy i pro-
duktów, wspomniano jedynie po raz kolejny 
o projekcie gazociągu Bernau-Szczecin. Zresztą 
podobny charakter miało przywołanie rurociągu 
Odessa-Brody-Płock – formalnie projekt nie zo-
stał porzucony, konsorcjum ds. budowy istnieje, 
ale inwestycja nadal jest w fazie opracowania 
wstępnych założeń i uzgodnień. Pozytywną 
wiadomością była informacja o rozbudowie 

Naftoportu – budowa nowego pirsu, zwięk-
szenie pojemności magazynów i zwiększenie 
przepustowości do 34 mln t rocznie. Opinie na 
temat inwestycji w ramach partnerstwa publicz-
no-prywatnego były podzielone, przeważało 
zdanie, że są to rozwiązania nadające się raczej 
do projektów długoletnich. Sesja toczyła się 
w dość niespiesznym tempie i jako jedyna nie 
wykorzystała zaplanowanego limitu czasu.

Tematyka sesji VI zachęciła do udziału więk-
szą liczbę chętnych i prowadzący C. Filipowicz 
mógł być rzeczywiście moderatorem dyskusji. 
Przypomniał, że po początkowym okresie zachęt 
do rozpoczęcia poszukiwań teraz rząd straszy 
zagranicznych inwestorów podatkami, nowy-
mi procedurami i zwiększonymi wymaganiami 
środowiskowymi, chociaż nie wiemy jeszcze, ile 
gazu z łupków jest w kraju. Okres największego 
zainteresowania uzyskaniem koncesji w Polsce 
już minął i w niesprzyjającej atmosferze zagra-
niczne firmy mogą przenieść się np. na Ukrainę. 
Dużo uwagi poświęcono prawnym aspektom 
koncesji na poszukiwanie, a w przyszłości 
również na eksploatację niekonwencjonalnych 
węglowodorów. Krytykowano opóźnienia 
w przygotowaniu nowych przepisów i sprzecz-
ne sygnały dotyczące przyszłych rozwiązań fi-
skalnych. Koncesjobiorcy oczekują na ustawę 
regulującą ten zakres działalności w sposób 
kompleksowy i spodziewają się, że powstanie 
projektu będzie poprzedzone konsultacjami. 
Do problemów krajowych dochodzą kłopo-
ty zewnętrzne, czyli kampania w Parlamencie 
Europejskim na rzecz zakazu eksploatacji złóż 
niekonwencjonalnych w Europie. Mówił o tym 
europoseł K. Szymański nawiązując do rezolucji 
i raportów o przemysłowych i środowiskowych 
skutkach eksploatacji gazu z łupków przygoto-
wanych dla Parlamentu. Wyniki głosowań nad 
raportami w komisjach, przede wszystkim w ko-
misji ds. środowiska, są pomyślne, ale to nie 
koniec sporów. Przegłosowano liczne poprawki 
postulujące zaostrzenie przepisów dotyczących 

eksploatacji gazu i nie wiadomo, jaki będzie 
wynik debaty plenarnej w Parlamencie Europej-
skim. Na tle mało optymistycznych wypowiedzi 
krajowych ekspertów uspokajająco zabrzmiał 
głos obecnych na sali przedstawicieli firm za-
granicznych. Menedżerowie z Aurelian Oil & 
Gas, BNK, Marathon Oil i Talisman Energy nie 
zajmowali się rozbieżnościami w szacunkach 
potencjalnych zasobów gazu i ropy z łupków 
publikowanych w ostatnich miesiącach, lecz 
mówili o zaawansowaniu projektów i wynikach 
rozpoznania.

Konferencję zakończyła interesująca pre-
zentacja P. Tomalaka z firmy Strateg Mining Se-
rvices z Poznania o „Zintegrowanej Gospodarce 
Wodnej” na terenie przykładowej kopalni gazu 
z łupków obejmującej 10 otworów eksploata-
cyjnych. Przedstawiono całościowe rozwiązanie, 
począwszy od zapewnienia odpowiedniej ilości 
wody technicznej, przez monitoring aż do utyli-
zacji ścieków i rekultywacji terenu. Do obliczeń 
wykorzystano dane uzyskane w czasie zabiegów 
szczelinowania w odwiercie Łebień LE-2H i infor-
macje ze złoża Marcellus z Pensylwanii.

