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Szanowni Czytelnicy
Majowe wydanie „Wiadomości…” obfituje 

w różnego rodzaju informacje zarówno z ob-
szaru naszych największych firm branżowych 
jak PGNiG (najnowsza informacja o działalności 
w Pakistanie, czy wyniki finansowe PGNiG, któ-
re w porównaniu z I kwartałem ubiegłego roku 
wzrosły o 8%, chociaż nastąpił spadek zysku 
netto, które w cytowanej informacji znajdują 
również uzasadnienie), Gaz-Systemu, czy z kon-
cernów Lotos i Orlen. Nie chciałbym również 
pominąć rozdziału „Nauka i Technika”, w któ-
rym to prezentujemy chyba po raz pierwszy 
w historii magazynów technicznych omówienie 
aspektu zapuszczania i cementacji tzw. rur tra-
conych pod kątem prawidłowego planowania 
i realizacji tego procesu. Ważny aspekt wiert-
niczy, szczegółowo omówiony może stanowić 
w pewnym sensie przewodnik dla serwisów 
wiertniczych. Jest to pierwsza część omawia-
jąca to zagadnienie. Kolejna jest planowana 
w następnym numerze. Krótko w tym rozdziale 
promujemy również nową iniciatywę – platfor-
mę GeoPLASMA-CE mającą na celu pokazy-
wanie obszarów, w których występują lub jest 
brak ryzyk na rozwój płytkiej geotermii.

Maj obfitował również w wydarzenia 
w obszarze działalności SITPNiG. Szereg 
istotnych, zarówno spotkań jak i eventów 
znajduje się w Biuletynie Informacyjnym Za-
rządu Głównego. Wprawdzie wydarzenia te 
skoncentrowały się w końcu miesiąca jednak 
przygotowywane były przez kilka poprzed-
nich miesięcy i są niezmiernie ważne zarówno 
dla naszej społeczności stowarzyszeniowej, 
jak i dla ich beneficjentów. Wspomnę tutaj 
chociażby o  organizowanej przez SITPNiG 
w cyklu dwuletnim Sesji Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza. Tekst precyzyjnie opisujący 
przebieg całego wydarzenia oraz zdjęcia je 
dokumentujące znajdują się w końcowej czę-
ści wydania. Dziękuję sponsorom, Szkole Pod-
stawowej im.I. Łukasiewicza w Strachocinie 
oraz młodzieży i jej opiekunom, bez których 
nie byłoby takiego wspaniałego wydarzenia 
promującego wśród młodych ludzi postać pa-
trona ich szkół.
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Procedury i wytyczne planowania, zapuszczania 
i cementowania rur traconych typu LINER. Część 1

Wiesław Witek Marian Wolan

Procedures and guidelines 
for design, running and cementing 
of LINERS. Part 1

Abstract:
In this article, which will consist of three  

parts, are presented issues of running and ce-
menting of liner type casing in particular the 
technology, equipment and possible problems 
which could occur during this processes.

First part includes briefly procedures of 
ordering necessary equipment, acquisition 
technology, liner running and cementing and 
conditions of use this technology taking into 
a consideration design of liner itself and liner 
downhole equipment. General overview of 
this part includes stages of running, install-
ing and cementing of liner from in terms of 
technological issues as well as choice of lin-
er design in terms of trajectory and technical 
condition of well, obtained from appraisal 
geophysical logging before running and ce-
menting operations.

Moreover article contains some technolog-
ical aspects concerning proper well preparation 
for liner running and cementing operations as 
general knowledge. This topics will be devel-
oped and presented in second part of the article.

This article is based on number of “ state 
of the art” publications and vast professional 
experience of authors, it aims at improving cur-
rent understanding and further improvement of 
technique and technology of liner design, run-
ning and cementing especially in deviated and 
horizontal wells.

Effective implementation of procedures 
regarding placing orders, liner design, running 
and cementing mentioned in first part would be 
discussed in detail in second part of the article, 
to aim to eliminate absolutely the failures and 
hazards related with that type of operations.

Both of parts of the articles would be sum-
marized in third part published as a supplement 
including aspects of special tools and liner 
downhole equipment commonly used in petro-
leum drilling engineering.

Streszczenie:
W artykule, który będzie się składał z dwóch 

(2) części przedstawiono problematykę zapusz-
czania i cementowania kolumny rur typu liner 
w aspekcie technologii,sprzętu oraz problemów 
jakie występują w trakcie zabiegu rurowania 
i cementowania kolumny.

Pierwsza część artykułu omawia generalnie 
proces zamawiania sprzętu, technologię zama-
wiania,projektowanie, zapuszczanie i cemen-
towanie kolumny rur traconych typu liner oraz 
warunki stosowania tej technologii z względnie-
niem podstawowych kwestii z zakresu konstruk-
cji samego linera jak i wyposażenia kolumny. 
W ogólnym zarysie w części pierwszej artykułu 
przedstawiono poszczególne fazy zapuszczania 
i cementowania linera z punktu widzenia tech-
nologicznego, jak również w aspekcie doboru 
konstrukcji linera do wymogów technicznych 
otworu, w tym jego kategorii z punktu widzenia 
trajektorii oraz stanu technicznego wg. oceny 
pomiarów geofizycznych przed operacją ruro-
wania i cementowania.

Ponadto jako generalną informację zapre-
zentowano w artykule pewne aspekty technolo-
giczne związane z przygotowaniem otworu do 
rurowania i cementowania linera aspekty,które 
szczegółowo będą rozwinięte w części drugiej.

Artykuł oparty na bogatej literaturze proble-
mu „state of art” jak również dużym doświad-
czeniu zawodowym autorów ma na celu lep-
sze zrozumienie i dalsze doskonalenie techniki 
i technologii projektowania,zapuszczania i ce-
metowania linerów szczególnie zapuszczanych 
w otworach kierunkowych i poziomych.

Właściwe wdrożenie procedur w zakresie 
zamawiania, projektowania,zapuszczania i ce-

mentowania linerów jakie zostało zasygnalizo-
wane w części pierwszej i jakie zostanie szcze-
gółowo omówione w części drugiej artykułu ma 
na celu całkowite wyeliminowanie zdarzających 
się jeszcze komplikacji i awarii z wiązanych z re-
alizacją tego rodzaju operacji. 

Wstęp
Projektowanie kolumny rur traconych zwa-

nych popularnie LINER stanowi pod wieloma 
względami duże wyzwanie i często jest o wiele 
bardziej skomplikowane w porównaniu do nor-
malnej kolumny rur zapuszczanej do wierzchu. 
Główny problem polega na tym, że kolumny rur 
typu LINER są z reguły kolumnami eksploatacyj-
nymi, a więc pełniącymi bardzo ważną funkcję 
z punktu widzenia przyszłej eksploatacji od-
wiertu a ponadto są kolumnami zapuszczanymi 
często w bardzo skomplikowanych warunkach 
geologicznych i złożowych co w sposób zasad-
niczy wyróżnia podejście do kwestii zapuszczania 
i kwestii cementowania tego rodzaju kolumn.
Bardzo często zdarza się, że w realizacji danego 
projektu wiercenia kolumny tracone typu LINER 
spełniają funkcję kolumny awaryjnej, a więc 
zapuszczanej i cementowanej w sytuacjach 
wyjątkowych co znacznie podnosi wymagania 
związane nie tylko z przygotowaniem otworu do 
rurowania i cementowania ale również wymaga-
nia dotyczące integracji całej kolumny dla ewen-
tualnego kontynuowania wiercenia otworu lub 
dla wykonania finalnego uzbrojenia wgłębnego 
odwiertu i przekazania go do eksploatacji.Sam 
zabieg cementowania rur traconych typu LINER 
wymaga stosowania skomplikowanej procedury 
i zastosowania specjalnych narzędzi i wyposaże-
nia dla zapewnienia skutecznego zapuszczenia, 
posadowienia i zacementowania tego rodzaju 
kolumny rur.Wobec powyższego autorzy arty-
kułu,który będzie składał się z dwóch części (2), 
zamierzają przedstawić, bazując na własnych 
bardzo bogatych doświadczeniach zawodowych, 
propozycje stosowania odpowiednich procedur 
i zasad jakie powinny obowiązywać w trakcie 
poszczególnych faz technologicznych przygo-
towania, zapuszcania i cementowania rur typu 
LINER. Autorzy artykułów opierają się w tym za-
kresie również na bogatej literaturze [1,2,3,4,8] 
w tym głównie obejmującej niektóre specyfikacje 
API oraz procedury proponowane do stosowania 
przez producentów linerów.
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Bazując na bogatym doświadczeniu zawo-
dowym właściciela FK WES, jak również współ-
autora w artykułach zaprezentowana będzie 
propozycja procedury-wytycznych w zakresie 
planowania, zapuszczania i cementowania line-
rów do stosowania w praktyce np.: przez Serwis 
Zbrojenia Wgłębnego Exalo Drilling S.A. i jedno-
cześnie stanowić może propozycje do ustano-
wienia i wdrożenia wytycznych dla Operatorów 
takich jak np.: PGNiG S.A., ORLEN Upstream Sp 
z o.o. i innych podmiotów w realizacji projektów 
wierceń

Proponowane w artykule zapisy w proce-
durze-wytycznych stanowią propozycje, które 
mogą być przedmiotem weryfikacji pod kątem 
dopasowania do innych regulacji, jakie wynika-
ją z relacji pomiędzy Operatorem (PGNiG S.A., 
ORLEN Upstream Sp. z o.o.) i ewentualnym do-
stawcą linerów, a Serwisem Exalo Drilling S.A., 
które to relacje wynikają z zawartych umów 
handlowych lub umów serwisowych pomiędzy 
podmiotami.Zaproponowane zapisy procedu-
ralne-wytyczne powinny być również spójne 
z obowiązującymi instrukcjami Rurowania i Ce-
mentowania zatwierdzonymi przez kierownika 
Ruchu Zakladu realizującego dany projekt w ra-
mach prowadzenia Prac Geologicznych i ewen-
tualnie specyficznymi wymogami Operatora 
wynikającymi z aktualnych wymagań technicz-
no-geologicznych wierconego otworu.

Procedury-wytyczne obejmują zasadniczo 
cały zakres postępowania w procesie zapusz-
czania i cementowania linerów, poczynając 
od fazy zamówienia, poprzez fazę wykonania 
operacyjnego i kończąc na fazie oceny zabiegu 
poprzez sporządzenie stosownego raportu po 
realizacji projektu jak również po ocenie jakości 
stanu zacementowania RBT.

Poszczególne fazy technologicz-
ne procedury dotyczącej rur typu 
LINER

Jak już wspomniano we wstępie niniejszego 
artykułu zapuszczanie i cementowanie kolumny 
rur typu LINER stanowi często poważne wyzwa-
nie technologicze i organizacyjne. W odróżnie-
niu od zapuszczania i cementowania normalnej 
kolumny rur okładzinowych zapuszczanych do 
wierzchu technika zastosowania rur traconych 
typu LINER wymaga wdrożenia szeregu faz 
technologicznych począwszy od analizy zało-
żeń geologiczno-technicznych a skończywszy 
nieraz na analizie przyczyn nieudanego zabiegu 
zapuszczania i cementowania rur jak to nierzad-
ko zdarza się nie tylko w Polsce ale również 
poza granicami naszego kraju.Poszczególne 
fazy technologiczne związane z zapuszczaniem 
i cementowaniem rur traconych typu LINER po-
winny wg. autorów artykułu obejmować nastę-

pujące etapy:
FAZA I – obejmuje analizę założeń Geo-

logiczno-Technicznych, w tym w szczególności 
warunków otworowych, jakie są przewidywane 
w danym interwale oraz wymogów stawianych 
przez zamawiającego w zakresie parametrów 
technicznych jakie powinien spełniać zapusz-
czany do otworu zestaw linera.

FAZA II – obejmuje proces zamawiania 
zestawu linera wraz z narzędziami, które są 
niezbędne w procesie zapuszczania i cemen-
towania linera. Proces zamawiania powinien 
obejmować kwestie techniczne, w tym procedu-
ry i zakres odpowiedzialności dostawcy linera za 
skuteczność jego zapuszczania i cementowania, 
w tym również odpowiedzialność za usterki na-
rzędzia jakie wynikną w trakcie procesu ruro-
wania i cementowania, w tym odszkodowanie 
w sytuacjach awaryjnych, które nie są zawinio-
ne przez zamawiającego lub strony trzecie.

FAZA III – obejmuje proces przygotowania 
narzędzia, w tym jego skręcanie w obecności 
zamawiającego i dostarczenie pełnej dokumen-
tacji (raporty, zdjęcia, filmy) wykonanej przez 
producenta linera, w tym określenia warunków 
transportu zestawu od producenta na wiertnię 
z jednoczesnym określeniem odpowiedzialności 
producenta do momentu rozładunku narzędzia 
na wiertni.

FAZA IV – obejmuje proces opracowania 
i zatwierdzenia Projektu Technicznego zapusz-
czania i cementowania linera i proces przy-
gotowania zestawu linera na wiertni do za-
puszczania, w tym szkolenie załogi w zakresie 
obowiązujących procedur w trakcie zapuszcza-
nia linera jak i jego cementowania oraz proce-
dur postępowania po cementowaniu.

FAZA V – obejmuje proces skręcania i za-
puszczania samych rur linera, jak również za-
puszczania linera na przewodzie wiertniczym 
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Technicz-
nym jak również obowiązującymi w tym zakresie 
procedurami ustanowionymi przez producenta 
linera i serwis Exalo Drilling S.A., przy akceptacji 
zamawiającego usługę, czyli inwestora.

FAZA VI – obejmuje proces zapięcia wiesza-
ka i wykonania zabiegu cementowania zgodnie 
z zatwierdzonym Projektem Technicznym jak 
również obowiązującymi w tym zakresie proce-
durami ustanowionymi przez producenta linera 
i serwis Exalo Drilling S.A. przy akceptacji zama-
wiającego usługę, czyli inwestora.

FAZA VII – obejmuje proces sporządzania 
dokumentacji z wykonania zabiegu w postaci 
rejestru poszczególnych parametrów w trakcie: 
zapuszczania rur, zapinania wieszaka, uwal-
niania narzędzia, cementowania rur, cyrkulacji 
po cementowaniu i dobiciu klocka rurowego, 
wyciągania Running Tool po zabiegu cemen-

towania. Opracowanie protokołów, raportów, 
zapisów elektronicznych, zdjęć, filmów itp. na 
podstawie rejestrów Drill Lab, Serwisu Cemen-
tacyjnego, Rejestratora wiertni i innych.

FAZA VIII – obejmuje proces oględzin wy-
ciągniętego narzędzia Running Tool na wiertni, 
transport do warsztatu, rozebranie narzędzia, 
sporządzenie stosownej dokumentacji fotogra-
ficznej lub opisowej, sporządzenie protokołu 
z oględzin narzędzia oraz podpisanie protokołu 
zgodności przez poszczególne strony biorące 
udział w procesie przygotowania, zapuszczania, 
cementowania i przeglądu linera po wyciągnię-
ciu tzn. producenta linera, zamawiającego liner, 
zamawiającego usługę – inwestora.

W pierwszej części artykułu zasygnalizo-
wano jedynie poszczególne fazy technologiczne 
zapuszczania i cementowania rur typu liner,któ-
re zostaną szczegółowo omówione w drugiej 
części artykułu pod kątem ustanowienia pro-
cedur,które mogą być podstawą do wdrożenia 
w praktyce instrukcji szczegółowych lub wytycz-
nych w zakresie zapuszczania i cementowania 
kolumny rur typu liner.

Ogólne aspekty technologiczne 
dotyczące zapuszczania i cemento-
wania kolumny rur typu liner

Technologia i technika projektowania ko-
lumny rur typu liner obejmuje generalnie kilka 
poszczególnych faz,które zostaną w niniejszej 
części omówione w sposób ogólny natomiast 
jak już zaznaczono w drugiej części artykułu 
wszystkie powyżej przedstawione VIII Faz tech-
nologicznych zostanie szczegółowo rozwinię-
tych i opisanych w formie procedur-rekomen-
dacji.

A) Przygotowanie linera.
Planując zapuszczanie jakiejkolwiek kolum-

ny rur typu liner należy mieć na uwadze nastę-
pujące aspekty:

a) Przygotowanie linera
b) Montaż linera u producenta i na wiertni
c) Zapuszczanie linera
d) Cementowanie linera

Ad a) Na etapie planowania zapuszczania 
kolumny rur typu liner należy dokładnie ustalić 
zaplanowaną końcową głębokość wiercenia 
otworu lub głębokość jaka będzie wynikać z re-
konstrukcji otworu po np.: sfrezowaniu starych 
rur lub pogłębieniu otworu. Przed rozpoczęciem 
zapuszczania linera otwór musi być odpowied-
nio przygotowany pod kątem stabilności ścian, 
odpowiednio wypłukany z urobku lub ele-
mentów sfrezowanych rur jak również system 
płuczkowy powinien być ujednorodniony pod 
kątem parametrów reologicznych płuczki dosto-
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sowanych do parametrów zaprojektowanego 
zaczynu cementowego. Przygotowanie kondy-
cyjne otworu przed zapuszczeniem rur ma duże 
znaczenie z uwagi na ograniczoną przestrzeń 
pierścieniową otworu jak również ze wzglę-
du na ewentualną trajektorię otworu. Reżimy 
płukania i obracania przewodem wiertniczym 
muszą być dostosowane do trajektorii otworu 
tzn: dla otworów 1-szej kategorii czyli prostych 
o krzywiźnie do ok. 400 reżimy płukania i obra-
cania będą odmienne od tych jakie stosuje się 
dla otworów 2-giej kategorii a więc otworów 
kierunkowych i poziomych a w szczególności 
tzw: ERD Extension Reach Drilling. O tej kwestii 
będzie jeszcze mowa w 2-giej części artykułu.

Istotną kwestią w przygotowaniu i plano-
waniu linerów jest określenie tzw: wielkości 
zakładki z poprzednią kolumną rur.Praktycznie 
wielkość takiej zakładki powinna wynosić od 
15 do 150 m w zależności od spodziewanego 
ciśnienia złożowego przy czym w doborze za-
kładki istnieje zasada, że im większe zakładane 
ciśnienie złoźowe tym zakładka większa i od-
wrotnie.

Ad b) Składanie samego linera odbywa się 
u producenta lub na wiertni jeżeli na to pozwa-
lają warunki w zakresie zachowania odpowied-
nich procedur skręcania i testów ciśnieniowych.
Szczegóły tej fazy przygotowania samego linera 
zostaną omówione w części 2-giej artykułu.Na-
tomiast skręcanie rur linera odbywa się zgodnie 
z procedurami w tym zakresie jakie obowiązują 
w przemyśle  naftowym w tym w Exalo Drilling 
S.A. i PGNiG S.A. w szczególności dotyczące 
skręcania i zapuszczania rur z połączeniami 
gwintowymi typu PREMIUM.Istotnym elemen-
tem wyposażenia kolumny  rur typu liner są cen-
tralizatory dostosowane nie tylko do średnicy 
nominalnej otworu ale dostosowane pod kątem 
konstrukcyjnym dla uzyskania minimum współ-
czynnika centralizacji STO > 75 %.Istotnym ele-
mentem wyposażenia linera do jego zapuszcze-
nia jest rodzaj i wielkość przewodu wiertniczego 
w połączeniu z narzędziem tzw: Running Tool 
(o czym będzie szerzej mowa w 2-giiej części 
artykułu).Co do wielkości i jakości stosowanego 
przewodu wiertniczego powinna obowiązywać 
zasada,że w szczególności dla długich i głęboko 
zapuszczanych linerów powyżej 3000 m prze-
wód wiertniczy stosowany do cementowania 
linera powinien być względnie czysty w ob-
rębie średnicy wewnętrznej bez jakichkolwiek 
zanieczyszczeń w postaci zendry lub kawałków 
cementu po korkach cementowych lub osadów 
chemicznych wytrąconych z płuczki w trakcie  
wiercenia.Idealnym rozwiązaniem w takim przy-
padku byłoby zastosowanie przewodu wiertni-
czego wyłożonego teflonem lub wypiaskowane-
go przed jego użyciem.

Typowe zestawienie linera dla głębokiego 
otworu przedstawiono na Ryc.1. Na rysun-
ku tym mamy przedstawiony schemat tzw: 
2-dwuklockowy,który składa się z jednego kloc-
ka przewodowego tzw: DART oraz z jednego 
klocka rurowego tzw: WIPER PLUG i stosowany 
powszechnie w wierceniach lądowych w od-
różnieniu od systemu 4 klockowego przedsta-
wionego na Ryc.2, który zasadniczo stosowany 
jest w cementowaniu linerów w wierceniach 
morskich aczkolwiek coraz powszechniej rów-
nież w cementowaniu linerów w wierceniach 
lądowych przy długich i głęboko zapuszczanych 
linerach.

W systemach 4 klockowych cementowania 
linerów stosuje się 2 klocki rurowe i 2 klocki 
przewodowe dostosowane do określonych ci-
śnień spodziewanych w trakcie cementowania 
jak również mających specyficzną konstrukcję.
Klocki te w obydwu systemach cementowania 
są odpowiednio oznaczone kolorem co decy-
duje o rozmieszczeniu i kolejności zwalniania 
w trakcie cementowania linera.

Na w/w rycinach przedstawiono kolejne 
fazy zatłaczania zaczynu cementowego i przy-
bitki(płuczki) przy czym w systemie dwukloc-
kowym mamy zasadniczo zatłaczanie w cyklu 
dwufazowym czyli cyklu zatłoczenia zaczynu po 
czym następuje zwolnienie klocka przewodowe-
go typu DART a następnie wytłoczenie zaczynu 

przy użyciu przybitki(płuczka) i jednoczesnym 
zwolnieniu klocka rurowego i dobiciu tego kloc-
ka na LANDING COLLAR.

W sytuacji zastosowania systemu cztero-
klockowego mamy zasadniczo 5 faz zatłaczania 
i wytłaczania zaczynu cementowego przybitką 
(płuczką) przy jednoczesnym rozdzieleniu stoso-
wanych w zabiegu płynów tzn: buforu,zaczynu 
i płuczki przy pomocy poszczególnych klocków.

Kolejność i sekwencja ciśnień w trakcie 
zwalniania poszczególnych klocków w systemie 
4-klockowym cementowania linera jest istotna 
z punktu widzenia weryfikacji procesu przebiegu 
cementowania linera.Prawidłowość zwalniania 
poszczególnych klocków jak również rejestracja 
ciśnienia dobicia finalnego klocków w obrębie 
dolnego wyposażenia linera(LANDING COLLA-
R,ZAWÓR CEMENTACYJNY,PIERŚCIEŃ OPORO-
WY, BUT CEMENTACYJNY) stanowi istotę tego 
systemu.Prawidłowy przebieg cementowania 
linera powinien być oceniony i zweryfikowany 
po zabiegu dla danego systemu w oparciu o za-
twierdzony Projekt Techniczny Cementowania. 

