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Szanowni Czytelnicy
W sierpniowym wydaniu „Wiadomości...”, 

które właśnie trzymacie w swoich rękach pu-
blikujemy oprócz bieżących informacji branżo-
wych  i  stowarzyszeniowych cały  szereg arty-
kułów naukowo-technicznych i analitycznych. 
Jesteśmy  w  połowie  przerwy  wakacyjnej, 
mam zatem nadzieję,  że właśnie w  tym  cza-
sie  większość  z  Was  –  naszych  Czytelników 
znajdzie  w  tym  wydaniu  coś  interesującego 
dla siebie  i spędzi więcej czasu z „Wiadomo-
ściami...”. 
Rozdział  „Nauka  i  technika”  rozpoczyna-

my artykułem, którym zainteresuje się nie tyl-
ko branża gazownicza, ale ogół naszych czy-
telników, gdyż dotyczy naszego  codziennego 
życia.  Artykuł  pt.  „Nowoczesne,  elastyczne, 
metalowe przewody do komunalnych instalacji 
gazowych” przygotował Zbigniew Tałach. Jak 
sam  tytuł  wskazuje,  artykuł  dotyczy  nowych 
technologii  stosowanych  obecnie  w  budow-
nictwie, a szczególnie przy podłączaniu wszel-
kiego rodzaju urządzeń wykorzystujących gaz 
w budownictwie domowym. Są one znacznie 
bezpieczniejsze,  łatwiejsze  i  szybsze w mon-
tażu  oraz  spełniają  unijne  standardy  bezpie-
czeństwa, zatem znajomość tego zagadnienia 
może się przydać w życiu codziennym.
Drugim  recenzowanym  artykułem,  jest 

artykuł  przygotowany  przez  Grzegorza  Steca 
–  pt.  „W  budżecie  i  na  czas  – metoda War-
tości  Wypracowanej  (Earned  Value)  w  pro-
jektach  gazowniczych”.  Jest  to  nowy  temat 
na  naszych  łamach,  jednak  bardzo  ciekawy 
i  wart  szerszego  zaprezentowania.  Opisuje 
on  nowoczesną  metodę  weryfikacji  realizacji 
projektu  przez  porównanie  zrealizowanego 
do danej chwili zakresu prac  i  terminów oraz 
poniesionych kosztów do przyjętego w planie 
bazowym harmonogramu i budżetu projektu. 
Poprzez  analizę  szeregu  wskaźników  można 
w precyzyjny sposób określić stan realizacji in-

westycji w każdym momencie, ocenić poziom 
realizacji  oraz  przewidywać  jej  zakończenie 
oraz koszty. Jak podaje autor, nie zapobiegnie 
ona przekroczeniu kosztów i terminu realizacji 
projektu,  stanowi  jednak  tzw.  system  wcze-
snego  ostrzegania,  który  umożliwia  podjęcie 
świadomych  działań  naprawczych,  jeszcze 
w trakcie realizacji projektu. 
Trzecim  artykułem,  a  zarazem  piątą  czę-

ścią  cyklu  upowszechniającego  wiedzę  z  za-
kresu  metod  hydraulicznego  szczelinowania 
jest  artykuł  przygotowany  przez  Piotra Woź-
niaka  z  BALTIC  CERAMICS  S.A.  i  Dariusza 
Janusa  z    LST  CAPITAL  S.A.,  tym  razem  pod 
tytułem „Jaki proppant jest każdy widzi – czyli 
o metodach wyznaczania parametrów charak-
terystycznych  i  o  producentach”.  Zawiera  on 
najważniejsze informacje o cechach proppan-
tów, ich parametrach i sposobach ich określa-
nia  oraz  producentach  na  świecie.  Zebrane 
informacje porządkują w tym zakresie wiedzę 
oraz  mogą  być  pomocne  przy  planowanych 
pracach geologicznych, przy zachowaniu roz-
sądnych kosztów.
W  kolejnym  rozdziale  „Analizy,  komen-

tarze”  publikujemy  materiał  pt.  „Różnice 
w  zużyciu  energii  na  ogrzewanie  budynków 
w  wybranych  polskich  miastach  w  sezonie 
grzewczym  2012/2013  r.”  Artykuł  ten  został 
opracowany  przez  specjalistę  z  tego  zakre-
su –  Józefa Dopke.  Z  artykułu  jasno wynika, 
że  na  bazie wieloletnich  badań w  ponad  30 
polskich miastach wzrasta zużycie energii rok 
do roku na ogrzewanie. Jest to spowodowane, 
zdaniem  autora  stopniowym  ochładzaniem 
klimatu,  które  rozpoczęło  się  na  przełomie 
2006/2007 r.
„Handel gazem na zliberalizowanym ryn-

ku” to drugi analityczny artykuł w tym rozdzia-
le, przygotowany przez Marcina Sienkiewicza. 
Przybliża on nam to zagadnienie oraz charak-
teryzuje Polskę,  sytuację w  jakiej obecnie  się 
znajduje i co jeszcze przed nami, zanim w peł-
ni  będziemy  uczestnikiem  zliberalizowanego 
europejskiego rynku gazu. 
Rozdział  ten  zamyka  relacja  Jerzego  Pa-

pugi z Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi – dotycząca konfliktu, jaki powstał wokół 
zamojskich  koncesji  Chevrona  na poszukiwa-
nie gazu  z  łupków  i możliwości  jakie ma MŚ 
w  zakresie  rozwiązywania  tego  typu  konflik-
tów poprzez np. zebranie wszystkich informa-
cji  pochodzących  od  stron  zaangażowanych 
w  konflikt  i  udzielenie  im odpowiednich me-
rytorycznych  wyjaśnień.  A  czy  to  wystarczy? 

Myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana 
i wymaga znacznie większego zaangażowania 
po stronie organu koncesyjnego.
„Krótkie wieści z kraju i ze świata” to ko-

lejny  rozdział, w którym znaleźć można prze-
gląd  najciekawszych  wydarzeń,  jakie  miały 
miejsce od poprzedniego wydania „Wiadomo-
ści...”, podobnie  jak  i „Biuletyn  Informacyjny” 
ZG Stowarzyszenia. W kolejności wspomnę o: 
otwarciu przez PGNiG SA kopalni ropy nafto-
wej  i  gazu  ziemnego  Lubiatów,  największej  
inwestycji  w  branży  wydobywczej  w  Polsce 
w ciągu ostatnich lat; o najnowszych szacun-
kach  zasobów  węglowodorów  dokonanych 
przez  Międzynarodową  Agencję  Energetycz-
ną;  informacji zawartej w „Biuletynie...”, czyli 
ciekawym  cyklicznym  wydarzeniu,  które  co 
roku  odbywa  się w  Krośnie  –  „Krosno  Świe-
t(l)ne Miasto” oraz  imprezom  towarzyszącym 
–  w  relacji  Jana  Sępa  z  Oddziału  SITPNiG 
w  Krośnie.  Również  tam  znajdują  się  relacje 
z bieżącej działalności oddziałów w Gorlicach 
i  Gdańsku  oraz  informacja  o  interesującym 
szkoleniu dla karpackich gazowników. 
Numer  zamyka  „Witryna  wydawnicza”, 

gdzie  znaleźć  można  informację  o  nowej, 
oczekiwanej  przez  polskich  gazowników  po-
zycji wydawniczej  –  II  tom  „Vademecum  ga-
zownika”.
Na  koniec  wspomnę,  że  z  grona  wy-

bitnych  i  zasłużonych  postaci  dla  Polskiego 
Górnictwa  Naftowego  i  Gazowniczego  oraz 
Stowarzyszenia  Inżynierów  i  Techników Prze-
mysłu  Naftowego  i  Gazowniczego  odszedł 
na wieczną  szychtę  –  Aleksander  Findziński. 
Szerzej  o  Nim  o  Jego  osiągnięciach  i  pracy 
znajdziecie w  „Biuletynie  Informacyjnym ZG”. 
Cześć Jego Pamięci!  
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Nowoczesne, elastyczne, metalowe przewody 
do komunalnych instalacji gazowych

Zbigniew A. Tałach 

Modern, flexible, metal pipes 
to municipal gas system 
Abstract
The  application  of  flexible,  safe  steel  con-

nection ducts  in gas  installation guarantees  ti-
ghtness and eliminates the risk of uncontrolled 
gas leakage that could pose a significant threat 
in residential buildings.
The  structures  of  safe  flexible  gas  ducts 

allow for easy assembly of gas equipment:cen-
tral  heating  boilers,  tankless  water  heaters, 
gas stoves and ovens, particularly  in modern 
kitchen furniture.
The  article  presents  state-of-the-art  so-

lutions of  flexible,  safe  steel  connection ducts 
to gas  installations  applied  in  residential  buil-
dings, which meet safety standards  in the Eu-
ropean Union.

Streszczenie
Komunalne  instalacje gazowe narażone są 

na  utratę  szczelności  w  czasie  normalnej  eks-
ploatacji. Zastosowanie w tych instalacjach ela-
stycznych bezpiecznych, stalowych przewodów 
przyłączeniowych  daje  gwarancję  zapewnienia 
szczelności i eliminuje ryzyko niekontrolowane-
go wypływu gazu.
Konstrukcje  bezpiecznych  elastycznych 

przewodów gazowych umożliwiają łatwy mon-
taż  urządzeń  gazowych:  kotłów  centralnego 
ogrzewania,  grzejników  wody  przepływowej, 
kuchni i kuchenek gazowych, szczególnie w no-
woczesnej zabudowie mebli kuchennych.

W artykule przedstawiono nowoczesne roz-
wiązania elastycznych, bezpiecznych, stalowych 
przewodów przyłączeniowych do  instalacji ga-
zowych  stosowanych  w  budownictwie  miesz-
kaniowym, spełniających standardy bezpieczeń-
stwa w Unii Europejskiej. 

1. Wstęp
Szczelność  instalacji  gazowych  to  jedno 

z najważniejszych zagadnień zapewnienia bez-

pieczeństwa podczas ich eksploatacji. W historii 
krajowego gazownictwa znane są przypadki, że 
z  powodu  braku  szczelności  instalacji  lub  nie-
szczelności  sieci  gazowej  doszło do wielu nie-
szczęśliwych wypadków. 
Prawo  Budowlane w  art.  62  ust.  1  pkt  1 

wprowadziło  przepis  dotyczący  obowiązkowe-
go  corocznego  przeglądu  szczelności  instalacji 
gazowej  w  budynkach  mieszkalnych.  Dzięki 
temu w ostatnich  latach  liczba nieszczęśliwych 
wypadków  spowodowanych  nieszczelnościami 
gazu zmalała w sposób znaczący.
W początkowym okresie rozwoju gazownic-

twa, gdy stosowano gaz miejski i koksowniczy, 
urządzenia  gazowe  podłączane  były  do  we-
wnętrznych  instalacji  gazowych  przy  użyciu 
przewodów gumowych. Na początku lat pięć-
dziesiątych urządzenia gazowe zaczęto podłą-
czać  na  sztywno przy użyciu długich gwintów. 
Taki sposób podłączania stwarza również zagro-
żenia, gdyż na takiej długości gwintu dochodzi 
do występowania nieszczelności gazu [4].
W  latach  pięćdziesiątych  w  krajach  wy-

soko  rozwiniętych  USA  i  krajach  europejskich 
podejmowane  były  prace  projektowe  na  kon-
strukcjach  elastycznych połączeń metalowych, 
głównie  dla  potrzeb  energetyki  jądrowej. 
Opracowano  i  wykonano  pierwsze  konstruk-
cje  elastycznych  kompensatorów  wykonanych 
z miedzi, a następnie ze stali  stopowych. Kom-
pensatory to konstrukcje mieszkowe, których za-
daniem jest eliminacja naprężeń mechanicznych 
i  termicznych  występujących  w  rurociągach. 
W latach sześćdziesiątych XX w. w Stanach Zjed-

noczonych  idea  konstrukcji  elastycznych  kom-
pensatorów została przeniesiona do techniki ko-
munalnych instalacji gazowych gazu ziemnego. 
W Niemczech pierwsze konstrukcje elastycznych 
przewodów gazowych wprowadzono w  latach 
70.,  które  zostały  rozpowszechnione  w  Polsce 
po  przystąpieniu  do  Unii  Europejskiej.  Dzisiaj 
takie rozwiązania są stosowane w komunalnych 
instalacjach  gazowych w budownictwie miesz-
kaniowym jako bezpieczny rodzaj przyłączy ga-
zowych [4]. 

2. Przypadki nieszczelności 
w instalacjach gazowych
Badania  szczelności w  ramach  corocznych 

przeglądów  komunalnych  instalacji  gazowych 
w budownictwie wielorodzinnym wykazały,  że 
najczęściej nieszczelności mogą występować na 
przyłączach instalacji gazowych.
W  Tablicy  1  przedstawiono  wyniki  badań 

kontroli  szczelności  instalacji  gazowych w  bu-
downictwie wielokondygnacyjnym wraz z okre-
śleniem lokalizacji występujących nieszczelności.
Jak  wykazują  przeglądy  instalacji  gazo-

wych, najczęstszą przyczyną występowania nie-
szczelności są nieszczelne połączenia gwintowe 
z uszczelnieniem na bazie konopi [3]. Klasyfika-
cja  nieszczelności  gazowych  w  budownictwie 
przedstawia się następująco:
–  nieszczelności na kurkach głównych oraz 
elementach  skręcanych  instalacji  spo-
wodowane  wysychaniem  uszczelniaczy 
z konopi,

–  nieszczelności na połączeniach gazomie-
rzy z pionem instalacji gazowej,

–  nieszczelności zaworów kurkowych przed 
aparatami i urządzeniami gazowymi,

–  niewłaściwie połączenie urządzenia z in-
stalacją gazową, np. przewodem gumo-
wym (szczególnie dotyczy to instalacji na 
gaz płynny propan-butan),

Lp. Miejsca występowania nieszczelności
Szacowany udział 

procentowy w odniesieniu 
do badanych instalacji 
gazowych [%]

1. Przyłącza gazomierzy 38
2. Zmiana lokalizacji urządzeń gazowych

−	 przyłącza kuchni gazowych
−	 przyłącza gazowych grzejników wody przepływowej
−	 przyłącza term gazowych

24
16
12

3. Nieszczelności występujące w urządzeniach  gazowych
−	 kuchnie gazowe
−	 gazowe grzejniki wody przepływowej

7
3

Tablica 1. Wyniki badań kontroli szczelności instalacji gazowych w budownictwie 
wielokondygnacyjnym

* UWAGA: Podane w tabeli wyniki mają charakter szacunkowy i oparte są na przeglądach instalacji gazowych w budownictwie 
wielokondygnacyjnym (Opracowanie autorskie)
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–  nieszczelności przed urządzeniami gazo-
wymi w przypadku braku zaworu odci-
nającego,

–  korozja przewodów – szczególnie w po-
mieszczeniach piwnicznych.

Przypadki nieszczelności gazowych instala-
cji występują również wskutek niezamierzonego 
działania użytkowników, np. próba przesunięcia 
kuchni  gazowych  połączonych  z  instalacją  ga-
zową na sztywno przy użyciu długich gwintów. 
Nieszczelności  instalacji  gazowych  tworzą 

największe  zagrożenia  i  bardzo  często  mogą 
stać się przyczyną pożarów i wybuchów w bu-
downictwie mieszkaniowym [3]. 

3. Rozwiązania konstrukcyjne 
elastycznych metalowych 
przewodów przyłączeniowych
Z  początkiem  lat  90.  dopuszczono w  Pol-

sce  systemy połączeń  instalacji  z  urządzeniami 
gazowymi  w  formie  metalowych  elastycznych 
przyłączy  gazowych.  Takie  rozwiązanie  kon-
strukcyjne miało na celu poprawę  bezpieczeń-
stwa  eksploatacji  instalacji  gazowych  i  wy-
eliminowanie  ewentualnego  występowania 
powstających nieszczelności [4].
Ze względu na  swą konstrukcję metalowe 

elastyczne  przyłącza  gazowe  można  podzielić 
na konstrukcje [5]:
•  szybkozłączy  gazowych  wyposażonych 
w zawór zamykający, 

•  elastycznych  przewodów  metalowych 
z końcówkami przyłączeniowymi, 

•  elastycznych  rozciągliwych  przewodów 
gazowych  z  końcówkami  przyłączenio-
wymi. 

3.1. Szybkozłącza gazowe 
wyposażone w zawór zamykający
Kompletne szybkozłącze gazowe składa się 

z przyłącza  instalacyjnego  (głowicy), w którego 
konstrukcję  wbudowany  jest  najczęściej  kurek 
kulowy kątowy oraz metalowego przewodu ela-
stycznego w oplocie i zabezpieczonego osłoną 
higieniczną z polichlorku winylu  (PVC)  (fot. 1). 
Szybkozłącze  gazowe musi  spełniać  wymaga-
nia zawarte w zharmonizowanej normie przed-
miotowej PN-EN 14800:2010 „Bezpieczne ela-
styczne metalowe przewody  z  rur  falistych do 
przyłączania  domowych  urządzeń  zasilanych 
paliwami gazowymi” [4]. 
Ze  względu  na  wysokie  wymagania  bez-

pieczeństwa  stawiane  elementom  instalacji 
gazowych przez normę zharmonizowaną PN-EN 
14800:2010,  szybkozłącza  gazowe  z  przewo-
dami przyłączeniowymi podlegają ocenie zgod-
ności  w  systemie  1  (Dyrektywa  89/106/EWG) 
i muszą posiadać oznakowanie znakiem CE.

Do  szybkozłączy  gazowych  produkowane 
są  specjalne  przewody  elastyczne  zakończone 
z  jednej  strony  końcówką przeznaczoną do  łą-
czenia  z  głowicą  szybkozłącza  –  rys.  2.  Druga 
końcówka  zakończona  gwintem  rurowym  Rp 
1/2 przeznaczona jest do połączenia z instalacją 
gazową – rys. 3. Na rynku krajowym dostępne 
długości  elastycznych  przewodów  do  szybko-
złączy  gazowych  wynoszą  L  0,5  m,  0,75  m, 
1,0 m, 1,25 m, 1,5 m i 2,0 m. 
W Tablicy 2. podano możliwość zastosowa-

nia szybkozłączy gazowych do zasilania różnego 
typu urządzeń gazowych [1, 2, 4].
Szybkozłącza  gazowe  znajdują  szerokie 

zastosowanie  w  zwartej  zabudowie,  w  no-
woczesnych  kuchniach  oraz  do  podłączenia 
urządzeń grzewczych małej mocy nieprzekra-
czającej 15 kW. Szczególnym zastosowaniem 
szybkozłączy  jest  możliwość  ich  wykorzysta-
nia  w  przypadku  zabezpieczenia  urządzeń 
gazowych  przed  niezamierzonym  otwarciem 
przez dzieci i osoby starsze. 

Również  zaletą  szybkozłączy  jest  zapew-
nienie  łatwego  dostępu  do  urządzeń  gazowych 
w celu utrzymania właściwych warunków sanitar-
no – higienicznych. W tym przypadku urządzenie 
można bezpiecznie odłączyć od instalacji bez ko-
nieczności udziału uprawnionego instalatora [4]. 

3.2. Elastyczne przewody metalowe 
z końcówkami przyłączeniowymi 
W miarę postępu techniki wprowadzono do 

instalacji gazowych elastyczne przewody meta-
lowe  z  końcówkami  przyłączeniowymi,  które 
spełniają  wymagania  normy  PN-EN  14800. 
Tego  rodzaju  elastyczne  przewody  spełniają 
podobną  rolę  jak  szybkozłącza  gazowe,  mają 
jednak  pewne  ograniczenie  techniczne,  gdyż 
dodatkowo do instalacji gazowej należy zamon-
tować oddzielny zawór zamykający. 
Elastyczne  przewody  metalowe  z  koń-

cówkami  przyłączeniowymi  produkowane  są 
w  dwóch  wielkościach  średnic  nominalnych 
DN8 oraz DN12 [2,4].

Fot.1. Szybkozłącze gazowe z przewodem przyłączeniowym firmy FAMAS - http://famas.pl/ [9].

Rys. 1. Konstrukcja szybkozłącza gazowego - Katalog firmy AYVAZ [7]. 
1 – gniazdo, 2 – część wewnętrzna, 3 – pierścień sprężysty, 4 – uchwyt, 5 – osłona, 6 – oplot, 7 – przewód elastyczny, 8 – 
opaska zaciskowa, 9 – nakrętka przyłącza

Rys. 2. Typowa głowica szybkozłącza gazowego wykonana 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14800 [5]

Rys. 3. Wymiary gwintów przyłącza z szybkozłącza gazowego 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14800 oraz normy PN-
-EN 10226-1 [5]
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W  tablicy  3.  podano  minimalny  strumień 
przepływu powietrza dla gazów innych niż gazy 
palne grupy L.
Na rys. 4. Przedstawiono typową konstruk-

cję  elastycznego  przewodu  przyłączeniowego 
spełniającego wymagania normy PN-EN 14800. 
W tablicy 4. przedstawiono charakterystykę 

techniczną elastycznych przewodów gazowych.

3.3. Elastyczne rozciągliwe 
przewody gazowe z końcówkami 
przyłączeniowymi 
Elastyczne rozciągliwe węże gazowe wyko-

nane  są w  formie  konstrukcji  z  rur  falistych  ze 
stali  stopowej  austenitycznej  gatunku  1.4404 
o  oznaczeniu  według  PN-EN  10088:2007 
0H17N12M3. 
Elastyczny  przewód  gazowy  składa  się 

z  elastycznego przewodu metalowego,  końcó-
wek do połączeń wraz z podkładką uszczelnia-
jącą  oraz  dodatkowej  osłony  zabezpieczającej 
koloru żółtego.
Konstrukcja  przewodu  zaliczona  jest  do 

konstrukcji  rozciągliwych w granicach od 75% 
do 100%, co ma znaczenie w praktycznym za-
stosowaniu  w  instalacjach  gazowych.  Każdy 
przewód  zakończony  jest  specjalnymi  złączami 
gwintowymi z jednej strony gwintem wewnętrz-
nym, z drugiej zaś strony gwintem zewnętrznym 
o wymiarach zależnych od średnicy przewodu: 
1/2” x 1/2”; 1/2” x 3/4”; 3/4” x 3/4”; 1” x 1” [7]. 
Konstrukcję  przyłączy  elastycznych  rozcią-

gliwych  przewodów  gazowych  przedstawiono 
na rys. 5., a wymiary dla poszczególnych śred-
nic przedstawiono w  tablicy 5.
Dla zapewnienia szczelności połączeń i bez-

pieczeństwa  montażu  końcówki  przewodu  są 
spawane lub lutowane lutem twardym do fali-
stego przewodu.  Producenci  oferują  przewody 
o długości L od 90 mm do 420 mm [4]. 
Węże elastyczne przeznaczone są do bez-

piecznego  podłączania  instalacji  gazowych 
wszelkiego  typu  urządzeń  gazowych  (kotły 
CO,  grzejniki  wody  przepływowej,  kuchnie 

Lp. Nazwa urządzenia Moc max.
[kW]

Rodzaj gazu
rodzina 2 rodzina 3

E Ls Lw P B/P
1 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym 12 + + + + +
2 Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 5 + 6 + + + + +
3 Płyta gazowa 4-palnikowa 5 + 6 + + + + +
4 Kuchnia gazowa 3-palnikowa 5 + + + + +
5 Kuchnia gazowa 2-palnikowa 4 + + + + +
6 Konwekcyjny ogrzewacz pomieszczeń 5 + + + + +
7 Gazowe urządzenie gastronomiczne małej mocy 15 + + + + +

Tablica 2. Przykłady zastosowań szybkozłączy gazowych (opracowanie autorskie)

Oznaczenia paliw gazowych zastosowanych w Tablicy 2: E – gaz ziemny wysokomentanowy; Ls – (dawniej GZ:35) – gaz ziemny zaazotowany; Lw (dawniej GZ:41.5) – gaz ziemny zaazotowany; 
oraz instalacjach skroplonego gazu węglowodorowego rodziny 3; P, oznaczenie techniczne C – propan (C3 ); B/P, oznaczenie techniczne B – propan butan (C4 /C3 ) 

Lp.

Nominalny 
wymiar 

przewodu 
montażowego

Całkowita 
długość 

przewodu 
montażowego

Minimalny strumień 
przepływu powietrza dla 
gazów innych niż typ L 
przy spadku ciśnienia 

1 mbar

Minimalny strumień 
przepływu dla gazu 
typu L przy spadku 
ciśnienia 0,5 mbar

1. DN8 1,0 m 0,5 m3/h 0,55 m3/h

2. DN12 1,0 m 1,5 m3/h 1,2 m3/h

Tablica 3. Minimalne wartości strumienia przepływu powietrza dla gazów innych niż gazy 
palne grupy L zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14800

Rys. 4. Przykład rozwiązania konstrukcyjnego elastycznych przyłączy gazowych – Katalog firmy AYVAZ [7].
1 – część wewnętrzna, 2 – osłona, 3 – przewód elastyczny, 4 – oplot pierścień, 5 – opaska zaciskowa, 6 – nakrętka przyłącza, 7 – nypel

Lp. Nazwa parametru Wymaganie zgodnie z normą 
PN-EN 14800:2010

1. Wytrzymałość udarowa spełnia
2. Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne 6 bar
3. Standardowy strumień przepływu gazu dla L = 1m 1,9 m3/h
4. Wytrzymałość na wzdłużne zginanie spełnia
5. Maksymalne obciążenie dla dopuszczalnych odkształceń 1000 N
6. Tolerancje wymiarów zgodne
7. Odporność na wgniecenie spełnia
8. Przewodnictwo elektryczne 0,177 Ω/m
9. Szczelność poniżej 10 cm3/h
10. Wytrzymałość mechaniczna 6 bar
11. Nieszczelność dopuszczalna poniżej 10 cm3/h
12. Szczelność (w przypadku pożaru) 650°C przez 30 min
13. Badanie trwałości spełnia

Tablica 4. Charakterystyka techniczna elastycznych przewodów gazowych zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 14800

Fot. 2.  Przykład oznakowania elastycznego przewodu metalowego z końcówkami przyłączeniowymi – oznaczenie wg normy 
PN-EN 14800 firmy AS-GAZ [8].
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i  kuchenki  gazowe  oraz  gazowo-elektryczne, 
ogrzewacze  pomieszczeń  itp.).  Oferowane 
elastyczne  przewody  gazowe  przeznaczone 
są do  instalacji gazu  ziemnego wysokometa-
nowego, gazu płynnego propanu-butanu oraz 
gazu miejskiego.
Każdy  przewód  opakowany  jest w  zabez-

pieczające  opakowanie  jednostkowe  zabez-
pieczające  przed  uszkodzeniem,  jak  również 
posiada  etykietę  informacyjną  zawierającą  na-
stępujące dane:
–  Nazwa  produktu:  Elastyczny  i  rozciągli-
wy przewód gazowy 

–  Oznaczenie przewodu : 15-220/420-UNI 
11353

–  Nazwa producenta:
–  Numer normy: UNI 11353:2010
–  Numer Deklaracji Zgodności 
–  Wymiary przewodów wraz z przyłączami
Dodatkowo  na  złączkach  w  widocznym 

miejscu w  sposób  trwały  naniesiony  jest  znak 
fabryczny  producenta,  średnica  DN  produktu 
oraz rok i miesiąc produkcji [8].

OZNAKOWANIE

1 – uszczelka
2 – nakrętka
3 – króciec

T min   1,5 mm
E          1,8  mm 
Z min   1 ÷ 2 mm

Rys. 5. Konstrukcja przyłączy elastycznych rozciągliwych przewodów gazowych – norma UNI 11353 [6].

Lp. DN A
max

B
± 0,1

C
min

D
 G

F
min

H
min

K
max M S W

max CH Wymiary uszczelek

1. 10 14,8 10 8 3/8 8 8 13,3 7 20 13,6 12 14,5 x 10 x 2
2. 15 18,8 12 11 1/2 10 11 16 7 24 16,3 14 18,2 x 12 x 2
3. 20 24,3 18 11 3/4 16 11 23 8 30 23,3 21 23,5 x 18 x 2
4. 25 30,3 23 13 1 21 13 28,1 10 36 28,5 26 29,5 x 23 x 2
5. 32 39,0 29 13 1 ¼ 27 13 36,8 11 46 37,1 34 38,5 x 29 x 2
6. 40 44,9 37 13 1 ½ 35 13 43,2 12 53 43,5 40 44,5 x 37 x 2
7. 50 56,6 47 13 2 45 13 53,6 13 64 54,1 50 56,0 x 47 x 2

Tablica 5. Wymiary elastycznych rozciągliwych przewodów gazowych zgodnie z wymaganiami normy UNI 11353

W tablicy 6. podano możliwość zastosowa-
nia elastycznych przewodów gazowych do zasi-
lania różnego typu urządzeń gazowych.
Na  rys.  6  przedstawiono  konstrukcję  ela-

stycznego  przewodu  gazowego,  natomiast  na 
fot.  3  fotografię  elastycznego  rozciągliwego 
przewodu gazowego z końcówkami przyłącze-
niowymi.