Podobnie jak w roku ubiegłym, odbywają-
cej się w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki 
konferencji towarzyszyła wystawa z ofertą usług 
i sprzętu związanego z sektorem naftowo-ga-
zowniczym. W 18 stoiskach firmy z Polski, USA, 
Niemiec i Holandii prezentowały swoje produk-
ty i rozwiązania. Nowością było pojawienie się 
stoiska chińskiego-firma Honghua Group Ltd. 
chciałaby wejść na rynek europejski z urzą-
dzeniami, podzespołami i wyposażeniem do 
wierceń lądowych i morskich. Wachlarz sprzętu 
obejmuje ponad 20 typów o zasięgu od 1000 
do 12000 m. Koncern Honghua sprzedaje urzą-
dzenia wiertnicze do krajów Azji południowo-
-wschodniej, Rosji, na Bliski Wschód, a także do 
USA i Kanady.

Warszawa, 25.09.2012 r.
Jerzy Zagórski

Fot. 3 – Paneliści sesji VI, od lewej: K. Brezger, M. Goss, J. Smallwood, L. Grabarczyk i P. 
Tomalak. Fot. J. Zagórski

Fot. 4 – Stoisko chińskiej firmy Honghua Group Ltd. Fot. J. Zagórski
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Po sukcesie jaki odniosła, w opinii zarów-
no uczestników jak i organizatorów, Między-
narodowa Konferencja ”Baltic-Petrol 2010” 
”Geology, ecology and petroleum prospectives 
in Baltic region” zorganizowana przez Wy-
dział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy 
współpracy z Państwowym Instytutem Geolo-
gicznym w Warszawie oraz Towarzystwem Ba-
dania Przemian Środowiska „Geosfera” w Kra-
kowie w Gdańsku w dniach 28 września – 1 
października 2010 r. w Gdańsku, postanowiono 
stworzyć cykl międzynarodowych spotkań po-
święconych zagadnieniom geologii, ekologii 
i perspektyw naftowych w różnych basenach 
sedymentacyjnych na całym świecie. W związku 
z tym, w dniach 25 – 28 wrześniu 2012 roku 
w budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stoso-
wanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
odbyła się II Międzynarodowa Konferencja, na-
zwana „Alpine-Petrol 2012” „Geology, ecology 
and petroleum prospectives of the Carpathians 
and other Alpine regions in Europe”. Jej celem 
było zaprezentowanie wyników najnowszych 
badań z zakresu geologii naftowej i regionalnej 
systemu alpejskiego Euroazji od północno-za-
chodniej Afryki przez Europę (Albania, Austria, 
Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, 
Czarnogóra, Czechy, Francja, Hiszpania, Ma-
cedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, 
Słowenia, Szwajcaria, Ukraina i Włochy) do za-
chodniej Azji (góry Taurus i Zagros – Turcja 
i Iran) ze specjalnym uwzględnieniem geoeko-
logii, a także genezy poszukiwań, wydobycia, 
zasobów oraz aspektów ekonomicznych i śro-
dowiskowych ropy naftowej i gazu ziemnego.

Organizatorem Konferencji ”Alpine-Petrol 
2012” był Wydział Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, a współorganizatorami Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG 
S.A.), Towarzystwo Badania Przemian Środowi-
ska „Geosfera” w Krakowie oraz Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział 
w Sanoku. 

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjne-
go był prof. dr hab. inż. Maciej Kotarba z Akade-
mii Górniczo-Hutniczej i Towarzystwa Badania 
Przemian Środowiska „Geosfera”, a wiceprze-

wodniczącymi dyrektor Departamentu Poszuki-
wania Złóż PGNiG S.A. Andrzej Maksym i dy-
rektor Geologii i Rozwoju Sanockiego Oddziału 
PGNiG S.A. Józef Potera. 

Patronat nad konferencją objęli: Waldemar 
Pawlak – wicepremier, minister Gospodarki, 
Barbara Kudrycka – minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Piotr Woźniak – podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska, główny geolog 
kraju, oraz Grażyna Piotrowska-Oliwa – prezes 
Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa S.A. 

W skład Komitetu Honorowego weszli Prof. 
dr hab. inż. Tadeusza Słomka – rektor Akade-
mii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 
w Krakowie, Jerzy Miller – wojewoda małopol-
ski, Prof. dr hab. Jacek Majchrowski – prezydent 
Krakowa, Mirosław Szkałuba – wiceprezes Za-
rządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazow-
nictwa S.A. w Warszawa, Jacek Stepek – dy-
rektor Sanockiego Oddziału Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A. w Sanoku oraz 
Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński – dziekan 
Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

W konferencji wzięło udział 80 osób z wielu 
krajów świata, w tym Arabii Saudyjskiej, Austrii, 

II Międzynarodowa Konferencja „Alpine-Petrol 
2012” pt. „Geologia, ekologia i perspektywy 
poszukiwań naftowych w Karpatach i innych 
regionach alpejskich Europy” 
25 – 28 września, 2012 Kraków – Polska

Prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Kra-
kowie prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc podczas ceremonii 
otwarcia konferencji ”Alpine-Petrol 2012”. Fot. Z. Sulima

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie prof. dr 
hab. inż. Adam Piestrzyński (po prawej) i przewodniczący konferencji ”Alpine-Petrol 2012” prof. dr hab. inż. Maciej J. Kotarba 
(po lewej) podczas ceremonii jej otwarcia. Fot. Z. Sulima
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Chorwacji, Egiptu, Hiszpanii, Iranu, Niemiec, 
Polski, Rumuni, Stanów Zjednoczonych Amery-
ki, Tunezji, Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 

Komitet Naukowy, składający się z 35 pro-
fesorów i doktorów z Albanii, Austrii, Bułgarii, 
Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Ira-
nu, Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, 
Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Tunezji, Turcji, 
Ukrainy i Węgier, pracował pod przewodnic-
twem prof. dr hab. inż. Macieja J. Kotarby. Do 

sesji tematycznych zakwalifikowano 36 refera-
tów i 16 posterów. Obrady konferencji odbywa-
ły się w 8 sesjach tematycznych: 

• system naftowy, 
• gaz łupkowy, 
• modelowania naftowe, 
• geochemia naftowa, 
• litostratygrafia i środowisko depozycji, 
• geologia strukturalna, 
• wydobycie i produkcja, 

• hydrogeologia. 
Wśród 36 referatów znalazły się m.in. 

wystąpienia dotyczące historii pogrążenia 
w basenie alpejskim, przez zagadnienia tekto-
niki, modelowań procesów naftowych i badań 
geochemicznych w Iranie, stref aktywnych sej-
smicznie w Egipcie, historii poszukiwań w ba-
senie panońskim w Chorwacji, perspektywy 
naftowe w utworach miocenu na Ukrainie, 
objawów węglowodorów w południowo-
-wschodniej Anatolii w Turcji, a także syste-
mów naftowych w podłożu paleozoiczno-me-
zozoicznym oraz systemu gazu mikrobialnego 
w utworach miocenu zapadliska przedkar-
packiego. Ponadto w trakcie konferencji po-
ruszono najpopularniejszy w ostatnich latach 
problem poszukiwania i wydobycia gazu łup-
kowego (3 referaty). 

W sesji posterowej przyznano nagrodę za 
najlepszy poster, którym po burzliwych obra-
dach międzynarodowej komisji okazał się plakat 
pt. “Strike-slip faulting in the central part of the 
Sanandaj-Sirjan zone (Iran)” autorstwa Alirezy 
Nadimi z Iranu i Andrzeja Konona z Polski. 
Drugie miejsce z niewielką stratą zajął poster 
Adama Kowalskiego, Macieja J. Kotarby, Pawła 
Kosakowskiego i Dariusza Więcława zatytuło-
wany „Hydrocarbon potential of the Palaeozoic 
strata between Kraków and Stryi (SE Poland and 
Western Ukraine)”.

Wiceprzewodniczący konferencji ”Alpine-Petrol 2012”, dyrektor Departamentu Poszukiwania Złóż PGNiG S.A. w Warszawie 
Andrzej Maksym (po prawej) i przewodniczący, profesor Maciej J. Kotarba podczas ceremonii jej otwarcia. Fot. Z. Sulima

Uczestnicy Konferencji ”Alpine-Petrol 2012”. Fot. Z. Sulima
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W ramach imprez towarzyszących, uczestni-
cy konferencji mogli delektować się regionalny-
mi specjałami kuchni małopolskiej na spotkaniu 
powitalnym, jak również na uroczystej kolacji 
w restauracji „Wierzynek” przy Rynku Głównym 
w Krakowie. Dodatkową atrakcją był koncert or-
ganowy ze skrzypcami i solistami w kościele Św. 
Katarzyny w Krakowie.

Uczestnicy konferencji mogli wydrukować 
swoje wystąpienia w formie pełnych artykułów 
w tematycznym numerze “Geologica Carpathi-
ca”, vol. 63, No. 4/2012, międzynarodowym 
periodyku geologicznym Karpacko - Bałkań-
skiego Stowarzyszenia Geologicznego (impact 
factor 0.909). Zamieszczone w numerze tema-
tycznym artykuły to:

1. Quaternary exhumation of the Carpa-
thians: a record from the Orava-Nowy 
Targ Intramontane Basin, Western Car-
pathians (Poland and Slovakia) – A. K. 
Tokarski, A. Świerczewska, W. Zuchie-
wicz, D. Starek, L. Fodor;