Ad c) Zapuszczanie linera powinno od-
bywać się z wielu względów bardzo wolno.
Jednym z ograniczeń jest możliwość wywoła-
nia ciśnienia tzw: tłokowania,które w efekcie 
może doprowadzić do wywołania komplikacji 
w aspekcie szczelinowania skały w szczególno-
ści interwału złożowego.Innym ograniczeniem 
są ustawienia ciśnień w obrębie narzędzia do 
zapuszczania tzw: Running Tool ciśnień zwią-
zanych z aktywacją wieszaka lub poszczegól-
nych klocków lub zabezpieczenia połączenia 
pomiędzy narzędziem a samymi rurami linera.
Zapuszczanie linera do planowanej głębokości 
wymaga z kolei wykonania następujących ope-
racji technologicznych a mianowicie:

• Zapięcia wieszaka linera w sposób me-
chaniczny lub hydrauliczny

• Uwolnienia narzędzia Running Tool 
przed przystąpieniem do cementowania 
linera-w sposób mechaniczny lub hy-
drauliczny

• Przygotowanie rur linera do cementowania

Ad d) Cementowanie linera obejmuje gene-
ralnie 2 fazy a mianowicie:

• Fazę projektowania zabiegu cementowa-
nia linera

• Fazę wykonania samego zabiegu cemen-
towania

I. Faza projektowania zabiegu cemento-
wania każdej kolumny rur linera opiera się na 
podstawowych parametrach otworowych oraz 
na kalkulacjach wynikających z tych parame-
trów.

Na Ryc. nr 3 przedstawiono typowy sche-
mat.który może być wykorzystany w fazie pro-
jektowania zabiegu cementowania kolumny rur 

Ryc. 1. System 2-klockowy zapuszczania i cementowania ko-
lumny rur linera
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linera niezależnie od oficjalnie obowiązujących 
formularzy wynikających z Instrukcji Rurowania 
i Cementowania w formie Projektu Cementowa-
nia i innych dokumentów z tym związanych.

Do podstawowych parametrów otworu ja-
kie są niezbędne dla zaprojektowania zabiegu 
cementowania możemy zaliczyć:

A. Średnica lub wymiar nominalny linera
B. Głębokość wierzchu linera
C. Rodzaj płynu w otworze
D. Średnica otworu wynikająca z pomiaru 

kawernomierzem
E. Całkowita głębokość/długość zapuszcza-

nia linera (TVD,MD)
F. Długość korka cementowego liczona od 

buta rur do posadowienia zaworu lub 
łącznika posadowego tzw: Landing Col-
lar (min. 2 rury) 

G. Wymagana objętość zaczynu cementowe-
go nad linerem po wytłoczeniu zaczynu

H. Wymagany nadmiar zaczynu wynikający 
z geometrii otworu oraz zasad cemento-
wania

I. Średnica poprzedniej kolumny rur okła-
dzinowych

J. Głębokość posadowienia poprzedniej 
kolumny rur okładzinowych

K. Średnica,grubość ściank oraz rodzaj po-
łączenia gwintowego rur płuczkowych

W zakresie samego procesu projektowa-
nia zabiegu cementowania kolumny rur linera 
możemy zaliczyć 6 podstawowych krytycznych 
kalkulacji jakie powinny być wykonane w pro-
cesie projektowania.Sam proces pprojektowania 
zabiegu cementowania opiera się aktualnie na 
powszechnie uznanych programach kompute-
rowych typu CEM CADE lub OPTICEM,które to 
programy uwzględniają praktycznie wszystkie 
scenariusze jakie mogą się wydarzyć w trakcie 
danego zabiegu cementowania.

Niezależnie od powyższego lista wymaga-
nych kalkulacji jest następująca:
1. Określenie całkowitej objętości zaczynu ce-
mentowego dla zabiegu cementowania linera 

Zgodnie ze schematem przedstawionym na 
Ryc. Nr 3 poszczególne objętości zaczynu cemen-
towego obejmują i są oznaczone następująco:

1A. Objętość korka cementowego
1B. Objętość przestrzeni pierścieniowej 
  rury-otwór

1C. Objętość przestrzeni międzyrurowej  
 tzw: zakładki

1D. Objętość „czapy” czyli nadmiaru 
  zaczynu ponad wierzch linera

2. Określenie masy suchego cementu przeli-
czona na określoną objętość zaczynu cemen-
towego. 

3. Określenie objętości wody zarobowej dla 
uzyskania wymaganego projektem zaczynu 
cementowego tak pod względem objętości 
jak pod względem parametrów reologicznych 
oraz parametrów wiązania zaczynu i właści-
wości kamienia cementowego po związaniu 
z uwzględnieniem problemu migracji gazu.

4. Określenie objętości poszczególnych pły-
nów i tak:

4A. Objętość płynu w przewodzie 
  wiertniczym do wierzchu linera
4B. Objętość płynu w rurach 
  do wytłoczenia zaczynu 
  do stropu korka cementowego

Ryc. 2. System 4-klockowy zapuszczania i cementowania kolumny rur linera

Ryc. 3. Schemat linera do projektowania zabiegu cemento-
wania
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5. Ustalenie stropu zaczynu cementowego 
z przewodem połączonym z rurami linera 
oraz stropu zaczynu cementowego po uwol-
nieniu przewodu i odpłukaniu nadmiaru za-
czynu cementowego.

6.Określenie wymaganego ciśnienia zwalnia-
nia poszczególnych klocków cementacyjnych 
tak przewodowych jak i rurowych w powią-
zaniu z objętością przetłaczanego zaczynu 
cementowego i przybitki dla charakterystycz-
nych momentów przebiegu procesu cemen-
towania w tym w szczególności ciśnienia 
posadowienia (dobicia) klocków cementacyj-
nych na łączniku Landing Collar-jako ciśnienia 
różnicowego. 

Całość operacji zabiegu cementowania line-
ra powinna być szczegółowo opisana w Projek-
cie Cementowania ze szczególnym uwzględnie-
niem czasowym przebiegu poszczególnych faz 
cementowania wg. opracowanego scenariusza 
przetłaczania poszczególnych objętości zaczynu 
cementowego i samej przybitki.

Faza wykonania zabiegu 
cementowania linera

Faza wykonania zabiegu cementowania 
kolumny rur linera zasługuje na krótkie omówie-
nie przed szczegółowym przedstawieniem,które 
będzie zaprezentowane w części 2-giej artykułu 
w formie Procedur.

Prawidłowe wykonanie samego zabiegu 
cementowania kolumny rur typu liner wiąże się 
ściśle nie tylko z samym zaprojektowaniem wy-
posażenia kolumny ale w dużej mierze zależy 
od samego przygotowania i stanu technicznego 
otworu jaki pozostaje po ostatnim marszu czyli 
wyciągnięciu zestawu przewodu wiertniczego 
praktycznie po wykonaniu również pomiarów 
geofizycznych.

W zależności od stanu technicznego otwo-
ru oraz przebiegu pomiarów geofizycznych 
wykonuje się końcowy marsz kontrolny jako 
wymóg proceduralny chociaż Operator w po-
rozumieniu z Wykonawcą zabiegu rurowania 
i cementowania i w porozumieniu z KRZ może 
z takiego marszu zrezygnować.

Istotnym czynnikiem dla prawidłowego wy-
konania zabiegu cementowania jest właściwe 
wypłukanie otworu a sposób i technologia tego 
wypłukania zależy od kategorii otworu z punktu 
widzenia krzywizny i przebiegu samej trajektorii 
otworu i tak:

• Dla I-szej kategorii otworów czyli o krzy-
wiźnie do 450 decydować będą głównie 
parametry hydrauliczne płukania tj: ci-
śnienie i wydatek oraz reologia płuczki 
określona dla minimalnej wartości PV 
(odczytana przy 6 i 12 obrotach Fann’a)

• Dla II-giej kategorii otworów czyli o krzy-
wiźnie > 450 a w szczególności otwo-
rów poziomych obok podwyższonych 
parametrów hydraulicznych płukania 
istotną rolę odgrywają obroty przewodu 
w trakcie płukania oraz ruch przewodu 
wiertniczego w procesie płukania i pod-
ciągania przewodu idąc od dna otworu. 
W szczególności w obrębie przejścia tzw: 
„pięty otworu”.

Obok w/w istotnych czynników mających 
wpływ na prawidłowe wykonanie zabiegu ce-
mentowania istnieje jeszcze kilka innych waż-
nych aspektów technicznych,które są istotne 
z punktu widzenia scenariusza przebiegu zabie-
gu zatłaczania zaczynu cementowego a głównie 
wytłaczania zaczynu cementowewego poza rury 
poczynając od pierwszego uwolnienia klocka, 
a kończąc na finalnym dobiciu ciśnienia na pier-
ścieniu oporowym tzw: Landing Collar. 

Symulacja hydrauliki w procesie 
cementowania linera

Mając na uwadze scenariusz hydrauliki pro-
cesu cementowania rur typu liner istotnym jest 
odpowiedni dobór wieszaka i pakera linera 
pod kątem optymalizacji oporów hydraulicz-
nych w procesie cementowania.

Przekrój poprzeczny wokół konwencjonal-
nych wieszaków linera oraz pakera stanowiący 
przestrzeń do przepływu poszczególnych pły-
nów w procesie cementowania (bufor,płucz-
ka,zaczyn cementowy i inne) zwany również 
jako powierzchnia przelotowa przepływu płynu 
„bypass” stanowi do pewnego stopnia obszar 
restrykcyjny dla przepływu poprzez zamontowa-
nie w obrębie wieszaka:

• Klinów
• Elementów pozwalających na zapięcie 

klinów
• Elementów różnego rodzaju pierścieni 

w tym uszczelnień
• Innych elementów
Rozwiązania konstrukcyjne wieszaka i pa-

kera zależą od wielu czynników i są różne dla 
różnych producentów.W zależności od rozwią-
zania zmienia się z oczywistych względów wiel-
kość wolnej powierzchni przepływu „bypass” co 
w konsekwencji ma duże znaczenie dla prawi-
dłowego zaprojektowania i wykonania zabiegu 
cementowania rur typu liner.

Jak wynika z praktyki w większości przypad-
ków przy dostawie wyposażenia linera (wiesza-
ka,pakera) brak jest informacji na temat wiel-
kości „bypass” czyli powierzchni dla wolnego 
przepływu płynów wokół tych elementów.Dla 
specyficznych warunków otworowych operator 
lub zamawiający powinien żądać od producenta 
określenie tego parametru jako istotnego czyn-

nika w obliczeniach symulacyjnych hydrauliki 
procesu cementowania rur.

Wielkość wolnej powierzchni przepływu 
„bypass” ma szczególne znaczenie kiedy płuczka 
zawiera drobne cząsteczki materiałów fazy sta-
łej lub materiałów celowo dodawanych w celu 
ograniczenia lub wyeliminowania ucieczek lub 
zaników płuczki w trakcie cementowania.

Przytkanie małych powierzchni przepływu 
wokół wieszaka i pakera stanowi poważne za-
grożenie dla skutecznego wykonania zabiegu 
cementowania linera a wręcz może zakończyć 
się uwięzieniem całego zaczynu cementowego 
w przewodzie wiertniczym i w rurach linera.

Przytykanie szczelin wokół wieszaka i pake-
ra lub tworzenie się pował z materiałów LCM 
wokół tych elementów jak również w przestrze-
ni pierścieniowej przedłużenia linera tzw: PBR 
stanowi poważne zagrożenie dla wykonania 
zabiegu cementowania.Sytuacja taka dotyczy 
również przypadków stosowania ciężkich płu-
czek z dodatkiem blokatorów,które przy braku 
odpowiedniej reologii płuczki mogą sedymento-
wać nie tylko na dnie otworu(szczególnie pozio-
mego) ale właśnie w obrębie wieszaka i pakera 
jak również w obrębie mechanizmów narzędzia 
do zapinania linera tzw: Running Tool. W lite-
raturze fachowej [1,4,5,9] opisano szereg tego 
rodzaju zdarzeń i przyczyn nieudanego cemen-
towania rur typu liner zdarzeń spowodowanych 
destrukcyjnym działaniem fazy stałej zawartej 
w płuczcze czy to w procesie wiercenia czy to 
po dodaniu materiałów LCM do samego zaczy-
nu cementowego.

Z tego też względu dla wyeliminowania 
lub ograniczenia ryzyka zaleca się stosowanie 
następujących zasad w procesie doboru kon-
strukcji linera jak i procesu cementowania rur 
typu liner.
a) Powierzchnia wolnego przepływu wokół 

wieszaka i pakera powinna być równa lub 
większa w porównaniu z powierzchnią 
wokół zakładki linera.Przy stosowaniu ma-
teriałów LCM lub blokatorów a w szczegól-
nych przypadkach stosowania płuczek cięż-
kich z dużą zawartością fazy stałej należy 
upewnić się,że dany typ i wielkość cząstek 
w/w materiałów lub samego urobku nie 
będą przytykać obszarów gdzie mamy do 
czynienia z restrykcją przepływu.

b) Jeżeli jest to tylko możliwe należy zrezygno-
wać ze stosowania linerów z integralnymi 
pakerami i rozważyć zastosowanie różnych 
rozwiązań w obrębie instalacji PBR tak aby 
ograniczyć restrykcje przepływu do mini-
mum z uwagi na stosowane materiały LCM 
lub płuczki z dużą zawartością fazy stałej.

c) Ograniczyć do minimum stosowanie LCM 
lub fazy stałej z punktu widzenia wielkości 
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ziaren tych materiałów w odniesieniu do 
najmniejszego wymiaru szczeliny w ele-
mentach wieszaka i pakera lub innych czę-
ści uzbrojenia linera

d) Ograniczyć do minimum koncentrację za-
wartośći materiałów LCM w płuczce w tym 
oczyścić płuczkę z fazy stałej do wartości 
i utrzymania wymaganej gęstości płuczki 
tzw:ECD.

e) W miarę możliwości w samym procesie 
finalnego płukania rur linera i jego cemen-
towania stosować świeżą płuczkę bez fazy 
stałej lub nawet bez materiałów LCM(jeżeli 
to jest możliwe)

f) W miarę możliwości technicznych oraz 
w sytuacjach ekstremalnych przeprowadzić 
testy laboratoryjne blokowania szczelin 
wieszaka materiałami LCM lub fazą stałą 
płuczki w celu określenia występowania 
potencjalnych problemów podczas cemen-
towania linera.Tego rodzaju testy powinny 
zabezpieczyć i wykonać Serwisy Płuczkowe 
na zlecenie operatora

g) Przed przystąpieniem do zapuszczania rur li-
nera oraz samego cementowania tych rur 
należy w sposób właściwy wykonać oczysz-
czanie otworu wg. wstępnych zaleceń wy-
mienionych powyżej dla poszczególnych 
kategorii otworów(więcej na ten temat bę-
dzie w drugiej części artykułu)

h) Po dopuszczeniu linera do projektowanej 
głębokości i przed zapięciem wieszaka za-
leca się wykonanie cyrkulacji płuczki aż do 
uzyskania jednorodnych i projektowanych 
parametrów reologicznych płuczki w po-
wiązaniu z projektowanymi parametrami 
reologicznymi zaczynu cementowego.

i) W sytuacjach skrajnych z punktu widzenia 
hydrauliki procesu cementowania należy 
rozważyć możliwość cementowania ko-
lumny rur linera przed zapięciem wieszaka-
.W takim przypadku należy rozważyć zasto-
sowanie specjalnego linera i wieszka ,który 
by pozwolił na zapięcie po dobiciu klocka 
w Landing Collar.

j) W niektórych sytuacjach z jakimi mamy do 
czynienia w otworze należy rozważyć wy-
eliminowanie materiałów LCM jako bloka-
torów i czynników powodujących restrykcje 
przepływu przez zastosowanie innych tech-
nologii takich jak:
• Zastosowanie porcji świeżej płuczki i ni-

skiej filtracji powodującej przytykanie 
strefy zaników

• Zastosowanie pewnych środków che-
micznych takich jak krzemian sodu lub 
systemu polimerowego lub systemu 
płuczkowego na bazie żywic,które to sys-
temy pozbawione są fazy stałej lub mają 

ograniczoną zawartość fazy stałej a więc 
nie mających wpływu na przytykanie wą-
skich szczelin wieszaka lub pakera

k) W miarę możliwości stosowanie specjal-
nego przewodu wiertniczego wyłożone-
go plastikiem lub oczyszczenie przewodu 
wewnątrz z wszelkiego rodzaju osadów 
z płuczki lub kamienia cementowego z po-
przednich zabiegów cementacyjnych głów-
nie korków cementowych.
Proces projektowania zabiegu cementowa-

nia rur linera musi uwzględniać wszystkie pa-
rametry wieszaka/pakera w aspekcie restrykcji 
przepływów określonych na podstawie progra-
mu symulacyjnego dla hydrauliki płynów jakie 
będą stosowane w procesie wiercenia,cyrkulacji 
po zakończeniu wiercenia a przed zapuszcza-
niem rur do otworu,cyrkualacji po zapuszczeniu 
rur linera do otworu oraz cyrkulacji poszcze-
gólnych płynów podczas zabiegu cementowa-
nia z istotnym założeniem określenia w każdej 
w/w sytuacji Ekwiwalentnej Gęstości Cyrkulacji 
zwanej również ECD-Equivalent Circulation 
Density. 

Literatura:
1. Ron Sweatman-Well Cementing Operations-

-IADC Drilling Series 2015
2. Erik B.Nelson-Well Cementing -Second Print-

ing 1990
3. M.J.Economides,L.T.Watters.S.Dunn-Norman 

- Well Construction
4. Deep Well and Liner Cemementing Studies-

Materiały Firmy Halliburton
5. Analiza zabiegów zapuszczania i cemento-

wania kolumny rur typu liner zrealizowanych 
przez Exalo Drilling S.A.-Raport wykonany 
przez FK WES na zlecenie Exalo Drilling S.A. 
-2019 r

6. Problemy zapuszczania i cementowania 
kolumny rur typu liner-warsztaty zorganizo-
wane przez Exalo Drilling S.A. z wykorzysta-
niem wykładu FK WES-2019 r

7. Materiały katalogowe firm Weatherford oraz 
Baker dot. konstrukcji i technologii linerów.

8. Procedury przygotowania,zapuszczania i ce-
mentowania kolumny rur typu liner-Bulletin 
D17 (Bul D17) API 1989

9. Materiały archiwalne  FK WES ze szkoleń dot. 
technologii zapuszczania i cementowania li-
nerów-seminaria i szkolenia Halliburton,We-
atherford.

10. Zapuszczanie i cementowanie kolumny rur 
typu liner firmy Weatherford w otworze Du-
kla-1.Konsultacje FK WES w ramach nadzoru 
operacji.Procedury zapuszczania i zapinania 
linera.

Koniec części pierwszej artykułu.

Dr inż. Wiesław Witek
Absolwent AGH w Krakowie, Wy-

działu Górniczego, specjalność Wiertnic-
two (1970 r.), doktorat AGH w Krakowie 
(1978 r.), mgr prawa Uniwersytet Rzeszow-
ski (2014 r.). W latach 1970-1977 pracował 
w FMWiG GLINIK w Gorlicach na stano-
wisku konstruktora i kierownika Pracowni 
Projektowej. W okresie 1977-1992 praco-
wał na licznych kontraktach zagranicznych 
jako kierownik wiertni i superintendent m.in. 
w Libii, Kuwejcie, Iraku, Zairze, Indiach, 
Omanie i Indonezji dla takich firm jak OXY, 
Moil, Agip, Petrofina, ONGC, Shell, MEW. 
W latach 1992-2000 zatrudniony w PGNiG 
na stanowisku kierownika Działu Techniki 
Wiertniczej i specjalisty ds. zakupu w ramach 
Banku Światowego. W latach 2000-2002 
pracował w INVESTGAS na stanowisku dy-
rektora Inwestycji Górniczych i Eksploatacji. 
Od 2002 prowadzi własną działalność go-
spodarczą będąc właścicielem Firmy Kon-
sultingowej „WES”. Jest autorem licznych pu-
blikacji i ekspertyz związanych z wierceniem 
otworów w ramach projektu Shale Gas jako 
niezależny konsultant jak również jest auto-
rem licznych projektów w zakresie PMG, 
cementowania oraz projektowania otwo-
rów. W ramach komisji powoływany przez 
prezesa WUG bierze udział jako ekspert w 
pracach związanych z oceną zagrożeń wy-
rzutów gazu w KGHM Polska Miedź. Od-
znaczony medalem RSGO w Krakowie za 
udział w akcjach likwidacji erupcji gazu m.in. 
Różańsko i Wierzchowice. Działalność i licz-
ne opracowania zamieszone są na stronie 
internetowej https://fk-wes.pl/

Mgr inz. Marian Wolan
Absolwent Wydziału Wiertnictwa, Naf-

ty i Gazu Akademii Górniczo Hutniczej im. 
Stanisława Staszica w Krakowie (1998 r.). W 
1998 roku rozpoczął pracę w firmie Poszuki-
wania Naftowe „Diament” Sp. z o.o. w Zie-
lona Góra. W trakcie swojej kariery zawo-
dowej zajmował wiele stanowisk między 
innymi: asystent kierownika Wiertni, Specja-
lista ds. Próbników Złoża i Linerów, kierow-
nik Grupy Wyposażenia Eksploatacyjnego, 
kierownik Grupy Wyposażenia Eksploata-
cyjnego Odwiertów, Od 2013 roku pracuje 
w firmie Exalo Drilling S.A. Obecne zajmu-
je stanowisko z-cy dyrektora ds. Serwisów 
Region Zachód - z-ca kierownika Ruchu 
Zakładu. Podczas swojej kariery zawodowej 
przyczynił się do rozwoju serwisów w firmie 
PN „Diament” w tym do powstania Ser-
wisu Linerów, które stanowią istotną część 
działalności operacyjnej Exalo Drilling S.A. 
Przez wiele lat był czynnym ratownikiem 
górnictwa otworowego. Brał udział w wielu 
akcjach ratowniczych i profilaktycznych mię-
dzy innymi przy likwidacji otwartej erupcji na 
PMG Wierzchowice oraz w otworze Żo-
łynia. Obecnie rozpoczął Doktorat Wdro-
żeniowy na AGH w Krakowie na Wydziale 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
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Bartłomiej Ciapała Michał Kruszewski 

Lokalizacja ryzyka i potencjału rozwoju płytkiej 
geotermii – wyniki unijnego projektu GeoPLASMA-CE

Energia geotermalna jest na eta-
pie eksploatacji systemu uważana 
za jedną z tańszych. Nie wiąże się 
również z niską emisją spalin, nie 
wykorzystuje paliw stałych. Zarów-
no głębokie, jak i płytkie systemy 
geotermalne cechują się stabilną pra-
cą na przestrzeni dekad (warunkiem 
jest prawidłowy projekt oraz zgodne 
z nim wykonanie i eksploatacja).