4. Wnioski końcowe
Zastosowanie  w  instalacjach  gazowych 

nowoczesnych, elastycznych stalowych przewo-
dów przyłączeniowych daje gwarancję  zapew-
nienia szczelności  i eliminuje  ryzyko niekontro-
lowanego wypływu gazu.
Elastyczne  przewody  gazowe  umożliwiają 

łatwy  montaż  urządzeń  gazowych  urządzeń 
grzewczych  takich  jak kotły centralnego ogrze-
wania,  grzejniki  wody  przepływowej,  kuchnie 
i kuchenki gazowe. Takie konstrukcje szczegól-
nie  są  przeznaczone  do  nowoczesnej  zwartej 
zabudowy  mebli  kuchennych.  Metalowe  ela-
styczne przewody gazowe umożliwiają znaczne 
skrócenie  prac  instalacyjno-montażowych  co 

Lp. Nazwa urządzenia Moc max.
[kW]

Rodzaj gazu
rodzina 2 rodzina 3

E Ls Lw P B/P

1
Kuchnia gazowa 4-palnikowa 
z piekarnikiem gazowym

12 + + + + +

2
Kuchnia gazowa 4-palnikowa 
z piekarnikiem elektrycznym

5 + 6 + + + + +

3 Płyta gazowa 4-palnikowa 5 + 6 + + + + +
4 Kuchnia gazowa 3-palnikowa 5 + + + + +
5 Kuchnia gazowa 2-palnikowa 4 + + + + +

6
Konwekcyjny ogrzewacz 
pomieszczeń

5 + + + + +

7
Gazowe urządzenie 
gastronomiczne małej mocy

15 + + + + +

8 Grzejniki wody przepływowej 15 ÷ 20 + + + + +
9 Kotły gazowe dwufunkcyjne 30  + + + + +

10
Kotły gazowe CO jednofunk-
cyjne

30 ÷ 60 + + + + +

11 Kotły gazowe kondensacyjne 10 ÷ 60 + + + + +

12
Kotły gazowe z zamkniętą 
komorą spalania

10 ÷ 60 + + + + +

Tablica 6. Przykłady zastosowań elastycznych przewodów gazowych (opracowanie autorskie)
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ma istotne znaczenie przy kosztach wykonywa-
nia  wewnętrznych  instalacji  w  budownictwie 
mieszkaniowym. 
Elastyczne metalowe przewody gazowe ze 

względu  na  harmonijkową  budowę  eliminują 
zarówno  kompensację  drgań  pochodzącą  od 
pracy urządzeń grzewczych,  jak  również  likwi-
dują  naprężenia  liniowe  powstające  w  trakcie 
normalnej  eksploatacji  instalacji  gazowych, 
cieplnych i wodnych, a także eliminują zjawisko 
dylatacji pionów i przyłączy gazowych. 
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1 – nakrętka, 2 – część wewnętrzna, 3 – nypel

Fot. 3. Elastyczny rozciągliwy przewód gazowy z końcówkami przyłączeniowymi – http://www.as-gaz.pl/ [8]

ratów, Kraków – luty 1997.
5.  PN-EN 14800:2010 „Bezpieczne metalowe 
przewody przyłączeniowe faliście giętkie do 
przyłączania  urządzeń  domowych  zasila-
nych paliwami gazowymi.”

6.  UNI 11353:2010 „Przewody giętkie ze stali 
nierdzewnej o ścianie ciągłej do podłącza-
nia urządzeń gazowych użytku domowego 
i podobnych. Zasady bezpieczeństwa.”

7.  Katalog firmy AYVAZ Turcja.
8.  http://www.as-gaz.pl/
9.  http://famas.pl/ 
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W budżecie i na czas – metoda Wartości Wypracowanej 
(Earned Value) w projektach gazowniczych

Grzegorz Stec

In budget and in time – 
Earned Value Method in oil 
and gas projects
Abstract
This  article  aims  to  present  the  possibil-

ity of using Earned Value Technique for oil and 
gas projects. Advantages and disadvantages of 
method  were  discussed.  Step-by-step  calcula-
tion  of  EV  factors  were  presented  along  with 
their practical  interpretation on the example of 
reconstruction of gas transmission station. 

Streszczenie
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawie-

nie  możliwości  zastosowania  metody  kontroli 
i  planowania  postępu  prac  Earned  Value do 
zarządzania  projektami  gazowniczymi,  wyro-
bienie praktycznych umiejętności posługiwania 
się nią oraz popularyzację tej metody wśród in-
żynierów  przemysłu  naftowego  i  gazownicze-
go.  Krok  po  kroku  zaprezentowano obliczenia 
wskaźników metody EV wraz z  ich praktyczną 
interpretacją  na  przykładzie  zadania  inwesty-
cyjnego dotyczącego przebudowy stacji reduk-
cyjno-pomiarowej.

Metoda  Earned  Value  (EV,  Wartości  Wy-
pracowanej,  Uzyskanej,  Nabytej)  polega  na 
kontroli realizacji projektu przez porównanie 

zrealizowanego  do  danej  chwili  zakresu  prac 
i  terminów  ich  realizacji  oraz  rzeczywiście  po-
niesionych  kosztów  z  przyjętym  w  planie  ba-
zowym harmonogramem  i  budżetem projektu. 
[2]  Co  rozumie  się  przez  projekt?  Projekt  to 
złożone  przedsięwzięcie  realizowane  w  okre-
ślonych ramach czasowych (posiada oznaczony 
początek i koniec), którego rezultatem jest okre-
ślony  produkt  lub  usługa.  Do  podstawowych 
wielkości  charakteryzujących  projekt  zalicza 
się:  spełnienie  wymagań  (ang.  performance), 
koszt  realizacji  (ang. cost),  czas  realizacji  (ang. 
time). Celem realizacji projektu  jest osiągnięcie 
wszystkich określonych parametrów na założo-
nym  poziomie.  [3]  EV  zaliczana  jest  do  grupy 
metod  zarządzania  opartego  na  wydajności 
(ang.  performance  based management),  które 
w połączeniu z metodami zarządzania ryzykiem 
tworzą  jedno z najbardziej efektywnych  i sku-
tecznych  narzędzi  do monitorowania  realizacji 
projektów.  Metoda  Wartości  Wypracowanej 
nie jest nowa, wykorzystywana była początko-
wo przez Ministerstwo Obrony USA (od lat 60. 
XX  wieku),  stała  się  standardem  obowiązko-
wo  stosowanym w  projektach  finansowanych 
przez agencje rządowe, programów międzyna-
rodowych –  finansowanych m.  in.  przez Bank 
Światowy i projektów realizowanych w ramach 
dużych organizacji np. NATO czy IBM. W Polsce 
metoda ta jest wykorzystywana w monitoringu 
budżetu  niewątpliwie  jednej  z  największych 
inwestycji w branży gazowniczej ostatnich lat, 
czyli budowy terminalu LNG w Świnoujściu re-
alizowanej przez Gaz-System [4].
Metoda  jest  bardzo  przejrzysta,  efektywna 

i nieskomplikowana matematycznie  co  sprawia, 
że z roku na rok grono zwolenników EV posze-

rza się. Dodatkowym atutem metody  jest  to, że 
uwzględnia w ocenie stanu projektu obok zakre-
su i kosztu – wartość uzyskaną, która reprezentu-
je planowaną wartość rzeczywiście wykonanego 
zakresu  prac.  Zintegrowanie  zakresu  projektu 
z harmonogramem i kosztem daje możliwość nie 
tylko pomiaru i oceny realnego wyniku działania, 
ale i analizy trendów wydajności realizacji projek-
tu oraz prognozy przyszłego wyniku działania.
Jako  przykład,  dla  lepszego  zobrazowania 

praktycznego  wykorzystania  metody  Earned 
Value,  może  posłużyć  zadanie  inwestycyjne 
polegające  na  przebudowie  stacji  redukcyjno-
-pomiarowej wysokiego  ciśnienia.  Budżet  pro-
jektu oszacowano na około 2,8 mln zł, czas jaki 
zaplanowano na realizację to 12 miesięcy. W ta-
beli 1 przedstawiono harmonogram rzeczowo-
-finansowy projektu. 
Rozpoczęcie projektu zaplanowano na luty 

a  zakończenie  na  styczeń  następnego  roku. 
Największą  część  budżetu  pochłoną  zadania 
2,  3  i  4,  które  stanowią  sedno  realizowanego 
przedsięwzięcia. Na początku sierpnia inwestor 
zwraca  się  z  prośbą  do  wykonawcy  o  udzie-
lenie  informacji  o  wykonanym  zakresie  prac, 
terminach ich realizacji, poniesionych kosztach. 
Wykonawca  postanawia  przedstawić  analizę 
realizacji  budżetu  projektu  wraz  z  zidentyfiko-
wanymi  wielkościami  odchyleń  od  planu  oraz 
prognozę  wyników  projektu  z  zastosowaniem 
metody EV. Wyniki przeprowadzonych obliczeń 
zaprezentowano w  tabeli  4.    Pomimo  dużego 
doświadczenia wykonawcy w  tego  typu  zada-
niach, wystąpiły pewne trudności:
a) Koszty  zadania  1  wzrosły  o  3000  zł, 
z uwagi na konieczność wykonania do-
datkowej ekspertyzy  środowiskowej,  co 

Nr zadania Rodzaj robót Okres realizacji
(miesiąc)

Wartość zadania
(PLN)

1 Prace przygotowawcze, organizacja zaplecza, dokumentacja luty – kwiecień 15 000

2 Roboty budowlane ziemne, fundamentowe, drogi i place
kwiecień – czerwiec 
listopad – styczeń

400 000

3 Dostawa materiałów i urządzeń na plac budowy maj – październik  1 500 000
4 Prace budowlano-montażowe kwiecień – listopad 740 000
5 Próby listopad – grudzień 65 000
6 Odbiór techniczny grudzień 12 000
7 Rozruch grudzień – styczeń 30 000
8 Odbiór końcowy styczeń 10 000

Projekt – suma 12 miesięcy 2 772 000

Tabela 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Przebudowa SRP
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nie  spowodowało  jednak  opóźnienia 
w terminie jego realizacji.

b) Zadanie  2  zostało  opóźnione  o  2  tygo-
dnie  z  uwagi  na  ulewne  deszcze  unie-
możliwiające wykonanie robót ziemnych, 
przy czym prace wykonano taniej o 10 % 
z uwagi na uzyskany rabat.

c)  Zadanie  3  było  zrealizowane  zgodnie 
z  harmonogramem,  taniej  o  50000  zł, 
dzięki  zniżce  uzyskanej  przy  zakupie 
większej ilości armatury.

d) Zadanie 4 zostało opóźnione o 1 tydzień, 
ze względu na wypadek do jakiego do-
szło na placu budowy. Zatrudnienie pod-
wykonawcy przyczyniło się do zwiększe-
nia kosztów o 500 zł/dzień.

e) Zadania 5, 6, 7, 8  zgodnie  z harmono-
gramem nie zostały rozpoczęte.

Analizę  kosztów  projektu  wykonano  przy 
pomocy wskaźników BCWS, ACWP, BCWP oraz 
krzywych  kosztów  skumulowanych,  co  przed-
stawiono na rysunku 1. Zgodnie z definicją [2]:
• BCWS  (PV)  –  Budgeted  Cost  of  Work 
Scheduled – planowany koszt planowa-
nej  pracy  (ilość  planowanej  pracy  przy 
zadaniu  do  dnia  kontroli  x  planowana 
stawka za wykonanie zadania do dnia 
kontroli);

• BCWP (EV) – Budgeted Cost of Work Per-
formed  –  planowany  koszt  wykonanej 
pracy.  Jest  to  koszt  pracy,  który  powi-
nien  zostać  poniesiony  przy  wykony-
waniu pracy, która została zrealizowana 
w  danym  momencie  (ilość  wykonanej 
pracy danego zadania w dniu kontroli x 
planowana stawka za wykonanie zada-
nia do dnia, w którym przeprowadzono 
kontrolę);

• ACWP  (AC)  –  Actual  Cost  of Work  Per-
formed  –  rzeczywisty  koszt  wykonanej 
pracy  pochodzący  np.  z  systemu  księ-
gowego  (ilość wykonanej pracy danego 
zadania  w  dniu  kontroli  x  rzeczywista 
stawka  za wykonanie  zadania  do  dnia, 
w którym przeprowadzono kontrolę);

• CV – Cost Variance – odchyłka od plano-
wanego  kosztu  (BCWP-ACWP), wartość 
ujemna oznacza przekroczenie kosztów; 
Wartość  tego  odchylenia  pomocna  jest 
w  analizie  wykorzystania  funduszy,  nie 
służy do analizy kosztów.

• SV  –  Schedule  Variance  –  odchyłka  od 
planowanego  harmonogramu  (BCWP-
-BCWS),  wartość  ujemna  oznacza,  że 
projekt jest opóźniony; 

•  STD – tradycyjne odchylenie od kosztów 
planowanych (BCWS – ACWP); Wartość 
ujemna  tego  odchylenia  wskazuje  na 
to, że praca wykonywana jest drożej niż 
przewidywano, natomiast dodatnia war-
tość oznacza obniżenie kosztów.

Analiza  wyżej  wymienionych  wskaźników 
(zebranych w  tabeli  2)  obrazuje  stan  zaawan-
sowania  danego  zadania  (inwestycji)  w  dniu, 
w  którym  przeprowadzono  kontrolę.  Metoda 
EV  pozwala  również  na  prognozę  realizacji 
projektu dla zmienionych warunków inwestycji. 
W tym celu należy przeanalizować następujące 
wskaźniki [2]:
•  ETC  (Estimate  to  Complete)  –  pozwala 
oszacować koszt jaki należy ponieść, aby 
dokończyć projekt (według stanu wiedzy 
na dzisiaj).

Rysunek 1. Krzywe kosztów skumulowanych metodą  Earned Value

Zad.
A
(dni)

B
(BAC)

C 
(dni)

D
= 
B/A

E
(czas)

F
(koszty)

BCWS 
= 
C·D

ACWP
=
E·F

BCWP
=
D·E

STD
=
BCWS-
ACWP

CV
=
BCWP-
ACWP

SV
=
BCWP-
BCWS

1 90 15000 90 167 90 200 15000 18000 15000 -3000 -3000 0
2 72 400000 35 5556 21 5000 194444 105000 116667 89444 11667 -77778
3 60 1500000 20 25000 20 24167 500000 483333 500000 16667 16667 0
4 160 740000 80 4625 73 5125 370000 374125 337625 -4125 -36500 -
5 20 65000 0 3250 0 3250 0 0 0 0 0 -

Suma 1079444 980458 969292 98986 -11167 -110153

Tabela 2. Kontrola stanu budżetu projektu – badanie odchyleń kosztowych

(A – Planowany całkowity czas trwania; B – Planowany całkowity koszt zadania; C – Planowana realizacja do dnia kontroli; D – Planowany koszt jednostkowy; E – Rzeczywista realizacja zadania 
do dnia kontroli; F – Rzeczywisty koszt jednostkowy)

• EAC (Estimate at Completion) – to szaco-
wany koszt końcowy, według stanu wie-
dzy na dzisiaj. Wartość  ta  jest zmienna, 
stanowi sumę nakładów, które poniesio-
ne  zostały  na  realizację  projektu  do  tej 
pory (ACWP) i kosztów ETC.

Dysponując  wymienionymi  wskaźnikami 
można  sprawdzić,  czy  według  stanu  wiedzy 
w  dniu  kontroli  budżet  zadania  nie  zostanie 
przekroczony.  Aby  uściślić  tę  kwestię  posłużyć 
się można kolejnymi wskaźnikami:
• BAC  (Budget at Completion) – aktualna 
wartość  budżetu  końcowego,  czyli  bu-
dżet  obowiązujący  na  końcu  projektu, 
z którym można porównać prognozowa-
ne koszty.

• VAC  (Variance  at  Completion)  –  VA-
C=BAC-EAC – prognozowane odchyle-
nie  budżetu,  będące  różnicą  pomiędzy 
końcowym budżetem projektu a budże-
tem  początkowym,  przy  uwzględnieniu 
zmian wprowadzonych w trakcie realiza-
cji inwestycji.

•  TCPI  (To  Complete  Performance  Index) 
– określa wydajność z jaką należy wyko-
nać pozostały  zakres prac projektu,  aby 
możliwe było zakończenie prac w zapla-
nowanym budżecie.
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W  tabeli  3  zebrano  wyniki  obliczeń  pro-
gnozowanych wskaźników na koniec projektu. 
Tabela 3 stanowi kontynuację tabeli 2.
Metoda Earned Value umożliwia także obli-

czenie wskaźników wydajności takich jak:
• Wskaźnik  Wydajności  Kosztu  –  Cost 
Performance  Index  (CPI=BCWP/ACWP). 
Pokazuje  on  stosunek  rzeczywistych  do 
planowanych  kosztów  jednostkowych, 
a  także  umożliwia  korektę  całkowitych 
kosztów zadania, jeżeli stawki cen, które 
obowiązywały  do  tej  pory,  nie  zmieni-
ły  się.  CPI<100%  oznacza,  jaka  część 
kosztów  poniesiona  została  zgodnie 
z planem.

• Wskaźnik  Wydajności  Harmonogramu 
–  Schedule  Performance  Index  (SPI= 
BCWP/BCWS) pozwala  określić w  jakim 
stopniu zadanie jest opóźnione lub reali-
zowane z wyprzedzeniem w stosunku do 
planu.  SPI<100%  oznacza  opóźnienie 
projektu w stosunku do planu.

Wartości wskaźników SPI >1 oraz CPI >1 
oznaczają,  że  projekt  jest  realizowany  szyb-
ciej  i  taniej niż  zakładano, natomiast, gdy oba 
wskaźniki są mniejsze od jedności, zadanie jest 
opóźnione  i  realizowane  przy  wyższych  kosz-
tach niż zakładano. Na rysunku 2 przedstawio-
no graficzną prezentację wskaźników CPI i SPI, 
która ze względu na swoją użyteczność jest bar-
dzo chętnie stosowaną metodą diagnozy stanu 
realizacji projektu. 
Rozpoczęcie projektu następuje w momen-

cie, gdy wskaźniki SPI i CPI są równe jedności. 
Zazwyczaj  jednak  w  trakcie  realizacji  zadania 
różne  czynniki  wpływają  na  plan  projektu,  co 
prowadzi do zmiany wartości wskaźników wy-
dajności.  Sygnałem  do  przeanalizowania  sytu-
acji  jest niewątpliwie utrzymywanie się wskaź-
ników SPI i CPI poniżej 1,0 przez kilka kolejnych 
okresów pomiarowych. W przypadku, gdy oba 
wskaźniki mają wartość powyżej jedności przez 
dłuższy czas, to może oznaczać doskonałą orga-
nizację  pracy,  obniżkę  cen  lub przeszacowanie 
kosztów i czasu trwania kolejnych faz projektu. 
W tabeli 3 przedstawiono prognozę oceny ana-
lizowanej inwestycji na koniec projektu.

Zadanie
B
(BAC)

ETC
=

(A-E) ·F

EAC
=

ACWP+ETC

VAC
=

BAC-EAC

TCPI (ACWP)
=

(BAC-BCWP)/
(BAC-ACWP)

TCPI (BCWS)
=

(BAC-BCWP)/
(BAC-BCWS)

1 15000 0 18000 -3000 0 -
2 400000 255000 360000 40000 96 138
3 1500000 966667 1450000 50000 98 100
4 740000 445875 820000 -80000 110 109
5 65000 65000 65000 0 100 100

Projekt 2720000 1732542 2713000 7000 99 90

Tabela 3. Kontrola stanu budżetu projektu – prognoza ocen na koniec projektu

Rysunek 2. Interpretacja wskaźników SPI i CPI oraz ich wpływ na stopień realizacji projektu [2]

Znak VAC  jest  ujemny dla  zadań 1  i  4  co 
oznacza, że nie zmieszczą się one w planowa-
nych budżetach. Zadania 2 i 3 zrealizowane są 
zgodnie  z  budżetem  (VAC  dodatni).  Wskaźnik 
TCPI dla zadania 4 wynosi 110%, co oznacza, że 
należy zwiększyć tempo prac o 10% w stosunku 
do stanu obecnego, aby można było zakończyć 
prace  w  ramach  założonego  harmonogramu. 
Natomiast w  tabeli  4  przedstawiono  końcowe 
wyniki analizy przy zastosowaniu metody EV dla 
wymienionego zadania inwestycyjnego. 
Interpretacja  wskaźników  odchyleń  na 

dzień, w którym przeprowadzono kontrolę:
•  Zadanie 1 – zrealizowane przy wyższych 
kosztach  (CV<0,  CPI=0,83),  zgodnie 
z założonym planem (SV=0, SPI=1). 

•  Zadanie 2 – zrealizowane przy niższych 
kosztach (CV>0, CPI=1,11) i z opóźnie-
niem (SV<0, SPI=0,6).

•  Zadanie 3 – zrealizowane przy niższych 

kosztach  (CV>0,  CPI=1,03)  i  zgodnie 
z harmonogramem (SV=0, SPI=1).

•  Zadanie 4 – zrealizowane przy wyższych 
kosztach (CV<0, CPI=0,9)  i z opóźnie-
niem (SV<0, SPI=0,91).

•  Zadanie 5 jeszcze nie zostało rozpoczęte 
(podobnie jak 6,7,8 - nie uwzględnione 
w obliczeniach).

Projekt  –  realizowany  jest  powyżej  kosz-
tów  (CV<0, CPI=0,99)  i  z opóźnieniem  (SV<0, 
SPI=0,9). Koszt części prac pozostałych do wyko-
nania oszacowano na ETC=1 732 542 zł. Odchyle-
nie VAC wskazuje, że jeśli warunki realizacji projektu 
nie zmienią się, to zadanie zakończy się z nadwyżką 
finansową w wielkości 7000 zł (VAC>0). 

Zalety i wady metody EV 
– podsumowanie
Metoda  Earned  Value  zyskała  szerokie 

uznanie,  jako praktyczne narzędzie kontroli  re-
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alizacji projektów ze względu na zalety, którymi 
się charakteryzuje. Są nimi m. in.:
•  kompleksowa  kontrola  realizacji  projek-
tu  w  aspekcie  rzeczowym,  czasowym 
i kosztowym,

• obiektywna miara postępu projektu, wy-
rażona w jednej jednostce niezależnie od 
różnych  jednostek  obmiaru  poszczegól-
nych prac,

•  identyfikacja rodzaju i wielkości odchyleń 
budżetu projektu,

• analiza trendu wydajności realizacji pro-
jektu,

• wczesna  prognoza  oszacowania  kosztu 
końcowego  i  terminu  zakończenia  pro-
jektu (już przy 15-20 % zaawansowania 
projektu),

• dobrze  udokumentowany,  powszechnie 
znany i stosowany standard kontroli 
realizacji  projektów,  dostępny  w  wielu 
programach komputerowych,

•  standard komunikacji na poziomie wyż-
szego kierownictwa.

Wady techniki EV:
• może  być  stosowana  tylko  do  zadań, 
w których istnieje prosta miara zaawan-
sowania zadania powiązana bezpośred-
nio z kosztami zadania;

• nie może być stosowana do zadań  jed-
nostkowych  (np.  jednorazowy  zakup 
oprogramowania – zadanie jest zrealizo-
wane lub nie);

•  stopień  dokładności  zależy  od  stopnia 
uogólnienia kosztów poszczególnych za-
dań; [1]

Podsumowując  zastosowanie  metody 
Wartości Wypracowanej – EV nie zapobiegnie 
przekroczeniu kosztów i terminu realizacji pro-
jektu,  stanowi  ona  jednak  tzw.  system wcze-
snego  ostrzegania,  który  umożliwia  podjęcie 
świadomych  działań  naprawczych. Metoda  ta 
z  uwagi  na  swą  dostępność  wpływa  na  po-
prawę  komunikacji  w  zespołach  interdyscypli-
narnych, umożliwia posługiwanie  się  językiem 
zrozumiałym  zarówno  dla  kadry  kierowniczej 
jak i inżynierskiej.

Zad.
Stan realizacji na dany dzień Odchylenia Wskaźniki Prognoza

BCWS BCWP ACWP BAC STD CV SV CPI SPI ETC EAC VAC
1 15000 15000 18000 15000 -3000 -3000 0 0,83 1,00 0 18000 -3000
2 194444 116667 105000 400000 89444 11667 -77778 1,11 0,60 255000 360000 40000
3 500000 500000 483333 1500000 16667 16667 0 1,03 1,00 966667 1450000 50000
4 370000 337625 374125 740000 -4125 -36500 -32375 0,90 0,91 445875 820000 -80000
5 0 0 0 65000 0 0 0 - - 65000 65000 0
Proj. 1079444 969292 980458 0 98986 -11167 -110153 0,99 0,90 1732542 2713000 7000

Tabela 4. Wyniki zastosowania metody EV
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Ekonomiczne, Warszawa 2003
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Piotr Woźniak Dariusz Janus 

Jaki proppant jest każdy widzi – czyli 
o metodach wyznaczania parametrów 
charakterystycznych i o producentach

Wstęp
We wcześniejszych częściach niniejszej serii 

artykułów  przedstawiona  została  typowa  cha-
rakterystyka  proppantów,  która  mówiła  o  ich 
jakości  i właściwościach. Opisano również klu-
czowe parametry  jakimi  powinny  się one  cha-
rakteryzować ze wskazaniem na wysoką wytrzy-
małość,  przy  zachowaniu  względnie  niskiego 
ciężaru właściwego. Ważnymi  parametrami  są 
także  kulistość  i  sferyczność oraz generowanie 
przez  proppanty  dobrej  przewodności  dla wę-
glowodorów, która ma ścisły związek z kluczo-
wymi ich własnościami. 
Biorąc  pod  uwagę  złożoność  wszystkich 

przedstawionych  wcześniej  cech  proppantów 
ceramicznych  można  stwierdzić,  iż  produkcja 
dobrych  jakościowo  proppantów  jest  dużym 
wyzwaniem  technologicznym  i  wymaga  ściśle 
określonych maszyn  i urządzeń. Oczywiście ko-
rzystanie z naturalnych surowców, a więc z na-
turalnie występującego piasku kwarcowego jako 
proppantu,  jest  w  pełni  uzasadnione  –  m.  in. 
niższa  cena,  ale  dopiero  przy  trudnych warun-
kach geologicznych tj. głębokich odwiertach do-

ceniane zostają proppanty ceramiczne. Gwaran-
tują one nie tylko dużo wyższą wytrzymałość na 
zgniatanie, ale także odpowiednią przewodność 
dla efektywnego wydobycia węglowodorów.
Dodatkowym  faktem  jest,  iż własnościami 

proppantów  ceramicznych  można  z  powo-
dzeniem  „sterować”  np.  zmieniać  ich wielkość 
i  kształt,  dostosowując  do  konkretnych  zasto-
sowań  i  wymagań  z  tym  związanych.  Jest  to 
korzystny aspekt otrzymywania proppantów 
w procesie  technologicznym. Piasek kwarcowy 
– pomimo swojej dostępności – jest produktem 
naturalnym, a więc jedyne co można  z nim zro-
bić w celu poprawy własności  to pokrywać go 
różnego typu powłokami. 
Pamiętać  należy  o  tym,  żeby  jakość  prop-

pantów szła w parze z ich ceną. Jest to istotne 
z punktu widzenia ekonomicznego aspektu wy-
dobycia węglowodorów. Pozyskanie węglowo-
dorów to jedno, ale proces ten musi być przede 
wszystkim opłacalny. 
Opisane  wcześniej  parametry  mają  ścisły 

związek z metodami ich wyznaczania i określa-
nia.  Dlatego  też w  niniejszym  artykule  przed-

stawiono krótki opis metod badania własności 
proppantów  oraz  podano  przykładowe  urzą-
dzenia przydatne do ich określania. Dodatkowo 
przedstawiono przykłady obecnych na między-
narodowym  rynku producentów  różnego  typu 
proppantów wraz z ich krótką charakterystyką. 

Analiza sitowa, czyli określenie 
rozmiaru proppantów
Analiza  wielkości  proppantów  wykony-

wana  jest  przy  użyciu  analizy  sitowej  zgodnie 
z  normą  ISO  13503-2:2006  oraz  ISO  13503-
2:2010.  Normy  te  wiążą  się  z  amerykańskimi 
normami  American  Petroleum  Institute  (API) 
tj.  Amerykańskiego  Instytutu  Naftowego.  Test 
prowadzony jest na zestawie sit, które spełniają 
wymagania dla urządzeń serii American Socie-
ty  for  Testing  and Materials  (ASTM)  tj. Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Badań  i Materiałów. 
Typowe  urządzenia  wykorzystywane  podczas 
analizy  granulometrycznej  proppantów  przed-
stawiono na rysunku 1. 

Podczas oznaczania rozmiaru proppantów 
należy pamiętać o tym, żeby do testu wykorzy-
stać  dwa  zestawy  sit  (z  co  najmniej  7  sitami). 
Jeden  zestaw  powinien  służyć  do  przepro-
wadzenia  testu,  a  drugi  używany  jako  zestaw 
wzorcowy. Dodatkowym i niezbędnym elemen-
tem podczas testu jest waga analityczna, która 
umożliwia  zważenie  materiału.  Niepewność 
wagi  powinna  wynosić  co  najmniej  0,1  g. 
Zestaw  sit  umieszczany  jest  na podstawce wi-
brującej,  która  poprzez wprawianie w  ruch  sit 
powoduje przesiewanie materiału.
Ważnym  aspektem  testu  jest  określenie 

rozkładu  uziarnienia  oraz  odchylenia  stan-
dardowego  próbek.  Tak  jak  to  było  opisane 
w poprzednich częściach serii artykułów – naj-
bardziej  jednorodnym  rozkładem  uziarnienia 
charakteryzują się proppanty ceramiczne. Dzięki 
czemu  w  porównaniu  z  pozostałymi  rodzaja-

Rys. 1. Typowy zestaw do analizy sitowej proppantów [źródło: 1,2] Rys. 2. Wizualna ocena kulistości i okrągłości ziaren proppantów na przykładzie 
piasku kwarcowego [źródło: 1,2]
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mi  proppantów  tworzą  najbardziej  optymalny 
układ w szczelinach, prowadząc do najbardziej 
efektywnego przepływu ropy czy gazu.

Kulistość i sferyczność proppantów
Kolejnym  testem  jest  określenie  kulistości 

i  sferyczności  (inaczej:  okrągłości)  ziaren  prop-
pantów.    Podobnie  jak  rozmiar  ziaren  test  ten 
został dokładnie opisany w normach ISO i API.  
Oceny można dokonać w sposób wizualny po-
przez  porównanie  kształtu  ziaren  korzystając 
z  diagramu  Krumbeina/Slossa.  Norma  mówi 
o konieczności wyboru co najmniej 20 różnych 
ziaren z pojedynczej warstwy materiału podda-
wanego  testowi. Na  rysunku 2 przedstawiono 
schematycznie sposób wizualnej oceny kulisto-
ści i okrągłości ziaren proppantów. 
Dzięki  rozwojowi technologicznemu możli-

we jest również zastosowanie w pełni zmecha-
nizowanych  i  skomputeryzowanych  urządzeń. 
Obecnie  na  rynku  można  spotkać  wiele  ich 
rodzajów tzw. analizatorów kształtu i wielkości 
cząstek,  które  świetnie  nadają  się  do  zastoso-
wania podczas niniejszej czynności. Na rysunku 
3  przedstawiono  przykład  takiego  urządzenia 
razem z zasadą działania. 
Dzięki  odpowiedniemu  oprogramowaniu, 

analizatory  kształtu  i wielkości  cząstek potrafią 
także  określać  rozkład  granulometryczny,  co 
przyspiesza pełną charakterystykę proppantów. 
Porównując kulistość i okrągłość wszystkich 

typów proppantów, najlepsze parametry wyka-
zują proppanty ceramiczne, dla których parame-
try  te  wynoszą  średnio  0,9  i  więcej.  Kulistość 
i okrągłość ma bezpośredni wpływ na ułożenie 
materiału w  szczelinach  skalnych  i wpływa na 
efektywność  procesu  pozyskiwania  węglowo-
dorów.  Im  rozkład  materiału  bardziej  jedno-
rodny  tym  lepsze, bardziej optymalne ułożenie 
w szczelinie i lepszy przepływ gazu czy ropy.