2. Sarmatian paleoecological environment 
of the Machów Formation based on 
the quantitative nannofossil analysis — 
a case study from the Sokolów area (Po-
lish Carpathian Foredeep) – M. Oszczyp-
ko-Clowes, D. Lelek, N. Oszczypko;

3. Neogene uplift and erosion in the Alpi-

ne Foreland Basin (Upper Austria and 
Salzburg) – J. Gusterhuber, I. Dunkl, R. 
Hinsch, H.-G. Linzer, R.F. Sachsenhofer;

4. Origin of natural gases in the Paleozoic-
-Mesozoic basement of the Polish Car-
pathian Foredeep – M. J. Kotarba;

5. Assessment of hydrocarbon potential of 
Jurassic and Cretaceous source rocks in 
the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and 
W Ukraine) – P. Kosakowski, D. Wię-
cław, A. Kowalski, Y. V. Koltun;

6. Burial history, thermal history and hy-
drocarbon generation modelling of the 
Jurassic source rocks in the basement 
of the Polish Carpathian Foredeep and 
Outer Carpathians (SE Poland) – P. Kosa-
kowski, M. Wróbel;

7. Natural radioactive nuclides in the ther-
mal waters of the Polish Inner Carpa-
thians – J. Nowak, D. N. Chau, L. Rajchel.

Artykuły te można znaleźć pod adresem: 
www.geologicacarpathica.sk/src/main.php. 

Wszystkie abstrakty zgłoszone i zaakcepto-
wane na konferencję wydrukowano w formie 
książki zatytułowej „2nd International Conferen-
ce „Alpine-Petrol 2012” Book of Programme 
and Abstracts” zredagowanej przez Maciej J. 
Kotarbę i Magdalenę Wróbel i wydanej przez 
Towarzystwo Badania Przemian Środowiska 
„Geosfera”. 

Sponsorem konferencji było Polskie Górnic-
two Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, 
a patronami medialnymi „Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze” oraz NaszeMiasto.pl 

Za dwa lata organizatorzy niosą się z za-
miarem zorganizowania trzeciej z cyklu między-
narodowej konferencji, tym razem poświęconej 
geologii, ekologii i perspektywom naftowych 
utworów młodopaleozoicznych w Europie i na 
świecie. Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych! 

Maciej J. Kotarba 
Magdalena Wróbel 

Sesja posterowa i gorące dyskusje podczas Konferencji ”Alpine-Petrol 2012”. Fot. H. Zych

Poster przygotowany przez Alireza Nadimi i Andrzeja Konona, 
który wygrał konkurs na najlepszą prezentację posterową. Fot. 
H. Zych

Na pierwszym planie zdobywcy drugiego miejsca za najlepszy poster Adam Kowalski wraz z Pawłem Kosakowskim. Pierwszy 
od lewej Radosław Florek (przewodniczący sesji posterowej) oraz prof. T. Peryt (przewodniczący komisji wybierającej najlepsze 
postery). Fot. H. Zych
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2 października br. w Hotelu Marriott w War-
szawie odbył się VII Ogólnopolski Kongres PE-
TROBIZNES – Paliwa Chemia Gaz, poświęcony 
omówieniu strategii polskich koncernów w naj-
bliższych latach na tle rynku europejskiego. 
Kongres objęty został patronatem honorowym: 
ministra Skarbu Mikołaja Budzanowskiego, mi-
nistra Gospodarki Waldemara Pawlaka, prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Marka Woszczyka, 
a także Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 
i Polskiej Izby Paliw Płynnych

Od strony merytorycznej kongres wspierany 
był przez przedstawicieli firmy Ernst & Young, 
oraz Kancelarii DLA Piper Wiater sp. k. Tematy 
poruszone na kongresie dotyczyły między inny-
mi aspektów regulacyjnych w odniesieniu do 
funkcjonowania rynku gazowego, paliwowego 
i chemicznego. Podczas dyskusji omawiana była 
współpraca sektora chemicznego z sektorem pa-
liwowy i gazowym.

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 któ-
rych udział brali zarówno przedstawiciele rzą-
du, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, 
członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek 
gazowych, paliwowych i chemicznych. Panel 
otwierający poświęcony był aspektom regu-
lacyjnym zaś jego moderatorami byli Marek 
Kamiński (Partner, Ernst & Young) oraz Andrzej 
Balicki (szef Zespołu Regulacyjnego, DLA Piper). 
W debacie udział wzięli: Andrzej Janiszowski 
(dyrektor Departamentu Regulacji, PGNiG S.A.), 
Ireneusz Łazor (prezes, Towarowa Giełda Energii 
S.A.), Piotr Szpakowski (dyrektor Biura Zarządza-
nia Ryzykiem Regulacyjnym, PKN ORLEN S.A.), 
Andrzej Schoeneich (prezes, Izba Gospodarcza 
Gazownictwa) oraz Miłosz Karpiński (naczelnik 

Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie 
Gospodarki). Głównym tematem, poruszonym 
podczas dyskusji była kwestia bezpieczeństwa 
energetycznego pod kątem zapewnienia do-
staw surowców, w tym propozycja rozbudowy 
baz magazynowych dla zapewnienia stabil-
nych dostaw paliw i gazu. Nie bez znaczenia 
była również kwestia trójpaku energetycznego 
i konsekwencji jego wprowadzenia dla całego 
sektora jak również aktywnie dyskutowanej 
w ostatnim czasie liberalizacji rynku gazu i roli 
regulatora w całym procesie. Uczestnicy dys-
kusji zastanawiali się również nad rolą Skarbu 
Państwa jako głównego właściciela najważniej-
szych spółek sektora oraz przyszłością polskiej 
chemii po zakończeniu procesu konsolidacji 
i prywatyzacji.

Drugi panel, poświęcony sektorowi paliwo-
wo-chemicznemu, moderowany był przez Mar-
cina Matykę (Partnera w Kancelarii DLA Piper) 
i Przemysława Krysickiego (Dyrektora w firmie 
Ernst & Young), zaś w roli prelegentów wystą-

pili Paweł Andersohn (Business Dvelopment 
Manager, Aggreko Polska), Maciej Bando (Wi-
ceprezes, Urząd Regulacji Energetyki), Zygmunt 
Gzyra (prezes, Krajowa Izba Biopaliw), Bogdan 
Janicki (doradca dyrektora Biura Relacji Między-
narodowych, Grupa LOTOS S.A.), Wojciech Lu-
biewa-Wieleżyński (prezes, Polska Izba Przemy-
słu Chemicznego), Marcin Moskalewicz (prezes, 
PERN „Przyjaźń” S.A.) i Zenon Pokojski (członek 
Zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.). Po-
czątek panelu poświęcony był perspektywom 
rozwoju polskiego przemysłu chemicznego. Na 
powyższy temat głos zabrał p. Wojciech Lubie-
wa-Wieleżyński, który w swoim wystąpieniu 
najpierw dokonał analizy czynników rozwoju 
przemysłu chemicznego w Polsce na podstawie 
których zaprezentował koncepcję wzmocnie-
nia sektora. Następnie z prezentacją wystąpił 
p. Zygmunt Gzyra, który skoncentrował się na 
perspektywach zmian na rynku biopaliw w Pol-
sce i kluczowych wyzwaniach z perspektywy 
rynku wytwórczego biokomponentów. Prezes 

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES – Paliwa Chemia Gaz

Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB Fot. arch. ECB
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Gzyra z jednej strony przedstawił najważniejsze 
zmiany w prawodawstwie polskim, dotyczącym 
branży jak również wskazał szanse i problemy 
z jakimi przedsiębiorcy będą musieli się zmie-
rzyć w przyszłości. Ostatnią prezentację w tym 
panelu miał p. Paweł Andersohn z Aggreko 
Polska, który zaprezentował możliwości tech-
nologii wynajmu tymczasowych instalacji dla 
przemysłu petrochemicznego. Debata w ramach 
drugiej części panelu ogniskowała się wokół ta-
kich tematów jak: współpraca firm paliwowych 
i chemicznych, zwłaszcza w kontekście zmian 
otoczenia gospodarczego dla rynku paliwowe-
go i chemicznego. Poruszone zostały również 
tematy szeroko dziś komentowane w polskich 
mediach, jak proces konsolidacji polskiej che-
mii, wynikające z niego strategie największych 
graczy na rynku a także inwestycje energetyczne 
firm paliwowo-chemicznych.

Trzeci panel, który dotyczył sektora gazo-
wo-chemicznego moderowany był przez Marka 
Kamińskiego (partner, Ernst & Young) oraz Ma-
cieja Wesołowskiego (Radca Prawny w Zespole 
Regulacyjnym DLA Piper) zaś za stołem konfe-
rencyjnym zasiedli Halina Bownik-Trymucha 
(dyrektor, Urząd Regulacji Energetyki), Sławomir 
Hinc (wiceprezes, PGNiG), Wojciech Kotala (eks-