 Cechą wspólną głębokiej i płytkiej geotermii 
jest także znaczący nakład środków na samym 
początku – w czasie tworzenia układu geotermal-
nego. Etap ten jest często wspierany preferencyj-
nymi pożyczkami i subwencjami. Jednakże nawet 
funkcjonowanie dotacji nie przesądza o opłacal-
ności przedsięwzięcia podobnie, jak przekazanie 
środków na np. zainstalowanie pompy ciepła nie 
musi być racjonalne z punktu widzenia instytucji 
finansującej (efektu ekologicznego uzyskanego 

dzięki wydaniu określonej puli środków). Trudno 
uzasadnić, zwłaszcza ekonomicznie, montaż sys-
temu płytkiej geotermii w miejscu, gdzie przebie-
ga sieć gazownicza i możliwe jest przyłączenie do 
niej. Równocześnie sfinansowanie alternatywnych, 
porównywalnie przyjaznych atmosferze sposobów 
dostarczenia ciepła do budynku (np. sieci ciepłow-
niczych) również nie zawsze jest racjonalne. Przy-
kładem mogą być osiedla domów jednorodzinnych 
zbyt odległe od obecnego zasięgu sieci ciepłowni-
czych w stosunku do zapotrzebowania na ciepło, 
które generują. Są to przesłanki, które każą zasta-
nowić się nad efektywnością inwestycji w infra-
strukturę sieciową. Biorąc pod uwagę nie zawsze 
wysoki stopień gazyfikacji, zwłaszcza w przypadku 
mniejszych miast, systemy płytkiej geotermii mogą 
stanowić znakomite rozwiązanie.

Gdy mowa o indywidualnej decyzji – porów-
nanie kosztów funkcjonowania i ofert na wykona-
nie źródeł ciepła gwarantujących podobny poziom 
wygody użytkowania z reguły rozwiewa wątpliwo-

ści. Jednakże, w przypadku podejmowania decyzji 
strategicznych, istnieje potrzeba opartej na wiedzy 
głębszej analizy uwarunkowań. W przypadku sys-
temów płytkiej geotermii istotne będą nie tylko 
ograniczenia wynikające z prawa państwowego 
(ochrona przyrody) i prawa lokalnego (miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego), lecz 
także obecność infrastruktury podziemnej oraz 
potencjał energetyczny, jaki przypada na jednostkę 
długości wymiennika. Słowem – rozmaite czynniki 
będą modyfikowały koszt zapewnienia określonej 
mocy cieplnej, ryzyka związane z wykonaniem 
takich instalacji, a także formalną możliwość ich 
wykonania. Rzetelne zebranie i przetworzenie istot-
nych informacji jest kluczem do wiarygodnej oceny 
sytuacji i podjęcia racjonalnej decyzji dotyczącej fi-
nansowania i wsparcia wymiany źródeł ciepła.

Jednym z miast, które kładą duży nacisk na 
modernizację źródeł ciepła we wszystkich budyn-
kach jest Kraków. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
stolicę Małopolski charakteryzują nie tylko zróżni-
cowane warunki geologiczne, lecz również gęstość 
i wiek zabudowy oraz uwarunkowania prawne. 
Wszystkie te czynniki zostały zebrane, ujednolicone 
i przetworzone do standaryzowanych map konflik-
tów ryzyka i potencjału w ramach projektu GeoPLA-
SMA-CE. Co ważne, zharmonizowane mapy przy-
gotowane zostały w wyniku współpracy kilkunastu 
partnerów z 6 krajów Europy Środkowej.

Mieszkańcy, wykonawcy i władze mogą ko-
rzystać z dostarczonych wiadomości za pośrednic-
twem stworzonego specjalnie na potrzeby projektu 
portalu mapowego (portal.geoplasma-ce.eu), a już 
wkrótce – za pośrednictwem udostępnionej usługi 
WMS. Konsolidacja danych pozwala na oszczęd-
ność czasu, a także pomaga uchwycić zależności, 
dostrzec inne możliwości i wziąć pod uwagę czyn-
niki, które niekoniecznie zostały zauważone wcze-
śniej. Zebrane informacje mogą służyć decydentom, 
planistom i inwestorom w podejmowaniu decyzji 
o (nie)rozwijaniu i promowaniu określonych sposo-
bów zaopatrzenia w ciepło, umożliwiając równo-
cześnie podjęcie działań na podstawie twardych 
przesłanek.

Mapa w wersji interaktywnej jest dostępna 
na stronie internetowej portal.geoplasma-ce.eu. 

Rysunek 1. Mapa prezentująca możliwość zainstalowania pionowych gruntowych wymienników ciepła (kolorem zielonym – 
oznaczono miejsca gdzie nie stwierdzono ograniczeń w montażu pionowych wymienników ciepła; kolorem żółtym –miejsca 
gdzie mogą występować ograniczenia formalne i/lub środowiskowe, a czerwonym – miejsca gdzie ograniczenia formalne lub 
przyrodnicze nie pozwalają na bezpieczny montaż gruntowych pomp ciepła) 

mgr inż. Bartłomiej Ciapała
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony 
Środowiska,

Katedra Surowców Energetycznych
bciapala@agh.edu.pl
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PGNiG rozwija działalność eksploatacyjną w Pakistanie

Oddział Operatorski Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownic-
twa w Pakistanie rozpoczął wierce-
nie odwiertu eksploatacyjnego Reh-
man-6 na złożu Rehman.

Celem prac jest udostępnienie do eksplo-
atacji zasobów gazu znajdujących się w naj-
dalej na zachód wysuniętej części 
złoża Rehman. Planowana głę-
bokość otworu wynosi 2700 m. 
Skałą zbiornikową są utwory pia-
skowcowe z okresu kredy. PGNiG 
spodziewa się, że zawarty w niej 
surowiec jest gazem typu „tight”. 
Wiercenia prowadzi Exalo Drilling 
SA z Grupy Kapitałowej PGNiG.

– Pakistan to dla nas bardzo 
perspektywiczny obszar dzia-
łalności poszukiwawczo-wydo-
bywczej. Doceniamy tamtejsze 
regulacje prawne, które sprzyjają 
zagranicznym przedsiębiorcom, 
oraz wysoką jakość współpracy 
z miejscowymi parterami – po-
wiedział Piotr Woźniak, prezes 
Zarządu PGNiG SA. – Zapotrze-
bowanie pakistańskiej gospo-
darki na paliwo gazowe będzie 
rosnąć. Gwarantuje to korzystne 
warunki sprzedaży gazu, które 
zachęcają do kolejnych inwestycji 
w tym kraju. W tym roku planuje-
my rozpocząć wiercenie czterech 
otworów oraz włączyć do eksplo-
atacji trzy nowe odwierty, w tym 
właśnie Rehman-6.

Złoże Rehman położone jest 
na pograniczu prowincji Sind 
i Beludżystan, w południowej 
części Pakistanu. PGNiG pro-
wadzi tam działalność wspólnie 
z firmą Pakistan Petroleum Ltd. 
(PPL). Zgodnie z podziałem udzia-
łów i kosztów, na PGNiG, które 
jest operatorem, przypada 70 
proc. wydobycia, a na PPL – 30 
procent.

Eksploatacja gazu w Paki-
stanie prowadzona jest z dwóch 

złóż, Rehman i Rizq, na podstawie odrębnych 
koncesji wydobywczych. Obecnie na złożu 
Rehman działa pięć odwiertów eksploata-
cyjnych a na złożu Rizq – dwa. Gaz z obu 
złóż jest kierowany do kopalni na koncesji 
Rehman. Jest to pierwsza kopalnia PGNiG 
poza granicami Polski, ponieważ wydobycie 
w Norwegii Grupa prowadzi z morskich plat-
form.

W 2018 r. produkcja ze złóż Rehman 
i Rizq przypadająca na PGNiG wyniosła 230 

mln m sześc. naturalnego (200 mln m sześc. 
w przeliczeniu na gaz wysokometanowy). 
W stosunku do 2017 r. wydobycie wzrosło 
o 33 procent.

Departament Public Relations
PGNiG SA
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Nowa siedziba oddziału GAZ-SYSTEM w Pogórskiej Woli

Laboratorium Pomiarów Jakości 
Gazu, węzeł przesyłowy na powsta-
jących gazociągach, które niebawem 
połączą Baltic Pipe i Terminal LNG 
ze Słowacją i Ukrainą oraz siedzi-
ba pogotowia gazowego to elemen-
ty inwestycji spółki w Pogórskiej 
Woli (województwo małopolskie). 
Oddział GAZ-SYSTEM, na terenie 
którego realizowane są te projekty, 
będzie miał tam nową siedzibę.

Potrzeba sprawnego zarządzania dynamicz-
nie rozwijającym się systemem przesyłowym oraz 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony 
obiektów GAZ-SYSTEM były podstawą decyzji za-
rządu spółki do usytuowania obiektów zaplecza 
technicznego i administracyjnego w jednej lokaliza-
cji. Działania te mają na celu optymalizację kosztów 
utrzymania i zarządzania majątkiem. Zgodnie z za-
łożeniami w Pogórskiej Woli docelowo znajdą się: 
siedziba oddziału spółki, terenowa jednostka eks-
ploatacji, tłocznia gazu, gazowe pogotowie tech-
niczne, centralne archiwum oraz magazyn, a także 
Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu. Zakończenie 
procesu przeniesienia oddziału z Tarnowa do Po-
górskiej Woli nastąpi w roku 2020.

Obszar działania oddziału obejmuje swoim za-
sięgiem cztery województwa: lubelskie, małopol-
skie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Całkowita 
ilość przesłanego przez GAZ-SYSTEM gazu w 2018 
roku wyniosła 17,2 mld m3, natomiast przez od-
dział – 5,8 mld m3.

– Średnio każdego roku przez Oddział w Tar-
nowie przepływa ok. 37 proc. całego gazu przesy-
łanego w naszej spółce. To potwierdza, jak ważną 
rolę odgrywa w regionalnym rynku gazu. Ze wzglę-
du na istniejący i budowane interkonektory rola od-
działu wykracza poza granice Polski – powiedział 
Artur Zawartko, wiceprezes GAZ-SYSTEM. – Doce-

nia to również Unia Europejska, która w obecnej 
perspektywie finansowej wsparła inwestycje GAZ-
-SYSTEM w regionie kwotą ok. 1,23 mld zł – dodał 
prezes Zawartko.

Zwrócił również uwagę, że oddział zarządza 
kilkoma kluczowymi inwestycjami o łącznej dłu-
gości ok. 400 km. – Budowane na tym terenie 
gazociągi: Hermanowice – Strachocina, Stracho-
cina-Pogórska Wola, Pogórska Wola-Tworzeń czy 
interkonektory Polska-Słowacja i Polska-Ukraina 
stanowią strategiczne elementy naszego systemu 
przesyłowego – dodał. Ponadto oddział zarządza 
ponad 2,5 tys. km już istniejącej sieci przesyłowej.

Budowa gazociągu Strachocina-Pogórska 
Wola o długości ok. 97 km umożliwi przesył gazu 
z Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w Świnoujściu na Podkarpacie oraz dalej na 
Słowację.

– Pozwoli również na transport gazu w stronę 
Ukrainy, czyli kierunku odwrotnym do obecnego. 
Poza tym, bezpośrednie połączenie gazowego 
Korytarza Północ-Południe z Podziemnym Magazy-
nem Gazu Strachocina podniesie bezpieczeństwo 
dostaw paliwa do klientów w województwach 

podkarpackim i małopolskim – podkreślił prezes 
Zawartko.

Niezwykle ważna z punktu widzenia zarządza-
nia systemem przesyłowym jest również budowa 
węzła gazowego Strachocina. Obecnie projekt jest 
na etapie postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwe-
storskiego. Przewidywany termin rozpoczęcia prac 
to wrzesień 2019 r., natomiast ich zakończenie pla-
nowane jest w 2021 r.

– Mieszkańcy naszego rejonu zyskują stabilne-
go pracodawcę, a gmina jeszcze większe wpływy 
do budżetu wpłacane przez spółkę z tytułu podatku 
od nieruchomości. Kwota w wysokości do 2 proc. 
wartości budowanej infrastruktury będzie prze-
znaczana na potrzeby naszej społeczności. Poza 
tym GAZ-SYSTEM to firma, która bardzo poważnie 
podchodzi do kwestii bezpieczeństwa swojej sieci 
przesyłowej. Świadczyć może o tym chociażby licz-
ba spotkań ze społecznością lokalną – powiedział 
Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.

Spółka GAZ-SYSTEM prowadzi także aktyw-
ność badawczo-rozwojową w dwóch laborato-
riach. Jedno z nich, Laboratorium Pomiarów Jakości 
Gazu zlokalizowane jest w Pogórskiej Woli. Oferuje 
m.in. pobór próbek i badania składu gazu ziemne-
go, zawartości związku siarki oraz pomiar hałasu 
zarówno w środowisku prac, jak i pochodzącego 
od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych. 
Laboratorium współpracuje również z jednostkami 
naukowymi, instytucjami zewnętrznymi oraz pro-
ducentami urządzeń pomiarowych w zakresie prac 
badawczo-rozwojowych związanych z pomiarami 
jakościowymi i ilościowymi gazu ziemnego.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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Wiceprezes Zawartko na EKG w Katowicach: budowa zintegrowanego 
rynku gazu wymaga realizacji ambitnego planu inwestycyjnego

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

– Budowa zintegrowanego rynku 
gazu ziemnego w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej jest jednym 
z głównych celów europejskiej polity-
ki energetycznej i determinuje rozwój 
systemów przesyłowych gazu w kra-
jach członkowskich – powiedział 
wiceprezes GAZ-SYSTEM Artur Za-
wartko podczas panelu „Polski hub 
gazowy”, zorganizowanego w trak-
cie Europejskiego Kongresu Gospo-
darczego, 14 maja 2019 r. w Katowi-
cach.

Zdaniem wiceprezesa Zawartko rozbudowa 
krajowego systemu przesyłowego, w tym dwu-
kierunkowych połączeń międzysystemowych, 
sprzyjają budowie zintegrowanego i konkuren-
cyjnego rynku gazu w regionie. – Wykorzystując 
geograficzne położenie Polski, nasz system bę-
dzie mógł pełnić rolę tranzytową – dodał. Pod-
kreślił również, że aby możliwe było utworzenie 
wewnętrznego rynku gazu ziemnego w ramach 
UE, w pierwszej kolejności muszą nastąpić 
zmiany w zakresie kierunków i źródeł dostaw.

Wiceprezes zaznaczył, że naturalnymi part-
nerami dla GAZ-SYSTEM w procesie integra-
cyjnym są operatorzy systemów przesyłowych 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz 
rejonu Morza Bałtyckiego. 

– Realizowane i planowane przez nas 
projekty infrastrukturalne w sektorze gazowym 
takie jak np. projekt Baltic Pipe, rozbudowa ter-
minalu LNG w Świnoujściu, pływający terminal 
FSRU w Zatoce Gdańskiej czy połączenia trans-
graniczne z naszymi sąsiadami sprawiają, że 
Polska spełnia wszystkie wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa dostaw i odporności na kryzysy 
gazowe – powiedział.

Zwrócił uwagę, że Polska posiada narzędzia 
rynkowe, które pozwalają na utworzenie regio-
nalnego centrum dystrybucji gazu. – Jednym 
z nich ich jest utworzona w 2014 r. przez GAZ-
-SYSTEM Platforma GSA, służąca do rezerwacji 
przepustowości w punktach połączeń między-
systemowych na granicach pomiędzy sąsiadują-
cymi państwami – powiedział prezes Zawartko. 
To narzędzie IT umożliwiające operatorom syste-
mów przesyłowych oferowanie przepustowości 

poprzez aukcje zgodnie z przepisami prawa UE. 
– Już teraz z tego rozwiązania korzysta GAZ-

-SYSTEM czy operator systemu przesyłowego 
w Czechach. To gotowe rozwiązanie, z którego 
korzystać mogą również pozostali operatorzy, 
w tym m.in. z państw regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej – dodał.

W panelu "Polski hub gazowy" uczestniczyli 
także m.in. wiceminister energii Tomasz Dą-
browski i prezes Polskie LNG Paweł Jakubowski.

Z kolei w panelu pt. „Globalny rynek LNG” 
udział wziął dyr. Sławomir Sieradzki z Pionu Roz-
woju Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM, który mówił 
o strategicznej perspektywie rozwoju rynku LNG 
w Polsce związanej z rozbudową Terminalu LNG 
w Świnoujściu i planowaną budową terminalu 
pływającego. 

– Inwestycje związane z LNG to odpowiedź 
na rosnące zapotrzebowanie na gaz w Polsce 
i gwarancja dodatkowych dostaw w tej części Eu-
ropy, niezależnych od dominującego w tej chwili 
jednego dostawcy tego surowca – podkreślił.

Uczestnikami panelu byli również m.in.: peł-
nomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury 
energetycznej Piotr Naimski, minister energii Li-
twy Žygimantas Vaičiūnas, dyrektor generalny ds. 
energii w Komisji Europejskiej Dominique Ristori 
oraz prezes Polskie LNG Paweł Jakubowski.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.
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LOTOS Petrobaltic nawiązał współpracę w zakresie 
wykorzystania łączności krytycznej TETRA

System łączności krytycznej TE-
TRA, wdrożony i z powodzeniem 
stosowany w Grupie Energa, został 
przetestowany m. in. w ratownic-
twie morskim i medycznym na Po-
morzu. Teraz ten najbardziej za-
awansowany i działający w Europie 
system radiokomunikacyjny będzie 
wykorzystany także przez LOTOS 
Petrobaltic. Oferowana przez spółkę 
Enspirion usługa łączności krytycz-
nej zapewni niezawodną komunika-
cję w sytuacjach kryzysowych oraz 
w bieżącej pracy.

21 maja 2019 roku przedstawiciele LOTOS 
Petrobaltic S.A. i spółki Grupy Energa - Enspi-
rion Spółka z o.o. podpisali umowę w sprawie 
świadczenia usługi łączności krytycznej TETRA. 
Składa się na nią komunikacja głosowa w cy-
frowym standardzie radiowym TETRA w trybie 
grupowym i indywidualnym, usługi lokalizacji, 
transmisja krótkich wiadomości tekstowych.

Usługa TETRA, która będzie wykorzystywa-
na przez LOTOS Petrobaltic, jest nietypowa ze 
względu na zastosowanie w akwenie morskim. 
Przeprowadzone testy dowiodły, że TETRA zbu-

dowana przez Energa Operator S.A. jako system 
funkcjonujący na lądzie, świetnie sprawdziła się 
na morzu. Z tego systemu łączności mogą korzy-
stać w akwenie morskim różne podmioty.

Niezawodna łączność krytyczna 
i doskonała jakość

Umowa podpisana z LOTOS Petrobaltic po-
zwoli wyposażyć w usługę łączności krytycznej 
jednostki pływające, platformy oraz siedzibę 
Spółki na lądzie. W przyszłości LOTOS Petrobal-
tic będzie mógł łączyć się bezpośrednio m. in. 
z pozostałymi spółkami Grupy LOTOS i służbami 
portowymi.

– Bardzo cieszy mnie fakt nawiązania 
współpracy w zakresie wykorzystania łączności 
krytycznej TETRA – mówi Grzegorz Strzelczyk, 
prezes Zarządu LOTOS Petrobaltic S.A. – Infra-
struktura TETRA wybudowana przez spółkę 
Grupy Energa pokrywa swoim zasięgiem rów-
nież obszar działalności morskiej naszej firmy 
na Morzu Bałtyckim. Ogromnym atutem tego 
systemu jest doskonała jakość i pewność po-
łączeń, co w służbie morskiej ma ogromne 
znaczenie przede wszystkim ze względów bez-
pieczeństwa. Zapewni to dodatkową łączność 
dyspozytorów na lądzie z załogami platform 
wiertniczych i wydobywczych oraz ze statkami 
obsługującymi logistykę morską w Grupie LO-
TOS Petrobaltic. Obecnie planujemy wykonanie 
instalacji na wszystkich naszych statkach i plat-

formach. Natomiast w przyszłości rozważamy 
też uruchomienie dodatkowej stacji bazowej 
na złożu B8, która zwiększy zasięg systemu 
m.in. dla morskich służb ratownictwa oraz dla 
planowanych projektów energetycznych, czyli 
morskich farm wiatrowych.

– Projekt udostępnienia TETRA, który na 
rzecz Grupy Energa realizuje Enspirion, ma na 
celu wykorzystanie potencjału sieci TETRA dla 
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego 
i publicznego obywateli – mówi Tomasz Lesie-
wicz, prezes Zarządu Enspirion spółka z o.o. - 
W sytuacjach kryzysowych niezawodna łączność 
to rzecz kluczowa nie tylko dla energetyki, jak 
i dla szeroko rozumianego sektora bezpieczeń-
stwa publicznego. W kolejnych etapach rozwoju 
projektu będziemy poszukiwać partnerów i klien-
tów, dla których niezawodna łączność jest kluczo-
wa zarówno w codziennej pracy czy służbie, jak 
też podczas sytuacji kryzysowych. Udostępnienie 
sieci łączności krytycznej TETRA to przykład ra-
cjonalnego gospodarowania zasobami. Jest to 
szczególnie ważne, gdyż rozbudowa sieci tego 
typu pochłania znaczne nakłady środków, a Pol-
ska jest obecnie jedynym w Europie krajem, który 
nie posiada ogólnonarodowej sieci łączności kry-
tycznej. Zamierzamy w krótkim czasie znacznie 
rozszerzyć zasięg naszej usługi bazującej na sieci 
wybudowanej przez Energa Operator.

TETRA sprawdzona na morzu
System TETRA był testowany na morzu 

przez LOTOS Petrobaltic S.A., spółkę Grupy 
LOTOS, prowadzącą prace wydobywcze ropy 
naftowej i gazu ziemnego na Morzu Bałtyckim. 
W ramach testów dwa statki obsługujące plat-
formy wiertnicze i wydobywcze: ATHS Bazalt 
i PSV Sylur zostały wyposażone w radiotelefony 
pozwalające na stałą komunikację z dyspozyto-
rem na lądzie. System zostanie zainstalowany 
na platformach i czterech statkach obsługują-
cych platformy. Tego typu morskie instalacje sie-
ci łączności krytycznej TETRA będą mogły także 
obsługiwać projekty energetyczne, m. in. farmy 
wiatrowe offshore.

Dużym atutem systemu jest możliwość łącz-
ności selektywnej tj. pomiędzy dwoma dowol-
nymi użytkownikami lub też w razie potrzeby 
całej dedykowanej grupy użytkowników.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.Od lewej: Sławomir Sadowski, wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych LOTOS Petrobaltic S.A., Grzegorz Strzelczyk, prezes Za-

rządu LOTOS Petrobaltic S.A. oraz Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enspirion Spółka z o.o. Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Nowoczesne środki smarne dla EFRY
Konsorcjum LOTOS Oil i firmy 

Ecol będzie realizować gospodarkę 
olejowo-smarowniczną w trakcie 
rozruchu i pracy nowych instalacji 
Projektu EFRA. W ramach tego kon-
sorcjum będzie również prowadziło 
dostawy środków smarnych w trakcie 
rozruchu oraz późniejszej eksploatacji 
instalacji. Umowa ze spółką LOTOS 
Asfalt została zawarta na 3 lata.

Oferta kompleksowego serwisu olejowo-
-smarowniczego konsorcjum LOTOS Oil i Ecol 
jest pełnym pakietem rozwiązań techniczno-
-organizacyjnych, zapewniających najbardziej 
optymalne warunki smarowania maszyn i urzą-
dzeń, co przekłada się na efektywność ich pra-
cy, a przede wszystkim niezawodność i dyspo-
zycyjność parku maszynowego.

Z uwagi na kończące się prace przy budo-
wie instalacji EFRA, wybór wyspecjalizowanego 
zespołu w zakresie gospodarki smarowniczej 
i najlepszych jakościowo środków smarowych 
ma gwarantować efektywność pracy nowych 
instalacji.