Rozpuszczalność w kwasie 
i zmętnienie
Rozpuszczalność  w  kwasie  jest  także 

istotnym  parametrem  opisującym  proppanty 
z  racji  zastosowania  materiału  w  środowisku, 
w  którym  jest  on  poddany  działaniu  kwasu. 

Norma mówi  o wykorzystaniu  do  testu  kwasu 
solnego  i  fluorowodorowego  w  odpowiednich 
proporcjach.  Rozpuszczalność  proppantów 
w roztworze zawierającym mieszaninę kwasów 
jest  wskaźnikiem  zawartości  materiałów 
rozpuszczalnych, które są obecne w proppantach 
tj.  węglanów,  miki,  tlenków  żelaza,  iłów  itp.  
Norma  mówi,  iż  dopuszczalne  maksimum  roz-
puszczalności  dla  piasku  kwarcowego  i  piasku 
powlekanego żywicą wynosi 2% (ziarna większe 
niż 30/50 Mesh) i 3% (ziarna mniejsze niż 30/50 
Mesh). Natomiast dla proppantów ceramicznych 
dopuszczalna wartość rozpuszczalności  jest po-
nad dwa razy wyższa.
Celem określenia zmętnienia materiału jest 

zbadanie ilości cząstek fazy stałej zawieszonych 
w roztworze lub w innym, silnie rozdrobnionym 
materiale.  Zwykle  w  badaniach  takich  mierzy 
się optyczne właściwości zawiesiny będące wy-
nikiem  rozproszenia  światła  przez  cząstki  fazy 
stałej  zawieszonej  w  płynie.  Im  większe  jest 
zmętnienie roztworu, tym większa ilość cząstek 
fazy stałej zawieszonych w roztworze. Wizualną 
różnicę dla  opisanego  zjawiska przedstawiono 
na rysunku 4. Jednostką zmętnienia  jest FTU i/
lub NTU i zgodnie z przyjętą normą wartość ta 

nie  powinna  przekraczać  250  FTU  (NTU).  Do 
określania  zmętnienia  służy  mętnościomierz, 
inaczej zwany turbidymetrem. 

Gęstość proppantów, czyli ich ciężar
Wyróżnić  można  gęstość  nasypową,  po-

zorną  i  bezwzględną materiału.  Gęstość  nasy-
powa  mówi  o  masie  materiału  potrzebnej  do 
wypełnienia danej objętości uwzględniając przy 
tym  sam  materiał,  jak  i  jego  porowatość.  Pa-
rametr  ten  jest  istotny w momencie określania 
masy  proppantów  potrzebnej  do  wypełnienia 
szczeliny  lub  podczas  transportu,  czy magazy-
nowania materiału. Gęstość pozorna mierzona 
jest  łącznie  z płynem o niskiej  lepkości  zwilża-
jącym  powierzchnię  proppantów,  jak  również 
uwzględniając  obecność  porów.  Podczas  okre-
ślania gęstości bezwzględnej nie uwzględnia się 
obecności porów oraz pustek mogących wystę-

Rys. 3. Wizualna ocena kulistości i okrągłości ziaren proppantów na przykładzie piasku kwarcowego [źródło: 2]

Rys. 4. Porównanie zmętnienia przykładowych roztworów [źródło: 2] Rys. 5. Urządzenie do pomiaru gęstości nasypowej [źródło: 3]
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pować między cząstkami materiału. Na rysunku 
5 przedstawiono urządzenie służące do pomiaru 
gęstości nasypowej.
Gęstość proppantów powinna  iść w parze 

z  wytrzymałością.  Dzięki  takiemu  połączeniu 
możliwe  jest  stosowanie  lekkich  proppantów 
w  głębokich  odwiertach,  a  co  za  tym  idzie 
możliwy  jest  lepszy  transport  materiału  wgłąb 
szczelin.  Piasek  kwarcowy  odznacza  się  niską 
gęstością,  ale  jego  odporność  na  zgniatanie 
jest  niska.  Dopiero  jego  powlekanie  pozwala 
na poprawę wytrzymałości. Proppanty na bazie 
spiekanego  boksytu  charakteryzują  się  wyso-
ką  odpornością  na  zgniatanie,  lecz  ich wysoki 
ciężar  właściwy  powoduje  konieczność  stoso-
wania  gęstych  płynów  szczelinujących,  a  tym 
samym prowadzi do stosowania pomp o dużo 
większych  mocach,  podczas  zatłaczania  płynu 
szczelinującego z proppantami wgłąb odwiertu. 
Wszystko to prowadzi do zwiększenia nakładów 
finansowych.  Lekkie proppanty ceramiczne po-
siadają te dwa parametry na wysokim poziomie 
i tym samym zapewniają efektywne wydobycie 
węglowodorów.  Dodatkowo  należy  podkreślić 
fakt,  iż  kulistość  lekkich proppantów ceramicz-
nych jest również na wysokim poziomie w po-
równaniu z piaskiem kwarcowym. 

Odporność na zgniatanie 
proppantów
Badanie ma na celu określenie ilości prop-

pantów  ulegających  zgnieceniu  pod  danym 
naprężeniem. Badanie to pozwala na określenie 
i porównanie odporności na zgniatanie różnych 
typów proppantów. Na rysunku 6 przedstawio-
no urządzenie służące do określania odporności 
na  zgniatanie.  Zwykle  stosowana  jest  zwykła 
prasa hydrauliczna z odpowiednio przygotowa-
nym według normy cylindrem pomiarowym.

duża oraz wartości maksymalnego naprężenia, 
któremu materiał może być poddany.
W tabeli 1 podano ogólne wytyczne doty-

czące  poziomów  naprężeń  stosowanych  pod-
czas  badania  odporności  na  zgniatanie  prop-
pantów.
Podane w  tabeli wielkości  są  orientacyjne 

i możliwe do zmiany. Dopuszczalne jest badanie 
materiałów  przy  innych  wartościach  naprężeń 
w celu otrzymania bardziej przejrzystej i wyra-
zistej informacji o zachowaniu się proppantów. 
Zgodnie  z  informacjami  zamieszczonymi 

w  poprzednich  częściach  artykułu,  najlepszą 
odpornością  na  zgniatanie  odznaczają  się  trzy 
grupy proppantów: powlekany piasek kwarco-
wy,  proppanty  boksytowe  i  lekkie  proppanty 
ceramiczne. 

Przewodność i przepuszczalność
Celem  badania  jest  określenie  przewod-

ności  materiału  w warunkach  laboratoryjnych. 
Określanie  przewodności  proppantów  zosta-
ło  zawarte  i  opisane  w  normie  ISO  13503-5. 
W opisanej w normie procedurze nie uwzględ-
niono wpływu drobnych cząsteczek  fazy stałej, 
twardości złoża, czy chociażby płynów obecnych 
w złożu  oraz innych czynników, które wpływają 
na wartość oznaczanego parametru. 
W procedurze opisanej w normie na urządze-

nie poddane badaniu wywierane  są obciążenia 
powodujące  powstanie  naprężeń  ściskających, 
zamykających  szczeliny,  które  są  utrzymywane 
przez 50h ± 2h w celu uzyskania w próbce tzw. 
pseudoustalonego  stanu  naprężeń.  W  trakcie 
przetłaczania  płynu  przez warstwę  proppantów 
poddanych  badaniu,  dla  każdego  poziomu  na-

prężeń wyznacza się: grubość warstwy materiału, 
różnicę ciśnień, temperaturę oraz natężenie prze-
pływu  płynu.  Następnie  na  podstawie  wymie-
nionych pomiarów  oblicza się przepuszczalność 
i  przewodność  warstwy  proppantów.  Norma 
przedstawia  budowę  urządzenia  służącego  do 
wykonania procedury, a przykładowe urządzenie 
do  badania  przewodności  proppantów  przed-
stawiono na  rysunku 7.  Jak widać  jest  to układ 
mocno rozbudowany, a dzięki temu możliwe jest 
określanie i sterowanie wieloma parametrami np. 
ustawiane odpowiedniego przepływu. 
Przepuszczalność  materiału  dla  cieczy 

określona  jest  równaniami,  które  zostały  wy-
prowadzone w oparciu o  równania Darcy’ego. 
W równaniu występują parametry takie jak: lep-
kość użytej do badań cieczy, natężenie przepły-
wu, czy spadek ciśnienia panującego przed i za 
celką  pomiarową.  Podobnie  sprawa  wygląda 
podczas  obliczania  przewodności  proppantów, 
która również jest określona za pomocą równań 
matematycznych  i  zawiera podobne składowe.  
Przewodność określana  jest  jako  iloczyn szero-
kości  szczeliny  i  przepuszczalności  wypełnia-
jącego  ją materiału  tj.  proppantów. Natomiast 
przepuszczalność  jest  to  zdolność  danego 
ośrodka porowatego do przewodzenia płynów. 
Należy  pamiętać,  iż  rzeczywista  przewod-

ność  proppantów w  szczelinie  skalnej ma  od-
mienną wartość od  tej wyznaczonej w warun-
kach laboratoryjnych.

Producenci proppantów 
Wszystkie  wyżej  przedstawione  cechy 

proppantów  powinny  być  w  centrum  uwagi 
każdego  producenta,  który  powinien  zapew-

Rys. 6. Urządzenie do pomiaru odporności na zgniatanie 
[źródło: 3]

W wyniku przeprowadzenia testu ustala 
się  ilość  proppantów,  która  uległa  zgnieceniu 
przy  różnych  wartościach  naprężeń  zgniatają-
cych.  Analiza  wyników  badania  pozwala  na 
określenie poziomu naprężeń, dla którego ilość 
proppantów  ulegających  zgnieceniu  jest  zbyt 

Typ proppantów
Poziom naprężeń 

MPa (psi)
Minimalny Maksymalny

Piasek kwarcowy 13,8 (2 000) 34,5 (5 000)
Proppanty ceramiczne 34,5 (5 000) 103,4 (15 000)

Tabela 1: Wytyczne dotyczące poziomów naprężeń podczas badania odporności na zgniatanie 
[źródło: 1]

Rys. 7. Przykładowe urządzenie do pomiaru przewodności proppantów [źródło: Grace Instrument]
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niać  wysoką  jakość  swoich  produktów.  Do 
czołowych  producentów  proppantów  ce-
ramicznych  można  zaliczyć  firmy  takie  jak: 
CARBO CERAMICS  i  IMERYS PETROLEUM  IN-
DUSTRY. Wśród firm oferujących proppanty na 
bazie spiekanego boksytu w czołówce znajdu-
je się SAINT – GOBAIN PROPPANTS  i SINTEX 
MINERALS & SERVICE. 
W  zależności  od  typów  proppantów 

mamy do czynienia z różną zawartością Al2O3 
w materiale. Najwięcej tlenku glinu zawierają 
proppanty na bazie spiekanego boksytu, dzię-
ki czemu należą do grupy o najwyższym cięża-
rze właściwym. Lekkie proppanty ceramiczne 
zawierają zwykle od 5 % do 35% tlenku glinu. 
Natomiast  tzw.  ultralight  (ultralekkie)  zawie-
rają w swoim składzie najmniejszą ilość Al2O3. 
Głównymi  surowcami wykorzystywanymi 

podczas  produkcji  proppantów  ceramicznych 
są  mieszanki  glin,  kaolinów,  boksytów  i  in-
nych materiałów, które pozwalają na kontro-
lowanie  pożądanych właściwości  końcowych 
proppantów.  Na  rysunku  8  przedstawiono 
typowe  przykłady  surowców  wykorzystywa-
nych  przy  produkcji  proppantów.  Oczywiście 
dobór surowców to jedno, a dobór odpowied-
nich  proporcji  to  drugie. Wszystko  zależy  od 
konkretnych właściwości materiałów oraz  od 
efektu końcowego, który chcemy uzyskać.
Przy  proppantach  opartych  na  piasku 

kwarcowym mamy  do  czynienia  z  gotowym, 
naturalnym  ziarnem,  które  poddawane  jest 
(lub  nie)  obróbce mającej  na  celu  poprawie-
nie  własności  materiału.  Przykładowy  skład 
mineralogiczny  proppantów  przedstawiono 
w tabeli 2. 
Jak  wyglądają  proppanty?  Na  rysunku 

9  przedstawiono  zdjęcia  proppantów  ofero-
wanych przez  jedną z czołowych firm oferu-
jącą proppanty otoczkowane. Są  to głównie 
proppanty oparte na powlekanym piasku 
kwarcowym oraz powlekane proppanty cera-
miczne i boksytowe. Powlekanie proppantów 
ma także inną zaletę – znacząco wpływa na 
poprawę  kulistości materiału  co wpływa  na 
efektywność  procesu  pozyskania  węglowo-
dorów. 
Dla porównania na rysunku 10 przedsta-

wiono proppanty ceramiczne oferowane przez 

Rys. 8. Przykładowe typy surowców wykorzystywanych przy produkcji proppantów [źródło: Geopolymerhouse & Mine Engineer]

Związek Zawartość [% wagowy]
Mullit (kalcynowany kaolin) 60
Krzemionka 35
Krystobalit <5

Tabela 2. Przykładowy skład mineralogiczny proppantów 
(źródło: IMERYS PETROLEUM INDUSTRY)

Rys. 9. Przykładowe typy proppantów piaskowych i ceramicznych powlekanych specjalnymi żywicami w celu poprawy właści-
wości [źródło: Momentive]

Rys. 10. Przykładowe typy proppantów ceramicznych [źródło: Imerys]

Rys. 11. Przykład naturalnie występującego kwarcowego piasku stosowanego przy stymulacji skał łupkowych [źródło: Rigzone]

innego  producenta.  Są  to  proppanty  oparte 
na  naturalnych  surowcach  wzbogacone  do-
datkami, które zwiększają m.in. odporność na 
zgniatanie proppantów. Dodatkowo pokazano 
wizualną różnicę w rozmiarach ziaren materia-
łu zgodnie z jednostką Mesh. 

Na  rynku  proppantów  dominują  produk-
ty oparte na naturalnie występującym piasku 
kwarcowym. Wśród naturalnie występującego 
materiału  wyróżnić  można  następujące 
produkty: NORTHERN WHITE FRAC SAND oraz 
BROWN (BRADY) FRAC SAND. 
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W celu poprawy właściwości piasku natu-
ralnego stosuje się różne zabiegi m.in. powle-
kanie  ziaren  różnego  typu  żywicami.  Dzięki 
tym  zabiegam  producenci  zwiększają  możli-
wości  aplikacyjne  piasku  kwarcowego  oraz 
nadają im pożądane właściwości. Na rysunku 
11  pokazano  naturalnie  występujący  piasek 
kwarcowy,  który  jest  stosowany  w  procesie 
szczelinowania hydraulicznego.
Wśród  najważniejszych  firm  oferujących 

zmodyfikowany  piasek  kwarcowy  oraz  różne-
go  typu  powłoki  –  które  można  zastosować 
również  do  ceramicznych  i  boksytowych 
proppantów  –  należy wymienić:  ATLAS  RESIN 
PROPPANTS,  COATED  SAND  SOLUTIONS  (U.S. 
Silica  Company),  CRS  PROPPANT,  PREFERRED 
SANDS,  MOMENTIVE  OILFIELD  TECHNOLOGY, 
SANTROL. 
Co jest najbardziej zauważalne, kiedy spoj-

rzy się na zdjęcia proppantów? To ogromna róż-
nica w kulistości i rozkładzie uziarnienia pomię-
dzy proppantami na bazie piasku kwarcowego 
a proppantami  ceramicznymi. Materiały oparte 
na  boksycie wykazują  dobrą  kulistość,  jednak-
że  odznaczają  się  przy  tym wysokim  ciężarem 
właściwym. 
Duża  różnorodność  dostępnych  proppan-

tów pozwala na odpowiedni ich dobór do wa-
runków geologicznych z jakimi trzeba się zmie-
rzyć  podczas  eksploracji  złoża  gazu  czy  ropy. 
Pamiętać należy o tym, że  im głębiej położone 
złoże  tym  bardziej  wytrzymałych  proppantów 
wymaga.  Dlatego  dobrą  alternatywą  dla  kru-
szącego  się  piasku  są  nowoczesne  proppanty 
ceramiczne. 
Biorąc  pod  uwagę  opisane  wyżej  naj-

ważniejsze cechy proppantów, można stwier-
dzić,  że  wysokiej  klasy  proppanty  powinny 
być odporne na zgniatanie, powinny również 
wykazywać  wysoką  kulistość  i  sferyczność. 
Schematycznie  najważniejsze  pożądane  ce-
chy  proppantów  przedstawiono  na  rysunku 
12. Odpowiedzią na te wymagania są lekkie 
proppanty ceramiczne, które dzięki ciągłemu 
doskonaleniu  technologii  produkcji,  odzna-

Rys. 12. Najważniejsze cechy charakteryzujące proppanty [źródło: Proppant Summit] Rys. 13. Poglądowa mapa przedstawiająca światowych producentów proppantów [źródło: mapa 
pobrana z worldtimezones.com]

czają  się  coraz  lepszymi  pożądanymi  para-
metrami.
Kiedy  spojrzymy  na  uproszczoną  mapę 

światowych  producentów  proppantów,  za-
uważymy,  iż  większość  z  nich  znajduje  się 
w Ameryce  i Azji,  co generuje wysokie kosz-
ty  logistyczne  i  wpływa  na  koszty  związane 
z proppantami i szczelinowaniem. Poglądową 
mapę producentów proppantów przedstawio-
no na rysunku 13.
Patrząc  na  powyższą  mapę,  zauważyć 

można pewną prawidłowość. Większość firm 
zajmujących się produkcją proppantów – o ile 
nie  wszystkie  –  znajdują  się  w  bliskim  są-
siedztwie zasobów głównych surowców. Idąc 
kolejno mamy Amerykę Północną z zasobami 
surowców  boksytowych  oraz  kaolinowych, 
gdzie siedziby mają m. in. CARBO CERAMICS, 
IMERYS  i  SAINT-GOBAIN. Następnie w Ame-
ryce  Południowej  mamy  złoża  boksytu  i  sie-
dzibę  czołowego  producenta  proppantów 
boksytowych MINERACAO CURIMBABA. Azja 
obfituje  w  złoża  kaolinu,  gdzie  mamy  firmę 
BOROVICHI  oraz  boksytu,  gdzie  siedzibę  ma 
FORES. Następnie Azja Wschodnia  i Chiny  to 
obszar bogaty w złoża boksytu, gdzie siedziby 
ma ponad 30 producentów z czego najwięcej 
jest  producentów  chińskich.  Bezpośredni  do-
stęp do surowca zapewnia ciągłość produkcji, 
a także możliwość obniżenia kosztów produk-
cji  dzięki  braku  konieczności  sprowadzania 
surowców. 

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę opisane wyżej parame-

try  można  stwierdzić,  że  na  jakość  proppan-
tów  wpływa  jednocześnie  wiele  elementów. 
Począwszy  od  dobrze  dobranych  surowców 
i odpowiednio przygotowanej  receptury, aż do 
procesu  technologicznego,  którego  efektem 
końcowym  są  proppanty.  Przedstawione  me-
tody badawcze mają na  celu określenie pełnej 
charakterystyki  proppantów,  które  dzięki  temu 
zostają zakwalifikowane do odpowiedniej klasy 

produktów. Uzyskanie określonych cech produk-
tu jest wypadkową kilku innych cech i poprawa 
jednego z parametrów może spowodować osła-
bienie innej cechy. 
O  wyborze  konkretnego  typu  proppan-

tów  decyduje  charakter  geologiczny  złoża, 
z  którego  wydobywany  jest  gaz  czy  ropa. 
Z przedstawionego opisu lokalizacji zakładów 
oferujących  proppanty  wynika,  iż  typ  złoża 
surowców determinuje rodzaj produkowanych 
produktów tj. producent posiada złoża boksy-
tu, a więc zajmuje się produkcją proppantów 
na bazie spiekanego boksytu czy posiada zło-
ża piasku kwarcowego i w swojej ofercie po-
siada proppanty na bazie piasku. Wiadomym 
faktem  jest,  iż  charakterystyka  geologiczna 
złóż węglowodorów znajdujących się stosun-
kowo  blisko  zakładów  produkcyjnych  może 
zmuszać do stosowania innego typu proppan-
tu, niż ten najbliżej dostępny. Z tego powodu 
różnorodność  warunków  geologicznych  wy-
dobywania gazu ziemnego, czy ropy naftowej 
ze skał łupkowych wymusza międzynarodowy 
obrót  różnego typu proppantami, nawet pro-
dukowanymi  na  innych  kontynentach. Wów-
czas koszt transportu proppantów ceramicz-
nych znacząco wpływa na  ich końcową cenę 
dla klienta.

Bibliografia:
1.  EN ISO 13503 – 2: 2005
2.  I. Treviranus, Importance of size and shape 
for proppants quality, 2013

3.  J. Getty, Overview of proppants and existing 
standards and practises, 2013

4.  EN ISO 13503 – 5: 2006

Piotr Woźniak 
Prezes Zarządu BALTIC CERAMICS S.A.

Dariusz Janus
Prezes Zarządu LST CAPITAL S.A.
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Medale Honorowe im. Tadeusza Sendzimira

19 lipca 2013 roku na Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie od-
była się uroczystość wręczenia Meda-
li Honorowych im. Tadeusza Sendzi-
mira. 
W roku bieżącym medale te otrzymali m.in. 

pracownicy Instytutu Nafty i Gazu:
–  mgr  inż.  Wiesława  Urzędowska  –  za 
osiągnięcia  innowacyjne  w  dziedzinie 
badań  właściwości  eksploatacyjnych 
produktów naftowych,

–  dr  inż.  Anna  Zajezierska  –  za  wybit-
ne  osiągnięcia  naukowe,  wynalazcze 
i  wdrożeniowe  w  przemyśle  naftowym 
w  dziedzinie  środków  smarowych  oraz 
dodatków uszlachetniających,

–  prof. nzw. dr Michał Krasodomski – za in-
nowacyjne badania w obszarze rozwoju 
produktów naftowych.

Wręczenia medali oraz dyplomów dokonał 
prorektor AGH ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Kąkol.
Po uroczystościach odbyło się seminarium, 

w ramach którego wygłoszono referaty proble-
mowe, w  tym  referat  pt.  Smary  łożyskowe do 
wielofunkcyjnych zastosowań, autorstwa dr inż. 
Anny Zajezierskiej.

Medal  im.  Tadeusza  Sendzimira  to  hono-
rowe  wyróżnienie  przyznawane  przez  Radę 
Krajową  Stowarzyszenia  Polskich  Wynalazców 
i Racjonalizatorów za osiągnięcia w dziedzinie 
badań  dotyczących  innowacyjnych  opracowań 
i za wdrażanie do praktyki przemysłowej.

Instytut Nafty i Gazu

Fot. arch. SPWiR
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Organizator:

Program Konferencji zakłada zapoznanie uczestników z  najistotniejszymi 
problemami oraz wymaganiami stawianymi przez nowelizowane prawo 
podmiotom gospodarczym występującym w  łańcuchu dostaw biopaliw. 
Zagadnieniem szczególnie dyskutowanym będzie proces certyfikacji na zgodność 
z kryteriami zrównoważonego rozwoju wg wymagań dyrektywy RED.

Konferencja adresowana jest do producentów paliw i  biopaliw silnikowych, 
biokomponentów, podmiotów przetwarzających biomasę na cele paliwowe, 
w  tym w  szczególności producentów oleju rzepakowego, gorzelników, 
magazynów, punktów skupu ziarna, a także producentów rolnych, do wszystkich 
podmiotów zaangażowanych w produkcję lub przetwarzanie biomasy na cele 
paliwowe.

Kontakt: 
Magdalena Skórska-Sawina, 

tel. 12 61 77 697, fax: 12 61 77 518
e-mail: fuelszoom@inig.pl

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 999 zł netto 
(1 228.77 zł brutto) - nie obejmuje kosztów noclegu.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń oraz uiszczania opłaty 
konferencyjnej upływa z dniem 10.09.2013 r.

Formularz oraz więcej informacji dostępne pod adresem:
www.fuelszoom.inig.pl

Instytut Nafty i Gazu zaprasza do udziału
w IV Konferencji Naukowo-Technicznej 

poświęconej problematyce 
paliw silnikowych

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie problematyce spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju przez biokomponenty i  biopaliwa ciekłe. 
Wymagania te zostały określone w  dyrektywie 2009/28/WE zwanej 
potocznie dyrektywą RED i  zaimplementowane do nowelizowanej Ustawy 
o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 

Biopaliwa a kryteria 
zrównoważonego rozwoju 

Implementacja dyrektywy RED

17-18 września 2013 r.
Galaxy Hotel, Kraków

Sponsor główny:

Patron honorowy:

Sponsorzy:

Patroni medialni:

Partner:

Konferencja stanowić będzie także doskonałe forum, które osobom związanym 
z  przemysłem oraz badaczom umożliwi wymianę doświadczeń i  wiedzy 
z obszaru tak istotnego, jak biokomponenty i biopaliwa ciekłe.

PROGRAM KONFERENCJI FUELS’ ZOOM 2013

Ruta Baltause, Policy Officer
Komisja Europejska
Aktualna polityka Unii Europejskiej w kwestii biopaliw.

Tomasz Pańczyszyn, Naczelnik Wydziału Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Jakości Paliw 
Departament Energii Odnawialnej Wydział Biokomponentów, Biopaliw Ciekłych i Jakości Paliw Ministerstwa 
Gospodarki
Stan zaawansowania procesu implementacji dyrektywy 2009/28/WE oraz stanu przygotowań polskiej gospodarki 
do wykazania spełnienia zobowiązań nałożonych przez nowelizowaną Ustawę o biokomponentach i biopaliwach 
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Józef Dopke

Różnice w zużyciu energii na ogrzewanie 
budynków w wybranych polskich miastach 
w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

Streszczenie
Podano  średnie  miesięczne  temperatury 

powietrza  w  sezonie  grzewczym  1.09.2012- 
31.05.2013 r. dla wybranych 33 polskich miast. 
Omówiono miesięczną liczbę stopniodni grzania 
dla  temperatury  bazowej  15oC  dla  tych  miast 
w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Dokonano 
analizy różnicy w zużyciu energii na ogrzewanie 
budynków w analizowanych miastach dla sezo-
nu grzewczego 2012/2013 r. 

Średnie miesięczne temperatury 
powietrza w sezonie grzewczym 
2012/2013 r.
Ze  średnich  dobowych  temperatur  powie-

trza  [1] obliczono średnią miesięczną  tempera-
turę  powietrza.  Z  pośród  analizowanych miast 
Polski  (tabela  1)  najniższa  średnia  miesięczna 
temperatura  powietrza  wystąpiła  (tabela  2): 

Rys. 1. Średnia temperatura powietrza w sezonie grzewczym 2012/2013 r. dla 33 polskich miast

L.p. Miasto Szerokość
geograficzna

Długość
geograficzna

Wysokość
npm

Sd(15oC)
2010/11 r. 2011/12 r. 2012/13 r.

--- --- --- --- m npm oCdzień oCdzień oCdzień
1 Zakopane 49o17’59’’N 019o58’01’’E 857 3394 3361,3 3291,2
2 Suwałki 54o07’58’’N 022o56’59’’E 186 --- 3106,1 3343,3
3 Białystok 53o06’00’’N 023o10’01’’E 151 3250,9 3041,3 3189,6
4 Lublin Radawiec 51o13’01’’N 022o23’59’’E 240 2961,6 2867,3 3011,2
5 Kielce 50o49’01’’N 020o41’59’’E 261 2970 2860,2 2978,9
6 Krosno 49o40’58’’N 021o45’00’’E 278 2823,5 2853,2 2751,8
7 Olsztyn 53o46’01’’N 020o25’01’’E 137 3149,8 2826,8 3105,9
8 Kraków 50o04’58’’N 019o48’00’’E 237 2824,1 2726,3 2817,8
9 Rzeszów Jasionka 50o06’00’’N 022o03’00’’E 201 2744 2724,5 2742,7
10 Warszawa Okęcie 52o10’01’’N 020o58’01’’E 106 2834,2 2695,5 2889,5
11 Chojnice 53o43’01’’N 017o33”00’’E 172 3079,1 2688,8 3047,7
12 Gdańsk -Rębiechowo 54o22’58’’N 018o28’01’’E 138 3082,1 2663,6 3008,6
13 Bielsko-Biała 49o47’59’’N 019o00’00’’E 399 --- 2656,7 2685,1
14 Częstochowa 50o49’01’’N 019o06’00’’E 295 2729,4 2652 2827,8
15 Łódź 51o46’58’’N 019o23’59’’E 190 2869,5 2651,7 2906,8
16 Katowice 50o13’58’’N 019o01’58’’E 284 2854,7 2648,4 2826,9
17 Elbląg 54o10’01’’N 019o25’58’’E 43 2995,2 2636,7 2970,9
18 Malbork 54o01’58’’N 019o07’58’’E 5 2985,5 2626,8 2967,2
19 Tarnów 50o01’58’’N 020o58’58’’E 209 --- 2609,6 2628,8
20 Toruń 53o02’59’’N 018o34’58’’E 72 2939 2576 2893,8
21 Łeba 54o45’00’’N 017o31’58’’E 6 2938,4 2564,6 2793,3
22 Lębork 54o32’59’’N 017o45’00’’E 41 2897,1 2541,1 2790,3
23 Opole 50o47’59’’N 017o58’01’’E 163 2638 2484,6 2628,2

Tabela 1. Lokalizacja geograficzna miejsca pomiarów meteorologicznych analizowanych miast Polski [1]
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24 Gdynia Oksywie 54o34’01’’N 018o31’01’’E 70 2885 2482,2 2816,1
25 Koszalin 54o12’00’’N 016o08’56’’E 34 2812,2 2476,3 2773,8
26 Ustka 54o34’58’’N 016o52’01’’E 11 2836,4 2451,5 2711,9
27 Hel 54o36’00’’N 018o49’01’’E 3 2890 2445,9 2711,0
28 Szczecin 53o23’59’’N 014o37’01’’E 7 2735,4 2399,3 2762,8
29 Gdańsk 54o15’00’’N 018o40’01’’E 100 2844,2 2376,3 2735,4
30 Poznań 52o25’01’’N 016o51’00’’E 84 2732,6 2375,4 2721,4
31 Legnica 51o12’00’’N 016o11’59’’E 124 2607 2350,1 2678,2
32 Zielona Góra 51o55’58’’N 015o31’58’’E 192 2597 2307,1 2715,5
33 Wrocław 51o06’00’’N 016o52’58’’E 124 2456,1 2218,5 2507,7

Miasto
Średnia temperatura powietrza (oC)

miesięczna w sezonie
09.