pert ds. Akcyzy, DLA Piper), Magdalena Pień-
kowska (naczelnik Departamentu Ropy i Gazu, 
Ministerstwo Gospodarki), Rafał Wittmann 
(dyrektor Pionu Rozwoju, Gaz-System S.A.), 
Tadeusz Tański (kierownik Biura Rozwoju Funk-
cjonalności Terminala, Polskie LNG S.A.), Piotr 
Zawisotwski (dyrektor Departamentu Zarządza-
nia Portfelem, TAURON Polska Energia S.A.). Na 
początku dyskusji zastanawiano się nad moż-
liwościami dywersyfikacji kierunków dostaw 
gazu dla przemysłu chemicznego i kierunkach 
rozwoju sektora gazowniczego w Polsce w kon-
tekście założeń Polityki Energetycznej Polski do 
2030 roku. Następnie skoncentrowano się na 
kwestii nowych inwestycji ukierunkowanych na 
zapewnienie dywersyfikacji dostaw paliw gazo-
wych do Polski. Ważnym tematem w debacie 
były również połączenia międzysystemowe i ich 
rola dla otwarcia rynku. Następnie prelegenci 
podjęli ważną kwestię obciążenia gazu ziem-
nego akcyzą i skutków jakie będzie ona niosła 
dla przemysłu chemicznego. Miało to związek 
z kwestią uwolnienia cen na rynku gazu, która 
była ostatnim problemem dyskutowanym pod-
czas tej części kongresu. W szczególności pre-
legenci zastanawiali się, jakie warunki muszą 
zostać spełnione, a także z jakimi wyzwaniami 

trzeba się zmierzyć w najbliższych latach.
Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy 

panelistami, jak i dzięki licznym pytaniom z sali 
świadczy o dużym zainteresowaniu poruszony-
mi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty 
w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PE-
TROBIZNES, która odbędzie się już na jesień przy-
szłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć 
na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.

Europejskie Centrum Biznesu główny orga-
nizator kongresu pragnie szczególnie podzięko-
wać: partnerom merytorycznym: firmie Ernst & 
Young oraz Kancelarii DLA Piper Wiater sp. k, 
sponsorom głównym: PKN ORLEN S.A i PGNiG 
S.A., a także partnerowi głównemu Grupie 
LOTOS S.A. Podziękowania należą się także 
sponsorowi kongresu, firmie Aggreko Polska Sp. 
z o.o., partnerom: Przedsiębiorstwu Eksploatacji 
Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A., firmie 
Polskie LNG S.A., Urzędowi Dozoru Technicz-
nego i Zakładom Azotowym „Puławy” S.A. oraz 
partnerowi technologicznemu firmie Toshiba Pol-
ska. Organizator chciałby również podziękować 
głównym patronom medialnym: Bonnier Busi-
ness wydawcy „Pulsu Biznesu” i portalu PB.PL 
i telewizji TV Biznes oraz patronom medialnym 
Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, 
Polskiej Agencji Prasowej, Portalowi e-petrol.
pl, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, 
Magazynowi Chemia i Biznes, Wydawnictwu 
Inżynieria, właścicielowi portalu inzynieria.com 
i magazynu Paliwa i Energetyka, Magazynowi 
Chemia Przemysłowa, Portalowi Gazlupkowy.pl, 
firmie BROGG Marketing, właścicielowi portalu 
Petrolnet.pl i czasopisma Stacja Benzynowa, 
Telewizji Interaktywnej Ekonews.com.pl, Por-
talowi Gazeo.pl, Czasopismu „Czysta Energia”, 
Czasopismu Przemysł Chemiczny, Magazynowi 
Energia dla Przemysłu, Portalowi Weglowodory.
pl, Wydawnictwu Abrys, Czasopismu Ecoma-
nager, Magazynowi Nowoczesne Technologie 
w Przemyśle.

Tomasz Sieduszewski
Europejskie Centrum Biznesu

Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB

Fot. arch. ECB
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11 października br. na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Jubile-
uszowy Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa zwołany z okazji 10-lecia dzia-
łalności samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Podczas uroczystości odzna-
czono zasłużonych członków PIIB oraz przyjęto 
Rezolucję Nadzwyczajnego Jubileuszowego 
Zjazdu PIIB.

Do Sali Wielkiej Zamku Królewskiego 
w Warszawie przybyli posłowie RP, przedsta-
wiciele władz państwowych i samorządowych, 
delegacje zagranicznych organizacji budowla-
nych, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-
-techniczych i delegaci na Krajowy Zjazd PIIB. 
W uroczystości udział wzięli m. in.: marszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz, sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, 
przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu 
RP Zbigniew Rynasiewicz oraz zastępcy prze-
wodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu 
RP – Andrzej Adamczyk, Krzysztof Tchórzew-
ski i Stanisław Żmijan, podsekretarze stanu 
w Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej – Janusz Żbik i Piotr Sty-
czeń, główny inspektor Nadzoru Budowlane-
go Robert Dziwiński, Główny Inspektor Pracy 
Iwona Hickiewicz, przewodniczący pierwszego 
Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Bu-
downictwa Stanisław Kuś oraz przewodniczący 
drugiego Komitetu Organizacyjnego Izby In-
żynierów Budownictwa Zbigniew Grabowski, 
przewodniczący Związku Zawodowego Budow-
lani Zbigniew Janowski, prezes Krajowej Rady 
Izby Architektów RP Wojciech Gęsiak, prezes 
Krajowej Rady Izby Urbanistów Jacek Sztech-
man, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny. 
W obradach uczestniczyli także przedstawiciele 
zagranicznych organizacji budowlanych m.in. 
prezydent Światowej Rady Inżynierów Budow-
nictwa (WCCE) Emilio Colon, prezydent Euro-
pejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) 
Gorazd Humar i prezydent Europejskiej Rady Izb 
Inżynierów (ECEC) Josef Robl.