– EFRA to jedna z najnowocześniejszych 
instalacji w Europie, wymagająca równie no-
woczesnych i wysoce zaawansowanych tech-

nologicznie rozwiązań- podkreśla Cezary Go-
dziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt. Podpisana 
umowa obejmuje zarówno profilaktykę, usługi 
badawczo diagnostyczne, jak i serwis smarow-
niczy maszyn i urządzeń nowych instalacji. To 
także wypełnianie doraźnych i awaryjnych za-
dań oraz czynności smarowniczych.

– To ogromny sukces, że przy tak zaawan-
sowanych technologiach, jakie mają zastoso-
wanie w instalacjach EFRA, będą pracować 
serwisy olejowe LOTOS Oil i Ecol – powiedział 
Krzysztof Nowicki, prezes Zarządu LOTOS Oil. 
Konsorcjum zapewni instalacjom odpowiednią 
gospodarkę smarowniczą, a środki smarne 
i nasz serwis olejowy w połączeniu z doświad-
czeniem obiektowym firmy Ecol to duet, który 
nie zawiedzie nawet przy tak złożonym i wyma-
gającym projekcie. 

– Realizacja złożonych i wymagających 
projektów serwisowych przemysłowej gospo-
darki smarowniczej w trybie outsourcingu jest 
domeną i wizytówką działalności Ecol w Polsce 
i za granicą – dodaje Wojciech Majka, prezes 
Zarządu Ecol. – Współpraca LOTOS Oil i Ecol 
w zakresie dystrybucji środków smarnych LO-
TOS trwa nieprzerwanie od 1994 roku. Dziś 
nasza firma jest największym branżowym do-
stawcą produktów LOTOS dla przemysłu, w tym 

dla energetyki przemysłowej i zawodowej. 
Wiele lat partnerskiej, technologicznej i han-
dlowej współpracy LOTOS Oil i Ecol umożliwiło 
podjęcie kolejnego kroku, jakim jest stworzone 
konsorcjum i praca przy tak zaawansowanym 
i dużym projekcie jak EFRA. Formuła wspólnej 
pracy na projekcie EFRA umacnia tę współpracę 
na kolejne lata. 

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze 
zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, czyli 
tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie po-
wstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe 
instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają 
obecny ciąg technologiczny przerobu ropy 
naftowej działający w rafinerii w Gdańsku i do-
celowo umożliwią zastąpienie produkcji nisko-
marżowych produktów większą ilością paliw 
silnikowych. Po zrealizowaniu Projektu EFRA 
rafineria LOTOSU zwiększy swoją elastyczność 
w zakresie optymalizowania produkcji, co po-
zwoli zachować konkurencyjność, również 
w przypadku zmian cen na rynku surowców 
i produktów naftowych.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch. Grupa LOTOS S.A.
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Jerzy 
Zagórski

GK PGNiG: ponad miliard 
zysku netto w pierwszym kwartale 
2019 roku

W pierwszych trzech miesiącach roku 
Grupa Kapitałowa PGNiG zwiększyła przy-
chody do 14,34 mld zł. Skonsolidowany wy-
nik EBITDA wyniósł 2,16 mld zł, a EBIT 1,38 
mld zł. Grupa wypracowała zysk netto w wy-
sokości 1,06 mld zł.

Przychody grupy w I kwartale wyniosły 
14,34 mld zł wobec 13,25 mld zł rok wcześniej 
(+8 proc. r/r), a wynik EBITDA – 2,16 mld zł 
w porównaniu z 2,67 mld zł przed rokiem (-19 
proc. r/r). EBIT zmniejszył się z 2,01 mld zł do 
1,38 mld zł (-31 proc. r/r). Grupa wypracowała 
1,06 mld zł zysku netto, który rok wcześniej wy-
niósł 1,57 mld zł (-32 proc. r/r).

– W pierwszym kwartale 2019 roku zwięk-
szyliśmy o 8 proc. przychody w stosunku do 
tego samego okresu 2018 roku – powiedział 
Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA. – 
Na wynik grupy istotny wpływ miał wysoki 
koszt zakupu paliwa ze Wschodu. Jednak, 
dzięki importowi paliwa z innych kierunków – 
w szczególności LNG – udało się nam ograni-
czyć niekorzystne skutki kontraktu jamalskiego. 
To są wymierne efekty realizacji naszej strategii 
uwalniania się od jednego, monopolistycznego 
dostawcy i budowania zróżnicowanego portfela 
wiarygodnych partnerów – dodał.

Segment Poszukiwanie i Wydobycie
Podobnie jak w poprzednich kwartałach 

segment Poszukiwanie i Wydobycie miał naj-
wyższy udział w EBITDA Grupy, na poziomie 
60 proc. W ujęciu kwotowym wynik wyniósł 
1,30 mld zł wobec 1,38 mld zł w I kwartale 
2018 roku. Było to konsekwencją spadku cen 
notowań rynkowych ropy i gazu. Kurs ropy 
Brent liczony w dolarach amerykańskich za 
baryłkę był o 6 proc. niższy niż przed rokiem, 
a cena gazu na Rynku Dnia Następnego na 

Towarowej Giełdzie Energii spadła o 12 proc. 
rok do roku.

Segment Obrót i Magazynowanie
EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie 

w I kwartale 2019 roku wyniosła -0,07 mld zł 
wobec 0,18 mld zł przed rokiem. Na obniżenie 
wyniku wpłynął przede wszystkim wzrost kosztu 
pozyskania paliwa gazowego z importu, który 
był o 17 proc. wyższy niż przed rokiem.

Wysokie ceny gazu z importu były szczegól-
nie odczuwalne w przypadku paliwa importo-
wanego z kierunku wschodniego. Dziewięcio-
miesięczna średnia cena ropy naftowej Brent 
w dolarach za baryłkę, wpływająca na cenę 
w kontrakcie jamalskim, była aż o jedną trzecią 
wyższa niż przed rokiem.

Negatywny wpływ tego czynnika na wynik 
segmentu udało się częściowo ograniczyć przez 
zastąpienie surowca ze Wschodu paliwem 
pochodzącym z innych kierunków – przede 
wszystkim dostawami gazu skroplonego (LNG) 
oraz gazu z Zachodu i Południa. Wolumen do-
staw LNG do Terminalu im. Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w Świnoujściu w I kwartale 2019 
roku osiągnął 727 mln m sześc. paliwa (po re-
gazyfikacji) i był wyższy o 44 proc. niż przed 
rokiem. Z kolei import z Zachodu i Południa 
wyniósł 1,15 mld m sześc. – ponad trzykrotnie 
więcej niż w tym samym okresie 2018 roku. 
Wolumen dostaw ze Wschodu w I kwartale 
2019 r. sięgnął 1,79 mld m sześc., a zatem był 
o 40 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Przychody segmentu ze sprzedaży wyniosły 
11,69 mld zł i były o 15 proc. wyższe niż rok 
wcześniej. Wpłynął na to m.in. wynik na trans-
akcjach zabezpieczających zakup i sprzedaż 
gazu oraz wzrost o 2,5 proc. średniej ceny za 
paliwo gazowe w nowej taryfie detalicznej obo-
wiązującej od 15 lutego 2019 roku.

Wolumen sprzedaży gazu w segmencie 
Obrót i Magazynowanie wyniósł 9,9 mld m 
sześc., tyle samo co rok wcześniej. Stabilizacja 
sprzedaży była z jednej strony konsekwencją 
stosunkowo wysokich temperatur (najcieplejszy 
kwartał od 4 lat), co ograniczyło zapotrzebowa-
nie na paliwo do celów grzewczych, z drugiej – 
efektem dynamicznego wzrostu sprzedaży gazu 
przez PST do 1,35 mld m sześc. (+35 proc. r/r).

Segment Dystrybucja
Segment wypracował EBITDA na poziomie 

0,58 mld zł wobec 0,76 mld zł rok wcześniej. 
Udział dystrybucji w skonsolidowanej EBITDA 
Grupy wyniósł 27 procent. Na wynik segmentu 
wpływ miało obniżenie o 5 proc. stawki tary-
fy dystrybucyjnej, która zaczęła obowiązywać 

od 15 lutego tego roku. Dodatkową przyczyną 
były warunki pogodowe – średnia temperatu-
ra kwartalna była o prawie 3 stopnie Celsjusza 
wyższa niż przed rokiem. Był to najcieplejszy 
pierwszy kwartał w ostatnich czterech latach. 
W konsekwencji wolumen dystrybuowanego 
gazu zmalał o 8 proc. – do 3,88 mld m sześc. 
z 4,22 mld przed rokiem.

Segment Wytwarzanie
Wskaźnik EBITDA segmentu Wytwarzanie 

nie zmienił się w porównaniu z sytuacją sprzed 
roku i wyniósł 0,4 mld zł, co przekłada się na 18 
proc. udziału w skonsolidowanej EBITDA Grupy. 
Podobnie jak w przypadku Obrotu i Magazy-
nowania oraz Dystrybucji, na wynik segmen-
tu istotny wpływ miały stosunkowo wysokie 
temperatury I kwartału. Ich efektem był spadek 
wolumenu sprzedaży ciepła o prawie 11 proc. 
r/r – do 16,97 PJ. Na podobnym poziomie jak 
w I kw. 2018 roku pozostał wolumen sprzedaży 
energii elektrycznej, który wyniósł 1,51 TWh. 
Jednak ze względu na wyraźny wzrost notowań 
energii elektrycznej, przychody z jej sprzedaży 
wzrosły rok do roku o 38 procent.

Terminal Port Arthur z zezwoleniem 
na eksport LNG poza strefę FTA

Departament Energii USA udzielił zgody 
na eksport LNG poza strefę FTA dla terminalu 
Port Arthur LNG, którego uruchomienie pla-
nowane jest w 2023 roku. Ładunki skroplo-
nego gazu ziemnego z tego terminalu odbie-
rać będzie m.in. PGNiG.

Dokument podpisany przez sekretarza 
energii USA Ricka Perry’ego podczas forum 
energetycznego USA-UE w Brukseli 2 maja 
2019 roku zezwala na eksport ok. 54 mln m³ 
gazu ziemnego dziennie z planowanego ter-
minalu do państw, które nie posiadają umów 
o wolnym handlu z USA (ang. Free Trade Agre-
ement) – w Europie, Azji i na innych rynkach 
na świecie. 

Kolejne zezwolenie rządu USA dla termina-
lu eksportowego LNG oznacza, że amerykańscy 
eksporterzy, a wśród nich partnerzy handlowi 
PGNiG, będą umacniać swoją pozycję konku-
rencyjną na globalnym rynku LNG. USA są już 
dostawcą skroplonego gazu do Europy z bar-
dzo szybko rosnącym udziałem w rynku wyno-
szącym po I kwartale 2019 roku 13,5 proc. cał-
kowitego importu LNG. Dywersyfikacja źródeł 
i kierunków dostaw gazu sprzyja konkurencji 
i jest potrzebna Europie.
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Budowa Nord Stream 2 postępuje
Mimo wątpliwości dotyczących przebiegu 

gazociągu Nord Stream 2 w duńskiej strefie 
ekonomicznej i zastrzeżeń Komisji Europejskiej 
konsorcjum Nord Stream 2 AG kontynuuje bu-
dowę gazociągu. W komunikacie z 15 kwietnia 
br. informuje o układaniu rurociągu w szwedz-
kiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Roboty były 
też prowadzone na wodach Finlandii i Niemiec. 
Dotychczas ułożono ok. 1000 km z ogólnej dłu-
gości 1224 km. Oprócz statków „Allseas Solita-
ire” i „Pioneering Spirit” układających rury zaan-
gażowanych jest blisko 1300 pracowników i 20 
statków pomocniczych obsługujących budowę.

Trwa seria odkryć w Gujanie
Informacje napływające w niewielkich od-

stępach czasu z Gujany mogą skłaniać do prze-
wrotnego postulatu, aby w periodykach nafto-
wych w dziale „Odkrycia” pojawiła się osobna 
rubryka „Odkrycia w Gujanie”. Jesteśmy świad-
kami niezwykłej sekwencji pozytywnych rezulta-
tów w obrębie bloku Stabroek powiększających 
zasoby tego obszaru. Tym razem sukces nazywa 
się Yellowtail-1 i znajduje się w sąsiedztwie po-
przednich odkryć Turbot, Tilapia, Longtail i Plu-
ma. Wiercenie rozpoczęto 27 marca, osiągnę-
ło głębokość 5677,3 m przy głębokości wody 
1860 m. Interwał roponośny ma miąższość 89,9 
m. Odwiert Yellowtail-1 zwiększa szacowane 
zasoby wydobywalne bloku Stabroek do 748 
mln t równoważnika ropy naftowej. ExxonMobil 
kontynuuje rozwiercanie wcześniejszego odkry-
tego złoża Hammerhead.

Odwiert poziomy 
z odchyleniem 5500 m

Według informacji z bazy danych Drillingin-
fo firma Surge Energy US Holdings Co. prowa-
dząca prace na złożu ropy Moss Creek wykonała 
wiercenie z największym odchyleniem pozio-
mym w basenie permskim (formacja Wolfcamp 
A). Odwiert o głębokości pomiarowej 7569,4 m 
został odchylony w poziomie o 5520 m. Wierce-
nie wykonano urządzeniem Medusa 28-09 3AH 
w ciągu 18 dni. Operator planuje zakończenie 
dowiercania i przekazanie odwiertu do eksplo-
atacji jeszcze w tym roku.

Gazprom przewiduje spadek 
wydobycia gazu

Na spotkaniu roboczym prezesa Gazpromu 
Aleksieja Millera z ambasador Francji Sylvie Ber-
mann 9 kwietnia br. w Petersburgu, na którym 
omawiano zagadnienia współpracy w sektorze 
gazowym, prezentowano też aktualny stan 
wymiany handlowej. Jest to obraz pomyślny, 
bo eksport rosyjskiego gazu do Francji w ciągu 
ostatnich 5 lat zwiększył się o 58% i w 2018 r. 
dostawy osiągnęły poziom 12,9 mld m3 gazu. 
Jednak wypowiedzi Witalija Markiełowa, za-
stępcy dyrektora wykonawczego Gazpromu, 

utrzymane są w innym tonie. Zwraca on uwagę 
na sytuację w Europie, największym rynku zbytu 
dla rosyjskiego gazu. Po pierwsze łagodne zimy 
zmniejszają popyt na gaz. Gazprom ocenia, że 
po sezonie 2018/2019 europejskie magazyny 
gazu są wypełnione w 42%, więc zamówienia 
będą znacznie mniejsze niż w latach poprzed-
nich. Produkcja gazu od kwietnia 2015 r. rosła 
co roku o 5%, natomiast eksport do Europy 
i Turcji spadł o 9%. Drugim ważnym czynnikiem 
jest napływ gazu skroplonego z różnych kierun-
ków. Dotychczas Gazprom bagatelizował zna-
czenie dostaw skroplonego gazu z USA, teraz 
szefowie koncernu określają ten fakt jako „nie-
pokojący”. Ponadto, zupełnie nieoczekiwanie, 
Gazprom stanął wobec silnej konkurencji krajo-
wej. Niezależny producent, jakim jest Novatek 
PJSC, rozpoczął produkcję w swoich zakładach 
skraplania gazu ziemnego w Arktyce i w 2017 r. 
stał się głównym dostawcą skroplonego paliwa 
do północno-zachodniej Europy, gdy spadły 
ceny w Azji. Biorąc pod uwagę wszystkie po-
wyższe okoliczności W. Markiełow zapowiada, 
że w br. produkcja gazu wyniesie 495 mld m3. 
Oznacza to pierwszy spadek od 5 lat. W 2018 r. 
wydobycie gazu wyniosło 497,6 mld m3.

Znacznie lepiej rysują się perspektywy 
eksportu ropy. Według informacji agencji ESAI 
Energy w kwietniu br. eksport osiągnął rekor-
dowy poziom 775,2 tys. t/d tj. o 54,4 tys. t/d 
więcej niż średni eksport w pięciu poprzedza-
jących miesiącach. Okresowe wahania ilości 
eksportowanej ropy wynikały między innymi ze 
zmniejszenia zapotrzebowania wewnętrznego 
i możliwości wysyłania tych nadwyżek w innych 
kierunkach. W poszukiwaniu nowych rynków 
zbytu znaczne ilości skierowano do Azji. Część 
nadwyżek powstała w wyniku przedłużającej się 
przerwy eksploatacyjnej w rafinerii w Tuapse, co 
spowodowało zmniejszenie przerobu o 81,6 
tys. t/d produktów destylacji.

Program poszukiwań w latach 
2019-2024 w W. Brytanii

Brytyjski The Oil and Gas Authority (OGA) 
przedstawił w kwietniu br. priorytety działań na 
szelfie kontynentalnym w okresie 2019-2024. 
Modyfikacja planów wynika ze zmian w otocze-
niu poszukiwań i wydobycia ropy i gazu od roku 
2014. Jak argumentuje OGA, koszty operacyjne 
spadły, produkcja wzrasta i szelf brytyjski stał 
się konkurencyjny. Osiągnięto również znaczne 
postępy w redukcji kosztów likwidacji platform. 
Jest to wynik wykorzystania technologii i lepszej 

PGNiG podpisało w 2018 roku z Port Arthur 
LNG z Grupy Sempra umowę długoterminową 
na zakup 2 mln ton LNG rocznie (ok. 2,7 mld 
m³ po regazyfikacji) w formule FOB (Free-on-Bo-
ard). Planowo odbiór ładunków rozpocznie się 
w 2023 roku, kiedy terminal rozpocznie pracę. 
Terminal Port Arthur składać się będzie z dwóch 
ciągów skraplających, do trzech zbiorników lą-
dowych na LNG i niezbędnej infrastruktury to-
warzyszącej. Operator planowanego terminalu 
chce eksportować z niego amerykańskie LNG 
o rocznym wolumenie 13,5 mln ton.

Terminal Port Arthur LNG budowany jest 
w Teksasie nad Zatoką Meksykańską. W kwiet-
niu br. otrzymał zgodę Federalnej Komisji Regu-
lacji Energetyki (FERC) na budowę i eksploatację 
terminalu oraz towarzyszących mu instalacji.

Poza umową z Port Arthur LNG, PGNiG pod-
pisało także kontrakty długoterminowe na za-
kup skroplonego gazu z USA z firmami Cheniere 
oraz Venture Global Calcasieu Pass LNG i Ven-
ture Global Plaquemines LNG. Terminal Calca-
sieu Pass uzyskał już odpowiednią zgodę FERC, 
a terminal Plaquemines – ostateczną ocenę od-
działywania na środowisko (Final Environmental 
Impact Statement). Terminale mają rozpocząć 
działalność – odpowiednio – w 2022 i 2023 
roku. Firma Cheniere dysponuje już dwoma 
działającymi terminalami w Zatoce Meksykań-
skiej. Dostawy LNG do Polski w ramach umowy 
z tą firmą rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Departament Public Relations
PGNiG SA
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współpracy w całym procesie upstream. 
Główne punkty nowego programu obej-

mują rewitalizację poszukiwań, poprawę zrzą-
dzania zasobami, pobudzanie regionalnego roz-
woju, ulepszenie przebiegu likwidacji platform, 
wspomaganie wykorzystujące technologię i in-
formacje i rozwój kadr, procesów i systemów. 
OGA będzie kładło większy nacisk na stosowa-
nie cyfryzacji i big data w praktyce przemysło-
wej. Urząd spodziewa się, że powyższe dzia-
łania przyniosą do roku 2050 wzrost produkcji 
o 550 mln t równoważnika ropy naftowej, co 
oznacza dodatkowe wpływy w wysokości 88 
mld funtów (113,6 mld dolarów). Dodatkowe 
baryłki będą pochodzić z wydłużenia okresu 
eksploatacji złóż, efektów wierceń wypełniają-
cych, eksploatacji ze wspomaganiem, nowych 
projektów i nowych odkryć.

Batalia o nowe koncesje 
w Arktyce i na Atlantyku w USA

W 2017 r. prezydent D. Trump polecił De-
partamentowi Zasobów Wewnętrznych (Spraw 
Wewnętrznych) przygotowanie nowych kon-
cesji na wiercenia wzdłuż wybrzeży USA, 
w tym w zachodniej i środkowej części Zatoki 
Meksykańskiej, na Morzu Czukockim i Morzu 
Beauforta oraz na środkowym i południowym 
Atlantyku. Rozszerzenie rejonów poszukiwań na 
wodach federalnych było jednym z haseł kam-
panii wyborczej prezydenta. W styczniu 2018 r. 
Departament przedstawił wstępny plan obejmu-
jący ponad 90% wód przybrzeżnych. Jednak 29 
marca br. sąd na Alasce stwierdził, że prezydent 
przekroczył swoje uprawnienia wydając kon-
cesje na obszar ponad 506 tys. km2 w Arktyce 
i na Atlantyku, który prezydent B. Obama chciał 
ochronić. Odwołania od decyzji mogą się prze-
ciągnąć co najmniej do 2020 r. uniemożliwiając 
w tym roku sprzedaż koncesji na Morzu Beau-
forta. Teraz administracja zapowiedziała przesu-
nięcie rozpoczęcia programu wierceń na okres 
po wyborach prezydenckich 2020 r. Sekretarz 
Departamentu Zasobów Wewnętrznych David 
Bernhardt powiedział, że prezydent i senato-
rowie republikańscy z południowozachodnich 
stanów mogliby utracić głosy wyborców, gdyby 
plany sprzedaży koncesji weszły w życie – takie 
opinie usłyszał w poufnych rozmowach.

Poprzedni sekretarz Departamentu Zaso-
bów Ryan Zinke publicznie zapewnił republi-
kańskiego gubernatora Florydy Ricka Scotta, że 
Floryda nie będzie brana pod uwagę jako teren 
dla nowych platform wiertniczych. Z kolei repu-

blikanie z Georgii podjęli w kwietniu br. rezolu-
cję blokującą poszukiwania na morzu.

Konsekwencje sankcji USA 
na rynku ropy

Sankcje nałożone przez USA na Iran były 
początkowo selektywne i nie obowiązywały 
wielu krajów (Chiny, Grecja, Indie, Japonia, Ko-
rea Południowa, Tajwan, Turcja i Włochy), ale 
22 kwietnia br. sekretarz stanu Mike Pompeo 
ogłosił, że zwolnienie od ich przestrzegania nie 
zostanie odnowione. Oznacza to zmniejszenie 
dostaw na rynek o 150 tys. t/d. Agencja Ry-
stad Energy szacuje produkcję ropy w Iranie na 
308,7 tys. t/d, czyli 58,4 tys. t/d mniej w sto-
sunku do poziomu zarejestrowanego w marcu 
br. Natychmiast rozpoczęły się rozważania, jak 
zastąpić ten ubytek na rynku. Pierwsza wypo-
wiedź saudyjskiego ministra energii Khalida Al-
-Faliha była uspokajająca i zapewniająca, że nie 
ma konieczności niezwłocznego podejmowania 
interwencji na rynku.