2012 r.
10.

2012 r.
11.

2012 r.
12.

2012 r.
01.

2013 r.
02.

2013 r.
03.

2013 r.
04.

2013 r.
05.

2013 r.
2012/13 r.

Zakopane 12,46 6,93 4,33 -4,18 -4,35 -3,23 -2,61 6,61 11,23 3,02
Suwałki 12,76 6,83 4,43 -5,20 -6,32 -1,63 -4,61 5,15 15,01 2,94
Białystok 13,08 6,55 4,76 -4,73 -5,19 -1,09 -3,26 6,40 15,35 3,54
Lublin Radawiec 14,41 7,73 5,18 -3,78 -4,06 -1,25 -2,56 7,92 14,80 4,27
Kielce 14,00 7,84 4,74 -3,45 -3,30 -1,16 -1,83 7,90 14,13 4,32
Krosno 14,85 9,19 6,63 -2,65 -2,88 -0,90 -0,88 9,53 14,49 5,26
Olsztyn 13,57 7,56 4,84 -3,61 -4,67 -1,12 -3,14 6,24 15,10 3,86
Kraków 14,41 8,46 4,98 -2,82 -2,44 -0,48 -0,94 8,86 14,21 4,91
Rzeszów Jasionka 14,98 8,83 6,18 -2,49 -2,86 -0,42 -1,18 9,50 15,30 5,32
Warszawa Okęcie 14,59 8,05 5,68 -3,17 -3,55 -0,50 -1,75 7,95 15,45 4,75
Chojnice 13,26 7,59 4,49 -2,68 -3,09 -1,26 -2,95 6,47 14,17 4,00
Gdańsk-Rębiechowo 13,63 8,06 4,76 -2,55 -2,63 -0,88 -2,59 5,80 13,71 4,15
Bielsko-Biała 15,03 9,12 7,06 -0,74 -2,33 -0,91 -0,60 9,23 13,41 5,47
Częstochowa 14,49 8,55 5,85 -1,86 -3,03 -0,84 -1,47 8,44 13,92 4,89
Łódź 14,05 8,11 5,50 -2,35 -3,06 -0,66 -2,46 7,81 14,35 4,59
Katowice 14,20 8,36 5,65 -1,61 -2,81 -0,57 -1,29 8,24 13,63 4,87
Elbląg 14,16 8,45 5,33 -2,40 -3,59 -0,43 -1,95 5,33 14,05 4,33
Malbork 14,55 8,46 5,31 -2,34 -3,89 -0,82 -2,79 6,39 14,62 4,39
Tarnów 15,20 9,32 6,74 -2,07 -2,12 0,31 -0,40 9,87 15,18 5,78
Toruń 14,00 8,17 5,47 -2,16 -3,35 -0,43 -2,32 7,52 15,15 4,67
Łeba 14,35 8,87 5,61 -1,06 -1,14 -0,13 -1,09 5,95 13,18 4,95
Lębork 14,08 8,38 5,63 -1,29 -1,51 -0,19 -1,38 6,88 14,64 5,03
Opole 14,89 9,14 6,44 -1,10 -1,87 0,03 -0,05 9,12 14,25 5,65
Gdynia Oksywie 14,32 8,58 5,53 -1,60 -1,35 -0,15 -1,22 6,20 13,25 4,84
Koszalin 14,19 8,76 5,60 -1,17 -1,28 0,00 -1,27 6,71 13,83 5,04
Ustka 14,89 9,46 6,06 -0,90 -0,78 0,15 -0,70 6,14 12,86 5,24
Hel 14,90 9,54 6,40 -0,25 -1,23 0,10 -1,09 5,46 13,14 5,22
Szczecin 14,08 8,36 5,00 -0,88 -1,15 -0,16 -1,52 7,67 14,21 5,07
Gdańsk 15,23 8,89 5,40 -1,83 -2,43 0,10 -0,86 7,81 15,87 5,35
Poznań 14,88 8,75 5,64 -1,11 -1,99 -0,29 -1,83 8,59 15,06 5,30
Legnica 14,85 8,71 5,30 -0,57 -1,41 -0,05 -0,82 8,99 13,66 5,41
Zielona Góra 14,93 8,59 4,95 -0,78 -1,36 0,10 -1,54 8,89 14,63 5,38
Wrocław 15,51 9,37 6,32 -0,26 -0,95 0,64 -0,29 9,93 15,09 6,15
średnia 14,33 8,41 5,51 -2,11 -2,67 -0,55 -1,67 7,56 14,27 4,79

Tabela 2. Średnia miesięczna temperatura powietrza [1] w miesiącach sezonu grzewczego 2012/2013 r. dla 33 miast Polski
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we  wrześniu  2012  r.  w  Zakopanem  12,46oC, 
w październiku 2012 r. w Białymstoku 6,55oC, 
listopadzie  2012  r.  w  Zakopanem  4,33oC, 
grudniu  2012  r. w  Suwałkach  -5,2oC,  styczniu 
2013  r.  w  Suwałkach  -6,32oC,  lutym  2013  r. 
w  Zakopanem  -3,22oC,  marcu  2013  r.  w  Su-
wałkach -4,61oC, kwietniu 2013 r. w Suwałkach 
5,15oC  i maju 2013  r. w Zakopanem 11,23oC. 
Najwyższa średnia miesięczna temperatura po-
wietrza wystąpiła: we wrześniu we Wrocławiu 
15,51oC, w październiku 2012 r. w Helu 9,54oC, 
listopadzie  2012  r.  w  Bielsku-Białej  7,06oC, 
grudniu  2012  r.  w  Helu  -0,25oC,  styczniu 
2013 r. w Ustce -0,78oC, lutym 2013 r. we Wro-

cławiu 0,64oC, marcu 2013 r. w Opolu -0,05oC, 
kwietniu 2013  r. we Wrocławiu 9,93oC  i maju 
2013 r. w Gdańsku 15,87oC. 
Średnia temperatura powietrza w sezonie 

grzewczym 2012/2013 r. (rys. 1) była najniższa 
w  Suwałkach  i  wynosiła  2,94oC,  w  Zakopa-
nem 3,02oC, następnie w Białymstoku 3,54oC, 
Olsztynie 3,86oC i Chojnicach 4oC. Najwyższa 
średnia  temperatura  powietrza  w  sezonie 
grzewczym 2012/2013  r.  była we Wrocławiu 
6,15oC, następnie w Tarnowie 5,78oC, w Opo-
lu 5,65oC, w Bielsku-Białej 5,47oC, w Legnicy 
5,41oC,   w  Zielonej Górze  5,38oC,  i  Gdańsku 
5,36oC.

Temperatury zanotowane w poprzednim se-
zonie grzewczym 2011/2012 r. podano w tabeli 
3. Sezon grzewczy 2012/2013 r. był zimniejszy 
od poprzedniego sezonu 2011/2012  r. W naj-
zimniejszym mieście wojewódzkim Białymstoku 
średnia temperatura powietrza wynosiła 4,05oC 
w  sezonie  2011/2012  r.  i  3,54oC  w  sezonie 
2012/2013  r.  W  Warszawie  średnia  tempe-
ratura  powietrza  wynosiła  5,52oC  w  sezonie 
2011/2012 r.  i 4,75oC w sezonie 2012/2013 r. 
W  najcieplejszym  mieście  wojewódzkim  Wro-
cławiu średnia temperatura powietrza wynosiła 
7,44oC w sezonie 2011/2012 r.  i 6,15oC w se-
zonie 2012/2013 r.

Miasto
Średnia temperatura powietrza (oC)
miesięczna w sezonie

09.
2011

10.
2011

11.
2011

12.
2011

01.
2012

02.
2012

03.
2012

04.
2012

05.
2012

2011/
2012 r.

Zakopane 13,26 5,67 0,65 -0,95 -3,58 -9,53 1,34 6,77 11,41 2,78
Suwałki 13,38 6,69 2,74 1,34 -3,22 -9,57 2,05 7,35 13,16 3,77
Białystok 13,45 6,42 2,16 1,59 -2,67 -8,94 2,75 7,91 13,74 4,05
Lublin Radawiec 14,59 7,51 2,02 1,34 -2,22 -7,86 7,09 9,21 14,62 5,14
Kielce 14,45 7,75 2,05 1,21 -1,87 -7,71 3,91 8,86 14,28 4,77
Krosno 15,81 8,15 2,42 0,51 -2,5 -8,71 4,34 9,83 14,35 4,91
Olsztyn 14,22 5,36 3,12 2,28 -1,76 -7,33 3,35 8,21 13,58 4,56
Kraków 15,19 5,23 2,19 1,5 -1,33 -7,28 4,54 9,8 15,11 4,99
Rzeszów Jasionka 15,67 7,91 2,32 2,42 -1,79 -8,13 4,94 10,08 15,07 5,39
Warszawa Okęcie 14,89 8,28 2,82 2,4 -1,15 -6,69 4,52 9,21 15,36 5,52
Chojnice 14,22 8,65 3,21 2,19 -0,72 -5,23 4,56 7,91 13,64 5,38
Gdańsk-Rębiechowo 14,22 8,93 4,12 2,61 -0,9 -4,94 4,29 7,38 12,9 5,40
Bielsko-Biała 15,71 8,92 3,55 2,5 -1,1 -6,99 4,63 9,77 14,63 5,74
Częstochowa 15,57 8,87 3,33 1,78 -1,33 -6,46 4,84 9,66 15,24 5,72
Łódź 14,74 8,63 2,99 2,3 -0,89 -6,19 4,86 9,32 15,3 5,67
Katowice 14,89 8,45 2,59 1,76 -1,35 -7,4 4,44 9,51 14,63 5,28
Elbląg 14,68 9,28 4,18 2,95 -0,78 -6,05 3,94 8,4 13,77 5,6
Malbork 15,04 9,29 3,84 3,01 -0,82 -6,08 4,5 8,17 13,46 5,60
Tarnów 16,05 8,94 3,08 2,65 -1,32 -7,61 5,14 10,67 15,19 5,87
Toruń 14,84 9,13 3,33 3 -0,39 -5,75 5,1 9,19 15,02 5,94
Łeba 14,8 9,78 5 3,09 0,62 -3,51 3,48 6,58 11,88 5,75
Lębork 14,43 9,45 4,88 3,32 0,16 -3,98 4,18 7,64 12,94 5,89
Opole 15,72 9,45 4,02 2,51 0,05 -5,73 5,63 10 15,51 6,35
Gdynia Oksywie 15,06 9,82 5,36 3,46 0,44 -2,97 4,7 6,51 12,15 6,06
Koszalin 14,72 9,75 4,95 3,45 1,05 -3,34 4,38 7,51 13,17 6,18
Ustka 15,29 10,35 5,54 3,68 1,14 -2,87 3,65 6,79 12,04 6,18
Hel 15,3 10,55 6,12 3,81 0,9 -2,94 3,73 6,26 11,68 6,16
Gdańsk Port Płn. 15,66 10,43 5,45 3,82 0,62 -3,44 4,92 6,94 12,65 6,34
Szczecin 14,84 9,38 4,28 3,53 1,34 -3,35 5,74 8,3 13,98 6,45
Gdańsk 16,02 10,39 5,02 3,36 -0,22 -4,28 5,83 8,8 14,82 6,64
Poznań 15,65 9,92 4,05 3,6 0,68 -4,43 6,22 9,64 15,89 6,80
Legnica 15,96 9,48 3,95 3,83 1,15 -4,23 6,64 9,44 15,19 6,82
Zielona Góra 16,41 10,16 3,93 3,96 1,19 -3,84 6,81 9,59 15,95 7,13
Wrocław 16,48 10,25 4,42 4,25 1,55 -3,84 7,05 10,34 16,43 7,44
Wart. średnia 15,04 8,74 3,64 2,59 -0,62 -5,8 4,65 8,58 14,08 5,65

Tabela 3. Średnia miesięczna temperatura powietrza [1] w miesiącach sezonu grzewczego 2011/2012 r. dla 34 miast Polski
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Rys. 2. Średnia temperatura powietrza w sezonach grzewczych od 2002/2003 r. do 2012/2013 r. dla Malborka

Na rys. 2 przedstawiono średnie  tempera-
tury  powietrza  jakie  zanotowano  w  sezonach 
grzewczych  od 2002/2003  r.  do 2012/2013  r. 
w  Malborku.  Najcieplejszym  sezonem  grzew-
czym  był  sezon  2006/2007  r.  o  średniej  tem-
peraturze  powietrza  7,81oC  a  najzimniejszym 
sezon 2002/2003 r. o średniej temperaturze po-
wietrza  3,87oC.  Sezon  grzewczy  2012/2013  r. 
o  średniej  temperaturze  4,39oC  był  zbliżony 
do  sezonu  2009/2010  r.  (4,33oC)  i  zimniejszy 
niż  poprzedzający  sezon  grzewczy  2011/2012 
o  średniej  temperaturze  powietrza  5,64oC. 
W  innych  miastach  przebieg  zmian  średniej 
temperatury powietrza w sezonach grzewczych 
był podobny.

Liczba stopniodni grzania w sezonie 
grzewczym 2012/2013 r.
Od sezonu grzewczego 2006/2007 r. każdy 

następny jest chłodniejszy. To oziębienie klima-
tyczne trwające  już sześć sezonów grzewczych 
powoduje, że  rośnie  liczba stopniodni grzania, 
od  której  liniowo  jest  zależne  zużycie  energii 
(paliw) na ogrzewanie budynków. 
Miesięczną  liczbę  stopniodni  grzania 

Sd(15oC) obliczono z definicji [2] ze średnich do-
bowych temperatur powietrza tśr(i) [1]: 

Miasto
Liczba stopniodni grzania Sd(15oC) (oCdzień)

miesięczna w sezonie
09.
2012 r.

10.
2012 r.

11.
2012 r.

12.
2012 r.

01.
2013 r.

02.
2013 r.

03.
2013 r.

04.
2013 r.

05.
2013 r.

2012/
2013 r.

Zakopane 92,9 250,8 320,2 594,7 599,7 510,3 545,8 257,1 119,7 3291,2
Suwałki 74,5 253,4 317 626,2 660,9 465,5 607,9 295,4 42,5 3343,3
Białystok 69,2 261,8 307,1 611,6 625,8 450,6 566,1 258,0 39,4 3189,6
Lublin Radawiec 49,4 225,4 294,6 582,1 590,9 455,0 544,3 218,1 51,4 3011,2
Kielce 55,7 224,8 307,8 571,9 567,4 452,4 521,8 216,5 60,6 2978,9
Krosno 41,1 182,7 251 547,3 554,3 445,2 492,3 181,9 56,0 2751,8
Olsztyn 56 231 305 577 609,8 451,4 562,3 263,2 50,3 3105,9
Kraków 44,3 205,6 300,7 552,4 540,7 433,5 494,1 191,7 54,8 2817,8
Rzeszów Jasionka 36,1 193,1 264,5 542,2 553,6 431,7 501,6 179,8 40,1 2742,7
Warszawa Okęcie 43,8 215,9 279,6 563,4 574,9 433,9 519,1 215,0 43,9 2889,5
Chojnice 63,3 229,6 315,4 548 560,9 455,4 556,6 256,4 62,1 3047,7
Gdańsk-Rębiechowo 57,3 215,1 307,3 543,9 546,4 444,5 545,2 276,1 72,8 3008,6
Bielsko-Biała 42,6 186 238,3 487,9 537,3 445,6 483,5 188,6 75,3 2685,1
Częstochowa 47,1 200,1 274,5 522,7 558,8 443,6 510,6 204,2 66,2 2827,8
Łódź 51,1 214 285 537,7 559,8 437,7 541,3 220,4 59,8 2906,8
Katowice 51,8 208,7 280,6 515 552,0 436,0 504,9 208,8 69,1 2826,9
Elbląg 45,4 202,9 290,1 539,3 576,2 431,9 525,3 290,2 69,6 2970,9
Malbork 38,1 202,6 290,7 537,4 585,7 443,0 551,5 258,3 59,9 2967,2
Tarnów 34,7 179,2 247,8 529,3 530,8 411,4 477,4 171,4 46,8 2628,8
Toruń 51 211,6 285,9 532 568,9 431,9 536,8 227,9 47,8 2893,8

Uśrednioną  rzeczywistą  temperaturę  ba-
zową  tb  dla  obszaru  dostaw  gazu  ziemnego 
można wyznaczyć z zależności między zużyciem 
gazu  przez  odbiorców  komunalnych  a  tem-
peraturą  zewnętrzną  powietrza.  Dla  obszaru 
obsługiwania  Polskiego  Górnictwa  Naftowego 
i  Gazownictwa  S.A.  [3]  wynosiła  ona  18,5oC 
w 1987 r. i 15,2oC w 1998 r. Duże osiedla do-
mów wielopiętrowych ocieplonych styropianem 
o grubości 100 mm i ogrzewanych osiedlowymi 
ciepłowniami  rozpoczynają  ogrzewanie  przy 

średniej  temperaturze dobowej  tb=15
oC. Dalej 

założono temperaturę bazową 15oC, przy której 
rozpoczynano ogrzewanie mieszkań w Polsce.  
Miesięczną  liczbę  stopniodni  grzania 

Sd(15oC)  obliczono  z  definicji  ze  średnich  do-
bowych  temperatur  powietrza  tśr(i)  [1]  dla 
temperatury bazowej tb=15

oC  [4-7]  i  podano 
w tabeli 1 i 4. Spośród analizowanych 33 miast 
najcieplejszymi o najmniejszej liczbie stop-
niodni grzania Sd(15oC) w sezonie grzewczym 
2012/2013  r. miastami były  (rys. 3): Wrocław 

(1)

Tabela 4. Miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla temperatury bazowej 15oC w miesiącach sezonu grzewczego 2012/2013 r. 
dla wybranych 33 polskich miast
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Łeba 40,7 190,1 281,8 497,9 500,2 423,5 498,8 271,5 88,8 2793,3
Lębork 47,3 205,2 281 504,9 511,8 425,3 507,8 244,1 62,9 2790,3
Opole 36,8 184,9 256,7 499,2 523,0 419,1 466,6 184,7 57,2 2628,2
Gdynia Oksywie 42,7 199 284,2 514,6 507,0 424,3 502,8 264,3 77,2 2816,1
Koszalin 44,3 193,5 281,9 501,4 504,8 420,0 504,3 248,7 74,9 2773,8
Ustka 31,5 171,7 268,2 486,2 489,1 415,7 486,7 265,7 97,1 2711,9
Hel 26,3 169,2 257,9 472,8 503,0 417,3 498,9 286,2 79,4 2711,0
Szczecin 48,5 205,8 299,9 492,3 500,5 424,4 512,2 220,7 58,5 2762,8
Gdańsk 28,4 189,3 287,9 521,8 540,3 417,2 491,7 218,8 40,0 2735,4
Poznań 35,1 193,9 280,8 499,5 526,7 420,8 521,6 200,0 43,0 2721,4
Legnica 35,5 196,4 291 482,6 508,8 421,5 491,8 187,9 62,7 2678,2
Zielona Góra 34,9 198,6 301,6 489,2 507,2 432,1 512,8 192,2 46,9 2715,5
Wrocław 28,3 178,2 260,3 473 494,5 402,2 465,9 165,5 39,8 2507,7
średnia 45,7 204,2 284,3 529,3 547,6 435,6 516,7 228,2 61,1 2855,5
min 26,3 169,2 238,3 472,8 489,1 402,2 465,9 165,5 39,4 2507,7
max 92,9 261,8 320,2 626,2 660,9 510,3 607,9 295,4 119,7 3343,3

(2507,7oCdni),  Opole  (2628,2oCdni),  Tarnów 
(2628,8oCdni), Legnica (2678,2oCdni) i Bielsko-
-Biała (2685,1oCdni).
Najzimniejszymi  miastami  były:  Suwałki 

(3343,3oCdni),  Zakopane  (3291,2oCdni),  Bia-
łystok  (3189,6oCdni),  Olsztyn  (3105,9oCdni) 

i Chojnice (3047,7oCdni). Dla 33 analizowanych 
miast  średnia  arytmetyczna  liczba  stopniodni 
grzania wynosiła 2855,5oCdni. Miastem o licz-
bie  Sd(15oC)  najbardziej  zbliżonej  do  średniej 
była w  sezonie  grzewczym  2012/2013  r.  Czę-
stochowa (2827,8oCdni).

Liczby  stopniodni  grzania  Sd(15oC)  zano-
towane  w  poprzednim  sezonie  grzewczym 
2011/2012 r. podano w tabeli 5. Sezon grzew-
czy  2012/2013  r.  był  zimniejszy  od  poprzed-
niego sezonu 2011/201 i zużyto w nim więcej 
energii na ogrzewanie budynków.

Miasto
Liczba stopniodni grzania Sd(15oC) (oCdzień)

miesięczna w sezonie
09.
2011

10.
2011

11.
2011

12.
2011

01.
2012

02.
2012

03.
2012

04.
2012

05.
2012

2011/
2012 r.

Zakopane 69,4 289,3 430,5 494,6 575,9 700 423,4 257,3 120,9 3361,3
Suwałki 55,8 259,2 367,7 423,4 564,9 700,7 401,5 247,1 85,8 3106,1
Białystok 57,8 268 385,1 415,8 550,6 683,5 379,6 227,1 73,6 3041,1
Lublin Radawiec 38 235,2 389,5 423,4 533,9 653,2 338,3 194,1 61,7 2867,3
Kielce 39 226,2 388,5 427,4 523,1 647,4 343,8 198 66,8 2860,2
Krosno 21 216,8 377,3 449,1 542,4 676,3 330,4 175,9 64 2853,2
Olsztyn 40,6 210,5 356,4 394,3 519,6 636,5 361,3 226,7 80,9 2826,8
Kraków 23,8 212 384,4 418,6 506,2 633 324,2 173,1 51 2726,3
Rzeszów Jasionka 20,4 224,3 380,3 389,9 520,6 659,4 311,9 166 51,7 2724,5
Warszawa Okęcie 28,8 214,4 365,3 390,8 500,8 618,5 324,9 196,7 55,3 2695,5
Chojnice 42,7 200,3 353,8 397,2 487,3 576,4 323,6 227,8 79,7 2688,8
Gdańsk-Rębiechowo 40,2 191,6 326,4 384,1 492,8 569 332 231,9 95,6 2663,6
Bielsko-Biała 40,2 194,5 343,6 387,6 499,2 624,7 321,4 184 61,5 2656,7
Częstochowa 22,5 196,9 350 409,9 506,3 610,2 315 184,1 57,1 2652
Łódź 32,6 202,5 360,4 393,7 492,6 603,8 314,2 194,7 57,2 2651,7
Katowice 35,6 208 372,3 410,5 506,9 536,6 327,4 186,7 64,4 2648,4
Elbląg 32 181,8 324,6 373,5 489,1 600,1 342,8 213,7 79,1 2636,7
Malbork 24,7 183 334,8 371,7 490,3 600,1 325,6 213,4 83,2 2626,8
Tarnów 18,2 190,6 357,6 382,7 505,9 644,2 305,7 152,7 52 2609,6
Toruń 36,2 188,6 350 372 477 590,8 307 198,8 55,6 2576
Łeba 25,3 163,5 299,9 369,2 445,8 530,8 357 252,7 120,4 2564,6
Lębork 37,5 174,4 303,7 362,2 460,1 542,2 335,3 226,3 99,4 2541,1
Opole 20,2 180,6 329,4 387,1 463,6 587,6 290,6 175,4 50,1 2484,6
Oksywie 20,7 166 289,2 357,8 451,5 513 319,3 254,6 110,1 2482,2
Koszalin 30,3 165,8 301,6 358,2 432,4 538,1 329,1 227,8 93 2476,3
Ustka 16,4 148,1 283,8 351 429,8 511,3 351,7 246,4 113 2451,5

Tabela 5. Miesięczna liczba stopniodni grzania Sd(15oC) dla temperatury bazowej 15oC w miesiącach sezonu grzewczego 2011/2012 r. 
dla  34 polskich miast [8]
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Hel 12,7 142,5 266,5 346,9 437,1 513,3 349,5 262,3 115,1 2445,9
Gdańsk Port Płn. 11,1 150,3 286,6 346,6 445,9 526 312,6 241,8 89,5 2410,4
Szczecin 30,6 177,9 321,7 355,6 423,5 521,4 287,2 208,9 72,5 2399,3
Gdańsk 10,8 153 299,3 360,7 471,8 547,8 284,2 192,2 56,5 2376,3
Poznań 21,7 169 328,5 353,5 443,8 551,6 272,2 187,6 47,5 2375,4
Legnica 17 180,9 331,5 346,4 429,2 544,8 259,1 190,9 50,3 2350,1
Zielona Góra 12,6 165,3 332,2 342,3 428 533,9 254 189,4 50 2307,7
Wrocław 11,9 162,7 317,5 333,2 416,9 533,4 246,5 155,6 40,8 2218,5
Średnia 29,4 193,9 340,9 384,7 484,3 590 323,6 207,7 73,7 2628,1
Min 10,8 142,5 266,5 333,2 416,9 511,3 246,5 152,7 40,8 2218,5
Max 69,4 289,3 430,5 494,6 575,9 700,7 423,4 262,3 120,9 3361,3

Zużycie energii na ogrzewanie 
w sezonie grzewczym 2012/2013 r.
Zużycie  energii  w  domach  mieszkalnych 

i  budynkach  użyteczności  publicznej  można 
przedstawić w postaci modelu [2]:

E = a + b·Sd(tb) + e           (2)
gdzie: 
E – zużycie energii,
a, b – współczynniki,
Sd(tb) – funkcja liczby stopniodni w zależności od tb,
tb – bazowa temperatura zewnętrzna, powyżej któ-
rej praca systemu grzewczego nie jest wymagana,
e – błąd metody.
Przedstawiona  zależność  dotyczy  wszyst-

kich  paliw  stosowanych  w  domach  mieszkal-
nych i budynkach użyteczności publicznej. Wiel-
kość a określa  stałe  zużycie energii  na grzanie 
wody, przygotowanie posiłków, suszenie odzie-
ży  i  bielizny.  Wielkość  b·Sd(tb)  jest  zmiennym 
zużyciem  energii  na  ogrzewanie  budynków 
zależnym od przebiegu pogody. 
Jeżeli w identycznym budynku we Wrocła-

wiu o Sd(15oC)=2507,7oCdni zużyto na ogrze-
wanie  1  jednostkę  energii,  to  w  Suwałkach 
o  Sd(15oC)=3343,3oCdni  zużycie  energii  na 
ogrzewanie  wyniesie  3343,3oCdni/2507,7oCd-
ni=1,334  jednostki  energii,  to  jest  o  33,4% 
więcej. 
Różnice  w  zużyciu  energii  na  ogrzewanie 

identycznego budynku dla analizowanych miast 
wynoszą od 33,3% dla Suwałk, 31,2% dla Za-
kopanego, 27,2% dla Białegostoku, 23,9% dla 
Olsztyna, 18,3% dla Malborka, 15,9% dla  Ło-
dzi, 15,2% dla Warszawy do 9,1% dla Gdańska, 
8,5% dla Poznania, 6,8% dla Legnicy i 4,8% dla 
Tarnowa i Opola (rys. 4). 
Podobnie można ocenić  różnice w zużyciu 

energii  na  ogrzewanie  tego  samego  budyn-
ku  dla  analizowanych  miast,  jeżeli  jako  bazę 
odniesienia  przyjmie  się  wartość  średnią  aryt-
metyczną  liczby  stopniodni  grzania  Sd(15o-

C)=2855,5oCdni dla 33 miast (rys. 5). Różnice 
w zużyciu energii na ogrzewanie tego samego 
budynku dla analizowanych miast wynoszą od 
17,1%  dla  Suwałk,  15,3%  dla  Zakopanego, 
11,7% dla Białegostoku, 1,2% dla Warszawy do 

Rys. 3. Liczba stopniodni grzania Sd(15oC) w sezonie grzewczym 2012/2013 r. dla 33 wybranych miast Polski

Rys. 4. Różnice zużycia energii na ogrzewanie budynków w analizowanych miastach w stosunku do najcieplejszego miasta 
Wrocławia w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

-1% dla Częstochowy, -7,9% dla Tarnowa, 
-8% dla Opola i -12,2% dla Wrocławia. Miasta-
mi o zużyciu energii na ogrzewanie budynków 
najbardziej zbliżonym do średniej arytmetycznej 
były w sezonie grzewczym 2012/2013 r. Często-
chowa i Warszawa.
Na  rys.  6  przedstawiono  zmiany  zuży-

cia  energii  na  ogrzewanie  budynku  w  Mal-
borku  w  jedenastu  sezonach  grzewczych  od 
2002/2003  r.  do  2012/2013  r.  w  stosun-
ku  do  najcieplejszego  sezonu  grzewczego 
2006/2007 r. W najzimniejszym sezonie grzew-
czym 2002/2003 r. zużyto w Malborku o 52,2% 
więcej  energii  na  ogrzewanie  budynku  niż 
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w najcieplejszym sezonie 2006/2007 r. W zim-
nym  sezonie  grzewczym  2007/2008  r.  zużyto 
o  16,7%  więcej,  a  w  analizowanym  sezonie 
2012/2013 r. o 45,2% więcej energii na ogrze-
wanie niż w najcieplejszym sezonie grzewczym 
2006/2007  r.  Można  wyciągnąć  wniosek,  że 
w  ostatnich  jedenastu  sezonach  grzewczych 
zużycie energii na ogrzewanie różniło się nawet 
o  52,2%  od  zużycia w  najcieplejszym  sezonie 
grzewczym.