Obrady Nadzwyczajnego Jubileuszowego 
Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa prowadził prof. Zbigniew Kledyński 
wiceprezes PIIB, który 10 lat temu – w dniach 
28-29 września 2002 r. – przewodniczył I Zjaz-
dowi PIIB. 

Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej 
Rady PIIB rozpoczynając Jubileuszowy Zjazd 

podkreślił, że: – Powstanie samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa było i jest 
wiekopomnym wydarzeniem dla środowiska 
budowlanego oraz demokratycznego państwa 
polskiego. Została zrealizowana szczytna idea 
z końca lat 30-tych XX w. powołania samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz 
gratulując Izbie osiągnięć stwierdził, że wszyst-
kie obowiązki, działania i inicjatywy Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa angażują społecznie 
potencjał intelektualny i organizacyjny wielu ty-
sięcy członków Izby. Marszałek zauważył, że: – 
Ranga społeczna inżyniera budownictwa w tych 
10 latach wzrosła. Jest to z pewnością wynikiem 
standaryzacji wymogów i wysokich standardów 
merytorycznych oraz etycznych, jakie stawia się 
przed inżynierami.

Ciepłe słowa do członków samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa skierował 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław 
Komorowski, którego przesłanie odczytał sekre-
tarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd 
Dziekoński. „Samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa dobrze wykonuje powierzoną mu 
misję publiczną, wypełniając wiele funkcji, które 
niegdyś należały do administracji państwowej 
i sądownictwa. (…) Ponad 116 tysięcy inży-
nierów skupionych w PIIB odgrywa ogromną 
rolę w polskim życiu gospodarczym. To wysoce 
profesjonalna kadra, która realizuje i nadzoruje 
wszystkie inwestycje budowlane w naszym kra-
ju” – napisał prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski.

O dobrej współpracy, korzystnej dla budow-
nictwa i całej polskiej gospodarki, zwłaszcza 
w zakresie legislacyjnym, wspomniał w swoim 
wystąpieniu przewodniczący Komisji Infrastruk-
tury Sejmu RP Zbigniew Rynasiewicz.

– Polska Izba Inżynierów Budownictwa to 
organizacja zawodowa, z którą współpracuje 
się znakomicie. Chcę wyrazić podziękowanie 
prezesowi Andrzejowi Dobruckiemu za kon-
struktywną działalność, zrozumienie i dążenie 
do najlepszych rozwiązań – mówił podsekretarz 
stanu Janusz Żbik. Wiceminister przypomniał, że 
prezes Rady Ministrów powołał członków Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, która 
ma zająć się powstaniem Kodeksu Budowlane-
go i zaapelował do członków PIIB o wsparcie 
tych prac. 

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
Robert Dziwiński stwierdził, że: – Nadzór bu-

dowlany ma w Polskiej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa świadomego i aktywnego partnera, 
otwartego na pytania, propozycje i współpracę. 
Przy okazji obecnego okrągłego jubileuszu pra-
gnę podziękować za wszystkie lata wspólnych 
działań na rzecz podnoszenia profesjonalizmu 
zawodowego środowiska inżynierskiego, któ-
rych celem jest między innymi dbałość o pra-
widłowość procesu budowlanego i bezpieczeń-
stwo obiektów budowlanych.

O współpracy na forum międzynarodowym 
i randze oraz prestiżu polskich inżynierów  bu-
downictwa należących do PIIB mówili także: 
prezydent Światowej Rady Inżynierów Budow-
nictwa Emilio Colon, prezydent Europejskiej 
Rady Inżynierów Budownictwa Gorazd Humar 
i prezydent Europejskiej Rady Izb Inżynierów 
Josef Robl.