Poza ilością ropy dostarczanej na rynek jest 
jeszcze problem ciężaru właściwego i zawarto-
ści siarki. Ropa irańska to przeważnie ropa śred-
nia i ciężka (Iranian Heavy i Iranian Light). Ropa 
produkowana przez czterech najważniejszych 
producentów tj. Arabię Saudyjską, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Rosję i Irak ma bardzo zbliżo-
ne parametry do ropy irańskiej i może ją zastą-
pić. Dotyczy to przede wszystkim saudyjskiego 
gatunku Arab Light oraz Basra Light z Iraku i ro-
syjskiej Urals. Po zniesieniu ograniczeń produkcji 
ustalonych przez OPEC mogą one wypełnić lukę 
na rynku.

Amerykański sekretarz stanu zadeklarował 
również, że USA mogą pomóc w uzupełnieniu 
luki wynikającej z wstrzymania sprzedaży ropy 
irańskiej. Z wypowiedzi specjalistów wynika, 
że jednak nie będzie to łatwe. Przykładowo, 
kondensat eksploatowany z łupków Eagle Ford 
w Teksasie ma podobne własności jak kon-
densat ze złoża South Pars, chociaż ma nieco 
większy ciężar właściwy. Jednak produkcja z tej 
formacji wynosi tylko ok. 20 tys. t/d, co stanowi 
tylko część dziennej produkcji Iranu. Ponadto 
przed rafineriami amerykańskimi rysuje się per-
spektywa zmniejszenia dostaw z Wenezueli, 
Meksyku i Kanady i najkorzystniejszą opcją jest 
krajowa ropa, nieco cięższa i o wyższej zawar-
tości siarki.

Decyzja o rozbudowie 
rurociągu Trans Mountain 
ponownie odroczona

Ropociąg Trans Mountain Pipeline System 
o długości 1150 km przebiegający z Edmon-
ton w prowincji Alberta przez Góry Skaliste do 
Vancouver na wybrzeżu Pacyfiku w Kolumbii 
Brytyjskiej funkcjonuje od października 1953 r. 
W 2004 r. pojawiła się pierwsza inicjatywa roz-
budowy tego połączenia i zwiększenia zdolności 
transportowej, a w 2013 r. operator infrastruk-
tury energetycznej Kinder Morgan Inc. przedsta-
wił pierwszy projekt budowy drugiej nitki ruro-
ciągu zwiększającej przepustowość magistrali 
z 40 tys. t/d do 121 tys. t/d. Przybliżony koszt 
określa się na 7,4 mld dolarów. Obecny rurociąg 
będzie służył do przesyłu produktów naftowych, 
paliw uzyskiwanych z piasków bitumicznych, 
zaś nowy głównie do transportu ropy. Część 
istniejących tłoczni będzie zmodernizowana, ale 
wybudowane zostaną również nowe stacje.

Kanada należy do czołówki producentów 
ropy naftowej, ale niedostatek rurociągów ogra-
nicza eksport surowca. Co więcej, kluczowe 
inwestycje przesyłowe, takie jak TransCanada 
Keystone XL opóźniają się. Podobna sytuacja 
występuje w przypadku rurociągu Trans Moun-
tain. W 2016 r. National Energy Board orzekło, 
że jest to inwestycja pożytku publicznego i za-
aprobowało projekt, a 29 listopada rząd Kanady 
wydał zezwolenie na realizację projektu. Jednak 
do tej pory budowa nie ruszyła. Trwa spór mię-
dzy rządami prowincji Alberta i Kolumbia Bry-
tyjska dotyczący m. in. szczegółów lokalizacji 
terminalu w Burnaby w pobliżu Vancouver. Pre-
mier prowincji Alberta Jason Kenney zwrócił się 
do rządu Kolumbii Brytyjskiej o odblokowanie 
procedur umożliwiających rozpoczęcie budowy. 
Liczne są też protesty społeczności lokalnych 
i rdzennych mieszkańców Kanady. Niedawno 
rząd w Ottawie wstrzymał wydanie decyzji po-
zwalającej na inwestycję zlecając jednocześnie, 
aby National Energy Board ponownie zwery-
fikowało pozwolenie. Teraz nastąpiło kolejne 
opóźnienie, bo w komunikacie z 18 kwietnia br.  
zapowiedziano przesunięcie terminu z 23 maja 
na 18 czerwca.

Nowe badania gazohydratów 
na Alasce

W 2008 r. Służba Geologiczna USA (USGS) 
oszacowała wielkość technicznie wydobywal-
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nych zasobów gazohydratów na Alasce w re-
jonie North Slope na 2,4 bln m3 gazu. USGS 
prowadzi długofalowy pogram badawczy ga-
zohydratów zakrojony na 35 lat i realizowany 
z wieloma instytucjami i firmami. W kwietniu 
br. podano wyniki testu stratygraficznego w 3 
wierceniach wykonywanych przez BP Explo-
ration (Alaska) Inc. w pobliżu Prudhoe Bay we 
współpracy z Dep. Energii i Japan Oil, Gas and 
Metals National Corp. Stwierdzono obecność 
dwóch interwałów gazohydratowych o wyso-
kim nasyceniu oznaczonych jako B i D. Poziom 
B nawiercono na głębokości 844 m. Gazohy-
draty wypełniają od 65% do 85% porowatości 
skały w górnej, 12-metrowej części poziomu 
zawierającego dobrze wysortowane, bardzo 
drobnoziarniste piaskowce i gruboziarniste 
mułowce. Poziom D nawiercony na głębokości 
701 m ma bardzo podobne wartości nasyce-
nia, w spągu występuje horyzont zawodniony. 
Rdzenie pobrane z zachowaniem ciśnienia 
złożowego i temperatury zostaną poddane dal-
szym analizom w USA i Japonii.

USGS uczestniczy również w programach 
rozpoznania gazohydratów w Zatoce Meksy-
kańskiej i w Indiach.

Jerzy Zagórski
Źródła: Blomberg, BP, DrillingInfo, ExxonMobil, 

Gazprom, Hart Energy, Nord Stream 2 AG, 
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 

Journal, OPEC, Reuters, Rystad Energy, Shell, 
World Oil.

Powołano nowego Członka 
Zarządu LOTOS Asfalt

26 kwietnia br. Rada Nadzorcza spółki 
LOTOS Asfalt powołała Olgierda Buchockiego 
na stanowisko Członka Zarządu (z dniem 6 
maja 2019 r.). 

Olgierd Buchocki jest absolwentem Wydzia-
łu Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Zarządza-
nia w Gdańsku (2009). W latach 1998 – 2002 
pełnił funkcję prezesa Zarządu w Gdańskim 
Wydawnictwie Oświatowym Sp. z o.o. Od 2005 
do 2010 roku był dyrektorem Działu R&D w wy-
dawnictwie Nowa Era Sp. z o.o. oraz przewod-
niczącym Rady Nadzorczej VULCAN Sp. z o.o. 
(branża IT). W latach 2010 –2012 członek Za-
rządu w WSiP Marketing Sp. z o.o. a następnie, 
w latach 2013 – 2017, doradca Zarządu w za-
kresie marketingu i kluczowych klientów w Dru-

karnia Interak Sp. z o.o. Od 2016 roku obejmo-
wał stanowisko prezesa Zarządu Momentic Sp. 
z o.o. Sp. k. (obszar nowych technologii).

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.

PKN ORLEN stawia na biorafinerię 
nowej generacji

Należąca do Grupy ORLEN spółka ORLEN 
Południe podpisała 29 maja umowę na budo-
wę w Trzebini pierwszej w Polsce instalacji do 
produkcji ekologicznego glikolu propyleno-
wego. Nowa instalacja będzie produkować 
30 tys. ton glikolu propylenowego rocznie, co 
pokryje aż w 75% zapotrzebowanie na ten 
produkt w Polsce.

Glikol propylenowy to produkt ekologiczny, 
bezpieczny dla środowiska. Wykorzystywany 
jest m.in. w medycynie, kosmetyce, przemyśle 
spożywczym. Inwestycję zrealizuje konsorcjum 
składające się z dwóch polskich firm, jej koszt 
szacowany jest na ok. 400 mln złotych.

– Zgodnie z zapowiedziami rozwijamy i po-
przez inwestycje wzmacniamy spółki działające 
w Grupie ORLEN. Budowa pierwszej w Polsce 
instalacji do produkcji ekologicznego glikolu to 
ważny krok w procesie przekształcania zakładu 
w Trzebini w nowoczesną biorafinerię. Stawia-
my na ekologiczne, wysokomarżowe produkty 
– mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu PKN 
ORLEN.

Inwestycja w Trzebini zostanie zakończona 
w 2021 roku. Jej wykonawcą będzie konsor-
cjum, które tworzą dwie polskie firmy: Technik 
Polska Sp. z o.o. i Biproraf Sp. z o.o. Podpisana 
umowa obejmuje: zaprojektowanie, dostawy 
oraz budowę w systemie „pod klucz” instala-
cji do produkcji glikolu propylenowego (1,2 – 
MPG) wraz z instalacjami pomocniczymi i infra-
strukturą dodatkową.

Budowa pierwszej w Polsce instalacji do 
produkcji ekologicznego glikolu propylenowego 
wzmocni pozycję ORLEN Południe na krajowym 
rynku biokomponentów, ale również pracodaw-
cy w regionie. Już dziś spółka zatrudnia ponad 
650 osób, z czego przeszło połowę w trzebiń-
skiej rafinerii. Po oddaniu do użytku instalacji, 
czyli w 2021 r., powstanie kilkadziesiąt nowych 
miejsc pracy.

Produkcja ekologicznego glikolu propyle-
nowego umożliwi wykorzystanie wytwarzanej 
w Trzebini gliceryny, którą otrzymuje się w pro-
dukcji biodiesla z surowca jakim jest przede 
wszystkim olej rzepakowy. Na inwestycji skorzy-
stają również inni polscy producenci biodiesla, 
z którymi po zakończeniu inwestycji ORLEN 
Południe rozpocznie współpracę w zakresie do-
staw gliceryny.

Inwestycja jest konsekwencją stabilnej sy-
tuacji finansowej spółki. W 2018 r. ORLEN Połu-
dnie osiągnął wynik netto na poziomie 89 mln 
złotych. Budowa instalacji do produkcji glikolu 
propylenowego, jako pierwsza inwestycja w hi-
storii ORLEN Południe, została zakwalifikowana 
przez Krakowski Park Technologiczny do progra-
mu Polska Strefa Inwestycji.

Odbiorcami glikolu propylenowego będą 
oprócz polskich firm, będą również zagraniczne 
przedsiębiorstwa.

Kolejne etap prac poszukiwawczych
Grupy ORLEN na Podkarpaciu

Pod koniec 2020 r. Grupa ORLEN planu-
je uruchomienie produkcji gazu ze złoża na 
Podkarpaciu. Właśnie rozpoczęło się wierce-
nie drugiego otworu - odwiertu Bystrowice 
OU-2. Jego cel to przetestowanie nowych ho-
ryzontów z gazem,  jak i dalsze rozpoznanie 
odwiertu Bystrowice OU-1.

Prace wiertnicze prowadzone są na no-
woodkrytym złożu gazu ziemnego w gminie 
Roźwienica, województwo podkarpackie. Re-
alizowany otwór będzie miał głębokość 2050 
m, a wiercenie wraz z pracami pomocniczymi 
potrwa około 90 dni. Złoże gazu ziemnego By-
strowice jest wielohoryzontowe, a nagromadze-
nia gazu występują w utworach miocenu oraz 
w jego podłożu. Uruchomienie produkcji gazu 
planowane jest na koniec 2020 roku.

– Eksploatując obiecujące złoża na Pod-
karpaciu myślimy nie tylko o zyskach, lecz 
także o bezpieczeństwie energetycznym kraju. 
Dlatego właśnie prowadzimy dalsze prace po-
szukiwawczo-badawcze w tym rejonie. Już wi-
dzimy, że nasza strategia wydobywcza przynosi 
wymierne efekty – mówi Daniel Obajtek, prezes 
Zarządu PKN ORLEN.

Zasoby wydobywalne złoża Bystrowice 
zostały oszacowane na poziomie 2 mld m3 wy-
sokometanowego gazu ziemnego o ponad 98 
procentowej zawartości metanu. Wydobycie ze 
złoża może trwać minimum 10 lat. Dokładne 
dane będzie można podać po przeprowadzeniu 
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m.in. testów produkcyjnych wszystkich horyzon-
tów gazonośnych. W 2019 r. planowane jest 
wiercenie jeszcze jednego otworu, Bystrowice 
OU-3 w obrębie odkrytego złoża. Niezależnie 
od rozpoznania złoża Bystrowice, spółka kon-
tynuuje  prace poszukiwawcze na tej koncesji, 
właśnie zakończyła akwizycję nowych danych 
sejsmicznych 3D.

Obecnie grupa ORLEN Upstream prowadzi 
działalność w Polsce (ORLEN Upstream, FX Ener-
gy Poland) oraz Kanadzie (ORLEN Upstream Ca-
nada). W I kwartale 2019 roku średnio wydoby-
wała 18,8 tys. boe/d, a zasoby na koniec 2018 
roku oszacowano na poziomie 211 mln boe.

W  sektorze upstream  Grupa ORLEN planu-
je zwiększenie poziomu produkcji oraz koncen-
trację na dobrej jakości aktywach i najbardziej 
rentownych projektach. Podejmowane działania 
umożliwiają elastyczne reagowanie na zmiany 
zachodzące na rynku ropy i gazu, poprzez do-
stosowywanie działalności do sytuacji makro-
ekonomicznej.

Budowa instalacji nawozowych 
w ANWILU rozpoczęta

ANWIL z Grupy ORLEN rozpoczął budo-
wę dwóch z trzech instalacji do produkcji 
nawozów azotowych. Inwestycja, której 
całkowita wartość wyniesie około 1,3 mld 
zł umożliwi w połowie 2022 roku wzrost 
mocy wytwórczych ANWILU o około 50 
procent.  Realizacja projektu to odpowiedź 
na zapotrzebowanie na wysokojakościowe 
produkty ze strony polskich rolników. To 
także istotny krok w kierunku zmniejszenia 
importu nawozów.  

Na terenie chemicznej firmy powstaną trzy 
nowe instalacje produkcyjne ciągu nawozowe-
go: instalacja do produkcji kwasu azotowego, 
instalacja do produkcji roztworu azotanu amo-
nu (tzw. neutralizacja) i instalacja do produkcji 
nawozów metodą granulacji bębnowej.

W środę, 22 maja 2019 r. został wmuro-
wany kamień węgielny pod budowę instalacji 
kwasu azotowego i neutralizacji, będących 
kluczowym etapem realizacji inwestycji. 

Wzmacnianie pozycji ANWILU w stosun-
ku do konkurentów to jeden z naszych prio-
rytetów. Rozbudowa kompetencji w obszarze 
nawozów azotowych przez włocławską spółkę 
to wymierne korzyści dla całej Grupy ORLEN, 
ale też regionu i polskich rolników. Poprzez 
zwiększenie oferty wysokojakościowych pro-
duktów przyczynimy się bowiem do zapew-

nienia Polsce bezpieczeństwa żywnościowego 
– powiedział Daniel Obajtek, prezes Zarządu 
PKN ORLEN.

ANWIL jest jedynym polskim wytwórcą 
nawozów dysponującym rzeczywistym po-
tencjałem do zwiększenia ich produkcji. Ak-
tualne moce produkcyjne spółki w obszarze 
nawozów powodują bowiem, że dysponuje 
ona do 35 proc. nadwyżki amoniaku, której 
naturalnym odbiorcą są producenci nawozów. 
Dzięki realizowanej inwestycji ANWIL będzie 
mógł zagospodarować te wolumeny i upla-
sować na rynku gotowy, wysokojakościowy 
produkt w postaci nawozów azotowych, bez 
utraty marży.  

Umowa na projektowanie, dostawy oraz 
budowę w systemie „pod klucz” instalacji 
kwasu azotowego o wydajności niemal 1 300 
ton dziennie oraz neutralizacji o wydajności 1 
200 ton dziennie została zawarta pod koniec 
kwietnia 2019 r. z firmą thyssenkrupp Indu-
strial Solutions AG. 

To pierwszy z trzech najważniejszych kon-
traktów, jakie zostaną podpisane w ramach 
strategicznego dla rozwoju włocławskiej 
spółki projektu. Dwa pozostałe będą dotyczyć 
budowy instalacji granulacji oraz instalacji po-
mocniczych.

Uruchomienie w połowie 2022 roku trze-
ciego ciągu nawozowego zwiększy zdolności 
produkcyjne ANWILU o około 50 procent – 
z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Jego 
uruchomienie wzbogaci portfolio produktowe 
chemicznej firmy o saletrę grubą, saletrosiar-
czan amonu, saletrzak z siarką i saletrzak z ma-
gnezem o ulepszonych własnościach granuli.

– ANWIL stanowi integralny element 
Grupy ORLEN, która dba o rozwój regionu 
w każdym miejscu, w którym funkcjonuje. 
Ma to pozytywny wpływ na sytuację lokalnej 
społeczności. Już teraz –zatrudniając ponad 
1300 osób – jesteśmy jednym z największych 
pracodawców na Kujawach i Pomorzu, a licz-
ba ta po zrealizowaniu inwestycji nawozowej 
zwiększy się  o kolejnych 100 miejsc pracy. 
– podkreśla Agnieszka Żyro, prezes Zarządu 
ANWIL S.A.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN jest 
też jednym z największych płatników podat-
ków przekazywanych do budżetu miasta. 
Za 2018 rok spółka odprowadziła 70 mln zł 
podatku, z czego prawie 50 procent lokalnie, 
bo aż 35 mln zł. W związku z rozwojem ak-
tywów produkcyjnych we Włocławku wpływy 
z podatku, które pozostaną w regionie, mogą 
wzrosnąć aż o ok. 50 mln zł rocznie.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

GAZ-SYSTEM: Jest kolejna decyzja 
środowiskowa dla projektu 
w ramach programu Baltic Pipe

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowi-
ska w Szczecinie 17 maja 2019 r. wydał de-
cyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla realizowanego przez GAZ-SYSTEM przed-
sięwzięcia pn. „Inwestycja stanowiąca infra-
strukturę niezbędną do obsługi międzynaro-
dowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe) 
stanowiącego połączenie systemów przesy-
łowych Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa 
Danii – część lądowa”. To jeden z pięciu pro-
jektów realizowanych w ramach inwestycji 
Baltic Pipe na terenie Polski.

Gazociąg łączący gazociąg podmorski 
z Krajowym Systemem Przesyłowym będzie 
liczył ok. 85-90 km, jego nominalna średnica 
wyniesie 900 mm (gazociąg lądowy od Zespołu 
Zaporowego w Niechorzu do Terminalu Odbior-
czego) i 1000 mm (gazociąg lądowy od Termi-
nalu Odbiorczego do Tłoczni Gazu Goleniów), 
a ciśnienie robocze 12 MPa i 8,4 MPa.

Gazociąg zostanie wybudowany na terenie 
województwa zachodniopomorskiego. Trasa 
projektowanego gazociągu łączącego gazociąg 
podmorski z Krajowym Systemem Przesyłowym 
będzie przebiegać następująco:

• odcinek gazociągu DN 900 od Zespo-
łu Zaporowego zlokalizowanego w m. 
Niechorze do Terminalu Odbiorczego 
zlokalizowanego w m. Konarzewo – gm. 
Rewal, Karnice (długość ok. 4,5 km),

• odcinek gazociągu DN 1000 od Termina-
lu Odbiorczego do Węzła Przesyłu Gazu 
Płoty – gm. Karnice, Trzebiatów, Gryfice, 
Płoty (długość ok. 36,5 km),

• odcinek gazociągu DN 1000 relacji Płoty-
-Goleniów – gm. Płoty, Nowogard, Osina, 
Goleniów, Maszewo (długość ok. 42 km).

Budowa gazociągu łączącego gazociąg 
podmorski poprzez Terminal Odbiorczy z Krajo-
wym Systemem Przesyłowym pozwoli odbierać  
gaz z Norwegii oraz zapewni uzyskanie tech-
nicznej możliwości dwukierunkowego przesyłu 
gazu: z Norwegii do Polski w ilości 10 mld m3/
rok i z Polski do Danii w ilości 3 mld m3/rok. 
Realizacja tego projektu przyczyni się do opty-
malizacji przepustowości polskiego systemu 
przesyłowego i będzie stanowić istotny element 
Korytarza gazowego Północ-Południe.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik Prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.
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W maju 2019 roku pożegnaliśmy 
Kazimierza Nycza – wybitnego inży-
niera gazownika, zasłużonego wielo-
letniego dyrektora Zakładu Gazow-
niczego w Jaśle, świetnego znawcę 
historii przemysłu gazu ziemnego, 
pasjonata historii II wojny świato-
wej, autora książek historycznych 
i publikacji branżowych, zaangażo-
wanego społecznika, budowniczego 
przemysłu gazowniczego na Podkar-
paciu i w Małopolsce.

Kazimierz Nycz przez blisko pół wieku bu-
dował i rozwijał Zakład Gazowniczy w Jaśle 
erygowany w roku 1920, zasłynął jako wy-
bitny znawca historii gazownictwa ziemnego 
w Polsce.

Data jego śmierci jest symboliczna, zmarł 
6 maja 2019 roku, a 2 maja minęło sto lat od 
podpisania Ustawy o wyłącznym upoważnie-
niu Państwa do zakładania rurociągów służą-
cych do prowadzenia gazów ziemnych, regu-
lowania produkcji i zużytkowania ich.

Ustawa ta dała postawę do rozwoju prze-
mysłu gazu ziemnego po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w roku 1918. Na pod-
stawie tego dokumentu w latach 1919 - 20 
wybudowano wysokoprężny gazociąg o dłu-
gości 27 km: z Jasła do Rafinerii Nafty w Gorli-
cach. Był to pierwszy finansowany przez Skarb 
Państwa wysokoprężny gazociąg magistralny 

w Polsce. Na mocy ustawy sejmowej z dnia 2 
maja 1919 r. utworzono w roku 1920 przed-
siębiorstwo o nazwie Gazociągi Państwowe 
w Jaśle, czyli pierwszy w Polsce państwowy 
zakład gazu ziemnego. 

Z kolejnymi etapami rozwoju przedsię-
biorstwa związana jest historia życia Ka-
zimierza Nycza, który urodził się 18 marca 
1933 roku w Iwoniczu. Po ukończeniu Szkoły 
Podstawowej kontynuował naukę w Państwo-
wym Sanatoryjnym Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącym w Iwoniczu Zdroju, w którym 
złożył egzamin dojrzałości w roku 1951. Do 
1952 roku, to jest do czasu podjęcia studiów 
wyższych, pracował w kopalni ropy naftowej 
„Lubatówka”.

W roku 1957 Kazimierz Nycz ukończył 
studia na Sekcji Naftowej Wydziału Górnicze-
go Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
uzyskując tytuł magistra inżyniera i w tym 
też roku zamieszkał w Jaśle i rozpoczął pra-
cę w Wydziale Jasło Zakładów Gazownictwa 
Okręgu Tarnowskiego. Niespełna po roku pra-
cy awansował na kluczowe dla zakładu sta-
nowisko: kierownika Działu Sieci i Instalacji. 
W latach 1966 – 67 pełnił funkcję kierownika 
nowo powstałego Wydziału w Jarosławiu. 