Wnioski
W sezonie grzewczym 2012/2013  r.  iden-

tyczny  budynek  zużył  na  ogrzewanie  więcej 
energii  (paliw) o: 33,3% w Suwałkach, 31,2% 
w  Zakopanem,  27,2%  w  Białymstoku,  23,9% 
w  Olsztynie,  21,5%  w  Chojnicach,  20% 
w  Gdańsku-Rębiechowie,  18,3%  w  Malbor-
ku, 15,9% w Łodzi,  15,2% w Warszawie, 9,1 
w Gdańsku,  8,5% w Poznaniu,  8,1% w Helu, 
6,8% w Legnicy i 4,8% w Tarnowie i Opolu niż 
ten sam budynek w najcieplejszym mieście we 
Wrocławiu. 
Nawet  w  tak  małym  terytorialnie  woje-

wództwie pomorskim różnice w zużyciu energii 
na ogrzewanie budynków w sezonie grzewczym 
2012/2013 r. wynosiły; od -5,1% w Helu, -5% 
w Ustce,  -4,2% w Gdańsku, -2,3% w Lęborku 
i  -2,2% w  Łebie  do  3,9% w Malborku,  5,4% 
w Gdańsku-Rębiechowie  i  6,7% w Chojnicach 
w  stosunku  do  średniego  zużycia  w  analizo-
wanych 33 miastach Polski. W najzimniejszych 
Chojnicach  zużyto  o  12,4%  więcej  energii  na 
ogrzewanie niż w najcieplejszym Helu. Podob-
nie w Malborku zużyto o 9,5% więcej energii na 
ogrzewanie niż w Helu.
Od sezonu grzewczego 2006/2007 r. każdy 

następny jest chłodniejszy. To oziębienie klima-
tyczne  powoduje,  że  zużywa  się  coraz  więcej 
energii  (paliw)  na  ogrzewanie  budynków  oraz 
wzrasta emisja dwutlenku węgla. Częste rekla-
macje odbiorców gazu ziemnego na wzrost wy-

Rys. 5. Różnice zużycia energii na ogrzewanie budynków w stosunku do średniego zużycia w 33 analizowanych miastach 
w sezonie grzewczym 2012/2013 r.

Rys. 6. Różnice zużycia energii na ogrzewanie budynków w Malborku w sezonach grzew-
czych od 2002/2003 r. do 2012/2013 r. w stosunku do najcieplejszego sezonu grzewczego 
2006/2007 r.

Rys. 7. Liczby stopniodni grzania Sd(18oC) i Sd(15oC) w latach od 1989 do 2012  dla Białe-
-gostoku. Dla lat 1989-2005 liczby stopniodni grzania obliczono z wzoru Hitchin’a ze średnich 
miesięcznych temperatur powietrza [10] a dla lat 2006-2012 z definicji ze średnich dziennych 
temperatur powietrza [1]

sokości rachunków są spowodowane zmianami 
klimatycznymi.  W  wieloleciu  1989-2012  były 
jeszcze  zimniejsze  lata  (rys. 7),  [9, 10]. Należy 
się liczyć z dalszym wzrostem zużycia paliw na 
ogrzewanie budynków w przypadku wystąpie-
nia  zimniejszych  sezonów  grzewczych  i  mieć 
naukowe narzędzia do przewidywania wzrostu 
tego zużycia energii na ogrzewanie budynków.
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W grudniu 2012 roku na Towarowej Gieł-
dzie Energii w Warszawie ruszył hurtowy handel 
gazem  ziemnym.  Na  polskim  rynku  gazu  po-
wstała więc pierwsza instytucja umożliwiająca, 
wolny handel  tym surowcem. Należy przy  tym 
zauważyć,  że  jest  to  dopiero  początek  drogi 
prowadzącej do stworzenia odpowiedniej infra-
struktury handlowej zapewniającej wolny obrót 
gazem  na  polskim  rynku.  Oferentem  towaru 
jest  bowiem  jeden  podmiot  –  dotychczasowy 
potentat na rynku PGNiG. Polska stanęła jednak 
przed  szansą  dołączenia  do  grona  krajów  po-
siadających zliberalizowane, otwarte i co ważne 
bezpieczne  rynki  gazu.  Utowarowienie  gazu, 
doprowadzenie  do  stanu,  kiedy  stanie  się  on 
normalnym  przedmiotem  obrotu  handlowego, 
wymaga  jednak  stworzenia  odpowiedniego 
sytemu instytucjonalno-infrastrukturalnego. Pol-
ska może w tym zakresie czerpać wzorce  i do-
świadczenia od dojrzałych  rynków w Ameryce 
Północnej i Europie Zachodniej. Liberalizacji ryn-
ku w naszym kraju sprzyjają również zachodzą-
ce w skali globalnej przemiany  technologiczne 
i ekonomiczne, które przyczyniają się do zwięk-
szenia podaży i dostępności gazu ziemnego.

Infrastruktura handlowa (rynkowa) 
– definicje

Przez infrastrukturę handlową (używane jest 
także,  m.in.  przez  Urząd  Regulacji  Energetyki,  
zamiennie  pojęcie  infrastruktury  rynkowej)  na-
leży rozumieć specjalnie wyznaczone do prowa-
dzenia  różnego  rodzaju  transakcji  handlowych 
miejsca,  dysponujące  odpowiednim  zapleczem 
technicznym  i  personalnym.  Na  rynkach  gazu 
funkcjonują następujące rodzaje infrastruktury: 
• Giełdy  gazu  to  instytucje  umożliwiające 
i  organizujące obrót  towarem w postaci 
paliwa  gazowego.  Handel  odbywa  się 
przeważnie  za  pośrednictwem  biur  ma-
klerskich. Giełdy stanowiące transparent-
ne źródło informacji o warunkach zawie-
ranych transakcji oraz umożliwiają dostęp 
do rynku większej ilości podmiotów. 

• Punkt wirtualny według Urzędu Ochrony 
Klientów i  Konkurencji (UOKiK), to miej-
sce  bez  fizycznej  lokalizacji  w  systemie 
przesyłowym, w którym następuje obrót 

paliwem gazowym1. Handel odbywający 
się w oderwaniu od fizycznej  lokalizacji 
towaru w systemie transportowym rozli-
czany jest za pomocą transakcji zawiera-
nych na giełdzie. 

• Hub  gazowy  (węzeł  handlu  gazem)  to 
fizyczny punkty odbioru gazu znajdujący 
się w miejscu przecięcia  się  rurociągów 
połączonych  infrastrukturą  umożliwiają-
cą przesył gazu między tymi rurociągami. 
Wyróżnić  można  dwa  rodzaje  hubów 
gazowych:  huby  fizyczne  (w  EU  zwa-
ne  także  tranzytowymi)  znajdujące  się 
w  konkretnych  miejscach  koncentracji 
infrastruktury  transportowej  i  magazy-
nowej oraz i huby wirtualne obejmujące 
całość lub część sieci przesyłowej.

• Platformy  obrotu  zdolnościami  prze-
syłowymi  –  umożliwiają  wtórny  obrót 
zarezerwowanymi mocami przesyłowy-
mi  za  pomocą  internetowej  platformy 
handlowej2.

Funkcjonowanie  infrastruktury  rynkowej 
poprzedzone być powinno przyjęciem możliwe 
odpowiedniego  ustawodawstwa  tworzącego 
ramy  formalno-prawne  gwarantujące  następu-
jące wolności:
• wolność obrotu giełdowego,
• wolność kontraktowa,
• wolność handlowa.
Spełnione być  także powinny wymogi  na-

tury technicznej w postaci dywersyfikacji trans-
portu,  dywersyfikacji  źródeł  dostaw  oraz  sieci 
połączeń międzysystemowych. 

Międzynarodowe uwarunkowania 
liberalizacji polskiego rynku gazu 
Przebudowa  dotychczasowego  modelu 

rynku gazu ziemnego w Polsce w pierwszej ko-
lejności podyktowana jest koniecznością wdro-
żenia  polityki  Unii  Europejskiej.  W  jej  ramach 

przyjęte zostały normy prawne (przede wszyst-
kim trzeci pakiet energetyczny), które zmieniają 
charakter relacji między uczestnikami rynku oraz 
dotychczasowe  zasady  obrotu  gazem. Główne 
przesłanie  tej polityki wyrażone zostało w pre-
ambule  do  Dyrektywy  2009/72/WE  z  dnia  13 
lipca 2009 r.: „Wolności, jakie Traktat gwarantu-
je obywatelom Unii – miedzy innymi, swobodny 
przepływ towarów, swoboda przedsiębiorczości 
oraz prawo do swobodnego świadczenia usług 
– są możliwe do osiągnięcia jedynie w warun-
kach w pełni otwartego rynku, który umożliwia 
wszystkim konsumentom swobodny wybór do-
stawców, a wszystkim dostawcom – swobodną 
realizację  dostaw  dla  odbiorców”3.  Dyrektywa 
2009/73/WE  zawiera  natomiast  zbiór  zasad, 
na których opierać się ma zliberalizowany rynek 
gazu ziemnego w UE. Obejmuje on m.in.:
•  rozdział działalności sieciowej od wytwa-
rzania i sprzedaży gazu,

• niedyskryminacyjny dostęp do infrastruk-
tury sieciowej,

• przejrzyste i niedyskryminacyjne taryfy za 
dostęp do transportu gazu,

• niezależność operatorów systemu maga-
zynowania.

Natomiast rozwój transgranicznego handlu 
gazem nastąpić ma m.in. dzięki wdrożeniu roz-
porządzenia  715/2009/WE,  na  mocy  którego 
ustanowiona  została  europejska  sieć  operato-
rów  systemów  przesyłowych  gazem  ENTSOG 
(ang. European Network of Transmission System 
Operators  for Gas). Jej głównym zadaniem jest 
opracowanie kodeksów sieci w zakresie zasad 
bezpieczeństwa, przyłączenia do sieci, dostępu 
stron trzecich,  wymiany danych i rozliczeń, alo-
kacji zdolności  i bilansowania4.
Rozwiązania  formalno-instytucjonalne 

wprowadzane  przez  UE  to  nie  jedyny  czynnik 
uwalniający  rynki gazu. Przez wiele dziesięcio-
leci  podstawową  barierą  utrudniającą  wpro-
wadzenie mechanizmów rynkowych do handlu 
gazem  była  znikoma  elastyczność  i  mobilność 
transportu  przesyłowego.  Ze względu  na  spe-
cyfikę gazu ziemnego – stan lotny, rozwój jego 

Marcin Sienkiewicz

Handel gazem na zliberalizowanym rynku

Rys. 1. Obroty handlowe w segmencie LNG na świecie w latach 1980-2011. Źródło: IGU, World LNG Raport 2011, www.igu.org
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rynków  był  nierozerwalnie  związany  z  rozbu-
dową  sieci  przesyłowej oraz  ścisłym  związkiem 
między dostawcą a odbiorcą. Od początku XXI 
w. dzięki dynamicznemu rozwojowi sektora LNG 
i  transportu  morskiego,  gaz  ziemny  staje  się 
normalnym  towarem  podlegającym  obrotowi 
na  rynku  globalnym.  Zwiększaniu  wolumenu 
obrotów  handlowych  w  tym  sektorze  sprzyja 
zróżnicowanie  geograficzne  eksporterów  gazu 
skroplonego  oraz  możliwości  lepszego  wy-
profilowania  dostaw  pod  potrzeby  klientów. 
W segmencie LNG systematycznie zwiększa się 
popularność transakcji typu spot, których udział 
w globalnym rynku zwiększył się z poziomu 16% 
w 2006 roku do poziomu 25% w roku 20115.
Jednak  zasadnicze  impulsy  o  charakterze 

rynkowym oddziaływujące  na  sytuację w  skali 
globalnej  rozchodzą  się  ze  Stanów  Zjednoczo-
nych. Dzięki ogromnemu postępowi w zakresie 
eksploatacji  niekonwencjonalnych  złóż  gazu, 
USA  w  2010  r.  stały  się  największym  produ-
centem tego surowca na świecie (611 mld m3, 
w  tym  137 mld m3  ze  złóż  niekonwencjonal-
nych). Wchodzące  na  rynek  amerykański  duże 
ilości gazu z łupków wywołują ogromne zmiany  
sektorze  gazowym,  ale  także  w  wielu  innych 
gałęziach  przemysłu.  Najbardziej  namacalnym 
tego przejawem jest wyraźny spadek cen gazu 
ziemnego, których poziom coraz bardziej odbie-
ga od cen obowiązujących na rynkach europej-
skich czy azjatyckich. 
Beneficjentem takiej  sytuacji  jest w przede 

wszystkim  amerykański  przemysł  chemiczny, 
który w ostatnich 3 latach przeżywa dynamiczny 
rozwój.  Dostęp  do  taniego  surowca  umożliwił 
zrealizowanie  w  tej  branży  około  100  projek-
tów inwestycyjnych na łączną kwotę 71,7 mld6. 
Zwiększająca  się  podaż  amerykańskiego  gazu 
wpływać  będzie  w  coraz  większym  stopniu 
na  sytuację  na  pozostałych  rynkach  gazowych 
i energetycznych na całym świecie. W Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie  trwają bowiem prace 
nad uruchomieniem łącznie 13 terminali umoż-
liwiających  eksport  gazu  skroplonego. Według 
brytyjskiej  agencji  Timera  Energy  możliwości 
eksportowe  USA  i  Kanady  wynoszą    ok.  176 
mld m³ gazu rocznie7.

Handel gazem w USA
W  Stanach  Zjednoczonych  gaz  ziemny 

podlega obrotowi handlowemu, „(…) podob-
nie jak boczek, kukurydza, miedź i ropa”8. Tak 
jak  w  przypadku  innych  amerykańskich  ryn-
ków  towarowych,  rynek  gazu  ziemnego  jest 
z natury niestabilny, a jego cena charakteryzu-
je  się wysoką  zmiennością.  Jest ona bowiem 
kształtowana  przez  siły  rynkowe,  w  postaci 
zgłaszanego  przez  uczestników  rynku  popy-
tu oraz oferowanej podaży. Transakcje kupna 
i  sprzedaży  towaru  zawierane  są  na  dwóch 

odrębnych  rynkach gazu  ziemnego: na  rynku 
spotowym i rynku kontraktów terminowych – 
futures market. W pierwszym przypadku gaz 
jest  kupowany  codziennie,  a  realizacja  trans-
akcji  następuje  „w  tej  chwili”  („right  now”). 
W drugim przypadku,  po  zawarciu  transakcji 
kupna  –  sprzedaży,  fizyczna  dostawa  gazu 
realizowana  jest,  w  zależności  od  umowy, 
w  ciągu  jednego  miesiąca  do  36  miesięcy. 
Kontrakty terminowe notowane są w systemie 
ciągłym  na  New  York  Mercantile  Exchange 
(NYMEX). Handel gazem odbywa się tu w kla-
sycznej  formie  na  giełdowym  parkiecie  za 
pośrednictwem firm maklerskich. Alternatywę 
dla tradycyjnego handlu giełdowego stanowią 
elektroniczne  platformy  obrotu  gazem,  które 
umożliwiają zawieranie transakcji praktycznie 
przez całą dobę. Największą tego typu insty-
tucją  jest  platforma  CME  Globex,  która  ofe-
ruje  szeroką  gamę  kontraktów  terminowych 

oraz  pochodnych  instrumentów  finansowych 
w  postaci  opcji  czy  swapów  finansowych9. 
Segment handlu gazem wykorzystujący wspo-
mniane  instrumenty  finansowe  w  ostatnich 
latach  przeżywa  w  USA  dynamiczny  rozwój, 
przewyższając  od  10  do  12  razy  wartość  fi-
zycznego  obrotu  gazem  ziemnym10.  Wysoką 
płynność na  tym  rynku zapewnia działalność 
wyspecjalizowanych w handlu gazem firm. Są 
to podmioty związane zarówno producentami 
gazu jak i spółkami skupiającymi się na handlu 
energią.
Sprzedaż i wycena gazu ziemnego w Sta-

nach  Zjednoczonych  dokonywana  jest  tak-
że  w  ponad  trzydziestu  hubach  gazowych, 
określanych  także mianem centrów operacyj-
nych  (ang.  operational  market  center),  zlo-
kalizowanych  na  skrzyżowaniach  głównych 
systemów  rurociągowych.  Pierwsze  centrum 
operacyjne Dawn Market Center  zostało uru-

Rys. 2. Ceny gazu ziemnego na wybranych rynkach regionalnych w latach 2001-2011.  Źródło: R. Pirog, M. Ratner, Natural Gas 
in the U.S. Economy: Opportunities for Growth, Congressional Research Service, 2012, s. 7, www.fas.org

Rys. 3. Rozmieszczenie amerykańskich hubów gazowych na tle regionów wydobycia i głównych korytarzy transportu gazu. 
Źródło: www.eia.gov
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chomione w 1985 roku w stanie Ontario. Naj-
ważniejszym  miejscem,  w  którym  dokonuje 
się  fizycznego  obrotu  gazem  jest,  znajdujący 
się  Luizjanie,  Henry  Hub.  Łączy  on  ze  sobą 
14  systemów  rurociągowych  wychodzących 
z Zatoki Meksykańskiej  i  lądu. Ceny ustalane 
w  zawieranych  w  tym  hubie  kontraktach  są 
punktem  odniesienia  dla  kontraktów  futures 
notowanych  na  wspomnianej  wyżej  giełdzie 
NYMEX.  Amerykańskie  huby  gazowe  oferują 
uczestnikom  rynku cały wachlarz usług obej-
mujący m.in.:
•  transfer  gazu  z  jednego  rurociągu  do 
drugiego,

•  transfer gazu między hubami,
•  krótkoterminowe  transakcje,  których 
przedmiotem  jest  gaz  przeznaczony  do 
redystrybucji w późniejszym terminie, 

•  krótkoterminowe pożyczki gazu (Loaning 
– A short-term) udzielane przez hub na 
rynku, które są zwracane w naturze,

• magazynowanie sezonowe,
•  serwis  administracyjny  dotyczący  nomi-
nacji i potwierdzeń transferu gazu,

• handel  elektroniczny  (Electronic  Tra-
ding) przy wykorzystaniu odpowiednich 
systemów  umożliwiających  zawieranie 
transakcji  między  kupującymi  a  sprze-
dającymi11.

Infrastruktura handlowa na rynkach 
gazu w UE
Powstanie infrastruktury handlowej w Eu-

ropie, w postaci hubów gazowych oraz giełd 
gazu poprzedzone było wprowadzeniem przez 
poszczególne  państwa  programów  odsprze-
daży  części  wolumenu  gazu  pochodzących 
z kontraktów długoterminowych oraz wydzie-
leniem ze struktur narodowych koncernów ga-
zowniczych niezależnych od nich operatorów 
sieci przesyłowej. Powstawanie tych instytucji 
było  częścią  procesu  liberalizującego  rynki 
gazu. 
Handel giełdowy gazem w Europie często 

realizowany jest w ramach bądź we współpra-
cy z istniejącymi giełdami energii elektrycznej. 
Przykładem  giełdy  energii,  która  poszerzy-
ła  zakres  swoich  usług  o  możliwość  handlu 
gazem  jest  najstarsza  w  Europie,  istniejąca 
od 1996  r.,  skandynawska giełda Nord Pool. 
Handel  gazem  uruchomiony  został  4  marca 
2008  r.  Partnerem Nord Poolu w  tej  dziedzi-
nie był duński operator systemu przesyłowego 
Energinet.dk, który początkowo był właścicie-
lem  50% udziałów giełdy  gazu12. W grudniu 
2012 r. Energinet.dk stał się 100% udziałow-
cem  giełdy  Nord  Pool  Gas  AS13.  Aktualnie 
handel gazem  opiera się na ciągłym obrocie 
i  jest  wykonywany  w  formie  elektronicznej 

za  pośrednictwem  systemu  internetowego. 
Uczestnicy rynku posiadają możliwości: moni-
torowania rozwoju sytuacji na rynku, umiesz-
czania  własnych  ofert  i  zamówień,  otrzymy-
wania najnowszych informacji na temat rynku 
w czasie rzeczywistym, a tym samym podjęcia 
szybkich decyzji. Cena gazu ustalana każdego 
dnia, jest oparta na średniej ważonej codzien-
nych  transakcji  realizowanych  na  giełdzie. 
Proces  jej  ustalania  jest  w  pełni  przejrzysty 
i odzwierciedla  rzeczywistą wartość  rynkową 
gazu  w  danym  dniu.  Na  giełdzie  Nord  Pool 
Gas  cena  zamknięcia  jest  traktowana  jako 
cena referencyjna dla dostaw gazu w krajach 
skandynawskich14. Transakcje mogą być reali-
zowane od 9:00 do 15:00 czasu środkowoeu-
ropejskiego w dni powszednie  i od 11:30 do 
12:30  w  weekendy  i  święta.  Handel  gazem 
odbywa się w oparu o notowania ciągłe oraz 
fizyczną dostawę towaru. W związku z fizycz-
ną dostawą, uczestnicy rynku muszą uzyskać 
licencję od Energinet.dk na dostarczanie gazu 
w duńskim  systemie przesyłowym przed  zło-
żeniem swojej oferty na giełdzie15.
W Niemczech  od  1  października  2009  r. 

działa  internetowa  platforma  wymiany  han-
dlowej  GASPOOL.  Udziałowcami  tej  wir-
tualnej  giełdy  gazu  jest  pięciu  niemieckich 
operatorów  sieci  przesyłowej:  GASCADE  Ga-
stransport  GmbH,  Gastransport  Nord  GmbH, 

Gasunie  Deutschland  Transport  Services 
GmbH, Nowega GmbH, ONTRAS – VNG Ga-
stransport  GmbH16.  Usługi  GASPOOLU  skie-
rowane  są  przede wszystkim  do  operatorów 
sieci  dystrybucyjnej w Niemczech. W 2012  r. 
do  infrastruktury  przesyłowej  związanej 
z GASPOOLEM przyłączonych było 350 krajo-
wych  systemów  dystrybucyjnych. W  2009  r. 

Rys. 4. Huby i giełdy gazu w Europie. Źródło: The Oxford Institute For Energy Studies, www.oxfordenergy.org

Rys. 5. Obszar rynku obsługiwanego przez GASPOOL
Źródło: www.gaspool.de
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na  internetowej  platformie  handlu  gazem 
zarejestrowanych  było  180  niemieckich  i  eu-
ropejskich  firm  zajmujących  się  obrotem  ga-
zem.  Podstawą  prawną,  na  której  opiera  się 
świadczenie  usług  przez  GASPOOL  są  umo-
wy  zawarte  z  poszczególnymi  operatorami 
systemów  przesyłowych  oraz  Porozumienie 
o Współpracy z Operatorami. 
Oferta GASPOOLU w jego obszarze infra-

strukturalnym  obejmuje  następujące  usługi, 
po  uprzednim  zarejestrowaniu  się  „on-line” 
danego podmiotu jako użytkownika: 
•  zawierania kontraktów w ramach grupy 
bilansującej,

•  zawierania umów na bilansowanie gru-
powe z podmiotami odpowiedzialnymi 
za bilansowanie każdej z tych grup, 

• zarządzanie grupami bilansującymi, ra-
chunkami podgrup bilansujących i kon-
tami sieciowymi, 

• dostarczanie i wykorzystywanie energii 
bilansującej, 

• wymiany danych z  innymi operatorami 
sieciowymi  i  podgrupami  odpowie-
dzialnymi  za  bilansowanie  grupowe 
w zakresie alokacji, nominacji, itp., 

• wymiany  handlowej  gazu  poprzez 
zarządzanie  wirtualnym  punktem  wy-
miany gazu  (ang. hubem), dla którego 
przykładowo zatwierdza nominacje17.

Oferta niemieckiej  platformy  internetowej 
nie  zawiera  możliwości  fizycznej  alokacji  na 
punktach wejścia  i wyjścia,  czy  też  składania 

nominacji  gazu  na  tych  punktach.  Nie  pełni 
więc roli operatora sieciowego (przesyłowym) 
dla  punktów  „wejścia  i  wyjścia”.  W  celu  re-
alizacji  takich  zadań  wymagany  jest  kontakt 
z  właściwymi  operatorami  punktów  wejścia 
lub  wyjścia  tj.  operatorami,  którzy  zawarli 
porozumienia operatorskie. GASPOOL zajmuje 
się  natomiast  kontrolą  ilości  gazu  (wyrażoną 
w jednostkach energii), która odnosi się do bi-
lansowania fizycznego różnicy pomiędzy ilością 
zatłoczonego gazu a gazu odebranego. Usługa 
taka jest realizowana codziennie na specjalnie 
utworzonej platformie informacyjnej18.
GASPOOL  współpracuje  z  Europejską 

Giełdą  Energii  w  Lipsku  (European  Energy 
Exchange,  EEX).  Dzięki  tej  kooperacji  obszar 
handlowy  EEX  pokrywa  się  z  obszarem  sie-
ciowym GASPOOLU obejmującym ok. połowy 
niemieckiego rynku gazu. 
Pierwszym w Europie hubem gazu  ziem-

nego, uruchomionym w 1997 r.,  jest Krajowy 
Punkt Bilansujący – National Balancing Point 
(NBP)  w Wielkiej  Brytanii.  Brytyjski  hub  jest 
powiązany  poprzez  rurociąg  przechodzący 
po dnie Morza Północnego oraz interkonektor 
z belgijskim hubem gazowym w   Zeebrugge, 
a poprzez system przesyłowy Belgii z rynkiem 
holenderskim. Cena gazu ustalana na NBP jest 
powszechnie  uznawanym  punktem  odnie-
sienia na  rynkach hurtowych w UE. NBP  jest 
kwalifikowany  jako  hub  wirtualny.  Oznacza 
to,  że  handel  gazem  odbywa  się  w  obrębie 
strefy  tworzonej  przez  zintegrowane  systemy 

transportowe narodowe bądź regionalne. NBP 
dzięki powiązaniu z infrastrukturą transporto-
wą Belgii i Holandii posiada zasięg regionalny. 
Transakcje kupna – sprzedaży gazu w ramach 
hubu zawierane są przez ponad 100 podmio-
tów. W ich gronie znajdują się m.in. producen-
ci gazu (m.in.: Statoil, BP, ExxonMobil, Conco-
Filips),  producenci  energii  elektrycznej  (m.in.: 
EDF,  E.ON,  Centrica),  detaliści,  banki  (m.in.: 
Goldman Sachs, Credit Suisse, JP Morgan) oraz 
firmy handlowe. Gaz znajdujący się w obrębie 
hubu  pochodzi  z  pięciu  źródeł:  brytyjskich 
złóż  na  Morzu  Północnym,  złóż  norweskich, 
importu z Holandii, dostaw LNG oraz zapasów 
zgromadzonych  w  brytyjskich  magazynach. 
Handel  gazem  realizowany  przez  NBP  obej-
muje  ok.  50%  konsumowanego  na wyspach 
brytyjskich gazu19. 
Hub  gazowy  Baumgarten  –  Central  Eu-

ropean  Gas  Hub  (CEGH)  zlokalizowany  jest 
w Austrii na styku granicy ze Słowacją i blisko 
granicy  z  Czechami.    Jest  on  skomunikowany 
z  rurociągami  gazowymi  prowadzącymi  do 
Słowacji,  Czech  i  Niemiec.  Przez  Baumgarten 
przechodzą  trzy  rurociągi  tranzytowe:  Trans 
Austria  Gas  Pipeline  (kierunek  południowy), 
West  Austria  Gas  Pipeline  (kierunek  zachod-
ni),  Hungarian-Austria  Gas  Pipeline  (kierunek 
południowo-zachodni).  Z  hubem  powiązane 
są także dwa gazociągi Penta West Gas Pipe-
line  oraz  Southeast  Pipeline.  Dostęp  do  kilku 
krzyżujących  się  rurociągów  oraz  zaplecze 
magazynowe umożliwiły uruchomienie w tym 

Rys. 6. Hub gazowy w Baumgartem. Źródło: hwww.energy-regulators.eu
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miejscu  handlu  gazem  w  formie  wirtualnego 
punktu obrotu – Virtual Trading Point. Handel 
gazem odbywa się we współpracy z Wiedeń-
ską  Giełdą  Papierów  Wartościowych.  Giełda 
Wiedeńska  dysponuje  bowiem  odpowiednim 
systemem oraz infrastrukturą IT umożliwiającą 
zawieranie transakcji. Ich rozliczaniem zajmuje 
się  natomiast  European  Commodity  Clearing 
AG  (ECC)  czyli  środkowoeuropejska  izba  roz-
liczeniowa  dla  giełdowych  i  pozagiełdowych 
transakcji  energii  elektrycznej,  gazu  ziemne-
go, węgla oraz uprawnień do emisji CO2. Hub 
Baumgartem we współpracy  z wyżej wymie-
nionymi  instytucjami  umożliwia  zawieranie 
kontraktów spotowych i terminowych. W 2011 
wolumen  obrotów  handlowych  w  Baumgar-
tem osiągnął poziom 38,90 mld m3 20.

Specyfika handlu gazem 
na zliberalizowanym rynku
Giełdy i huby gazowe stanowią realną alter-

natywę wobec tradycyjnej formy handlu gazem 
jaką jest kontrakt długoterminowy. Alternatywa 
ta opiera się na specyficznych cechach tak zor-
ganizowanego handlu gazem. Są nimi:
•  Transparentność  –  jasne  i  równe  dla 
wszystkich zasady uczestnictwa w rynku. 
Dotyczy  to  przede  wszystkim  mechani-
zmu  ustalania  cen  gazu,  który  staje  się 
niezależny od cen ropy naftowej. Dzięki 
hubom obniża  się  także bariera wejścia 
nowych podmiotów na  rynek  gazu.

• Różnorodność – przejawia się w mnogo-
ści kategorii podmiotów uczestniczących 
w handlu jak i wielości rodzajów zawie-
ranych  kontraktów.  Obok  producentów 
gazu  pojawiają  się  także  pośrednicy 
w  postaci  firm  traderskich  czy  banków. 
Stosowane  są  różne  typy  kontraktów 
m.in.  forward  czy  swap,  krótkotermino-
wych, średnioterminowych.

• Konkurencja –  jest  pochodną  różnorod-
ności  i wielości podmiotów działających 
na  rynku. Pojawia się naturalny mecha-
nizm konkurencji między  składanymi na 
rynku ofertami.

• Zmienność  –  ta  cecha  dotyczy  przede 
wszystkim ceny. Ceny spotowe na rynku 
giełdowym  charakteryzują  się  większą 
zmiennością, a zatem mniejszą przewi-
dywalnością.  Jest  to konsekwencja po-
jawienia  się  większej  ilości  czynników 
wpływających na rynek niż w przypad-
ku handlu opartego o kontrakt długoter-
minowy.

Na  zliberalizowanym  rynku  pojawiają 
się  także  innego  rodzaju  ryzyka,  nieobecne 
w  przypadku  tradycyjnego  modelu  handlu 
opartego  na  kontraktach  długoterminowych. 