Andrzej Roch Dobrucki w swoim wystąpie-
niu podczas Nadzwyczajnego Jubileuszowego 
Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
podsumował dotychczasową działalność Izby 
oraz omówił plany na przyszłość. W pierwszej 
części przemówienia przedstawił początkowy 
okres funkcjonowania samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa, m.in. tworzenie 
struktur organizacyjnych, przejmowanie od 
państwa niektórych zadań, np. nadawanie 
uprawnień budowlanych, nadawanie tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego oraz uznawanie 
kwalifikacji cudzoziemców. PIIB przejęła również 
zadania związane z przeprowadzaniem egzami-
nów na uprawnienia budowlane, usprawniając 
w skali kraju procedury egzaminacyjne. W tro-
sce o podwyższanie kwalifikacji zawodowych 
inżynierów budownictwa Izba, we współpracy 
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, 
przeprowadziła wiele szkoleń zawodowych dla 

Nadzwyczajny Jubileuszowy Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Przemawia Andrzej Roch Dobrucki prezes Krajowej 
Rady PIIB. Fot. Paweł Baldwin
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swoich członków. Stała się także kompetentnym 
partnerem dla Sejmu i Senatu oraz ministerstw, 
szczególnie w procesie legislacyjnym. Dzięki 
podejmowanym działaniom udało się w znacz-
nym stopniu uporządkować ład kompetencyjny 
w strukturach wykonawstwa budowlanego. 
Izba aktywnie współpracuje także z wyższymi 
szkołami technicznymi, a przygotowane przez 
nią opracowania stały się pomocne w kształ-
towaniu programów nauczania na uczelniach 
kształcących kadry dla budownictwa. PIIB 
nawiązała również współpracę ze swoimi od-
powiednikami w państwach Unii Europejskiej 
i w Stanach Zjednoczonych.

Andrzej R. Dobrucki serdecznie podzięko-
wał przedstawicielom stowarzyszeń naukowo-
-technicznych, które aktywnie uczestniczyły 
i wspierały działania PIIB w początkowym okre-
sie funkcjonowania. Szczególne słowa uznania 

Uczestnicy Jubileuszowego Zjazdu. Fot. Paweł Baldwin
Przemawia marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
Fot. Paweł Baldwin

i podziękowania skierował do członków Izby, 
którzy budowali podstawy samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa.

W drugiej części przemówienia prezes PIIB 
wskazał zadania Izby na przyszłość. Zwrócił 
uwagę na kwestię podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych i samokształcenie członków samo-
rządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz 
współdziałanie z organami administracji pań-
stwowej i samorządowej. Andrzej R. Dobrucki 
podkreślił, że członkowie PIIB zawsze będą 
dążyć do uzyskania wysokiej społecznej oceny 
swojej pracy.

Na koniec obrad zgromadzeni delegaci 
przyjęli przez aklamację Rezolucję Nadzwyczaj-
nego Jubileuszowego Zjazdu PIIB. Podkreślono 
w niej rolę i znaczenie samorządu zawodowego 
w strukturach państwa, podziękowano człon-

kom Krajowego Komitetu Organizacyjnego oraz 
przedstawiono podstawowe cele działalności. 
W rezolucji wyrażono także przekonanie, że 
PIIB „dobrze służy społeczeństwu i przyczynia 
się do wzrostu prestiżu zawodu inżyniera bu-
downictwa”. Zaapelowano także do wszystkich 
członków Izby o twórcze i odpowiedzialne upra-
wianie zawodu dla dobra Polski i Polaków.

Na uroczystości z okazji Nadzwyczajne-
go Jubileuszowego Krajowego Zjazdu Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa minister Olgierd 
Dziekoński wręczył zasłużonym członkom Izby 
ordery i odznaczenia nadane przez prezydenta 
RP. Za wybitne zasługi dla rozwoju budownic-
twa i gospodarki narodowej Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został 
Andrzej Orczykowski, natomiast Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono 
Kazimierza Szulborskiego i Ryszarda Trykosko. 
Minister wręczył również 8 Medali Złotych za 
Długoletnią Służbę, nadanych za wzorowe, wy-
jątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej. Otrzymali je: 
Ewa Barcicka, Ryszard Dobrowolski, Zygmunt 
Garwoliński, Mieczysław Grodzki, Józef Krzy-
żanowski, Zbigniew Mitura, Tadeusz Olichwer 
i Andrzej Pieniążek. 

Obrady Nadzwyczajnego Jubileuszowego 
Krajowego Zjazdu PIIB uświetnił koncert w wy-
konaniu wirtuozów skrzypiec Vadima Brodskie-
go i Bogdana Kierejszy z towarzyszeniem Orkie-
stry Królewskiej. 

Urszula Kieller-Zawisza
Doradca ds. Komunikacji Społecznej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Odznaczeni członkowie Izby. Fot. Paweł Baldwin