Od roku 1967 sprawował funkcje za-
rządcze jasielskiego zakładu gazowniczego, 
najpierw jako zastępca kierownika ds. Tech-
nicznych, a następnie – od roku 1980 – jako 
zastępca dyrektora ds. technicznych oraz – od 
roku 1989 – jako dyrektor Zakładu Gazowni-
czego w Jaśle. W latach 1992 – 94 pracował 
w Drozdowicach na Ukrainie, nadzorując roz-
liczenia importowanego do Polski gazu ziem-
nego. Po powrocie do Jasła, w latach 1995 – 
2000 pełnił funkcję głównego specjalisty ds. 
Rozwoju w Oddziale Zakładzie Gazowniczym. 
Po 43 letniej pracy zawodowej dla przemysłu 
gazowniczego w Jaśle i w Polsce przeszedł 
1 stycznia 2000 roku na emeryturę, na której 
współpracował jeszcze przez dwa lata z wy-
dzielonym od 2000 roku  operatorem sieci 
przesyłowej.

Zmarły inżynier położył duże zasługi dla 
gazyfikacji Podkarpacia, w trakcie kierowa-
nia przez niego zakładem zbudowano sieci 
gazowe i dostarczono gaz do  kilkuset miej-
scowości Podkarpacia. Dyrektor przyczynił się 
do budowy i rozbudowy terenowych jedno-
stek techniczno – biurowych na Podkarpaciu 
i w Małopolsce, od Leska – na wschodzie do 
Limanowej – na zachodzie, a także do rozbu-
dowy budynków administracyjnych, warsz-

Kazimierz Nycz 
Pro memoria

Dyrektor Kazimierz Nycz

Barbórka rok 1978. W środku dyrektor Kazimierz NyczDyrektor Nycz nadzoruje prace na gazociągu Roztoki – Gliniczek
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tatowych i magazynowych zakładu przy ul. 
Floriańskiej 112 w Jaśle.

Kazimierz Nycz był wybitnym inżynierem, 
wychowankiem profesora Zdzisława Wilka 
(AGH). Skonstruował i wdrożył w roku 1957 
pierwsze w Polsce centralne nawanianie gazu 
w Gliniczku koło Jasła, był współkonstrukto-
rem, pierwszej w Polsce instalacji do podgrze-
wania gazu na wysokim ciśnieniu zbudowanej 
na stacji gazowej w Jaszczwi w roku 1960. 
Zaprojektował i wdrożył instalację osuszania 
gazu w miejscowości Roztoki oraz wiele innych, 
unikatowych w skali kraju rozwiązań inżynieryj-
nych. Zakład w Jaśle kierowany przez dyrektora 
Nycza był pionierem nowych rozwiązań techno-
logicznych i kuźnią kard w skali kraju, a inży-
nier stał się autorytetem i cenionym specjalistą 
w Polsce.

Kazimierz Nycz był człowiekiem szcze-
gólnych pasji: zbierał materiały i zdjęcia do-
kumentujące historię gazownictwa. Był kolek-
cjonerem pamiątek z wielu specjalistycznych 
dziedzin (m. in. filatelistyka, zabytkowe radia 
i zegary). Inżynier Nycz pasjonował się histo-
rią, przede wszystkim dziejami gazownictwa 
oraz II wojny światowej. 

W wydanej w roku 1995 „Historii polskiego 
przemysłu naftowego” część pierwszą II tomu dy-
rektor poświęcił „Przemysłowi gazu ziemnego”.

Efektami jego żmudnej histograficznej pracy 
są następujące pozycje książkowe:

„80 lat zakładu Gazowniczego w Jaśle”,
„Szlakiem iwonickich partyzantów: 1939 - 
1945 r,
„Rzeczpospolita Iwonicka: wspomnienia 
z tamtych dni”
Dzięki zaangażowaniu zmarłego inżyniera 

we współpracy z pracownikami jasielskiego za-
kładu gazowniczego wiele eksponatów z zakresu 
gazownictwa wzbogaciło ekspozycje Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.

Kazimierz Nycz był dłu-
goletnim, aktywnym człon-
kiem Krośnieńskiego Oddzia-
łu Stowarzyszenia Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego 
i szczególnie zaangażował się 
w rozwijanie działalności publi-
cystycznej i rozpowszechnianie 
postępu technicznego wśród 
członków stowarzyszeń skupio-
nych w Naczelnej Organizacji 
Technicznej. W ramach tej dzia-
łalności pełnił funkcję redaktora 
działowego czasopisma Wiado-
mości Naftowe i Gazownicze, 
powołanego do życia w marcu 
1998 roku decyzją Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Inży-
nierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego.

Za wybitne osiągnięcia za-
wodowe dyrektor Nycz otrzymał 
wiele odznaczeń i wyróżnień 
państwowych, regionalnych, re-
sortowych i stowarzyszeniowych, a w tym m.in. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi. Został uhonorowa-
ny tytułem Dyrektora Górniczego I stopnia.

Pracownicy Zakładu Gazowniczego w Jaśle, 
którymi kierował Kazimierz Nycz wspominają, 
że był on człowiekiem niezwykle przyjaznym dla 
współpracowników i podwładnych, zawsze słu-
żył im pomocą, wiedzą i doradą – szczególnie 
oddany był osobom młodym, które chciały się 
kształcić i rozwijać. 

Zawsze interesował się życiem zakładu, roz-
wojem gazownictwa i nawet na kilka dni przed 
śmiercią – mimo słabnących sił – pytał o Zakład 
Gazowniczy w Jaśle, o sąsiednie zakłady, pytał 
o nowe inwestycje i nowobudowane gazociągi 
przesyłowe.

Kazimierz Nycz zmarł w przededniu jubile-
uszu 100 - lecia Zakładu Gazowniczego w Jaśle 
i można z całą odpowiedzialności stwierdzić, 
że to między innymi dzięki niemu, dzięki jego 
ofiarnej pracy, funkcjonuje nieprzerwanie od 
blisko 100 lat najstarszy w Polsce zakład gazu 
ziemnego. To dzięki wieloletniemu gromadzeniu 
przez dyrektora materiałów historycznych oraz 
jego książkom znana jest historia gazownictwa 
ziemnego w Polsce.

Kazimierza Nycza zaliczyć należy do gro-
na osób, które położyły podwaliny do rozwoju 
gazownictwa ziemnego w Polsce. W tym pan-
teonie zasłużonych dla jasielskiego zakładu ga-
zowniczego i polskiego gazownictwa ma swoje 
godne miejsce obok: Joachima Traczyka, Jerze-
go Gigiela, Władysława Kołodzieja, Juliusza Ka-
czorowskiego i Władysława Kaszy.

Słowami Horacego sprzed 2 tysięcy „Non 
omnis moriar” żegnał zmarłego dyrektora na 
pogrzebie w dniu 9 maja 2019 w Jasielskim 
Kościele Farnym Bogusław Baniak - zastępca 
dyrektora Oddziału Zakładu Gazowniczego 
w Jaśle. Mówił: „Bo nie cały umarł dyrektor Ka-
zimierz Nycz. Pozostaje nie tylko pamięć, którą 
mamy w naszych sercach. Pozostają wielkie 
dzieła, które stworzył”.

Kazimierz Nycz został pochowany w dniu 
9 maja 2019 roku na zabytkowym Cmentarzu 
Komunalnym w Jaśle przy ul. Zielonej.

Andrzej Data
Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle

Barbórka rok 2011. W środku dyrektor Kazimierz Nycz, po lewej inżynier Je-
rzy Piwowar (zmarł w marcu 2019 r.) po prawej dyrektor Adam Nowak (zmarł 
w sierpniu 2017 r.)



23
5(247)/2019

maj

NR 5       MAJ 2019 R.        ROK XXVIII       ISSN 1426-9559

ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Piotr Dziadzio Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium Jubileusze urodzinowe Koleżanek 
i Kolegów

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

i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą 
Koleżanki i Koledzy: 

23-25.05.2019 r. w Strachocinie (woj. podkarpackie) odbyła 
się XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza, zorganizowana przez 
SITPNiG oraz Szkołę Podstawową im. I. Łukasiewicza w Strachocinie. 
W sesji wzięli udział uczniowie z 19 szkół podstawowych i ponad-
podstawowych noszących imię Ignacego Łukasiewicza z całej Polski. 
Patronat nad tym wydarzeniem objął wójt gminy Sanok, Starosta 
powiatu sanockiego i Podkarpacki Kurator Oświaty. W przygotowa-
niu upominków dla uczestników Sesji wsparły nas PGNiG, Polska 
Spółka Gazownictwa, Orlen Upstream, Grupa Lotos, Lotos Petro-
baltic. Sesja odbyła się również dzięki zaangażowaniu finansowemu 
Fundacji PGNiG im. I. Łukasiewicza oraz Fundacji Orlen „Dar Serca”.
30.05.2019 r. w siedzibie SITPNiG w Krakowie odbyło się posie-
dzenie Rady Programowej Czasopism. Dokonano oceny merytorycznej 
działalności w okresie styczeń-maj 2019 r., realizacji budżetu i oceny 
kondycji finansowej WNiG i Wieku Nafty. Omówiono również realiza-
cję programu zmian w zakresie wydawnictw przyjętego na posiedzeniu 
Rady Programowej w grudniu 2018 r.  
31.05.2019 r. w pomieszczeniach Instytutu Nafty i Gazu PIB 
w Krakowie przy ul. I. Łukasiewicza, odbyło się XII posiedzenie Zarządu 
Głównego SITPNiG. Głównym tematem posiedzenia było omówienie 
działalności stowarzyszenia w okresie od poprzedniego posiedzenia 
Zarządu Głównego w marcu br., zaakceptowanie wniosków o nadanie 
Członkostwa Honorowego do przedłożenia Nadzwyczajnemu Walnemu 
Zjazdowi SITPNiG oraz nadanie odznak honorowych SITPNiG.
31.05.2019 r. w pomieszczeniach Instytutu Nafty i Gazu PIB 
w Krakowie przy ul. I. Łukasiewicza, obradował XLI Nadzwyczajny 
Walny Zjazd Delegatów SITPNiG. Zwołanie NWZD podyktowane było 
koniecznością wprowadzenia zmian do Statutu SITPNiG. 

70 urodziny
Janina Pamuła z Oddziału w Czechowicach-Dziedzicach, 

Jolanta Orłowska z Oddziału w Gdańsku,
Elżbieta Jankowska z Oddziału w Łodzi, 

Anna Batkowska z Oddziału w Zielonej Górze, 
Roman Jamróz z Oddziału w Zielonej Górze,

Jerzy Wołowiecki z Oddziału w Zielonej Górze,
Ewa Iwanowska z Oddziału w Warszawie II, 

75 urodziny
Czesław Noga z Oddziału w Krośnie,
Danuta Walio z Oddziału w Gdańsku

80 urodziny
Anna Jurka-Wantuch z Oddziału w Krakowie,

Sylwester Gondek z Oddziału w Sanoku.

31 maja 2019 r. w Krakowie, 
w pomieszczeniach Instytutu Nafty 
i Gazu – PIB przy ul. I. Łukasiewi-
cza odbył się XLI Nadzwyczajny 
Walny Zjazd Delegatów SITPNiG. 

Głównym celem Zjazdu było zatwierdzenie 
zmian w Statucie SITPNiG, wynikających z ko-

nieczności określenia pozycji Ośrodka Szkolenia 
i Rzeczoznawstwa w strukturze SITPNiG oraz 
wprowadzenia go do KRS.

XLI NWZD otworzył wiceprezes SITPNiG 
Waldemar Wójcik, który zaproponował w imie-
niu Zarządu Głównego następujący skład 
prezydium NWZD: prof. Maria Ciechanowska-
-przewodnicząca Zjazdu, wiceprzewodniczący: 

Kazimierz Nowak i Sławomir Kudela, sekretarze: 
Andrzej Michniewski i Albin Wojnar.

Zmiany w statucie, po konsultacjach z Od-
działami SITPNiG, Komisją ds. Aktów Prawnych 
oraz współpracującą z nami kancelarią adwo-
kacką, zostały zaakceptowane przez Zarząd 
Główny do przedłożenia NWZD uchwałą nr 
118/XXXIX/2019 w dniu 29.03.2019 r.

XLI Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SITPNiG
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Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie 
w Postanowieniach ogólnych Statutu (§ 5 ust.1) 
nowej jednostki organizacyjnej SITPNiG: specjali-
stycznej jednostki organizacyjnej do wykonywa-
nia działalności gospodarczej, naukowo-technicz-
nej, rzeczoznawczej, szkoleniowej i wydawniczej.  
Dodanie tego zapisu, a następnie zdefiniowanie, 
że jednostkami takimi są ośrodki i wydawnictwa 
((§ 5 ust.5), umożliwi nam wprowadzenie do KRS 
Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa. Dodano 
również zapisy o podstawie działania jednostek 
specjalistycznych oraz sprawowaniu nadzoru 
nad nimi. Wprowadzenie nowej jednostki orga-
nizacyjnej pociągnęło za sobą zmiany w innych 
paragrafach statutu, w których jednostki organi-
zacyjne występują. 

Kolejną zaproponowaną zmianą, związaną 
z reprezentowaniem SITPNiG w zakresie działal-
ności oddziału oraz zarządu majątkiem SITPNIG 
oddanym do dyspozycji oddziału, jest wyłą-
czenie działania skarbnika oddziału w każdym 
przypadku. Pełnomocnictwo do ww. czynności 
będzie pełnomocnictwem łącznym, wymagają-
cym działania dowolnych dwóch osób, którym 
udzielono pełnomocnictwa. 

Proponowane zmiany zostały przyjęte przez 
NWZD przy trzech głosach wstrzymujących. 

Oprócz zmian statutu delegaci zaakcepto-
wali również nadanie członkostwa Honorowego 
SITPNG wszystkim przedstawionym kandyda-
tom. 

W trakcie obrad NWZD zostały wręczone, 
przez sekretarza generalnego Piotra Dziadzio 
i wiceprezesa SITPNiG Waldemara Wójcika, Zło-
ta Odznaka Honorowa NOT oraz Dyplom Zasłu-
żonego Seniora SITPNiG. 

Zgodnie z Art. 21. ust. 1. Ustawy o stowa-
rzyszeniach zatwierdzone przez NWZD zmiany 
w statucie wraz ze wszystkimi niezbędnymi do-
kumentami zostaną skierowane do Sądu Reje-
strowego w Krakowie, celem dokonania wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego po sprawdze-
niu, czy wszystkie wprowadzone postanowienia 
są zgodne z przepisami prawa. 

Jolanta Likus

Prezydium NWZD. Fot. arch. SITPNiG

Wręczenie tytułów honorowych SITPNiG i NOT, od lewej W. Wójcik, K. Nowak, B. Gutowska, A. Mikołajczak, P. Dziadzio. Fot. arch. SITPNiG

Delegaci. Fot. arch. SITPNiG

Wręczenie dyplomu godności Członka Honorowego SITPNiG 
Włodzimierzowi Tomczakowi, od lewej K. Nowak, S. Kudela, 
W. Tomczak. Fot. arch. SITPNiG

Wręczenie dyplomu godności Członka Honorowego SITPNiG 
Stanisławowi Kurlitowi, od lewej K. Nowak, S. Kudela, S Kurlit 
Fot. arch. SITPNiG

Wręczenie dyplomu godności Członka Honorowego SITPNiG 
Januszowi Kobylańskiemu, od lewej K. Nowak, S. Kudela, M. 
Ciechanowska, J. Kobylański. Fot. arch. SITPNiG

Wręczenie dyplomu godności Członka Honorowego SITP-
NiG Jackowi Łodzie, od lewej K. Nowak, S. Kudela, J. Łoda. 
Fot. arch. SITPNiG
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Posiedzenie Rady programowej czasopism WNiG i WN 

XII posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

30 maja 2019 r. w biurze Zarzą-
du Głównego SITPNiG odbyło się 
posiedzenie Rady Programowej cza-
sopism "Wiadomości Naftowe i Ga-
zownicze" i "Wiek Nafty", prowa-
dzone przez przewodniczącego Rady 
Ryszarda Chylareckiego. 

Podczas spotkania przeanalizowano do-
tychczasową pracę redakcji oraz sposoby finan-
sowania działalności wydawniczej  WNiG i WN 
w okresie od stycznia do maja 2019 roku. Zo-
stały również omówione uzupełnienia wprowa-
dzone w składzie redakcji oraz zmiany wizualne 
WN. Członkowie Rady przedstawili swoje uwagi 
dt. wyglądu okładki oraz umieszczenia w „Wie-
ku Nafty” informacji dla potencjalnych autorów. 
Obecnie przyjęty wygląd okładki sprzyja pozy-
skaniu partnerów biznesowych, natomiast wnę-
trze gazety utrzymane w jednolitej kolorystyce 
ułatwia zachowanie standardu przy umieszcza-
niu zdjęć o różnej jakości. Aby zwiększyć ilość 

artykułów technicznych w „Wiadomościach 
Naftowych i Gazowniczych”, zaproponowano 
utworzenie nowej rubryki, w której miałyby 
ukazywać się abstrakty prac doktorskich.

Podkreślono również fakt, że członkowie 
SITPNiG mają dostęp do archiwalnych numerów 

WNiG i WN zamieszczonych w wersji cyfrowej 
na naszej stronie internetowej. Archiwum to 
będzie sukcesywnie powiększane o kolejne 
roczniki.

Dominika Bernaś

Fot. arch. SITPNiG

31 maja 2019 r. w Krakowie, 
w siedzibie Instytutu Nafty i Gazu - 
PIB przy ul. I. Łukasiewicza, odbyło 
się XII posiedzenie Zarządu Główne-
go Stowarzyszenia Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego, w którym wzięło udział 
20 członków Zarządu oraz przewod-
niczący Głównej Komisji Rewizyjnej 
SITPNiG – Stanisław Józefczyk i dy-
rektor BZG SITPNiG – Jolanta Li-
kus. Posiedzeniu przewodniczył wice-
prezes SITPNiG - Waldemar Wójcik.

Głównymi zagadnieniami spotkania były: 
omówienie i zatwierdzenie zmiany w porządku 
obrad  XLI NWZD, nadanie tytułów honorowych 
SITPNiG oraz odznak honorowych SITPNiG i NOT, 
a także zmiana składu osobowego Komisji ds. Hi-
storii i Muzealnictwa oraz sprawy bieżące SITPNiG.

Sekretarz generalny przedstawił zmianę w po-
rządku obrad XLI NWZD, polegającą na jego po-
szerzeniu o punkt „Wręczenie odznak honorowych 
SITPNiG, NOT i godności Zasłużonego Seniora SITP-
NiG”. Zmiana została zaakceptowana stosowną 
uchwałą przez członków ZG.

Przewodniczący Komisji ds. Odznak i Tytułów 
Honorowych SITPNiG przedstawił protokół z po-
siedzenia komisji. Do komisji wpłynęły 33 wnio-
ski o nadanie złotych, srebrnych i diamentowych 

Odznak Honorowych SITPNiG, jeden wniosek 
o nadanie godności Zasłużonego Seniora SITPNiG, 
8 wniosków o nadanie godności członka Honoro-
wego SITPNiG, 2 wnioski o nadanie odznak hono-
rowych NOT i jeden wniosek o nadanie godności 
Zasłużonego Seniora NOT.

Ze względów proceduralnych komisja prze-
sunęła dwa wnioski o nadanie Złotej Odznaki 
Honorowej SITPNiG do nadania Srebrnej Odznaki 
SiTPNIG. Jeden wniosek o przyznanie Diamento-
wej Odznaki SITPNiG, ze względu na niespełnienie 
kryterium czasu, został skierowany do rozpatrzenia 
w przyszłym roku

Zarząd Główny dla wniosków Zarządów Od-
działów, pozytywnie zaopiniowanych przez Komi-
sję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął 
uchwały nadające Tytuły i Honorowe Odznaki SITP-

NiG. Zatwierdzono również do przedłożenia XLI 
NWZD wnioski Oddziałów SITPNiG w Poznaniu, 
Łodzi i Warszawie II o nadanie godności Członka 
Honorowego.  Ponadto Zarząd Główny na wnioski 
Zarządów Oddziałów SITPNiG w Łodzi i Warsza-
wie II, pozytywnie zaopiniowane przez Komisję 
ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, postanowił 
wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nada-
nie jednej srebrnej i jednej Diamentowej Odznaki 
Honorowej FSNT NOT oraz godności Zasłużonego 
Seniora NOT.

Na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Zie-
lonej Górze, stosowną uchwałą, dokonano zmiany 
w składzie osobowym Komisji ds. Historii i Muze-
alnictwa.

Jolanta Likus

Fot. arch. SITPNiG
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Szkoły noszące imię Ignacego Łu-
kasiewicza, tworzą niepowtarzalną 
wspólnotę, którą łączy pamięć o wy-
jątkowym człowieku, jakim był ich 
patron: odkrywca ropy naftowej, 
konstruktor pierwszej lampy, twór-
ca przemysłu naftowego, patriota, 
filantrop i społecznik, konstruktor 
i naukowiec, a także człowiek wiel-
kiej wiary. Wyjątkowość tego patro-
na sprawia, że szkoły jego imienia są 
zarówno na północy i zachodzie Pol-
ski, a najwięcej tu, w województwie 
podkarpackim, gdzie żył i pracował 
I. Łukasiewicz. 

Pomimo tego, że rozsiani jesteśmy po całej 
naszej pięknej ojczyźnie i dzielą nas setki kilo-
metrów, to utrzymujemy ze sobą kontakt po-
przez spotkania na Sesjach Szkół im. Ignacego 
Łukasiewicza, które odbywają się już tradycyj-
nie, co dwa lata.

W tym roku, w dniach 23 – 25 maja, spo-
tkaliśmy się w południowo – wschodnim zakątku 
Polski, w Szkole Podstawowej imienia Ignacego 
Łukasiewicza w Strachocinie, miejscu, z którego 
pochodzi święty Andrzej Bobola, a zarazem miej-
scu gdzie znajduje się najstarszy i najszczelniejszy 
podziemny magazyn gazu w Polsce.

Organizatorem tego przedsięwzięcia było 
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynie-
rów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazow-
niczego, gospodarzami zaś Szkoła Podstawowa 
im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie, która 
istnieje od 1861 roku, a imię wielkiego Polaka 
z dumą nosi od 1975r.

Byliśmy szczerze ukontentowani, iż pomimo 
niesprzyjającej aury swoją obecnością zaszczy-
ciło nas, aż 18 szkół spośród wszystkich, które 
noszą imię tego wielkiego patrioty. Były to: 

Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza 

XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

w Bóbrce, Szkoła Podstawowa im. I. Łukasie-
wicza w Chorkówce, Szkoła Podstawowa im. 
I. Łukasiewicza w Cieszacinie Wielkim, Szkoła 
Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Czarnej 
Bieszczadzkiej, Szkoła Podstawowa im. I. Łuka-
siewicza w Garkach, Zespół Szkół im. I. Łuka-
siewicza w Gorlicach, Szkoła Podstawowa im. 
I. Łukasiewicza w Humniskach, Szkoła Podsta-
wowa im. I. Łukasiewicza w Jodłówce, Szkoła 
Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Kobylance, 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. I. Łu-
kasiewicza w Krośnie, Szkoła Podstawowa im. 
I. Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim, Zespół 
Szkół im. I. Łukasiewicza w Krośnicach, Szko-
ła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu, 
Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Pako-
szówce, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. I. Łu-
kasiewicza w Płocku, Szkoła Podstawowa im. I. 
Łukasiewicza w Ropience, Zespół Szkół nr 5 im. 
I. Łukasiewicza w Sanoku, Szkoła Podstawowa 
im. I. Łukasiewicza w Węglówce.