Związane  są  one  m.in.  z  możliwością  utraty 
przez  dotychczasowych  dostawców  części 
rynku w konsekwencji  pojawienia  się  konku-
rencji oraz uzyskania prawa wyboru dostaw-
cy przez odbiorców gazu. Nowe okoliczności 
skłaniają więc  dostawców do  podejmowania 
nowych  strategii  biznesowych  i  marketingo-
wych21.  Strategiczne  rozstrzygnięcia  dla  roz-
woju  firm  działających  na  zliberalizowanym 
rynku  dotyczą  przede  wszystkim  stopnia  in-
tegracji  pionowej  i  zasięgu  działalności.  Dla 
odbiorców  gazu,  szczególnie  z  sektora  prze-
mysłu i energetyki, kluczową staje się kwestia 
przewidywalności  ceny gazu. Historia handlu 
gazem  na  uwolnionym  rynku  jest  jeszcze 
krótka  i  trudno  wychwycić  w  nim  zasadni-
cze  prawidłowości  czy  długotrwałe  trendy. 
W ostatnich  kilku  latach  uwidoczniło  się  na-
tomiast  wyraźne  rozwarstwienie w  poziomie 
cen między  rynkiem  północnoamerykańskim, 
a pozostałymi obszarami handlu gazem. Oka-
zało się, że na najbardziej otwartym rynku, na 
którym cena ustalana jest w hubach i giełdach 
gaz jest najtańszy22.

Podsumowanie
Proces liberalizacji rynków gazu na świecie 

nie  przebiega  równomiernie.  Liderem  w  tym 
zakresie  są  niewątpliwie  Stany  Zjednoczone, 
które wraz z Kanadą tworzą jeden północno-
amerykański  rynek gazu. W Unii  Europejskiej 
proces uwalniania i integracji rynków się jesz-
cze się nie dokonał. Nie nastąpiła także, pomi-
mo przyjęcia odpowiednich aktów prawnych, 
pełna integracja rynków narodowych w jeden 
unijny  rynek gazu  ziemnego. Na  jednym bie-
gunie  znajduje  się  bowiem Wielka  Brytania, 
będąca  prekursorem  zmian  rynkowych,  a  na 
drugim  biegunie  rozpoczynające  proces  libe-
ralizacji  rynków  gazu  państwa  Europy  Środ-
kowej.  W  przypadku  Polski  rozwój  wolnego 
handlu gazem będzie możliwy nie tylko dzięki 
spełnieniu wymogów  formalnych,  ale  przede 
wszystkim pod warunkiem rozbudowy krajo-
wej infrastruktury transportowej i jej integracji 
z systemami przesyłowymi Czech, Słowacji, Li-
twy i Niemiec. Polska musi zatem doprowadzić 
do  ukończenia  projektów  infrastrukturalnych 
w  postaci  terminala  LNG w  Świnoujściu,  ko-
rytarza transportu gazu Północ-Południe oraz 
połączenia  rurociągowego  z  Litwą.  Kolejnym 
etapem  w  budowie  zliberalizowanego  rynku 
powinno być powołanie hubu w Świnoujściu. 
Stworzenie zatem odpowiedniej infrastruktury 
handlowej transportowej w połączeniu z per-
spektywą zwiększonego pokazu gazu łupków 
powinno prowadzić do uczynienia z Polski re-
gionalnego  centrum  handlu  gazem  ziemnym 
w Europie Środkowej.
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Sejmowa  Komisja  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi 
rzadko debatuje nad gazem łupkowym – nie  jest 
to  jej  branża  ani  zakres  zainteresowań.  Jeśli  już 
zajmuje  się  problematyką  energetyczną,  to  z  po-
wodu protestów  rolników przeciwko energii wia-
trowej albo nowym koncesjom na poszukiwanie 
węgla  brunatnego.  Konflikt  wokół  poszukiwań 
gazu łupkowego na zamojskiej koncesji Chevronu 
znalazł swój sejmowy finał nijako ad hoc. Tym ra-
zem  jednak epilog był zgoła nieoczekiwany, gdyż 
komisja przychyliła się do wyjaśnień ministra Śro-
dowiska i Państwowego Instytutu Geologicznego, 
a wcześniejsze  debaty kończyły się przyjęciem de-
zyderatów do premiera. Obrady przybrał odwrot-
ny od zamierzonego obrót, kiedy  jeden z poslów 
przedstawicielowi protestujących zadał pytanie, czy 
w przeszłości nie proponował Chevronowi swoich 
płatnych usług w zamian za ułatwienia dla koncesji 
wśród miejscowych władz i opinii publicznej. Choć 
padło zaprzeczenie, czuła struna zarzutów o intere-
sowność została poruszona.

Wiceminister Woźniak o koncesjach
Główny  geolog  kraju  Piotr  Woźniak  wybrał 

się na posiedzenie komisji otoczony tym razem fa-
chowcami z PIG i od razu zastrzegł,  iż w umowy 
koncesyjne wpisany jest obowiązek przestrzegania 
szeregu przepisów, w tym chroniących społeczność 
lokalną i środowisko. Poinformował komisję, iż co 
prawda szacunki zasobów gazu z łupków są bar-
dziej optymistyczne, ale najbardziej prawdopodob-
ny jest przedział zasobów pomiędzy 346 a 768 mld 
m 3. Według stanu na 19.07.2013 roku w Polsce 
obowiązuje 108 koncesji na poszukiwanie i rozpo-
znanie  złóż gazu  łupkowego, wydanych na  rzecz 
22 grup kapitałowych. Łączna ich powierzchnia to 
ok. 87 tys. km 2, co stanowi ok. 27 % terytorium 
Polski- wliczając wyłączną strefą ekonomiczną Mo-
rza Bałtyckiego. Do 1.07. 2013 roku wywiercono 
46  otworów  poszukiwawczych,  w  16  otworach 
przeprowadzono zabieg szczelinowania hydraulicz-
nego: w 10 z nich na pionowych odcinkach otwo-
rów, w 6 na krzywionych. W 3  innych otworach 
przeprowadzono  zabiegi  mikroszczelinowania, 
obecnie  w  trakcie  wiercenia  są  4  kolejne  otwo-
ry. Wiceminister Woźniak  objaśnił,  iż  w  „ramach 
udzielonych  koncesji  przedsiębiorcy  zobligowani 
są do wykonania prac sejsmicznych i wiertniczych”, 
aczkolwiek nie wydano żadnej koncesji na eksplo-

atację gazu z formacji łupkowych. Taka liczba kon-
cesji ma szansę utrzymać się jeszcze rok czy dwa, 
ale Ministerstwo Środowiska spodziewa się zwrotu 
ich  części,  wskutek  niepowodzenia  poszukiwań. 
Minister  Środowiska  na  terenie  Zamojszczyzny 
przyznał 9 koncesji: po jednej dla DVP i Exxon Mo-
bil Expploration and Production Polnad sp. z o.o., 
po dwie dla PGNiG i Orlen Upstream sp. z o.o, oraz 
trzy dla Chevron Polska Energy Resources sp. z o.o. 
Ogółem Chevron posiada w Polsce 4 koncesje, na 
Zamojszczyźnie:  Grabowiec  30/2007/p,  Zwierzy-
niec 70/2009/p oraz Frampol 76/2009/p. 

Kontrola procesu według 
ministerstwa
Kontrole  wykonywania  koncesji  realizują 

ustawowo Generalna Dyrekcja Ochrony Środowi-
ska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny 
Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wyższy Urząd 
Górniczy  „czyniąc  swoją  powinność  na  bieżąco 
i rzetelnie”. Już w 2011 roku zespół niezależnych 
naukowców  przeprowadził  badania  wpływu  na 
środowisko  procesu  szczelinowania  hydraulicz-
nego wykonanego w wiertni Łebień na Pomorzu. 
Pomiary wpływu szczelinowania na glebę, wodę 
i powietrze potwierdziły jedynie tezę o niewielkim 
i niegroźnym wpływie prac poszukiwawczych na 
środowisko. Mimo to w 2012 roku rozpoczął się 
kompleksowy projekt pogłębionego monitoringu 
różnych  aspektów  środowiskowych  poszukiwań 
gazu ze źródeł niekonwencjonalnych. Projekt reali-
zuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jako 
największe europejskie badanie środowiskowych 
aspektów  poszukiwań i eksploatacji gazu ze złóż 
niekonwencjonalnych.  Wożniak  akcentował,  że 
przepisy nie pozostawiają żadnych niedomówień, 
iż  podejmowanie  i  wykonywanie  poszukiwań 
gazu łupkowego dozwolone jest tylko wówczas, 
jeżeli  nie  narusza  przeznaczenia  nieruchomości 
określonego  w  miejscowym  planie  zagospoda-
rowania przestrzennego  i odrębnych przepisach. 
Na  terenach  rolnych  dodatkowo wymaga  opinii 
wójta,  burmistrza  lub  prezydenta miasta.  Każda 
koncesja uprawnia do wykonywania działalności 
poszukiwawczej na ściśle oznaczonej przestrzeni, 
która nie może przekroczyć 1 200 km 2. „A dodat-
kowo we wniosku  koncesyjnym  określa  się  ob-
szary  objęte  szczególnymi  formami ochrony,  np. 
przyrody czy zabytków i sposób przeciwdziałania 
ujemnym wpływom  zamierzonej  działalności  na 
środowisko oraz informację o przeznaczeniu nie-
ruchomości” – czytamy w pisemnym wyjaśnieniu 
głównego geologa kraju. Na cele nierolnicze moż-
na  przeznaczać  grunty  oznaczone  w  ewidencji 
jako  nieużytki,  a w  razie  ich  braku,  inne  grunty 
o  najniższej  przydatności  produkcyjnej. W  przy-

padku gruntów stanowiących użytki rolne klas I-
-III ich przeznaczenie na cele nierolnicze wymaga 
zgody  ministra  rolnictwa  dokonanej  w  miejsco-
wym  planie  zagospodarowania  przestrzennego, 
która  jest  udzielana  na  wniosek  właściwego 
wójta.  Choć  w  przypadku  okresowego,  ale  nie 
dłuższego  niż  10  lat wyłączenia  takich  użytków 
z produkcji „w zakresie niezbędnym do poszuki-
wania i rozpoznawania węglowodorów” dokonu-
je się ono na podstawie decyzji właściwego sta-
rosty, w której określone są obowiązki związane 
z  tym  wyłączeniem. W  praktyce  przedsiębiorca, 
który  chce  prowadzić  działalność  nierolniczą  na 
terenach rolnych, najpierw musi uzyskać decyzję 
starosty o wyłączeniu takich gruntów z produkcji 
rolniczej.

Podsumowując konflikty…
…wiceminister  Woźniak  stwierdził,  iż  na 

108  koncesji,  spór  rozgorzał właściwie  tylko  na 
Zamojszczyźnie,  gdzie  operuje  Chevron.  Jest  on 
jednak  skutkiem  „niewystarczającej  komunikacji 
społecznej”  aniżeli  udowodnionych  prób  łama-
nia  prawa.  W  Żurawlowie,  znajdującym  się  na 
obszarze  koncesji Grabowiec,  od ok. 2 miesięcy 
trwa głośny protest mieszkańców i wspierających 
ich organizacji ekologicznych przeciwko inwestycji 
Chevrona. „Niestety, nawet przeciwko działaniom 
tej firmy prowadzonym zgodnie z prawem – np. 
mieszkańcy nie chcą, aby postawiła ogrodzenie na 
swojej działce” mówił Woźniak. „Wszyscy mają tu 
jakieś swoje racje i wszyscy bez wyjątku popełni-
li określone błędy” – podkreślał – powołując się 
na  niedawne  spotkanie  z  mieszkańcami  gminy. 
„Moje  spotkanie  z mieszkańcami  i  ich  reprezen-
tantami trwało ok. 1 godziny” – skwitował – „ale 
nadal  trwa  dialog mieszkańców  z  Chevronem”. 
Choć na konflikcie zaważył „brak informacji i spo-
ra doza dezinformacji”, to Woźniak dostrzega tak-
że przyczyny obiektywne. Należy do nich choćby 
brak  jakichkolwiek  tradycji górnictwa otworowe-
go na Zamojszczyźnie i subiektywne odczucie spo-
łeczności lokalnej, iż tego typu inwestycje muszą 
oznaczać zawsze naruszanie ich dobrostanu oraz 
własności.  „Bezinteresowna  troska  społeczno-
ści  lokalnej,  wyrażająca  się  wątpliwościami,  czy 
inwestycja  nie  zanieczyści  powietrza,  gleb, wód 
powierzchniowych  oraz  podziemnych,  nie  jest 
czymś z gruntu złym” – mówił posłom Woźniak. 
„Inwestor  powinien  to  uwzględnić,  region  jest 
przecież  znany  ze  swoich  walorów  krajobrazo-
wych i przyrodniczych a także agroturystycznych”. 
Inną natomiast  sprawą  są obawy motywowane 
własnym interesem. W tym przypadku można do 
nich  zaliczyć  strach  przed  potencjalnym  obniże-
niem wartości nieruchomości rolnych w obszarze 
poszukiwań złóż czy też obawę przed wykupem 
nieruchomości  pod  przyszłe  wydobycie.  Ale  na 
to jest proceduralne remedium, które sprowadza 
się  do  udziału  lokalnej  społeczności  w  procesie 

Jerzy Papuga

Konfliktowe łupki na Zamojszczyźnie



35
8(184)/2013

sierpień

konsultacji  społecznych  i  środowiskowych.  Bra-
kuje jednak rzetelnej informacji np. o korzyściach 
dla właścicieli nieruchomości  i  całej  społeczności 
lokalnej  z uruchomienia wiertni,  a w niedalekiej 
perspektywie, zakładów wydobywczych. Woźniak 
na końcu wymienił działalność organizacji ekolo-
gicznych,  głównie  spoza  regionu  zamojskiego, 
a nawet z zagranicy, przeciwnych poszukiwaniom 
gazu. „Paradoksem jest, że w imieniu protestują-
cych komunikowano się z nami po francusku” – 
ironizował na posiedzeniu komisji.

Argumenty „za” oraz „przeciw”
Na posiedzeniu  komisji  rolnictwa doszło do 

konfrontacji argumentów pochodzących z dwóch 
stron barykady,  choć  tylko na poziomie eksperc-
kim.  Z  opinią,  emerytowanego  prof.  Andrzeja 
Szczepańskiego  z  AGH  (dystrybuowaną  szeroko 
przez  organizatorów  protestu  wśród  mieszkań-
ców  Żurawlowa)  polemizował  prof.  Jacek  Her-
bich, ekspert ministerstwa. Wiceminister Woźniak, 
nazywając  opinię  prof.  Szczepańskiego  „raczej 
powierzchowną”,  zwrócił  uwagę,  iż  argumenty 
w niej zaprezentowane są „często i chętnie” przy-
woływane przez miejscową ludność. Prof. Szcze-
pański  zarzuca  poszukiwaniom  gazu  używanie 
inwazyjnych metod sejsmicznych, które mogą sta-
nowić zagrożenie dla warstw wodonośnych. Prof. 
Herbich,  polemizując  z  tym  stwierdzeniem obja-
śnił posłów, iż jest to uproszenie, skoro od wielu 
lat przy tego typu poszukiwaniach nie stosuje się 
metod geofizyki wybuchowej, lecz metody wibra-
cyjne. Nie  są  one w  stanie  zagrozić  górotworo-
wi, ale mogą nieznacznie oddziaływać na wody 
powierzchniowe  np.  poruszając  osady  denne 
w studniach, co odczuły miejscowe gospodarstwa 
rolne. „Będzie to jednak tylko skutek krótkotrwa-
ły, który szybko ustąpi”. Jedyne, co w 2011 roku 
Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska 
w Lublinie i zamojski Sanepid stwierdziły podczas 
badania jakości wód w gminie Grabowiec, to za-
nieczyszczenia typu fekalnego, a one nie powstają 
wskutek  poszukiwań  gazu.  Drugim  elementem 
podniesionym  przez  prof.  Szczepańskiego  były 
zagrożenia kumulowane na styku płynów hydrau-
licznych  i  użytkowych  poziomów wodonośnych. 
Zdaniem  prof.  Herbicha,  jest  mało  prawdopo-
dobne, aby  takie  zagrożenie w ogóle  zaistniało, 
gdyż  pokłady  wodonośne  (złożone  z  kredy  pi-
szącej  i margli)  zalegają do 100-150 m, później 
zaś „zaczynają się pokłady margli ze szczelinami 
zamkniętym”. Szczelinowania pionowe i poziome 
zaś  odbywają  się  na  głębokości  3000-3500 m. 
Ale głównym argumentem prof.  Szczepańskiego 
było  to, że poszukiwania gazu mogą zaszkodzić 
zasobom  wód  z  podziemnych  zbiorników  406 
i 407, ulokowanych m.in. w gminie Grabowiec. 
Prof. Herbich podkreślił, że te zasoby wody użyt-
kowej są powszechnie ujmowane z głębokości do 

100-150 m „ze skał szczelinowych otwartych”. Są 
to  zasoby  już  teraz  udostępnianie  i  udokumen-
towane, mają charakter dyspozycyjny, gromadzą 
bardzo duże zasoby wody ale poziom ich użytko-
wania to tylko 20 %. „Oczywiście, wody te mogły-
by być zużytkowane do poszukiwań gazu w pro-
cesie szczelinowania, ale bezwzględnie decydują 
o tym warunki korzystania oraz hierarchia dostę-
pu, o  czym zawsze decyduje Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej”. Nie bez znaczenia jest także 
zabezpieczenie prowadzonych wierceń systemem 
szczelnych  rur  osłonowych  i  technologicznych, 
co  skutecznie  izoluje  dwa  obiegi.  Wtórował  tej 
polemice  z  ekspertyzą  mieszkańców  Żurawlewa 
dyrektor  PIG prof.  Jerzy Nawrocki,  który przypo-
mniał,  iż  do  niedawna  w  technologii  geofizyki 
wybuchowej  stosowano  ładunki dochodzące do 
1  tony materiału wybuchowego, obecnie normą 
są 1-2 kg. „ Obecnie przeprowadzane badanie nie 
wykryły  żadnych  zanieczyszczeń  zewnętrznych, 
w poszukiwaniach gazu mamy bowiem horyzonty 
przepuszczalne i nieprzepuszczalne, ale nigdy nie 
występuje wymieszanie wód zasolonych i nieza-
solonych” – podkreślał Nawrocki. Poza tym ciśnie-
nia złożone raczej nie pozwolą na otwieranie się 
horyzontów zaciśniętych. „Tego, niestety, eksper-
tyza prof. Szczepańskiego, nie uwzględnia, a łupki 
zalegają  mniej  więcej  na  głębokości  3  000  m, 
kiedy po drodze jest karbon, jura, kreda”. Wicemi-
nister Woźniak uzupełnił, iż kwestię odpadów wy-
dobywczych regulują odpowiednie przepisy i nie 
ma możliwości, aby jakiekolwiek zanieczyszczenia 
pozostawały  niezagospodarowane.  Wszelkiego 
typu płyny, używane w procesie szczelinowania, 
według  wiedzy  Ministerstwa  Środowiska,  coraz 
cześciej  zostają  oczyszczone  i  ponownie  wyko-
rzystane. „W Łebie jedna z firm poszukiwawczych 
doszła do wniosku, iż nie będzie ponosić dodat-
kowych  kosztów przygotowania  nowego  płynu, 
dlatego stary został oczyszczony i przewieziony na 
kolejne wiercenia”. Wiceminister Woźniak uważa, 
że firm dziś nie stać na  marnotrawienie raz tylko 
użytych płynów. „To sprawia, że skala inwazyjno-
ści jest zdecydowanie mniejsza, a odpadów tego 
typu niewielka ilość”.

Czy koncesje zostaną odebrane?
Mieszkańcy protestujących rejonów Zamojsz-

czyzny wnieśli do ministra Środowiska o cofniecie 
koncesji  (choć  57 mieszkańców Ministrówki  do-
magało  się  pozostawienia  inwestycji  Chevrona 
na  swoim  terenie),  ale  wnioski  te  „identyczne 
w treści i formie są systematycznie rozpatrywane 
w 30- dniowym trybie kpa”. Woźniak zaznaczył, 
iż  odpowiedzi  także  będą  jednobrzmiące,  gdyż 
dzisiaj  nie  ma  dowodów,  aby  warunki  koncesji 
były naruszone. Wiesław Gryn, miejscowy rolnik 
gospodarujący na 600 ha, prostował dane mini-
sterstwa,  iż powierzchnia odwiertów nie wynosi 

wcale ustawowe 1,2 ha, bo w Ministrówce sięga 
nawet 4,5 ha. Argumentował,  iż aby eksploato-
wać gaz  łupkowy,  trzeba zrobić po 100 odwier-
tów obok siebie, co stworzy tylko w jednej gmi-
nie „bardzo gęstą siatkę”. Według  jego obliczeń 
wypadnie  z  obiegu  gospodarczego  nawet  40 
gospodarstw rolnych na gminę, gospodarujących 
na najlepszych  ziemiach  I  i  II  klasy.  „Co  się bar-
dziej opłaca – ponosić wysokie koszty społeczne, 
w  tym  odrzucenie  naszych  produktów  rolnych 
jako pochodzących z terenów przemysłowych, czy 
potencjalne  korzyści  z  gazu,  które  są  niepewne 
i będą okresowe?” – pytał. Grozi to nie tylko nie-
spłaceniem kredytów przez rolników, ale zagroże-
niem wypłat z PROW (a być może w niedalekiej 
przyszłości  ich  zwrotem)  oraz  wywłaszczeniem 
obszarów po 300-400 ha. Natomiast Andrzej Bąk 
ze ZZ Rolników „Ojczyzna” dowodził,  iż Chevron 
nie otrzymał wszystkich pozwoleń na prowadzone 
inwestycje, np. na wiercenie studni i budowę dro-
gi w Ministrówce. Narzekał, że ludzie zainwesto-
wali wszystkie swoje zasoby w uprawy rolne i nie 
życzą  sobie  tego  inwestora.  Podobnie,  zdaniem 
Bąka, jest na Pomorzu, gdzie też są protesty. 

Przyjmujemy do wiadomości
Co ciekawe, posłowie raczej zawsze trzyma-

jący stronę rolników, dość ostrożnie wypowiadali 
się w sprawie protestów. Zbigniew Babalski z PiS 
mówił,  że  w  woj.  warmińsko-mazurskim  głów-
nym  rejonem  poszukiwań  stał  się  Elbląg  i  Bra-
niewo.  „Od  samego  początku  trzeba  z  ludźmi 
rozmawiać,  ale  nie  dziwię  się,  że  po  nawałnicy 
wiatrakowej  rolnicy  są  nieufni  i  walczą  o  swo-
je”. Jednak remonty chodnika i świetlicy wiejskiej 
niczego nie  załatwią.  Już bardziej  przemawianie 
językiem korzyści – choćby stworzeniem nowych 
miejsc  pracy,  podwykonawstwem.  Pos. Gabriela 
Masłowska z PiS natomiast martwiła się, czy wła-
ściwie zabezpieczony został interes państwa, po-
dając przykład Norwegii, która wzorcowo korzysta 
ze swoich dóbr naturalnych i świetnie rozwija kraj. 
Pos. Jan Ardanowski z PiS natomiast był zdania, 
że obawy wynikają z niewiary i braku zaufania do 
państwa polskiego. A przecież wystarczy przyto-
czyć przykład gmin żyjących w cieniu wielkich in-
westycji, czy to miedziowych, czy węglowych. „Są 
to zazwyczaj najbogatsze gminy w Polsce”. Wice-
minister Woźniak zapewnił, że trwająca kampania 
informacyjna nt. gazu z łupków potrwa do końca 
2013 roku. Obejmuje ona zarówno Pomorze, jak 
i Lubelszczyznę, na jesieni planowane są dwa wy-
słuchania publiczne w obydwu rejonach. „Umoż-
liwią one zadania każdego pytania i wygłoszenie 
każdej  opinii”,  a  na  tej  podstawie ministerstwo 
stworzy  dokument,  który  skataloguje  potrzeby, 
oczekiwania, nadzieje  i obawy zaangażowanych 
w sprawę stron. 

Jerzy Papuga
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Największa w Polsce kopalnia ropy 
i gazu Lubiatów oficjalnie otwarta

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA oficjalnie otworzyło 29 lipca 2013 
roku  kopalnię ropy naftowej i gazu ziemne-
go Lubiatów. Jest to największa inwestycja 
w branży wydobywczej w Polsce w ciągu 
ostatnich lat. W tym ważnym wydarzeniu  
dla PGNiG, ale i polskiej gospodarki, wziął 
udział Donald Tusk, premier RP oraz Włodzi-
mierz Karpiński, minister Skarbu Państwa.

PGNiG,  dzięki  pracy  kopalni  Lubiatów, 
zwiększy  krajowe  wydobycie  ropy  naftowej 
i kondensatu z obecnych ok. 500 tys. ton do 
ok.  800  tys.  ton  rocznie. Wydobywany  przy 
okazji eksploatacji  ropy naftowej gaz ziemny 
(rocznie ok. 100 mln m sześc.) będzie wyko-
rzystany  m.in.  do  zasilania  elektrociepłowni 
w Gorzowie Wielkopolskim,  a  także  elektro-
ciepłowni działającej na potrzeby kopalni.
Gaz  i  ropa  naftowa  wychodzą  na  po-

wierzchnię  i  stają  się  znakiem  firmowym  tej 
części  Polski.  Te  trzy  złoża  (Lubiatów-Mie-
dzychód-Grotów)  to oczywiście nie są złoża, 
które  pozwolą  nam na  pełną  samodzielność 
energetyczną,  ale  z  całą  pewnością,  tak  no-
woczesne zakłady jak ta kopalnia ropy i gazu, 
jedna  z  najnowocześniejszych w  Europie,  to 
bardzo  ważne  uzupełnienie  naszej  energe-
tycznej mieszanki, w której mamy do czynie-
nia  z  surowcami  importowanymi,  ale  także 
coraz częściej z surowcami krajowymi. Bardzo 
bym chciał, aby ten zakład, który od pewne-
go  czasu  już  pracuje,  a  dzisiaj  doczekał  się 
oficjalnego otwarcia, był  symbolem  tej  coraz 
wyraźniejszej  samodzielności  energetycznej. 
Polska  staje  się  państwem  ambitnym  i  od-
ważnym,  także dzięki  temu, że energetyczna 
samodzielność staje się  faktem – powiedział 
prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Budujemy nowoczesne zakłady mimo po-
ważnych  problemów,  jakie  przeżywa  Europa 
i świat. Nie ma lepszego lekarstwa na kryzys 
i  na  zwątpienie  niż  przykłady  takie  jak  tu, 
w Lubiatowie. Przykłady, że można budować, 
można  przełamywać  pesymizm,  niewiarę  lu-
dzi  –  dodał  premier. Wyraził  także  nadzieję, 
że polskiej  ropy  i polskiego gazu będzie wy-
dobywanych  coraz  więcej.  Będziemy  poszu-
kiwali  i  eksplorowali  nasze  złoża  wszędzie, 
gdzie  będzie  to  opłacalne  –  zapowiedział 
Donald Tusk.
Dzisiaj pokazujemy,  że polska myśl  inży-

nieryjna  i  budowlana  oraz  polskie  zdolności 
do  organizacji  pracy  przynoszą  efekty. Mają 
one wymiar  realizacji  polityki  państwa,  któ-
ra  stawia  sobie  za  cel  niezależność  energe-
tyczną. Dzięki takim inwestycjom gospodarka 
kraju staje się bezpiecznym okrętem na wzbu-
rzonych  falach  kryzysu  w  Europie.  Dajemy 
tym  samym przykład,  że możemy  się dobrze 
organizować. Chciałbym, aby był on kolejnym 
dowodem na to, że jeśli chcemy to potrafimy 
–  powiedział  minister  Skarbu  Włodzimierz 
Karpiński.
Uruchomienie  eksploatacji  z  kopalni  Lu-

biatów  oznacza  dla  PGNiG  umocnienie  po-
zycji  lidera w branży wydobywczej w Polsce. 
Znaczne  zwiększenie  wydobycia  ropy  nafto-
wej  korzystnie wpłynie  na wyniki  finansowe 
spółki. To dobra informacja dla akcjonariuszy 
– podkreśla Jerzy Kurella, p.o. prezesa Zarzą-
du PGNiG SA.
Zagospodarowanie  złóż  Lubiatów,  Mię-

dzychód, Grotów (LMG) jest ważnym krokiem 
w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naf-
towej  i gazu ziemnego przez PGNiG SA oraz 
wzmocnienia  bezpieczeństwa  energetyczne-
go  kraju.  Złoża  Lubiatów, Międzychód,  Gro-
tów (LMG) należą do największych w Polsce. 
Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy 
naftowej  z  tych  złóż  wynoszą  ok.  7,25  mln 
ton, a gazu ziemnego ok. 7,3 mld m3.
Inwestycja  zwana  „Projektem  LMG" 

obejmuje  zagospodarowanie  gazu  ziemnego 
i ropy naftowej z 14 odwiertów. W ramach in-
westycji  zagospodarowano  odwierty  na  zło-
żach ropy i gazu, a także wybudowano insta-
lacje  przyodwiertowe,  rurociągi  kopalniane 
łączące  poszczególne  odwierty  z  Ośrodkiem 
Centralnym Lubiatów oraz rurociągi do termi-
nalu ekspedycyjnego Wierzbno.
Kopalnia  ropy naftowej  i gazu ziemnego 

Lubiatów  jest  jedną  z  najnowocześniejszych 
w  Europie.  Projektując  ją  zastosowano  naj-
nowsze rozwiązania technologiczne i systemy 
nadzorujące,  które  znacznie  przewyższają 

wymogi  środowiskowe.  Należą  do  nich  np.: 
wysokosprawna instalacja odsiarczania gazu, 
automatyczny system detekcji wycieku na ru-
rociągach przesyłowych, system monitoringu 
powietrza oraz zastosowanie na strefach flar 
z zamkniętą komorą spalania.
Kopalnia  i  odwierty  znajdują  się  na  te-

renie  dwóch  gmin  –  Drezdenko  (Lubuskie) 
i Międzychód (Wielkopolska). Dla obu samo-
rządów uruchomienie inwestycji PGNiG na ich 
terenie oznacza istotne wpływy do budżetów 
gmin  z  tytułu  podatków  oraz  opłat  eksplo-
atacyjnych.  Realizacja  tego  przedsięwzięcia 
umożliwiła też utworzenie około 100 nowych 
miejsc pracy.
Wartość  inwestycji  to  1,7  mld  zł  brut-

to.  Wykonawcą  inwestycji  było  konsorcjum 
w  składzie:  PBG  SA,  Tecnimont  KT  S.p.a., 
Thermodesign Engineering Ltd.