Myślami łączyliśmy się również ze Szkołą 
Podstawową im. I. Łukasiewicza w Drwini i ze 

Szkołą Podstawową im. I. Łukasiewicza w Dęb-
nej, którym obfite opady deszczu (w Drwini 
szkoła została zalana) nie pozwoliły dotrzeć na 
to wyjątkowe spotkanie.

Pierwszy dzień sesji to 23.05.2019 r., gdy 
przyjeżdżają szkoły, które pokonują kilkaset ki-
lometrów (najwięcej to ponad 700 km.) Wita-
ją ich w sesyjnej recepcji uczniowie z P. Agatą 
Kozieradzką, która odpowiadała za sprawy 
kontaktów. Panie z kuchni dołożyły się do po-
witań smaczną obiadokolacją i rozpoczęły się 
pierwsze międzyszkolne rozmowy na szczeblu 
uczniowskim oraz nauczycielskim. 

Drugi dzień jest niezwykle intensywny. Sesja 
oficjalnie rozpoczyna się uroczystym wprowadze-
niem czternastu sztandarów szkół, pierwowzoru 
lampy naftowej i odśpiewaniem hymnu Polski.

Przybyłych gości powitał serdecznymi sło-
wami gospodarz szkoły w Strachocinie, dyrektor 
Andrzej Cecuła. Przepraszając, że pomija proto-
kół powitania zaczął od pań. Swoją obecnością 
uroczystość uświetnili znamienici goście: Anna 
Hałas – wójt gminy sanok, kierownik Oddziału 

Fot. arch. SITPNiG Fot. arch. SITPNiG

Fot. arch. SITPNiG
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Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Krośnie 
– Lucyna Opoń, Joanna Kubit – przewodniczą-
ca Rady Szkół im. I. Łukasiewicza, Jolanta Likus 
Dyrektor Biura ZG SITPNiG, Dominika Bernaś 
– ZG SITPNiG Kraków, ks. prałat Józef Niżnik 
– kustosz Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli 
w Strachocinie, Waldemar Wójcik – wiceprezes 
SITPNiG w Warszawie, Krzysztof Potera – dy-
rektor Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG 
w Warszawie, Piotr Dziadzio – sekretarz gene-
ralny SITPNiG Kraków, Marek Hanus – dyrektor 
Oddziału PGNiG w Sanoku, Mieczysław Kawec-
ki – członek Rady Nadzorczej PGNiG Warszawa, 
wicestarosta sanocki Janusz Cecuła, Wiesław 
Turzański – SITPNiG Oddział Sanok, Paweł Wdo-
wiak – sekretarz gminy Sanok, Łukasz Cichocki 
– kierownik PMG Strachocina, przewodniczący 
Rady Rodziców naszej szkoły - Witold Dobosz, 
przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy 
Sanok – Daniel Niemczyk.

Gromadzi nas postać wielkiego Polaka – 
powiedział Andrzej Cecuła – jednak nie byłoby 
wspólnoty szkół łukasiewiczowskich, gdyby nie 
miał on naśladowców takich jak koleżanki i ko-
ledzy zrzeszeni w SITPNiG. Dlatego dzisiaj chy-
limy przed wami czoło, że tak wiernie staracie 
się naśladować postać Ignacego Łukasiewicza. 

Podniosłym momentem uroczystości rozpo-
częcia XIV Sesji było zapalenie przez uczniów 
pierwowzoru lampy naftowej, która symbolizuje 
skarbnicę cnót Patrona.

Ceremonii otwarcia sesji, dokonał osobiście 
sekretarz generalny SITPNiG Piotr Dziadzio. 

W swoim wystąpieniu podziękował ser-
decznie tym, którzy czynili wszelkie starania, aby 
przygotować uczniów do konkursu, opiekunom, 
którzy poświęcili swój cenny czas na przygoto-
wanie dzieci i młodzieży oraz wszystkim dobro-
czyńcom, którzy kontynuują to dzieło i propagu-
ją idee Ignacego Łukasiewicza.

Ciepłe słowa świadczące o trosce o młode 
pokolenie Polaków wygłosili: Anna Hałas, Lucy-
na Opoń, Krzysztof Potera, Janusz Cecuła.

Gospodarze zadbali o to, by każdy uczest-
nik sesji szybko poczuł się jak w prawdziwej 
rodzinie. W tym celu wykorzystano prezentację 
multimedialną, która przybliżyła nam nie tylko 
każdą ze szkół, ale również podkreśliła walory 
okolic, z których pochodzą.

Chwile serdecznych powitań minęły bardzo 
szybko i nieuchronnie zbliżyły nas do kolejnego 
punktu programu, jakim było rozstrzygnięcie 
konkursu na hymn szkół łukasiewiczowskich, 
ogłoszonego podczas XIII Sesji w Płocku. Tę 
część poprowadziła Joanna Kubit. Swoje propo-
zycje przedstawiło pięć szkół: Kryg, Kobylanka, 
Gorlice, Płock i Krosno. Zebrana publiczność 
miała nie lada problem, gdyż wszystkie wyko-
nania niezmiernie się podobały.

Ostatecznie w wyniku głosowania przepro-
wadzonego wśród widowni, zwycięzcami oka-

zały się szkoły z Płocka i Krosna, których hymn 
od tej chwili został ogłoszony hymnem szkół 
noszących imię Ignacego Łukasiewicza.

Kolejnym punktem spotkania, a zarazem 
najważniejszym, był konkurs wiedzy pod ha-
słem „Życie i działalność Ignacego Łukasie-
wicza”. Uczniowie biorący w nim udział mieli 
możliwość wykazania się ogromną wiedzą 
dotyczącą znajomości biografii Ignacego Łuka-
siewicza, prowadzonej przez niego działalności 
farmaceutycznej, dobroczynnej i wpływu na roz-
wój cywilizacyjny całego świata.

W czasie, gdy uczniowie godnie reprezen-
towali swoje szkoły, ich opiekunowie udali się 
na obrady Rady Szkół, podczas których usta-
lono, iż kolejna tj. XV Sesja Szkół odbędzie się 
w Szkole Podstawowej w Krośnicach. Piękną 
oprawę obrad Rady gospodarzom pomogli 
przygotować przyjaciele z ZS nr 5 w Sanoku. 
Poruszone tematy powinny usprawnić działania 
szkół i współpracę.

Uczestnicy i zaproszeni goście podczas otwarcia sesji. Fot. arch. SITPNiG Fot. arch. SITPNiG

Fot. arch. SITPNiG
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Po konkursowych zmaganiach, uczestnicy 
sesji wraz z opiekunami odwiedzili Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku – największe 
i najstarsze muzeum etnograficzne w Polsce, 
przedstawiające kulturę różnych grup etnicz-
nych zamieszkujących niegdyś tereny Podkarpa-
cia: Pogórzan, Dolinian, Łemków i Bojków. Po-
dróż w przeszłość rozpoczęła się od zwiedzania 
rynku galicyjskiego, szczycącego się wiernymi 
rekonstrukcjami obiektów użyteczności publicz-
nej oraz typowych domostw podkarpackich 
miasteczek i wiosek z przełomu XIX i XX wieku. 
Autentyczne wyposażenie budynków dało nam 
wgląd w codziennie życie i zwyczaje ówcze-
snych mieszkańców.

W domu żydowskim, największe zainte-
resowanie wzbudziła lokówka do pejsów dla 
panów i katarynka, na której jeden z najmłod-
szych uczniów i z pewnością najbardziej od-
ważny, Bartek ze szkoły w Krośnicach, zagrał dla 
wszystkich zabawną melodyjkę.

W sektorze wiejskim, uczestnicy mieli oka-
zję przekonać się, w jakże trudnych warunkach 
bytowych przyszło naszym prapradziadkom żyć 
i pracować, a jednocześnie tworzyć niezwykle 
bogatą kulturę ludową, z pięknymi zwyczajami, 
nawiązującymi do wierzeń i świąt religijnych. 
Chwilą wytchnienia dla uczestników sesji było 
znalezienie się w XIX-wiecznej czteroklasowej 
szkole, gdzie wszyscy zasiedli do ław, a pani 
przewodnik zaprezentowała pomoc dydaktyczną, 

Przywitanie zaproszonych gości i uczestników Sesji przez dyrektora SP w Strachocinie Andrzeja 
Cecułę. Fot. arch. SITPNiG

Rozpoczęcie XIV Sesji Szkół przez sekretarza generalnego SITPNiG Piotra Dziadzio. 
Fot. arch. SITPNiG

Komisja skrutacyjna podliczająca głosy konkursu na hymn szkół. Fot. arch. SITPNiG

Uczniowie podczas konkursu wiedzy o Łukasiewiczu. Fot. arch. SITPNiG

Spotkanie przedstawicieli Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Fot. arch. SITPNiG Fot. arch. SITPNiG
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używaną do utrzymywania dyscypliny w klasie – 
kij! Nawet P. Dziadzio przymierzał się do niego, 
ale na szczęście nikt z nas nie zasłużył na karę, 
więc ruszyliśmy w dalszą podróż, by zwiedzić 
urokliwy drewniany kościół z 1667 roku.

Zwiedzanie skansenu sanockiego zakończy-
ło się w sektorze naftowym, utworzonym dzięki 
pomocy Sanockiego Oddziału Przedsiębiorstwa 
Górnictwa Nafty i Gazu. Tutaj uczestnicy mogli 
podziwiać ekspozycję urządzeń służących do 
wydobycia i utylizacji ropy naftowej, między 
innymi: kopankę, wóz maziarski i wieżę wiert-
niczą typu kanadyjskiego.

Po całym dniu, bogatym w doznania in-
telektualne, potrzebowaliśmy sycącej strawy 
duchowej, którą zapewniło nam uczestnictwo 
we mszy świętej, sprawowanej przez księdza 
prałata Józefa Niżnika, kustosza sanktuarium 
św. Andrzeja Boboli. Całe spotkanie odbyło się 
na Bobolówce, urokliwym miejscu, gdzie ro-
sną kilkusetletnie dęby pamiętające czasy, gdy 
właścicielami Strachociny byli Bobolowie – sa-
kralnym miejscu związanym z historią kościoła. 
Polecaliśmy wszystkie łukasiewiczowskie szkoły, 
nauczycieli i uczniów wstawiennictwu jednego 
z patronów Polski i jednego z największych mę-
czenników.

Wieczorem po pysznej kolacji zasiedliśmy 
wygodnie w zorganizowanym szkolnym kinie, 
aby obejrzeć nową produkcję telewizji Obiektyw 
z Krosna, film o naszym patronie „Łukasiewicz 
nafciarz romantyk”. Film warty obejrzenia przez 
wszystkich, a nam się bardzo podobał, o czym 
świadczyły gromkie brawa po projekcji.

Dzień trzeci i ostatni sesji był dniem eks-
perymentów naukowych. Uczniowie w dwóch 
grupach: w mobilnym laboratorium PGNiG „Być 
jak Ignacy” oraz w naszej pracowni fizyczno-
-chemicznej, mieli możliwość samodzielnie 
przeprowadzać doświadczenia. Było ciekawie, 

pouczająco i bezpiecznie. Mimo ognia, wybu-
chów oraz dymu, wszyscy jesteśmy cali i zdrowi. 

W czasie, gdy uczniowie eksperymento-
wali, to ich opiekunowie odwiedzili Muzeum 
Historyczne w Sanoku, mieszczące się w XVI-
-wiecznym budynku zamku królewskiego, gdzie 
mogli podziwiać kolekcję uzbrojenia i militariów 
związanych z ziemią sanocką, sztukę cerkiewną 
XII-XX wieku, kulturę materialną społeczności 
z epoki kamienia i malarstwo portretowe.

Oprócz artefaktów archeologicznych i hi-
storycznych, opiekunowie zwiedzili galerię ma-
larstwa współczesnego, którego reprezentanci 

Hymn Szkół im. I. Łukasiewicza, wykonany przez uczennice z ZSP nr 4 w Krośnie. Fot. arch. SITPNiG

Uczniowie przy mobilnym laboratorium PGNiG. Fot. SP w Strachocinie
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SP w Kobylance laureatem I nagrody w konkursie drużynowym w kategorii 7-15 lat. 
Fot. arch. SITPNiG

SP w Strachocinie laureatem II nagrody w konkursie drużynowym w kategorii 7-15 lat.
Fot. arch. SITPNiG

SP w Garkach laureatem III nagrody w konkursie drużynowym w kategorii 7-15 lat. 
Fot. arch. SITPNiG

Laureaci w konkursie indywidualnym w kategorii 7-15 lat. Fot. arch. SITPNiG Laureaci w konkursie indywidualnym w kategorii 16-19 lat. Fot. arch. SITPNiG

ZSP nr 4 w Krośnie laureatem III nagrody w konkursie drużynowym w kategorii 16-19 lat. 
Fot. arch. SITPNiG

ZSCE w Płocku laureatem II nagrody w konkursie drużynowym w kategorii 16-19 lat.
Fot. arch. SITPNiG

ZS nr 1 w Gorlicach laureatem I nagrody w konkursie drużynowym w kategorii 16-19 lat. 
Fot. arch. SITPNiG
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wywodzili się z ziemi sanockiej, w tym najwybit-
niejszego i najciekawszego artysty – Zdzisława 
Beksińskiego. Unikalna wystawa obejmująca 
około 600 prac artysty wprowadziła delega-
tów w niezwykły świat wyobraźni Beksińskiego 
i ukazała drogę rozwoju artystycznego, oraz 
wyrażania go poprzez różne formy: fotografię, 
rzeźbę, rysunek, obraz olejny i grafikę kompu-
terową.

Punktem kulminacyjnym sesji było ogłosze-
nie wyników konkursu wiedzy o Ignacym Łuka-
siewiczu. Młodzież z wypiekami na twarzy nie 
mogła się doczekać momentu ogłoszenia zwy-
cięzców. Toteż prowadzący Piotr Dziadzio, nie 
chcąc trzymać ich dłużej w niepewności, pełniąc 
tę zaszczytną rolę dokonał ogłoszenia wyników, 
ale zanim to zrobił, podziękował wszystkim 
za ogromne zaangażowanie i wysoki poziom 
wiedzy uczniów, który znalazł odzwierciedlenie 
w wynikach.

Podziękowania i życzenia do uczestników 
skierował również Mieczysław Kawecki – czło-
nek Rady Nadzorczej PGNiG w imieniu swoim 
i Waldemara Wójcika wiceprezesa SITPNiG. 

Przydzielenie nagród odbyło się w dwóch 
kategoriach wiekowych: dzieci 7-15 lat oraz 
młodzież 16-19 lat oraz nagrody grupowe.

Szkoły średnie:
I miejsce ZS Gorlice, 
II miejsce ZSCE Płock,
III miejsce ZSP Krosno.
Szkoły średnie – wyniki indywidualne 
I miejsce Aleksandra Osikowicz – ZS Gorlice, 

II miejsce Natalia Luśniewska – ZS Płock, 
III miejsce Ewa Jabłczyk – ZS Gorlice. 
Szkoły podstawowe:
I miejsce SP Kobylanka, 
II miejsce SP Strachocina,
III miejsce SP Garki.
Szkoły podstawowe – wyniki 
indywidualne
I miejsce Urszula Śliwa – SP Kobylanka 
i Wiktoria Wojdyła – SP Strachocina,
II miejsce Zuzanna Warcholik – SP Koby-
lanka,
III miejsce Kacper Grochowski – SP Garki, 
Klaudia Najsarek – SP Kobylanka, Wiktoria 
Paleczna – SP Ropienka.
Na uwagę zasługuje fakt, iż nigdy wcześniej 

w historii sesji szkół nie zdarzyło się, aby przy-
znano pierwsze i trzecie miejsca ex aequo.

Sekretarz generalny SITPNiG Piotr Dziadzio 
przekazał, jako dowód uznania dla gospodarzy 
na ręce dyrektora szkoły Andrzeja Cecuły, piękną 
lampę naftową, która wzbogaci wystrój szkoły 
w Strachocinie.

Sesję zakończono odśpiewaniem nowo wy-
branego hymnu, wyprowadzeniem sztandarów 
i zgaszeniem pierwowzoru lampy Łukasiewicza.

XIV Sesja Szkół imienia Ignacego Łukasie-
wicza przeszła do historii. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom XIV 
Sesji za przybycie. Dziękujemy tym, którzy poko-
nali największe odległości jak i tym, którzy mieli 
do Szkoły Podstawowej w Strachocinie bardzo 
blisko. Mamy nadzieję, że jako gospodarze tejże 

Sesji udowodniliśmy, iż tego typu spotkania są 
jak najbardziej potrzebne, gdyż nie tylko łączą, 
integrują, kształcą i budują, ale dają również 
możliwość poznania regionów naszego prze-
uroczego kraju, a jednocześnie rozwijają pod 
każdym względem. 

Podczas pożegnań niejednemu w oku za-
kręciła się łza, niejeden numer telefonu został 
wymieniony i niejedno serce zostało w rozterce, 
no ale cóż rozstać się trzeba …

Do zobaczenia w Krośnicach w 2021 roku.

XIV Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza 
w Strachocinie została zorganizowana dzięki 
wsparciu: Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa SA, Fundacji PGNiG im. I. Łukasie-
wicza, Polskiej Spółki Gazownictwa SA, Grupy 
Lotos SA, Lotos Petrobaltic, Orlen Upstream, 
Fundacji Orlen „Dar Serca”, Starostwa Powia-
towego Sanok, gminy Sanok, Sanktuarium Św. 
Andrzeja Boboli w Strachocinie, Muzeum Bu-
downictwa Ludowego w Sanoku, którym ser-
decznie dziękujemy za okazaną pomoc.

Głównymi organizatorami byli: Stowarzy-
szenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naf-
towego i Gazowników i Szkoła Podstawowa im. 
I. Łukasiewicza w Strachocinie.

Izabela Haduch – Wójcik
Anna Starościak

Elżbieta Nisiewicz
Andrzej Cecuła

Uczestnicy XIV Sesji Szkół im. Ignacego Łukasiewicza. Fot. arch. SITPNiG
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Prąd z gazu w fabryce papieru
ODDZIAŁ 

w ZIELONEJ GÓRZE

Koło Zielona Góra zorganizowa-
ło wyjazd szkoleniowy pn. „Energia 
elektryczna i cieplna z gazu ziem-
nego” na przykładzie Kopalni Ropy 
Naftowej i Gazu Ziemnego Rado-
szyn oraz Arctic Paper S.A. Wyjazd 
odbył się 17 maja br. 

Pierwszym punktem wyjazdu była KRNiGZ 
Radoszyn, najnowsza kopalnia ropy naftowej 
i gazu ziemnego PGNiG SA Oddziału w Zielo-
nej Górze. Spotkanie rozpoczęło się od szko-
lenia w zakresie bezpieczeństwa, w ramach 
którego został m.in. zaprezentowany film 
informacyjno-instruktażowy uświadamiający 
odwiedzającym potencjalne zagrożenia. Na-
stępnie członkowie koła zostali oprowadzeni 
po terenie kopalni, gdzie zapoznali się z in-
stalacją do uzdatniania płynu złożowego oraz 
blokiem energetycznym produkującym energię 
elektryczną z gazu ziemnego.

Kolejnym obiektem zwiedzanym przez 
członków koła była fabryka Arctic Paper S.A. 
w Kostrzynie nad Odrą. Jest to producent wy-
sokogatunkowego papieru graficznego. Wśród 
klientów są drukarnie, wydawnictwa książkowe 
i prasowe, agencje reklamowe, dystrybutorzy 
papieru i firmy opakowaniowe.

Produkcja papieru wymaga energii elek-
trycznej i pary technologicznej wykorzystywa-
nej w procesie przygotowania masy papier-
niczej, a następnie suszenia wstęgi papieru 
w maszynach papierniczych. Z tego względu 
integralną częścią fabryki jest własna elektro-
ciepłownia, która składa się z układu gazo-

Na terenie KRNiGZ Radoszyn członkowie Koła Zielona Góra zapoznali się z procesem technologicznym wydobycia i uzdatniania 
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz produkcją energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby tej jednostki z eksploatowanego gazu 
ziemnego. Fot. archiwum Koła Zielona Góra

W Arctic Paper S.A. zwiedzający zaznajomili się z technologią produkcji papieru oraz kwestią wykorzystania gazu ziemnego 
w tym procesie. Fot. archiwum Koła Zielona Góra

Energia elektryczna i para technologiczna potrzebna do produkcji papieru wytwarzana jest z gazu ziemnego wydobywanego z 
lokalnych złóż. Fot. archiwum Koła Zielona Góra

wo-parowego z turbiną gazową typu MARS 
100 o mocy nominalnej 10,9 MWel, wysoko-
prężnym parowym kotłem odzysknicowym 
o wydajności 45 t/h (40 bar (g) /430ºC) 
z palnikiem dopalającym oraz turbiny paro-
wej o mocy 12 MW. Elektrociepłownia jest 
zasilana paliwem gazowym — niskokalorycz-
nym gazem ziemnym z lokalnych złóż ropno-
-gazowych, którego dostawcą jest PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze.

Urszula Nowak-Bogdanowicz
Członek Zarządu Koła Zielona Góra
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Jubileusz trafiony w dziesiątkę

Niemal 3 700 branżowych zwie-
dzających odwiedziło 10. Targi Tech-
niki Gazowniczej EXPO-GAS. Ten 
frekwencyjny boom, bardzo ciekawa 
ekspozycja oraz wysoki poziom mery-
torycznych spotkań sprawiły, że było 
to prawdziwe święto gazownictwa.

Hale Targów Kielce, od 24 do 25 kwietnia 
2019 roku, już po raz dziesiąty wypełniły się 
za sprawą 104 wystawców: sieciami, urządze-
niami i odbiornikami gazowymi, nie zabrakło 
aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej 
w gazownictwie, na stoiskach można było 
spotkać także urządzenia, materiały i osprzęt 
do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji 
redukcyjnych i tłoczni gazu. Wystawcy tego-
rocznej edycji, zgodnie podkreślali główny atut 
wystawy jakim była frekwencja branżowych 
zwiedzających.

– Dziesiąta edycja Targów EXPO-GAS skła-
nia do refleksji – mówił Adam Cymer, redaktor 
naczelny Przeglądu Gazowniczego – jak po 15 
latach pomysł zorganizowania takiego wydarze-
nia okazuje się trafiony.

Unikatowość wystawy podkreślił Jacek 
Jaworski z Instytutu Nafty i Gazu – Są to jedyne 
targi dla gazownictwa w Polsce, trudno sobie 
wyobrazić, żeby ich nie było.

Merytorycznie o gazie
Podczas pierwszego dnia Targów EXPO-

-GAS 2019, odbyło się znaczące merytorycznie 
spotkanie dla polskiej branży gazowniczej, za-
tytułowane „Efektywność energetyczna w łań-
cuchu dostaw gazu” zorganizowane przez Izbę 
Gospodarczą Gazownictwa. Pierwsza sesja 
konferencji dotyczyła efektywności energe-
tycznej w gazownictwie. Dyskutowano, m.in. 
o efektywności energetycznej i odzysku chłodu 

w instalacjach regazyfikacji LNG. W kolejnej po-
ruszono tematy dotyczące ograniczenia kosztów 
eksploatacji w transporcie gazu. Rozmawiano 
o odzysku ciepła w stacjach przetłoczonych 
i wykorzystaniu energii odpadowej w stacjach 
gazowych. Uczestnicy spotkania zasięgnęli wie-
dzy dotyczącej minimalizacji kosztów transportu 
gazu, między innymi poprzez nakładanie po-
włok wewnętrznych.

– Zmniejszenie liczby stacji przetłoczonych 
lub mocy zainstalowanej w tłoczniach przy 
zachowaniu przepustowości. Dla znaczenia 
zmniejszonych oporów przepływu możliwe 
zmniejszenie ciśnienia roboczego gazociągu, 
a co za tym idzie zmniejszenie grubości ścianki 
stosowanych rur – tłumaczył prof. Andrzej Osia-
dacz z Politechniki Warszawskiej.

Uroczysty wieczór
Tradycyjnie podczas Targów EXPO-GAS 

nagrodzone zostały najlepsze produkty prezen-
towane podczas wystawy. W trakcie uroczystej 
gali wręczone zostały medale i wyróżnienia Tar-
gów Kielce oraz nagrody specjalne Izby Gospo-
darczej Gazownictwa, odznaczenia państwowe 
Ministerstwa Energii „Zasłużony dla przemysłu 
naftowego i gazowniczego”, a także odznacze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrze-
ja Dudy. 

Kolejna edycja Targów Techniki Gazowni-
czej EXPO-GAS odbędzie się w kwietniu 2021 
roku.

Urszula Kołodziejczyk
PR Manager
Targi Kielce

Fot. arch. Targi Kielce S.A.
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Kolejna, już 22 edycja GAZTER-
MU udowodniła, że nasza konferen-
cja osiągnęła status międzynarodo-
wego forum gazowniczego. W tym 
roku głównym tematem GAZTER-
MU była integracja rynków gazu 
w regionie bałtyckim. Temu zagad-
nieniu poświęcono specjalne wyda-
rzenie - Bałtycki Szczyt Gazowy, 
w którym uczestniczyli znamienici 
przedstawiciele administracji rządo-
wej oraz biznesu gazowego z Danii, 
Finlandii, Litwy, Polski i Stanów 
Zjednoczonych. 

O wysokiej randze wydarzenia w Międzyz-
drojach świadczył udzielony GAZTERMOWI 
patronat honorowy prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej. List Głowy Państwa skierowany 
do uczestników konferencji odczytała szefowa 
Kancelarii Prezydenta RP minister Halina Szy-
mańska. W słowach prezydenta Andrzeja Dudy 
wybrzmiały strategiczne cele aktualnej polskiej 
polityki wobec gazu ziemnego: „Poprzez rozbu-
dowę terminala LNG i Baltic Pipe’u zbliżamy się 
do pełnej suwerenności energetycznej. Chcemy 
być także wiarygodnym dostawcą gazu do kra-
jów sąsiednich, dzięki naszej infrastrukturze. 
Dążymy również do tego, aby rynek gazu był 
maksymalnie wolny i suwerenny i jest to także 
cel państw Trójmorza”

Kontynuację działań zmierzających do 
wzmocnienia dywersyfikacji dostaw gazu do 
Polski, a w dalszej kolejności do państw Trój-
morza i Skandynawii zadeklarował pełnomoc-
nik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktu-
ry Energetycznej Piotr Naimski. Realizowana 
obecnie strategia ma doprowadzić do powsta-
nia nowego, bezpiecznego szlaku transportu 
gazu na osi Północ-Południe. Obok Baltic-Pipu 
i Terminalu LNG w Świnoujściu jego kolejnym, 

wzmacniającym elementem będzie drugi ter-
minal FSRU w Zatoce Gdańskiej uruchomiony 
w 2024-2025 roku. Do kwestii dywersyfikacji 
dostaw gazu odniósł się, także ambasador Kró-
lestwa Danii Ole Egberg Mikkelsen wskazując 
na polsko-duńską wspólną percepcję tego za-
gadnienia i konsekwentne wsparcie wsparcia 
dla projektu Baltic Pipe. Biorący udział w dys-
kusji w ramach Bałtyckiego Szczytu Gazowego 
minister energii Republiki Litewskiej Žygimantas 
Vaičiūnas rozwijając wątek dywersyfikacji pod-
kreślił, że realizowane w tym zakresie projekty 
wzmacniają bezpieczeństwo ale także konku-
rencyjność rynków. 

Wymienionym wyżej celom służyć ma po-
stępujący proces integracji rynków w  basenie 
Morza Bałtyckiego obejmujący od zachodu Kró-
lestwa Danii i Szwecji oraz na kierunku wschod-
nim 4 republiki nadbałtyckie: Litwę, Łotwę, 
Estonię i Finlandię. Główny wysiłek w tych pro-
jektach ponoszą narodowi operatorzy systemów 
przesyłowych, na których spoczywa m.in. zada-
nie zharmonizowania regulacji oraz stworzenia 
odpowiednich warunków technicznych dla 

płynnego przepływu gazu pomiędzy systemami 
w ramach regionalnych obszarów bilansują-
cych. Zagadnienie to przybliżone zostało przez 
uczestniczących w obradach przedstawicieli li-
tewskiego operatora Amber Grid oraz fińskiego 
Gasum. 

Obok aspektu strategicznego na GAZTER-
MIE mocno akcentowane był także tematy biz-
nesowe. Dzięki obszernej prezentacji głównego 
partnera konferencji Grupy PGNiG, uczestnicy 
konferencji dowiedzieli się o  coraz większej i co 
raz bardziej zróżnicowanej aktywności między-
narodowej lidera polskiej branży gazowniczej. 
Cieszy przede wszystkim skuteczność handlo-
wa Grupy PGNiG, która za pośrednictwem swo-
jego biura handlowego w Londynie, w stosun-
kowo krótkim czasie zbudowała zróżnicowany 
portfel nowych kontraktów terminowych na 
gaz ziemny. 

O atrakcyjności swojej oferty handlowej 
oraz istniejącej i powstającej infrastrukturze eks-
portowej informowali przedstawiciele zarządów  
amerykańskich koncernów energetycznych:  
Sempra LNG & Midstream oraz LNG Strategy 

Podsumowanie konferencji GAZTERM 2019

Fot. arch. Studio4u
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and Communications. Dla amerykańskich do-
stawców gazu skroplonego Polska stała się 
atrakcyjnym i bardzo perspektywicznym ryn-
kiem. Postrzegana jest ona także jako „brama”, 
przez którą amerykański gaz może wejść na ko-
lejne rynki Trójmorza.

Podczas kolejnych paneli dyskusyjnych 
oceniono, że amerykański eksport gazu skro-
plonego jest i będzie w niedalekiej przyszło-
ści jednym z czynników rozwoju sektora LNG 
w Polsce i szerzej regionie Bałtyckim. Dostawy 
docierające zza oceanu przyczynią się do wzro-
stu konkurencji na rynku w regionie i poprawią 
pozycję handlową importerów. Zwrócono także 
uwagę na bardzo ciekawe perspektywy rozwo-
jowe bunkrowania transportu morskiego na 
Bałtyku w paliwo LNG. Pierwsze sukcesy na tym 
polu odniosły już współpracujące ze sobą dwie 
polskie firmy: PGNiG Obrót Detaliczny i Grupa 
LOTOS, które w tym roku przeprowadziły już 
pierwsze komercyjne tankowania statków mor-
skich paliwem gazowym. O swojej aktywności 
na tym polu informowało także Polskie LNG,   
które realizuje projekt inwestycyjny zmierzający 
do rozbudowy zdolności regazyfikacyjnych ter-
minalu w Świnoujściu do 7,5 mld m3 rocznie.  
Operator świnoujskiego gazoportu poszerzy 
także jego funkcjonalność m.in. o możliwość 
bunkrowania LNG statków morskich. 

Na GAZTERMIE nie zabrakło oczywiście te-
matów dotyczących krajowego rynku gazu. Tym 
razem wystąpienia i dyskusje koncentrowały się 
na dwóch ważkich dla wszystkich uczestników 
rynku zagadnieniach: dynamice i skali kon-
sumpcji gazu ziemnego w najbliższych latach 
oraz cenach. W pierwszym przypadku wska-
zano na czynniki, które będą w perspektywie 
krótko i średniookresowej stymulowały wzrost 
zużycia gazu w Polsce: 

a. Program gazyfikacji gmin realizowany 
przez  Polską Spółkę Gazownictwa, który 
doprowadzi do znaczącego grona indy-
widualnych odbiorców gazu.

b. Rozwój energetyki gazowej, która najle-

piej współpracuje ze źródłami wiatrowymi 
stabilizując system elektroenergetyczny.

c. Rozwój smoll LNG ze względu na jego 
walory ekologiczne oraz coraz więk-
sza ergonomie instalacji. szczególnie 
w transporcie publicznym. 

W przypadku cen zwrócono natomiast 
uwagę na znaczenie infrastruktury handlowej, 
która umożliwia transparentny i konkurencyjny 
mechanizm ich kształtowania. W przypadku 
polskiego rynku gazu takie zadanie spełnia gieł-
da gazu prowadzona przez Towarową Giełdę 
Energii S.A. Od 2012 roku zapewnia ona bieżą-
ca i wiarygodną informację poziomie i dynamice 
cen gazu dla wszystkich uczestników polskiego 
rynku gazu. Kwestia czynników kształtujących 
ceny gazu ziemnego została natomiast wyja-
śniona w ciekawej prezentacji przygotowanej 
przez PKN ORLEN. Zaliczono do nich m.in.:

• poziomy temperatury powietrza w okre-
sie jesień-zima (przewaga dodatnich 
temperatur),

• stan napełnienia magazynów gazów 
w Europie (szczególnie w Niemczech),

• wzrost produkcji gazu skroplonego 
w USA (rosnąca podaż gazu na rynkach 
światowych)

• dynamikę konsumpcji gazu na azjatyc-
kim rynku  Dalekiego Wschodu (spadek 
konsumpcji w Chinach związany z osła-
bieniem wzrostu gospodarczego),

• dynamika cen surowców energetycznych 
(zwłaszcza ropy i węgla).

W kończącym GAZTERM panelu dyskusyj-
nym powrócono jeszcze do tematu bezpieczeń-
stwa energetycznego ale w aspekcie bardzo 
newralgicznej i nabierającej coraz większego 
znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania 
gospodarki energetycznej dziedziny jaka jest cy-
berprzestrzeń. Grono wysokiej klasy ekspertów 
z zakresu cyberbezpieczeństwa podczas dyskusji 
panelowej ukazało całe spektrum zagrożeń wy-
stępujących w tym obszarze oraz sposobów ich 
neutralizacji. 

Wnioski:
1. Suwerenność energetyczna oraz bezpie-

czeństwo energetyczne to zagadnienia, 
które stały się ważnym elementem w rela-
cjach politycznych Polski z państwami regio-
nu bałtyckiego. Należy stwierdzić, między 
naszymi państwami uformowana została 
wspólnota interesów, której namacalnym 
dowodem jest wspólnych projektów infra-
strukturalnych w postaci polsko-duńskiego 
rurociągu Baltic Pipe oraz polsko-litewskie-
go interkonektora GIPL.

2. Integracja rynków stworzy nowe per-
spektywy biznesowe dla branży gazow-
niczej oraz konsumentów gazu. Powstaną 
warunki dla zdrowej konkurencji opartej 
na bezpiecznej bo umożliwiającej dywer-
syfikację dostaw infrastrukturze. Położona 
centralnie Polska ma wszelkie predyspozy-
cje do tego aby w niedalekiej przyszłości 
zorganizować przy udziale partnerów z re-
gionu centrum dystrybucji i handlu gazem 
dla Trójmorza.

3. LNG jest i nadal będzie katalizatorem po-
zytywnych zmian na rynkach gazu w re-
gionie bałtyckim. Jesteśmy bowiem świat-
kami powstawania nowego segmentu 
rynku gazu jakim jest bunkrowanie trans-
portu morskiego oraz wchodzenie paliwa 
gazowego do transportu samochodowe-
go. Walory transportowe gazu skroplone-
go umożliwiły także pojawienie się pierw-
szych wolumenów gazu pochodzących 
ze źródeł północnoamerykańskich. Seria 
terminowych kontraktów pomiędzy ame-
rykańskimi dostawcami a PGNiG może być 
zaczynem powstania nowego atlantycko-
-bałtyckiego korytarza transportu gazu 
ziemnego. 

Organizatorzy
Studio4u, DISE
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W dniach 15–17.05.2019 r. w Za-
kopanem, Instytut Nafty i Gazu - 
Państwowy Instytut Badawczy wraz 
z CEC POLSKA był współorganiza-
torem X Jubileuszowej Międzynarodo-
wej Konferencji Naukowo-Technicz-
nej ŚRODKI SMAROWE 2019.

Wśród uczestników konferencji byli obecni 
zarówno przedstawiciele producentów środ-
ków smarowych, olejów bazowych, dodatków 
uszlachetniających i aparatury badawczej oraz 
użytkowników, a także jednostek naukowo-ba-
dawczych. Wśród przedstawianych tematów 
dominowały problemy dotyczące smarowych 
olejów silnikowych oraz ekologicznych środków 
smarowych. Największym zainteresowaniem cie-
szyły się referaty zawierające wyniki prac i projek-
tów badawczych. Ożywioną dyskusję wywołały 
zagadnienia dotyczące monitorowania jakości 
środków smarowych w czasie eksploatacji.

Wygłoszono 16 referatów, które poruszały 
tematykę:

– Problemu standaryzacji olejów silni-
kowych do samochodów osobowych 

i ciężarowych w Polsce w świetle badań 
własnych, autor: Piotr Niemiec, Lotos Oil 
Sp. z o.o.,

– Rozwoju metod badawczych olejów sil-
nikowych, autor: Przemysław Laszczak, 
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji 
BOSMAL,

– Role of CEC in Developing Tests for the 
European Automotive Industry, autor: 
Piotr Niemiec, ATIEL,

– Gospodarki w obiegu zamkniętym 
w sektorze rafineryjnym, autor: Aldona 
Stadnicka, Orlen Oil Sp. z o.o.,

– Polyalphaolefins and Polybutenes as Syn-
thetic base stocks for high performance 
new generation lubricants, autor: Micha-
el Sanchez-Rivas, INEOS Oligomers,

– Emulchem©101 - Package solutions for 
mineral-oil-based cutting fluids, autor: Vin-
cent Fritzemeier, Clariant lnternational Ltd.,

– Właściwego doboru antyutleniaczy Son-
gwon w środkach smarnych, autorzy: 
Simone Materlik, Lehmann&Voss, Antoni 
Bugaj, Lubner,

– Next generation cutting fluids, autor: 
Agnieszka Tomala, Instytut Technologii 
Eksploatacji – Państwowy Instytut Ba-
dawczy,

– Oleju o niskiej lepkości do czasowej 
ochrony metali przed korozją, autor:   
Monika Ziółkowska, Przemysłowy Insty-
tut Motoryzacji,

– Badania oleju ochronnego o niskiej lep-
kości w warunkach polowych, autor: 
Jarosław Frydrych, Przemysłowy Instytut 
Motoryzacji,

– REACH i CLP – formulatorzy XXI wieku?, 
autor: Anna Kobylańska, Grupa Lotos S.A.,

– Środków smarowych dla sektora rolno-
-spożywczego – ocena w warunkach mo-
delowych i eksploatacyjnych, autor: Jolan-
ta Drabik, Instytut Technologii Eksploatacji 
– Państwowy Instytut Badawczy,

– Oceny jakości środków smarowych za 
pomocą metod rozpraszania światła, au-
tor: Julia Woch, Instytut Ciężkiej Syntezy 
Organicznej „Blachowania”,

– Nowego wymiaru pomiaru lepkości i gę-
stości, autor: Mateusz Kawecki, Anton 
Paar Poland Sp. z o.o.

Z ramienia Instytutu zaprezentowano referaty:
– Wpływ zjawiska Low-Speed Pre-Ignition 

na nowe wymagania stawiane smaro-
wym olejom silnikowym, autorstwa Zbi-
gniewa Stępnia,

– Badania procesu selektywnej rafinacji 
z zastosowaniem współrozpuszczalnika, 
autorstwa Stefana Ptaka, Artura Antosza.

W konferencji wzięło udział ponad 100 
uczestników reprezentujących 49 firm krajo-
wych i zagranicznych. 

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom me-
rytoryczny spotkania. Dziękowali za wspaniałą 
organizację, deklarując udział w przyszłorocznej 
edycji.

Głównym Partnerem Technologicznym Kon-
ferencji była Grupa LOTOS S.A.

Złotym Sponsorem został Orlen Oil Sp. z o. o.
Brązowymi Sponsorami byli Anton Paar Po-

land Sp. z o.o., Spectro Poland, Orlen Południe S.A.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły 

wydawnictwa: Przemysł Chemiczny, Nafta-Gaz.

Instytut Nafty i Gazu 
- Państwowy Instytut Badawczy

X Międzynarodowa Konferencja ŚRODKI SMAROWE 2019
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Kolejne „GAZ-SYSTEM FORUM” za nami

Omówienie zagadnień związa-
nych z uruchomieniem procedury 
badania zapotrzebowania rynku 
na przepustowość przyrostową oraz 
przedstawienie oferty produktowej 
aukcji rocznej, która odbędzie się 
w lipcu 2019 r. na Platformie GSA, 
to główne tematy zorganizowanych 
w Warszawie warsztatów „GAZ-
-SYSTEM FORUM”. 

Spotkanie, w którym uczestniczyli klienci 
spółki oraz przedstawiciele administracji pu-
blicznej i instytucji branżowych, odbyło się 29 
maja 2019 r. w Warszawie.

– Cieszę się, że możemy po raz kolejny 
spotkać się z naszymi partnerami biznesowymi, 
by przekazać im istotne informacje dotyczące 
korzystania z usług oferowanych przez naszą 
spółkę – powiedział dyrektor w Pionie Rozwoju 
Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM Sławomir Sieradz-

ki, otwierając kolejne spotkanie zorganizowane 
w ramach cyklu „GAZ-SYSTEM FORUM”. 

Omówił on również wydarzenia, które mia-
ły miejsce w ostatnim kwartale tj. m.in.: zatwier-
dzenie nowych Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Przesyłowej dla Krajowego Systemu Prze-
syłowego i Systemu Gazociągów Tranzytowych, 
konsultacji Planu Rozwoju na lata 2020–2029 
oraz stanu prac dotyczących projektu Baltic Pipe.

Uczestnicy spotkania zapoznali się także 
z zasadami przeprowadzania procedury incre-
mental w Polsce, która po raz pierwszy została 
uruchomiona w 2017 r. W 2019 r. GAZ-SYSTEM 
przeprowadzi drugie niewiążące badanie zapo-
trzebowania rynku na przepustowość przyrosto-
wą  pomiędzy polskim i sąsiadującymi systema-
mi przesyłowymi. Niewiążąca procedura oceny 
zapotrzebowania rynku odbędzie się w lipcu 
i sierpniu i po raz pierwszy zostanie przeprowa-
dzona za pośrednictwem nowej funkcjonalności 
Platformy GSA.

O duńskich rozwiązaniach w zakresie pro-
cedury incremental opowiedział przedstawiciel 
firmy Energinet. Zwrócił uwagę, że dla operato-
ra systemu przesyłowego w Danii bardzo ważne 
jest gromadzenie wiedzy na temat potencjal-
nych przyszłych potrzeb w zakresie przyrostowej 
przepustowości całego systemu. Dlatego już na 
wczesnym etapie uzwględnione zostały nowe 
punkty, które wynikają z realizowanej wspólnie 
z GAZ-SYSTEM inwestycji Baltic Pipe. 

Z kolei przedstawicielka Ukrtransgaz zapre-
zentowała informacje na temat ukraińskiego sys-
temu przesyłu i magazynowania gazu. Zakres te-
matyczny warsztatów obejmował również nowe 
zasady funkcjonowania połączenia Hermanowice 
i Drozdowicze, które pozwolą od 2020 r. na ko-
rzystanie z połączenia na granicy polsko-ukraiń-
skiej zgodnie z wymaganiami regulacji UE. 

W związku ze zbliżającym się terminem 
aukcji rocznej GAZ-SYSTEM zaprezentował ofer-
tę produktową, która zostanie udostępniona 1 
lipca br. na Platformie GSA oraz warunki, zgod-
nie z którymi przydzielana jest przepustowość. 
Uczestnicy spotkania mogli także zapoznać się 
z nowym mechanizmem dotyczącym składania 
prognoz przepustowości oraz informacjami na 
temat nowej taryfy.

Podsumowując „GAZ-SYSTEM FORUM”, 
Piotr Kuś, zastępca dyrektora w Pionie Rozwoju 
Rynku Gazu w GAZ-SYSTEM, przedstawił naj-
ważniejsze wydarzenia, które planowane są 
na IV kwartał roku gazowego 2018/2019 m.in. 
warsztaty podczas, których spółka będzie chcia-
ła przedstawić potencjalnym klientom proces 
przyłączeniowy do sieci przesyłowej.

Mariusz Kozłowski
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A. Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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Bóbrka w zielonogórskim Salonie Wystaw!

Wystawa dostarcza unikalnych wiadomości o naszej branży. Fot. archiwum Oddziału
Duże wrażenie robi replika lampy naftowej. Fot. archiwum 
Oddziału

Ekspozycji z Bóbrki towarzyszy wystawa pracowników. Fot. archiwum Oddziału

Tradycje naftowe, które narodzi-
ły się w XIX wieku w Bóbrce, kon-
tynuują dwa oddziały wydobywcze 
PGNiG SA – w Sanoku i w Zielonej 
Górze. Historia górnictwa naftowego 
na zachodzie Polski ma dopiero pół 
wieku, ale to właśnie tu znajdują się 
dzisiaj największe i najnowocześniej-
sze instalacje technologiczne eksplo-
atujące złoża ropy naftowej i gazu 
ziemnego.

Dzięki uprzejmości Muzeum Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego w Bóbrce prezentować 
będziemy w Salonie Wystaw Oddziału w Zielo-
nej Górze przy ul. Boh. Westerplatte 15 wysta-

wę „Bóbrka najstarsza na świecie kopalnia ropy 
naftowej”. Ekspozycja potrwa do końca lipca br. 
Przy okazji zachęcamy do wyprawy na Podkar-
pacie – do Bóbrki – która może okazać się wspa-
niałą wakacyjną przygodą dla całej rodziny! Po-
przez wystawę, jak i specjalnie przygotowaną na 
tę okazję ulotkę promocyjną, chcemy namówić 
pracowników do pogłębienia wiedzy dotyczącej 
historii naszej branży – w miejscu gdzie znajduje 
się kolebka przemysłu naftowego. 

Historycznej instalacji wystawienniczej to-
warzyszy wystawa malarstwa pracowników 
Oddziału z cyklu: „Naftowe Pasje” Izabeli Mar-
cińskiej i Krzysztofa Pierzchały. 

Jolanta Pietras
Michał Burkowski

Dział Komunikacji i PR
Oddział w Zielonej Górze