PGNiG SA podwaja sprzedaż 
i wydobycie ropy naftowej 
w I półroczu 2013 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA podwoiło sprzedaż ropy naftowej do 
449 tys. ton w pierwszym półroczu 2013 r. 
z 223 tys. ton w analogicznym okresie ub.r. 
Wydobycie ropy wzrosło ponad dwukrotnie 
do 462 tys. ton w pierwszym półroczu 2013 r. 
z 223 tys. ton w analogicznym okresie ub.r. 
Tak znaczący wzrost wydobycia i sprzedaży 
ropy naftowej jest wynikiem uruchomienia 
produkcji z dwóch kluczowych inwestycji –
kopalni LMG oraz Norweskiego Szelfu Konty-
nentalnego.
W drugim kwartale 2013  r.  sprzedaż  ropy 

naftowej  wzrosła  o  ponad  150%  do  243  tys. 
ton  z  96  tys. w  analogicznym  okresie  2012  r. 
Natomiast  wydobycie  ropy  naftowej  wzrosło 
w drugim kwartale br. do 233 tys. ton z 96 tys. 
ton w drugim kwartale 2012 r.
Sprzedaż  gazu  ziemnego  wzrosła  do  8,4 

mld m sześc. w pierwszym półroczu 2013 roku, 
wobec  8  mld  m  sześc.  sprzedanych  w  ana-
logicznym  okresie  2012  r.  Wydobycie  gazu 
w  pierwszym  półroczu  2013  r.  wyniosło  2,25 
mld m sześc., podobnie  jak w pierwszym pół-
roczu 2012 r.
Sprzedaż  gazu  ziemnego w  drugim  kwar-

tale 2013 r. wyniosła 3 mld m sześc., podobnie 
jak w  analogicznym  kwartale  ub.r. Wydobycie 
gazu ziemnego również było porównywalne rok 
do roku i wyniosło 1,1 mld m sześc. w drugim 
kwartale 2013 r.
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Import gazu ziemnego w pierwszym pół-
roczu 2013  r. wyniósł 5,9 mld m sześc. gazu 
w  tym  z  kierunku wschodniego  -  5,1 mld m 
sześc.  W  drugim  kwartale  2013  r.  import 
wyniósł  2,5  mld  m  sześc.  w  tym  z  kierunku 
wschodniego - 2,3 mld m sześc.
Na koniec dnia 30 czerwca 2013 r. w pod-

ziemnych  magazynach  gazu  wysokometa-
nowego  (tj.  Brzeźnica,  Husów,  Strachocina, 
Swarzów,  Wierzchowice  –  po  powiększeniu 
pojemności oraz w kawernowym podziemnym 
magazynie gazu Mogilno) znajdowało się ok. 
1,8 mld m sześc. gazu wraz z uwzględnieniem 
zapasu  obowiązkowego  będącego  w  gestii 
Ministerstwa  Gospodarki  wobec  1,5  mld  m 
sześc. w analogicznym dniu ub.r.
Powyższy  stan  zapasów  nie  obejmuje 

wolumenu gazu będącego w gestii Operatora 
Systemu Przesyłowego GAZ-SYSTEM SA.
Sprzedaż  ciepła PGNiG Termika wyniosła 

24,28 PJ w pierwszym półroczu 2013 roku wo-
bec  23,2  PJ  w  analogicznym  półroczu  2012, 
a  jej  sprzedaż  energii  elektrycznej  wyniosła 
2,14 TWh wobec 2 TWh w analogicznym okre-
sie 2012  roku.  Sprzedaż  ciepła PGNiG Termi-
ka wyniosła 5,77 PJ w drugim kwartale 2013 
roku wobec 5,5 PJ w analogicznym kwartale 
2012 roku, a  jej sprzedaż energii elektrycznej 
wyniosła 0,61 TWh w drugim kwartale 2013 
roku  podobnie  jak w  analogicznym  kwartale 
2012 roku.
Dane  za  pierwszą  połowę  oraz  drugi 

kwartał 2013 r. są szacunkowe i mogą różnić 
się  od  danych  ostatecznych,  które  zostaną 
przedstawione  14  sierpnia  2013  r.  podczas 
publikacji wyników finansowych.

Zespół prasowy
PGNiG SA

Drugi szczyt GECF
Pierwszy  szczyt  forum  krajów  eksportu-

jących  gaz  ziemny  (GECF-Gas  Exporting  Co-
untries  Forum)  obradował  w  2011  r.  w  sto-
licy  Kataru  Ad-Dauha,  natomiast  1  lipca  br. 
w Moskwie  rozpoczął  się drugi  szczyt GECF. 
Spotkania  13  państw  członkowskich  wcho-
dzących w skład GECF są uważnie obserwo-
wane zarówno przez odbiorców gazu i innych 
eksporterów,  jak  też  przez  świat  finansów. 
Jednak podsumowanie obrad nazwane De-
klaracją  Moskiewską  powtarza  tylko  znane 

stwierdzenia.  Podkreślano  znaczenie  gazu 
ziemnego  w  gospodarce,  rolę  grupy  GECF 
i konieczność współpracy przy jednoczesnym 
zachowaniu  pełnej  suwerenności  i  troski 
o  stabilność  rynku  gazowego.  Jako  działa-
nia  pożądane  wymienia  się  wzmocnienie 
koordynacji,  podkreślenie  znaczenia  dłu-
goterminowych  kontraktów,  jako  czynnika 
równowagi  interesów  producentów  i  konsu-
mentów,  utrzymanie  formuły  indeksacji  cen 
gazu  według  cen  ropy,  promocję  wykorzy-
stania  gazu  ziemnego  i  zachętę  do  dialogu. 
Nie  są  to nowe propozycje, ani postanowie-
nia  istotne  dla  rynku  gazowego.  Wynika  to 
przede  wszystkim  z  dużej  konkurencji  i  bar-
dzo  rozbieżnych  interesów  członków  GECF. 
Nie  określono  daty  następnego  szczytu,  nie 
było też informacji o rozpoczęciu działalności 
instytutu badawczego,  o powołaniu  którego 
wspominano  poprzednio.  W  konferencji  na 
Kremlu (z udziałem prezydenta W. Putina) ze 
statusem  obserwatora  brały  udział  Irak,  Ka-
zachstan, Holandia i Norwegia.

Koniec gazociągu Nabucco
Projekt  gazociągu  Nabucco  powstał 

w 2002 r. i został zatwierdzony w 2009 r. w po-
rozumieniu  międzyrządowym  Turcji,  Rumunii, 
Bułgarii,  Węgier  i  Austrii.  Inwestycja,  przynaj-
mniej  formalnie,  była  bardzo  popierana  przez 
Unię Europejską, ale przygotowania przebiegały 
dość opieszale i nie wyszły z fazy wstępnej. Teraz 
krótka notatka na stronie austriackiego koncer-
nu ŐMV oznajmiła o zakończeniu tego wielkie-
go projektu energetycznego. „Konsorcjum Szach 
Deniz II (potencjalny dostawca gazu ziemnego) 
poinformowało  ŐMV  jako  udziałowca  Nabuc-
co  Gas  Pipeline  International  GmbH o decyzji 
wyboru preferowanej  trasy  transportu gazu do 
Europy. Projekt Nabucco West nie został wybra-
ny  przez  konsorcjum”.  Tym  samym  kończy  się 
historia gazociągu,  który miał  stanowić  istotny 
element  Południowego  Korytarza  Gazowego. 
Obecnie  gaz ma  być  dostarczany  gazociągiem 
TAP (Trans-Adriatic Pipeline) biegnącym z Turcji 
przez Grecję i Albanię do południowych Włoch. 
Głównymi  udziałowcami  konsorcjum  Szach 
Deniz II są BP i Statoil posiadający razem 51% 
udziałów, pozostali uczestnicy to SOCAR, Total, 
Łukoil, NIOC i TPAO.

Nowe szacunki zasobów 
Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej
Międzynarodowa  Agencja  Energetyczna 

opublikowała  raport  „Resources  to  reserves 
2013” zawierający kolejną prognozę oceniającą 
zasoby węglowodorów  zapewniające w  prze-
widywalnym okresie podtrzymanie zrównowa-
żonego  rozwoju  na  świecie.  Przeprowadzono 
analizy,  czy  geologiczne  zasoby  ropy  nafto-
wej  i  gazu  ziemnego mogą  być wydobyte  po 
kosztach utrzymanych w rozsądnych granicach 
i  w  określonym  czasie,  stosując  do  odkrycia, 
eksploatacji i dostarczenia na rynek najnowsze 
technologie  i  jednocześnie  chroniąc  obszary 
cenne pod względem przyrodniczym. Przy roz-
ważaniach dotyczących wpływu spalania paliw 
kopalnych na emisję gazów cieplarnianych wie-
le uwagi poświęcono wykorzystaniu węgla ka-
miennego nie tylko, jako zwykłego środka opa-
łowego,  lecz  także  jako  surowca do produkcji 
paliw płynnych i gazowych. 
MAE  przewiduje,  że  nawet  jeśli  zainte-

resowane  kraje  spełnią  obecne  wymagania 
dotyczące  polityki  ekologicznej  w  zakresie 
powstrzymania  zmian klimatycznych,  to  zapo-
trzebowanie  na  energię  na  świecie  wzrośnie 
do  roku 2035 o 40%, przy  czym udział paliw 
kopalnych  wynoszący  obecnie  80%,  utrzyma 
się na poziomie 75%. Biorąc za punkt wyjścia 
ustalenia  raportu MAE  z  2005  r.  oszacowano 
na  nowo  wielkości  znanych  zasobów  węglo-
wodorów,  przy  czym  podkreśla  się  znaczenie 
7-krotnego wzrostu wydobycia gazu z  łupków 
w USA oraz spodziewanego przyrostu produk-
cji lekkiej ropy ze zwięzłych skał zbiornikowych, 
głównie  dzięki  postępowi  technologicznemu. 
Zbadane  zasoby  ropy naftowej  na  świecie  ro-
sną powoli od 1990 r. mimo zwiększającego się 
zużycia. Konwencjonalne zasoby wydobywalne 
ropy pozostałe do wydobycia Agencja oszaco-
wała  na 367 mld  t,  co  przy  obecnym  zużyciu 
ropy oznacza, że wystarczą na 40-45 lat. Biorąc 
pod uwagę rozwój metod eksploatacji złóż nie-
konwencjonalnych w  Ameryce  Północnej  uza-
sadnione jest uwzględnienie w bilansie wydo-
bywalnych  zasobów  ropy  niekonwencjonalnej 
w ilości 435 mld t. 
Jeśli  chodzi  o  zasoby  gazu  ziemnego,  to 

pozostałe  do wydobycia  konwencjonalne wy-
dobywalne zasoby gazu wynoszą 440 bln m3, 
co przy obecnym poziomie zużycia daje światu 
perspektywę zapewnienia wystarczających do-
staw przez 55-60 lat. Podobnie jak w przypad-
ku niekonwencjonalnej ropy, niekonwencjonal-
ne zasoby gazu są szacowane na 240 bln m3 
(bez gazohydratów).
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Znacznie dłuższy  jest okres, w którym wy-
czerpane  zostaną  zasoby  węgla  kamiennego. 
Przy  pozostałych  do  wydobycia  zasobach  wy-
dobywalnych węgla rzędu 18 bln t jest to 110 
-120 lat. Zasoby wydobywalne węgla brunatne-
go są szacowane na 4 bln t.

W. Brytania zmienia stanowisko 
w sprawie gazu z łupków
Brytyjska  Służba  Geologiczna  wspólnie 

z  Departamentem  Energii  oszacowała  zasoby 
gazu  w  łupkach  formacji  Bowland-Hodder  na 
4,6  do  12,7  bln  m3.  Całkowite  zasoby  gazu 
z  łupków w omawianym  rejonie ocenia  się na 
23,3-64,6 bln m3, przy czym są to zasoby geo-
logiczne. Perspektywiczna  formacja Bowland – 
Hodder jest zbudowana z głębokomorskich łup-
ków wizenu  i  namuru  przechodzące  obocznie 
w  płytkowodne  szelfowe wapienie  i  piaskow-
ce  deltowe. W  centrum basenu  łupki  osiągają 
miąższość 5000 m i zawierają dostateczną ilość 
substancji organicznej, aby generować znaczne 
ilości węglowodorów, zwykle 1-3%, dochodząc 
nawet  do  8%.  Potwierdzają  to  złoża  konwen-
cjonalnej  ropy  i  gazu  występujące  w  sąsiedz-
twie. W opracowaniu przyjęto, że głębokość, na 
której łupki osiągają dostateczną dojrzałość (re-
fleksyjność witrynitu >1,1%) wynosi 2900 m, 
ale skomplikowana historia tektoniczna spowo-
dowała,  że  obecnie  znajdują  się  one  znacznie 
płycej.  Opracowaniem  objęto  środkową  część 
kraju (Lancashire, Yorkshire  i Nottinghamshire). 
Uwzględniono dane z 64 wierceń spełniających 
ustalone  kryterium  –  przewiercenie  interwału 
łupkowego o miąższości co najmniej 15 m, wy-
korzystano  też badania  sejsmiczne obejmujące 
23500 km profili 2-D i 1000 km2 zdjęć 3-D. 
Uzyskane wyniki wymagają dalszych badań 

i analiz geologicznych  i  techniczno-ekonomicz-
nych oraz nowych wierceń – do  tej pory  tylko 
w jednym otworze Cuadrilla Preese Hall 1 wy-
konano szczelinowanie hydrauliczne.

Wielofazowe szczelinowanie 
hydrauliczne na Ukrainie
Koncern Schlumberger rozpoczął 30 czerw-

ca  br.  dużą  operację  szczelinowania  na  złożu 
Rudenkowskoje  w  obrębie  koncesji  Połtawa. 
Horyzontem  złożowym  są  zwięzłe  piaskowce 

dewońskie. Odwiercono tam otwór R-103 o cał-
kowitej  głębokości  pomiarowej  4641 m  z  od-
cinkiem poziomym ponad 1000 m. Na zlecenie 
operatora, którym jest JKX Oil & Gas plc, do od-
wiertu zostanie wtłoczone ponad 1200 t środka 
podsadzającego  i  5500 m3  płynu  szczelinują-
cego. W  pierwszym  etapie  szczelinowania  za-
łożono korek na spodzie otworu i zapuszczono 
przewód zwijany, który będzie wykorzystany do 
perforacji  i  dokładnego określenia parametrów 
szczelinowania. Przewiduje się 9-fazowe szcze-
linowanie trwające 40 dni, największą operację 
tego  typu wykonaną dotychczas w Europie na 
lądzie. Po oczyszczeniu odwiertu, co zajmie od 
dwóch  do  czterech  tygodni, wywołana  będzie 
produkcja gazu.

Odkrycia na Morzu Północnym
W sektorze brytyjskim otwór poszukiwaw-

czy  na  strukturze  Centurion  South  stwierdził 
występowanie  piaszczystego  horyzontu  ro-
ponośnego  w  górnojurajskiej  formacji  Fulmar, 
chociaż  jego  miąższość  jest  mniejsza  niż  się 
spodziewano. Centurion South jest satelitą zło-
ża  Centurion  odkrytego w  1984  r.,  z  którego 
wydobywa się 707 t/d ropy.
Z  kolei  w  sektorze  norweskim w  otworze 

25/11-27  przewiercono  piaszczysty  horyzont 
roponośny o miąższości 20 m w paleoceńskiej 
formacji  Heimdal.  Nowe  złoże  może  zawierać 
2,4-4,5  mln  t  wydobywalnych  zasobów  ropy. 
Odkrycie Statoilu znajduje się na północ od eks-
ploatowanego złoża Grane. Inny sukces poszu-
kiwawczy  to nowa akumulacja  ropy w pobliżu 
złoża  Vigdis.  W  dolnojurajskiej  formacji  Cook 
stwierdzono obecność  interwału produktywne-
go o miąższości 24 m, jednak własności zbiorni-
kowe są mniej korzystne niż w sąsiednich otwo-
rach.  Wiercenie  osiągnęło  głębokość  2546  m 
przy głębokości wody 292 m.

Kolejne odkrycia gazowe 
na Morzu Śródziemnym
W obrębie koncesji Alon C w sektorze izra-

elskim  na  strukturze  Karish  w  piaszczystych 
utworach dolnego miocenu o bardzo dobrych 
własnościach  zbiornikowych  stwierdzono  ho-
ryzont  gazonośny  o miąższości  56 m.  Zasoby 
gazu  są  szacowane  na  217  do  272  mld  m3. 

Jest  to  złoże  głębokowodne,  bo  wiercenie 
o  głębokości  4810 m  znajduje  się  na  wodzie 
o  głębokości  1737 m.  Jest  oddalone  od  złoża 
Tamar o 32 km. Jest to piąte złoże gazu w tym 
rejonie  o  zasobach  przekraczających  245 mld 
m3. Operatorem jest Noble Energy, dla którego 
jest  to  siódme odkrycie  złoża gazu w Basenie 
Lewantyńskim. 

Mniej gazu z półwyspu Jamał
Wskutek  zmniejszenia  popytu,  także 

wewnętrznego  i  konkurencji  innych  firm  ro-
syjskich wydobycie gazu w Gazpromie w ub. 
było  niższe  o  5%  w  porównaniu  z  rokiem 
2011.  Ograniczenia  dotknęły  też  oddane  do 
eksploatacji w  październiku  ub.  roku  ogrom-
ne  złoże  gazu  Bowanienkowo  na  półwyspie 
Jamał.  Planowano,  że  produkcja  gazu w  tym 
roku  osiągnie  46  mld  m3,  tymczasem  teraz 
Wsiewołod Czerepanow, szef pionu wydoby-
cia Gazpromu  poinformował  o  ograniczeniu 
produkcji  do  29,5 mld m3. Gaz  ze  złoża  Bo-
wanienkowo miał  być  przeznaczony  głównie 
na  rynek  europejski,  ale  zapotrzebowanie 
w Europie maleje i stąd zmniejszenie produkcji 
niemal o jedną trzecią. 

Tankowiec „TI Europe”
Obecnie największym statkiem na świecie 

jest tankowiec „TI Europe” o nośności 441 561 
DWT (klasa ULCC – Ultra Large Crude Carrier). 
Długość  statku wynosi  379 m,  szerokość  68 
m,  zanurzenie  24  m.  Armatorem  jest  belgij-
ski Euronav,  który  niedawno  przyjął  statek 
do eksploatacji po modernizacji wykonanej 
w  stoczni  Damen  Shiprepair  w  Breście.  Tan-
kowce tej wielkości  jak „TI Europe” nie mogą 
przepływać  przez  Kanał  Sueski,  na  tej  trasie 
dopuszczane są statki klasy Suezmax o nośno-
ści do 160 tys. DWT.

Jerzy Zagórski
Źródła: BGS, Gazprom, Hart’s E&P, IEA, 

Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, OPEC, Rigzone, Statoil, World Oil.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran

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

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

Kalendarium
31.08.2013 r. na promie Gdańsk – Sztokholm – Gdańsk rozpoczęło się Sympozjum Gazowni-
cze 2013, Edycja XII pod hasłem „Współczesna technika pomiarowa – najnowsze regulacje i pro-
blemy eksploatacyjne”. Sympozjum zorganizowała Izba Gospodarcza Gazownictwa we współpracy 
z Kołami SITPNiG Apator Metrix i Common.
W trakcie spotkania poruszono ważne dla funkcjonowania branży gazowniczej tematy doty-

czące m.in. Gazociągu Północnego i Terminala LNG w Świnoujściu z uwzględnieniem potrzeb rynku 
gazu w Europie Środkowo – Wschodniej. Przedstawiono aktualny stan w zakresie rozwoju sieci 
inteligentnych w gazownictwie, a także perspektywy na rozwój gazownictwa w latach 2014-2020 
w oparciu o środki unijne.

70 urodziny Eugeniusz Lenart z oddziału w Pile w dniu 1.08.2013 r.
70 urodziny Janusz Tokarzewski z oddziału w Warszawie II w dniu 9.08.2013 r.
70 urodziny Stanisław Korabiowski z oddziału w Poznaniu w dniu 17.08.2013 r.

75 urodziny Jerzy Zagórski z oddziału w Warszawie II w dniu 1.08.2013 r.
75 urodziny Edward Farski z oddziału w Tarnowie w dniu 7.08.2013 r.

75 urodziny Witold Miller z oddziału w Łodzi w dniu 17.08.2013 r.
75 urodziny Zenon Borys z oddziału w Krośnie w dniu 18.08.2013 r.

75 urodziny Andrzej Kostecki z oddziału w Krakowie w dniu 20.08.2013 r.
75 urodziny Florian Stolarczyk z oddziału w Warszawie II w dniu 23.08.2013 r.
75 urodziny Lesław Choiński z oddziału w Zielonej Górze w dniu 31.08.2013 r.

80 urodziny Andrzej Warchałowski z oddziału w Krakowie w dniu 28.08.2013 r. 

26.05.2013 r. na Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie odbyło się spotkanie Koła Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego  Inżynierów 
i  Techników  Przemysłu  Naftowego  i  Gazowni-
czego  przy  Katedrze  Surowców  Energetycznych 
AGH.  Zebraniu  przewodniczył  kol.  dr  hab.  inż. 
Henryk Sechman – przewodniczący Koła SITPNiG. 
W zebraniu uczestniczyli pracownicy i studenci 

Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowi-
ska AGH oraz zaproszeni goście.
Podczas spotkania dr inż. Wojciech Gurgacz 

– absolwent Uniwersytetu Nafty  i Gazu w Plo-
iesti  (Rumunia),  członek  Klubu  Absolwentów 
Uczelni  Zagranicznych  SITPNiG  wygłosił  dwa 
wykłady na temat:
1. „Ropa, gaz i inne źródła energii w Rumunii”; 

2. „Zaawansowane  techniki  wydobycia 
ropy naftowej”.

Prelegent  w  bardzo  interesujący  sposób 
poruszył  również  inne  zagadnienia  związane 
z  energetyką  współczesnego  świata,  miedzy 
innymi  z  odnawialnymi  źródłami  energii  oraz 
energetyką jądrową w Rumunii i odniósł przed-
stawiony stan do sytuacji rynku energetycznego 
w Europie i w Polsce. Przedstawione problemy 
wywołały żywe zainteresowanie słuchaczy.
W  części  organizacyjnej  zebrania  głos  za-

brał sekretarz generalny SITPNiG kol. dr inż. Sta-
nisław Szafran. Przybliżył on nowym członkom 
SITPNiG zasady funkcjonowania, strukturę orga-
nizacyjną oraz historię Stowarzyszenia, zachęca-
jąc  do  aktywnego  uczestnictwa  w  działaniach 
komisji  głównych  i  komitetów  naukowo-tech-
nicznych Zarządu Głównego SITPNiG.

Wykłady dr inż. Wojciecha Gurgacza na zebraniu Koła SITPNiG 
przy Katedrze Surowców Energetycznych AGH

Dr inż. Wojciech Gurgacz podczas wykładu 
Fot. Mirosław Janowski

Uczestnicy spotkania. Fot. Mirosław Janowski

Zebranie  było  okazją  do wręczenia  nowo 
przyjętym  członkom  Koła  SITPNiG  przy  Kate-
drze Surowców Energetycznych AGH legityma-
cji  członkowskich.  Legitymacje  członkowskie 
SITPNiG  otrzymali  ostatnio  przyjęci  koleżanki 
i koledzy:
Magdalena  Buczek,  Barbara  Druzgała, 

Iwona  Łukawska, Agnieszka Parafińczuk, Alek-
sandra  Poślednia,  Katarzyna  Pięta,  Agnieszka 
Skorupa,  Marcin  Majkrzak,  Piotr  Pelc,  Michał 
Seweryn, Maciej Szałaj i Piotr Zając.

Mirosław Janowski 
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Krosno Świet(l)ne Miasto po raz szósty w 160 rocznicę 
zapalenia lampy naftowej i narodzin przemysłu naftowego
31  lipca  bieżącego  roku  mija  160  lat  od 

dnia,  kiedy  to przy blasku  światła  lamp nafto-
wych wynalezionych przez Ignacego Łukasiewi-
cza, przeprowadzono nocną operację chirurgicz-
ną w lwowskim szpitalu. To wydarzenie przyjęto 
jako  datę  narodzin  polskiego  i  światowego 
przemysłu  naftowego.  Rocznicę  tę  obchodzi 
cały  naftowy  świat,  a  szczególnie miasto  Kro-
sno, w którego rejonie  rodził  się polski  i  świa-
towy przemysł naftowy. Historyczne dziedzictwo 
miasta  Krosna  i  regionu  krośnieńskiego  przy-
pominane  jest  corocznie  w  ostatnią  niedzielę 
lipca od pięciu lat niezwykle atrakcyjną imprezą  
pn.  „Krosno  Świet(l)ne Miasto”,  organizowaną 
przez prezydenta miasta Krosna przy współpra-
cy  Regionalnego  Centrum  Kultur  Pogranicza.  
28 lipca 2013 r. impreza ta odbyła się w już po 
raz szósty przy masowym udziale mieszkańców 
regionu i turystów. 
W  przygotowaniu  imprezy  uczestniczyli: 

Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
im.  Ignacego  Łukasiewicza  w  Bóbrce,  Instytut 
Nafty  i  Gazu  Oddział  Krosno,  Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne  Inżynierów  i  Techników 
Przemysłu  Naftowego  i  Gazowniczego,  Mu-
zeum Rzemiosła, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie 
„NAFTÓWKA”, Liceum Ogólnokształcące im. M. 
Kopernika,  Centrum  Dziedzictwa  Szkła,  Pań-
stwowa Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Krośnie 
oraz Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii 
Górniczo Hutniczej. Sponsorami  tego wydarze-
nia  były  firmy  Exalo  Drilling  S.A.,  Polskie  Gór-
nictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Grupa 
Why Not Travel.
Program imprezy obejmował liczne atrakcje, 

wśród których niezwykle  interesujące  turystów 

oraz mieszkańców Krosna i okolic było „Świet(l)
ne  zwiedzanie Muzeum  Przemysłu  Naftowego 
i  Gazowniczego  im.  I.  Łukasiewicza”  w  Bóbr-
ce.  „Świet(l)ne busy” podstawione przez Exalo 
Drilling S.A. zapewniały wszystkim bezpłatny do 
Muzeum. W tegorocznej edycji „Krosno Świet(l)
ne  Miasto" organizatorzy zaproponowali także 
zwiedzanie  specjalnie  przygotowanych  miejsc 
na terenie Krosna (nazwanych „świetlnymi przy-
stankami”: Kopernik, Naftówka, PWSZ, Rynek), 
połączonych „Świet(l)ną trasą” na której podróż 
zapewniała  „Świet(l)na  kolejka”  przygotowana 
przez  Centrum Dziedzictwa  Szkła.  Na  „Świet(l)
nej  trasie”  oraz  poszczególnych  przystankach 
zwiedzający mieli możliwość:
•  zwiedzania  kopuły  astronomicznej  i  po-
kazy sprzętu do obserwacji nieba,

• wzięcia  udziału  w  turnieju  szachowym 
o Puchar Dyrektora ZSO,

• wzięcia  udziału  w  turnieju  „League  of 
Legends” on line,

• poznania „magicznego świata chemii”,
• poznania plenerowego planetarium,
• uczestniczenia w konkursie logiczno-ma-
tematycznym,

• obejrzenia  historycznych  prezentacji 
przedstawianych  przez  Towarzystwo 
Dawnych Sztuk Walki „Milites”,

• obejrzenia pokazu parkuru,
•  odbycia „podróży w głąb ziemi”, czyli zwie-
dzenia wystawy i projekcji multimedialnych.

Ponadto wszyscy biorący udział w imprezie mogli:
•  uczestniczyć w grach i zabawach plene-
rowych,

• wysłuchać koncertu muzycznego Zespołu 
„Petrol” i soliści,

•  uczestniczyć  w  zawodach  na  Strzelnicy 
Szkolnej,

Na Rynku krośnieńskim licznie zgromadzeni mieszkańcy Krosna i turyści oczekują na rozpoczęcie imprezy. Fot. J. Sęp

Koncertowały zespoły artystyczne. Fot. J. Sęp Koncertowały zespoły artystyczne. Fot. J. Sęp

ODDZIAŁ KROSNO
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• obejrzeć pokaz szkoły walki Budo,
• poznać atrakcje kulinarne Hotelu Nafta,
• poznać zakamarki biblioteki i odkryć nie-
dostępne zwykle miejsca,

• uczestniczyć w kiermaszu książek,
• uczestniczyć w zabawach i niespodzian-
kach dla całych rodzin,

•  zapoznać się ze sprzętem i urządzeniami 
stosowanymi w górnictwie naftowym,

• obejrzeć prezentację firm naftowych,
•  skorzystać z „Wielkiej plaży” grupy Why 
Not Travel,

• wziąć  udział  w  wystawie  konkursowej 
lamp,

•  poznać interaktywny namiot Pana Ciacho.
W  programie  „Świet(l)nych  atrakcji”  przy-

gotowanych  dla  dzieci  na  krośnieńskim  Rynku 
można było uczestniczyć w Akademii Pana Igna-
cego, plenerowym Parku Edukacyjnym  Interak-
cje, recyklingowej pracowni robotów, konkursie 
na  piaskową  budowlę  i  obejrzeć  widowisko 
teatralno-muzyczne.  Dla  wszystkich  natomiast 
były występy  zespołów Groovinscy  i  Żuki  oraz 
happening artystyczny z udziałem mieszkańców 
– „Rozświetlenie nocy”. Dodatkowymi atrakcja-
mi  był  spektakl warsztatowy  „Teatr  na  bruku”, 

Konkursy wyłaniały młodych artystów tworzących  interesujące dzieła. Fot. J. Sęp

Na "Przystanku Świetlnym Naftówka" interesujące eksponaty i pokazy. Fot. J. Sęp Upał zachęcał do korzystania zaimprowizowanej na Rynku plaży. Fot. J. Sęp

nocne  oglądanie  nieba  –  pokaz  teleskopowy, 
iluminacje  kamienic  na  Starówce,  przeloty  sa-
molotów  Aeroklubu  Podkarpackiego  nad  Ryn-
kiem i prezentacja 3D mappingu.
Kulminacyjnym punktem imprezy było spo-

tkanie  mieszkańców  Krosna  pod  pomnikiem 
Ignacego Łukasiewicza, gdzie po krótkiej części 
artystycznej, przy dźwiękach orkiestry górniczej, 
zapalono symbolicznie lampę naftową, umiesz-
czoną  w  ręce  posągu  Ignacego  Łukasiewicza. 
W tym roku dokonał tego prezydent miasta Kro-
sna Piotr Przytocki.

Pomimo  tropikalnego  upału  tegoroczna 
impreza  zgromadziła  rekordową  ilość  uczest-
ników:  zarówno  tych  zwiedzających  Muzeum 
w  Bóbrce  jak  też  tych,  którzy  odwiedzili  po-
szczególne przystanki. Szczególnie tłumnie było 
na krośnieńskim Rynku po południu, wieczorem 
i w późnych godzin nocnych rozświetlanych róż-
norodnymi rodzajami światła od kaganka i lam-
py naftowej do światła laserów.

Jan Sęp

Przypomnienie o chwilach narodzin przemysłu naftowego i jego twórcy Ignacym Łukasiewiczu. Fot. J. Sęp
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8 lipca 2013 r. zmarł mgr  inż. Aleksander Findziński – 

w latach 1996 – 1999 prezes Zarządu Polskiego Górnictwa 

Naftowego  i  Gazownictwa  S.A.,  uhonorowany  Medalem 

im. Ignacego Łukasiewicza w 1997.

Kol.  mgr  inż.  Aleksander  Findziński  urodził  się 

04.06.1944 r. w Sosnowcu. Ukończył Wydział Inżynierii Sa-

nitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł 

magistra inżyniera z zakresu urządzeń cieplnych i zdrowot-

nych. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. w Mazowieckim 

Okręgowym Zakładzie Gazownictwa w Warszawie na sta-

nowisku  stażysty,  a następnie przechodził  na wyższe  sta-

nowiska:  technologa w Dziale  Sieci,  projektanta w  Biurze 

Projektów Gazowniczych, kierownika Wydziału Ruchu Dys-

pozycji  Gazu,  zastępcę  dyrektora  ds.  technicznych  MOZG 

(1974  r.)  i  zastępcę  dyrektora  ds.  eksploatacji.  W  latach 

1984 - 1986 r. był zatrudniony na stanowisku wicedyrektora 

Departamentu Geologii Nafty i Gazu w Ministerstwie Gór-

nictwa i Energetyki, nadzorując rozwój gazownictwa w ska-

li całego kraju. W 1986 r. przechodzi do PP Polskie Górnic-

two Naftowe  i Gazownictwo na  stanowisko dyrektora ds. 

Gazownictwa, a od 1992 r. – dyrektora naczelnego PGNiG. 

W 1996 r. po powołaniu Spółki PGNiG SA. objął stanowisko 

prezesa Zarządu,  które pełnił do 1999  r. Dogłębna znajo-

mość przemysłu gazowniczego, jego potrzeb i problemów, 

powodowała trafność podejmowanych przez Niego decyzji, 

co do dalszych kierunków rozwoju polskiego górnictwa naf-

towego i gazownictwa. W tym czasie zawarł pierwsze dłu-

goterminowe  kontrakty  na  zakup  gazu  ziemnego  z  Rosją, 

a równocześnie podejmował kluczowe decyzje w sprawach 

zakupu nowoczesnych urządzeń i technologii geofizycznych 

i wiertniczych oraz budowy PMG Wierzchowice i Mogilno. 

W  działaniu  zawodowym  pasją  Jego  była  nowa  technika 

wdrażana do obiektów i urządzeń systemu gazowniczego. 

Duże  i  godne  uznania  osiągnięcia,  pozostawiające  trwały 

ślad  w  polskim  gazownictwie,  dotyczą  dziedzin  przesyłu, 

dystrybucji  i  użytkowania  gazu.  Osobiście  uczestniczył 

w negocjacjach, a później podpisywał umowę na budowę 

tzw. gazociągu jamalskiego. Współdziałał w operacji „prze-

stawiania  odbiorców  z  gazu  miejskiego  na  gaz  ziemny”. 

Od 1999 r. do przejścia na emeryturę w 2011 r. pracował 

w Mazowieckim Okręgowym Zakładzie Gazownictwa, a po 

zmianach  organizacyjnych w Mazowieckim  Zakładzie  Ga-

zowniczym „Gazownia Warszawska” w Warszawie począt-

kowo na stanowisku dyrektora Oddziału, a później w cha-

rakterze  doradcy.  Aktywnie  współdziałał  przy  tworzeniu 

szkół gazowniczych i osobiście przez wiele lat uczestniczył 

w pracy dydaktycznej. Z entuzjazmem odnosił się do zacho-

wania  zabytków  historii  polskiego  przemysłu  naftowego 

i  gazowniczego,  wspierając  budowę  Głównego  Pawilonu 

Wystawowego w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazow-

niczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce oraz Muzeum 

Gazownictwa w Warszawie. Wdzięczność środowiska naf-

towców  i  gazowników  za  tę  działalność  kol.  Aleksandra 

Findzińskiego wyrażona została w formie uhonorowaniem 

Go  najwyższym  odznaczeniem  SITPNiG  –  Medalem  im. 

Ignacego Łukasiewicza.

Nie  sposób  jest wymienić wszystkich  dokonań, w  ja-

kich uczestniczył kol. mgr inż. Aleksander Findziński, wno-

sząc swoją myśl, wiedzę i talent organizacyjny. Środowisko 

naftowców  i  gazowników  zawsze  z  szacunkiem  odnosiło 

się do swojego dyrektora i prezesa PGNiG mgr inż. Aleksan-

dra Findzińskiego,  jako wspaniałego fachowca, który całą 

swoją wiedzę oddał naszej branży, ale  też  jako człowieka 

życzliwego  ludziom,  bardzo  dobrego  kolegę,  wymagają-

cego szefa oraz nauczyciela, który wychował liczną rzeszę 

gazowników. Za swe zasługi kol. Aleksander Findziński był 

wielokrotnie  wyróżniany  odznaczeniami  państwowymi, 

w tym Krzyżem Kawalerskim OOP, stopniami zawodowymi, 

tytułami i odznakami honorowymi.

Trudno  jest  oswoić  się  z myślą,  że  odszedł  człowiek, 

którego życie i działalność wniosły tak wiele w działalność 

górnictwa naftowego i gazownictwa, a także w działalność 

SITPNiG. 

Pogrążeni  w  smutku,  licznie  zgromadzeni  przyjaciele 

i współpracownicy pożegnali kol. Aleksandra Findzińskiego 

na nabożeństwie żałobnym w dniu 17 lipca 2013 r. o godz. 

11:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym 

Powązki  Wojskowe,  po  którym  nastąpiło  odprowadzenie 

Zmarłego do grobu w Alei Zasłużonych.

Cześć Jego pamięci!
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ODDZIAŁ GORLICE

Andrzej Drzymała

Wycieczka do Zielonej Góry

23-26.05.2013 r Oddział SITPPNiG w Gor-
licach  zorganizował  dla  swych  członków  wy-
cieczkę  techniczno-turystyczną  połączoną  ze 
spotkaniem  z  Zarządem  i  członkami  Oddziału 
SITPNiG  z  Zielonej  Góry.  Pomysł  zorganizo-
wania  wycieczki  na  Zachód  Polski  zrodził  się 
podczas IX Sympozjum SITPPNiG, które odbyło 
się w Czerwionce – Leszczynach w dniach 20-
22.03.2013  r.  Koleżanki  i  koledzy  z  Oddziału 
w  Zielonej  Górze  zaproponowali  nam  zwie-
dzenie jednej z nowocześniejszych kopalń ropy 
i  gazu  a  następnie  spotkanie  integracyjne  po-
łączone z prezentacją Oddziałów. Pomogli nam 
również opracować bardzo ciekawy plan, który 
zrealizowaliśmy w pełni podczas 4 dniowej wy-
cieczki. Ponieważ program wycieczki był bardzo 
napięty wyruszyliśmy z Gorlic jeszcze przed pół-
nocą 22.05.2013 r.
W godzinach przedpołudniowych dojecha-

liśmy do miejscowości  Sucha w gminie  Leśna, 
gdzie znajduje się Zamek Czocha. 
Zamek  ten  to  jeden  z  najpiękniejszych 

zabytków  Dolnego  Śląska.  Zwiedzamy  za-
mek,  którym  zachwycili  się  również  filmow-
cy  kręcąc  tu wiele  znanych  filmów.  Z  zamku 
Czocha  jedziemy  do  Żagania.  Tutaj  zwiedza-
my  zespół  klasztorny  po  augustiański  z  XIV-
-XVIII  w.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje 
oryginalny  wystrój  biblioteki,  z  której  przez 
stulecie  słynął  klasztor.  Ostatnim  miejscem 

zaplanowanym do zwiedzania w pierwszym 
dniu  wycieczki  był  Park  Mużakowski.  Został 
on  założony  w  I  połowie  XIX w.  Jego  twór-
cą  –  pomysłodawcą  i  autorem  koncepcji  był 
pruski  arystokrata, właściciel  lokalnych  dóbr, 
książę Herman von Puckler – Muskau. Dzisiaj 
położony  jest na polsko – niemieckim pogra-
niczu nad Nysą Łużycką. Sąsiadują tu ze sobą 
dwie miejscowości Polska Łęknica (woj. Lubu-
skie) i niemiecka Bad Muskau (Saksonia). Jest 
jednym z największych historycznych założeń 

parkowych w  Europie, w  którym  zrealizowa-
no  program  kompozycyjny  krajobrazowego 
parku angielskiego. Jest to obiekt wpisany na 
listę dziedzictwa UNESCO. Wielka  szkoda,  że 
w Polsce dopiero ostatnio jest odkrywany dla 
zwiedzających.
Drugi  dzień  wycieczki  przeznaczyliśmy  na 

zwiedzanie  kopalń  ropno-gazowych  Oddzia-
łu  w  Zielonej  Górze.  Jadąc  na  kopalnie  Zielin 
przejeżdżaliśmy  obok  Międzyrzeckiego  Rejonu 
Umocnionego. Jest to 30 km odcinek umocnień 
wybudowany przez Niemców w latach 30. XX 
w  niedaleko  od  ówczesnej  granicy  z  Polską. 

Skala  przedsięwzięcia  jest  imponująca  i  warta 
zwiedzania.  Dla  zorganizowanego  zwiedzania 
udostępniona niedawno. 
Na kopalnię Zielin dojechaliśmy w godzi-

nach południowych.  Tutaj  zostaliśmy przywi-
tani  przez  kierownictwo  kopalni  a  następnie 
kierownik  zmiany  Pan  Dybaś  zapoznał  nas 
z pracującymi instalacjami do uzdatniania za-
siarczonego gazu ziemnego. Było nam szcze-
gólnie miło  ponieważ  okazało  się,  że  jest  to 
nasz  rodak,  który  mieszka  na  stałe  w  Lipin-

Fot. arch. Oddział SITPNiG w Gorlicach

Fot. arch. Oddział SITPNiG w Gorlicach Fot. arch. Oddział SITPNiG w Gorlicach
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kach  koło  Gorlic.  Po  interesującej wizycie  na 
kopalni wróciliśmy do hotelu w miejscowości 
Kalsk koło Świebodzina. 
Tam  czekały  już  na  nas  koleżanki  i  kole-

dzy z Oddziału w Zielonej Górze zaproszeni na 
spotkanie  integracyjne  dwóch  oddziałów.  Na 
spotkaniu omówiono zarówno problemy za-
wodowe, którymi żyjemy na co dzień w swoich 
zakładach jak również wymieniono doświadcze-
nia z organizacji czasu wolnego od codziennych 
zajęć.  W  trzecim  dniu  wycieczki  pojechaliśmy 
do Berlina. Wielu z nas było tu po raz pierwszy. 
Objechaliśmy Berlin autokarem, zatrzymując się 
przy najciekawszych obiektach stolicy Niemiec. 
Najwięcej  czasu  poświęciliśmy  na  zwiedzanie 
Muzeum Pergamonu, które zrobiło na nas wiel-
kie wrażenie. Chociaż pogoda w Berlinie nie do-

pisała to i tak wszyscy byli pod wrażeniem tego 
pięknego nowoczesnego miasta.
Ostatni  dzień  wycieczki  to  już  powrót  do 

Gorlic. Po drodze zjechaliśmy nieco z trasy aby 
zwiedzić  jeszcze niezwykłą budowlę – klasztor 
pocysterski w Lubiążu. Ten wspaniały kompleks 
budowli powstał w okresie 1681-1720 r na pra-
wym brzegu Odry i jest jednym z najokazalszych 
w Europie Środkowej. Ostatni okres świetności 
zakonu cystersów oraz ich klasztoru skończył się 
wraz  z  przejściem  Śląska  pod panowanie  pru-
skie w 1740 r.
Ta  imponująca  budowla  jest  obecnie  re-

staurowana  i wraca do dawnej świetności. Do 
jej  zwiedzania  wypada  zachęcić  wszystkich, 
którzy  tu  jeszcze  nie  byli.  Tak  skończyła  się  ta 
nasza organizowana już po raz kolejny wyciecz-
ka i czas pomyśleć o następnej na rok przyszły 
w  nowe  nieznane  miejsca,  które  czekają  na 
nowe odkrycie. 

Andrzej Drzymała

Fot. arch. Oddział SITPNiG w Gorlicach

Fot. arch. Oddział SITPNiG w Gorlicach

Fot. arch. Oddział SITPNiG w Gorlicach
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Pod patronatem Zarządu Od-
działu SITPNiG w Gdańsku i Za-
rządu Oddziału PZITS w Toruniu 
zorganizowano od 9 do 13 maja 
2013 r. wyjazd naukowo-techniczny 
do Krakowa. Uczestniczyło w nim 
14 członków kół NOT SITPNiG 
i PZITS działających przy Oddzia-
le Zakład Gazowniczy w Gdańsku 
Rejon Dystrybucji Gazu w Gru-
dziądzu.
Po  zapoznaniu  się  z  artykułem pt.  „No-

woczesne  rozwiązania  technologiczne  za-
stosowane na stacji redukcyjno-pomiarowej 
Kraków-Zawiła”  w  czasopiśmie  SITPNiG 
„Wiadomości  Naftowe  i  Gazownicze”  nr  8 
(172)  sierpień  2012  r.,  wśród  członków  or-
ganizacji  technicznych,  działających  przy 
Oddziale Zakład Gazowniczy w Gdańsku zro-
dził  się  zamysł  poznania  i  zobaczenia  jej  na 
własne oczy.
Zmotywowana  i  zgrana  grupa  wyruszyła 

wczesnym  rankiem  do  dawnej  stolicy  Polski. 
Chęć poznania nowych  ludzi –  kolegów  z na-
szej rodziny gazowniczej pracujących w Oddzia-
le Zakład Gazowniczy w Krakowie, nowoczesna 
stacja gazowa oraz urok samego królewskiego 
Krakowa  były  motorem  napędowym  naszego 
projektu.  Już  następnego dnia  doznaliśmy  ser-
decznego przyjęcia w siedzibie Zakładu Gazow-
niczego przy ulicy Gazowej. Tam zapoznaliśmy 
się  z  ciekawą  i  bogatą  historią  gazownictwa 
w  tym mieście,  która  rozpoczęła  się  16  kwiet-
nia 1856 r. podpisaniem kontraktu przez władze 
miasta Krakowa z Niemieckim Kontynentalnym 
Towarzystwem  Gazowym  w  Dessau.  Kontrakt 
dotyczył wybudowania  przez  Towarzystwo  za-
kładu  gazowego  w  Krakowie,  zaprowadzenia 
oświetlenia  gazowego  w  mieście  oraz  dostar-
czania  gazu  odbiorcom  prywatnym.  Pierwsze 
latarnie gazowe zapłonęły na Rynku Głównym 
22 grudnia 1857 r. Wybudowany wówczas na 
Kazimierzu,  nad Wisłą  przy  ulicy  Gazowej  za-
kład przemysłowy wytwarzający gaz węglowy, 

działa w tym miejscu nieprzerwanie do dzisiaj. 
Mimo  że  od  ponad  40  lat  nie  produkuje  już 
gazu, pozostał jego dystrybutorem.
Centralnym  punktem  drugiego  dnia  wy-

jazdu  naukowo-technicznego  była  wizyta  na 
terenie  stacji  redukcyjno-pomiarowej  Kraków-
-Zawiła.
Stacja  redukcyjno-pomiarowa  zlokalizo-

wana  przy  ulicy  Zawiłej  jest  obecnie  jednym 
z  najważniejszych  obiektów  technologicznych 
zasilania miasta Krakowa. Zasila ona ścisłe cen-
trum oraz południowo-zachodnią część miasta, 
dostarczając gaz ziemny do ponad 50 000 od-
biorców.  Powstała w 1969  r.,  a w  związku  ze 
wzrostem zapotrzebowania na błękitne paliwo 
została w  latach 2009÷2010  znacznie  rozbu-
dowana  i  unowocześniona. W wyniku moder-
nizacji przeprowadzonej z wykorzystaniem naj-
nowszych  technologii,  została  przekształcona 
w jedną z najnowocześniejszych stacji obsługu-
jących odbiorców komunalnych w Polsce. Może 
zasilać  sieć  miejską  przy  maksymalnym  stru-
mieniu objętościowym równym 40 000 nm3/h. 

Gdańscy Gazownicy w królewskim 
mieście Krakowie

ODDZIAŁ GDAŃSK

Piotr 
Schreiber

krzysztof 
Witkowski

Wyposażona  jest  w  dwa  ciągi  pomiaru  tech-
nologicznego,  ciąg do pomiaru  i  redukcji gazu 
dla  potrzeb  kotłowni,  trzy  ciągi  redukcyjne, 
przewód  obejściowy  z  układem  regulacyjnym 
ręcznym  i  automatycznym,  nawanialnię  gazu, 
chromatograf procesowy, analizator punktu rosy 
wody w gazie,  kotłownię oraz awaryjny układ 
zasilania w energię elektryczną z agregatu prą-
dotwórczego. Głównymi elementami logicznymi 
układów  AKPiA  stacji  są:  sterownik  PLC  firmy 
Siemens, system wizualizacji firmy ANT oraz ro-
uter firmy Cisco. System zastosowany na stacji 
redukcyjno-pomiarowej  Kraków-Zawiła  umożli-
wia  jednoczesne  zwiększanie  lub  zmniejszanie 
ciśnienia  wyjściowego  na  wszystkich  pilotach 

Latarnie gazowe w Sukiennicach. Fot. P. Schreiber

Krakowskie Sukiennice. Fot. P. Schreiber
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reduktorów i dopasowania wartości zadanej do 
często  zmieniających  się warunków  eksploata-
cyjnych sieci dystrybucyjnej.
Po  południu  spotkaliśmy  się  z  przewod-

nikiem  przy  wejściu  na  Wzgórze  Wawelskie. 
Zwiedzaliśmy  wnętrze  Katedry  Królewskiej, 
dotarliśmy na Wieżę Zygmuntowską i wysłucha-
liśmy  historię  największego  w  Polsce  Dzwonu 
Zygmunta.  Oglądając  w  podziemiach  Katedry 
nagrobki  i  sarkofagi  rodzin  królewskich,  prze-
wodnik  przypomniał  dzieje  poszczególnych 
dynastii  panujących  w  Rzeczypospolitej.  Dal-
sza  wędrówka  po  starym  mieście  odbywała 
się  uliczkami  pełnymi  wspaniałych  kamienic, 
z których każda ma swoją bogatą historię. Wę-
drowaliśmy  po  Rynku  Głównym,  oglądaliśmy 
Sukiennice podświetlane  latarniami gazowymi, 
wieże i wnętrze Kościoła Mariackiego oraz ota-
czające Rynek przepiękne kamienice. Pracowity 
dzień  zakończyliśmy  spotkaniem  integracyjnym 
w krakowskim pubie.
Trzeci  dzień  zgodnie  z  planem  poświęcili-

śmy na zwiedzanie okolic Krakowa. W miejsco-
wości  Kalwaria  Zebrzydowska  podziwialiśmy 
zabytkowy  zespół  architektoniczno-krajobrazo-
wy, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO.  W  Wadowicach,  mieście  narodzin 
wielkiego  Papieża-Polaka  Jana  Pawła  II  oglą-
daliśmy  Bazylikę,  dom  rodziny  Wojtyłów  oraz 

skim  sąsiedztwie.  Byliśmy  wewnątrz  Synagogi 
Remuh. Na Cmentarzu Remuh oglądaliśmy na-
grobki żydowskie i ścianę płaczu upamiętniają-
cą tragiczne losy krakowskich Żydów podczas II 
wojny  światowej.  Wędrując  z  przewodnikiem 
po  Kazimierzu,  staraliśmy  się,  choć  w  części 
poznać odmienną kulturowo gminę żydowską, 
która rządziła się własnymi prawami i nigdy do 
końca nie uległa polonizacji.
Tego  dnia  zapoznaliśmy  się  z  ekspozycją 

usytuowaną  w  podziemiach  Rynku  Głównego, 
wypiliśmy  kawę w  Piwnicy  pod  Baranami  oraz 
oglądaliśmy spektakl w Teatrze  im. Juliusza Sło-
wackiego.
W  naszej  pamięci  pozostanie  piękno  i  at-

mosfera Rynku Głównego, Sukiennic, Wzgórza 
Wawelskiego,  Kazimierza,  cudownych  uliczek 
królewskiego  miasta. W  naszej  pamięci  pozo-
staną  przede  wszystkim  osoby,  które  w  ciągu 
tych  pięciu  dni  towarzyszyły  nam podczas  na-
ukowo-technicznych spotkań oraz na turystycz-
nym  szlaku.  Dziękujemy  im  za  miłe  przyjęcie 
i poświęcony nam czas.

Piotr Schreiber
Krzysztof Witkowski

SITPNiG Oddział w Gdańsku

Rynek. W kawiarni zasmakowaliśmy papieskich 
kremówek. Z Wadowic udaliśmy się do m. Al-
wernia, na spotkanie z kustoszem Małopolskie-
go Muzeum Pożarnictwa.  Kustosz  opowiedział 
nam  historię  utworzenia  muzeum,  scharak-
teryzował  osobę  jego  założyciela  Zbigniewa 
Gęsikowskiego  oraz  podkreślił  zaangażowanie 
miejscowych strażaków ochotników w utrzyma-
niu eksponatów muzealnych. Po wejściu do jed-
nego z czterech obiektów, naszym oczom ukazał 
się  zaskakujący  widok  zabytkowych  pojazdów 
strażackich. Ciekawostką  jest,  że przeważająca 
większość z nich po dostarczeniu paliwa, może 
wyjechać na zewnątrz i np. przewieźć turystów. 
Pozostałe  obiekty  zawierały  sprzęt  strażacki 
używany przed  laty do gaszenia pożarów oraz 
hełmy, mundury i sztandary.
Kolejny  dzień  rozpoczęliśmy  od  drugiego 

spotkania  z  naszym  przewodnikiem  po  histo-
rycznej  dzielnicy  Kazimierz.  Miasto  Kazimierz 
koło Krakowa zostało założone w 1335 r. przez 
Kazimierza  Wielkiego.  Administracyjnie  Kazi-
mierz  został  wcielony  do  Krakowa w  1791  r., 
lecz odrębność tego obszaru nadal jest widocz-
na.  Ten  „inny  świat”,  pełen  wąskich  uliczek 
o  niskiej  zabudowie,  stanowi  historyczny  ślad 
zgodnej koegzystencji narodów polskiego  i  ży-
dowskiego. Świadczą o tym wspaniałe pomniki 
sztuki sakralnej obu wyznań, usytuowane w bli-

W Krakowie pod wodzą przewodnika. Fot. P. Schreiber Ściana płaczu na cmentarzu Remuh na Kazimierzu. Fot. P. Schreiber

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Fot. A. Stręciwilk Na terenie SRP Kraków-Zawiła. Fot. A. Stręciwilk
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Skuteczna izolacja (przeciwkorozyjna) w praktyce
Ochrona przeciwkorozyjna rurociągów roz-

poczyna  się  już  na  etapie  ich  projektowania. 
Prawidłowy dobór izolacji jest jednym z warun-
ków  długotrwałej  eksploatacji  i  zmniejszenia 
awaryjności spowodowanej korozją, oczywiście 
pod  warunkiem  właściwego  wykonania  izola-
cji  podczas  budowy.  Profesjonalne  wykonanie 
izolacji  jest ważne  także w przypadku napraw 
uszkodzeń  izolacji,  których  jak  się  okazuje 
w  praktyce  nie  można  uniknąć.  Tam,  gdzie 
ochrona pasywna  (czyli  izolacja) nie współpra-
cuje  z  ochroną  aktywną  (katodową)  izolacje 
muszą  być  naprawiane,  aby  nie  dopuścić  do 
nadmiernych zniszczeń korozyjnych, prowadzą-
cych do lokalnych awarii i strat. Świadczyć o tym 
może doświadczenie i codzienna praktyka służb 
eksploatacyjnych.

Technologie nakładania izolacji, w przypad-
ku budowy nowego obiektu,  nowego odcinka 
(przyłącze) czy naprawy awaryjnej, zdecydowa-
nie się różnią.
W każdym jednak przypadku wymaga się, 

aby izolacja zawsze była:
• właściwej przyczepności do zabezpiecza-
nej powierzchni, a w przypadku powłok 
wielowarstwowych, także pomiędzy po-
szczególnymi warstwami,

• odpowiedniej odporności na ścinanie,
• dużej wytrzymałość na wgniatanie i ude-
rzenie,

• bliskiej  „0”  paroprzepuszczalności  i  ab-
sorbcji wody,

• wysokiej rezystancji jednostkowej,
• wysokiej wytrzymałości dielektrycznej,

• małego odspojenia katodowego, a także 
określonej  odporności  na  korozję  biolo-
giczną.

Wyżej  wymienione  właściwości  elektrycz-
ne  powłoki  zapewniają  dobrą  i  ekonomiczną 
współpracę powłoki z ochroną katodową.
Sklasyfikowane są wg odpowiednich norm, 

które ujmują wymagania odnośnie wytrzymało-
ści mechanicznej,  elektrycznej  oraz  temperatu-
rowej, a także parametrów istotnych dla zapew-
nienia długotrwałej i bezawaryjnej eksploatacji.
Powłoki ochronne powinny być wykonywane 

z należytą starannością z zachowaniem warunków 
technicznych ich producenta. Ogromnie ważna jest 
samokontrola wykonawców (monterów) zaś szcze-
gólną  rolę  spełniają  inspektorzy  nadzoru,  którzy 
ostatecznie kontrolują jakość wykonanej pracy.

Wykonywanie niektórych izolacji „przećwiczono” również praktycznie, z uczestnikami warsztatów
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Przedstawiamy szereg przykładów izolacji prezentowanych i dostarczanych przez ANTICOR

W  celu  systematycznego  podnoszenia 
kwalifikacji  kadr  inżynieryjno-technicznych 
z  obszaru  eksploatacji,  21  czerwca  2013  r. 
zorganizowane zostały kolejne warsztaty tech-
niczne dla pracowników Karpackiej Spółki Ga-
zownictwa sp. z o.o. w Tarnowie. Uczestniczyli 
w  nich  przedstawiciele  Biura  Eksploatacji,  In-
westycji KSG sp. z o.o., kierownicy, mistrzowie, 
monterzy  Rejonów  Dystrybucji  Gazu,  pracow-
nicy Działu  Eksploatacji,  Inwestycji  oraz  Infra-
struktury Zakładu.
Tym  razem  tematem  warsztatów  były 

metody skutecznej izolacji przeciwkorozyjnej 

elementów sieci gazowej. Do prezentacji  teo-
retycznej i zajęć praktycznych zaproszono firmę 
ANTICOR  z  Wieliczki.  Firma,  której  głównym 
celem jest dostarczanie materiałów i technolo-
gii przeciwkorozyjnej oraz potrzebnych do tego 
urządzeń,  działa  od  przeszło  20  lat,  w  kilku 
branżach  m.in.  gazowniczej,  wodno-kanali-
zacyjnej, paliwowej. Uczestnikom warsztatów 
przedstawiono  różne  metody  przygotowania 
powierzchni  pod  powłoki,  zasady  doboru 
izolacji,  praktyczne  wykonywanie  i  naprawę 
izolacji,  wykonywanie  powłok  w  „trudnych” 
miejscach – np. na trójnikach, odgałęzieniach, 
połączeniach kołnierzowych, armaturze. Izolo-
wanie miejsc, w których wykonano przyłącze-
nie poprzez przyspawanie kołka stalowego do 
gazociągu z zastosowaniem metody izolacji na 
zimno  lub na gorąco w zależności od rodzaju 
izolacji fabrycznej gazociągu.
Utrzymanie  sieci  rurociągów  różnego  typu 

wymaga  znajomości  i  posiadania  szeregu  no-
woczesnych materiałów i technologii, które nie 
tylko ułatwiają działalność odpowiednich służb 
lecz także zapewniają spodziewane i wymaga-
ne efekty.

Stanisław Jasnosz

Przykład zastosowania urządzenia MBX® Bristle Blaster®. 
Uzyskiwany stopień czystości powierzchni Sa 2 ½

Przykład izolacji z taśm samoprzylepnych wykonanej na syste-
mie rozgałęzień rurociągu

Izolacja C50 (PN-EN 12068) wykonana w „trudnym” miejscu 
– trójnik i zakończenie rury

Izolacja wielowarstwowa na rurociągu nadziemnym (przekro-
czenie cieku wodnego). Warstwa zewnętrzna, wykonana z ta-
śmy odpornej na UV

Uszczelnianie przestrzeni między-kołnierzowej w systemie 
ANTICOR Syntetix® Magnum

Struktura izolacji C60 HT (PN-EN 12068) z rękawem termokurczliwym ANTICORRay

Izolacja klasy A30 (PN-EN 12068) wykonana w „trudnym” 
miejscu systemem powłokowym ANTICOR Plast

System ANTICOR Casing Closure do zamknięcia rura prze-
wodowa-rura osłonowa, np. przed wypełnieniem przestrzeni 
międzyrurowej materiałem ANTICOR Syntetix® CF

Rehabilitacja rurociągu z lokalnymi zniszczeniami korozyjnymi 
(do głębokości 80% grubości ścianki rury). System kompozy-
towy REINFORCEKIT® 4D

ANTICOR P.P.H. Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka, ul. Wygoda 28

tel.: +48 12 288 33 33, fax: +48 12 278 53 26
e-mail: anticor@anticor.pl

Partner godny zaufania

Jakość · pewność · bezpieczeństwo

www.anticor.com

stopkit® 

MbX® bristle blaster® system pasów śrutujących

system trwałego  
zatrzymywania wycieków

Efektywny system zatrzymywania 
wycieków na czynnych rurociągach 
o średnicy DN 100 ÷ DN 1400  
i ciśnieniu roboczym do 8 MPa.

Urządzenie w wersji elektrycznej 
i pneumatycznej.
Wykorzystując unikalną konstrukcję 
pasów śrutujących  urządzenie 
oczyszcza powierzchnię do stopnia 
czystości Sa 2½ jednocześnie 
nadaje profil nierówności 
powierzchni do 100 μm.
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31 lipca 2013 r. ukazał się następny II tom 
"Vademecum  Gazownika".  Całość  dzieła  reda-
guje Komitet Redakcyjny w składzie: Kazimierz 
Nowak  –  przewodniczący,  Stanisław  Szafran 
–  redaktor  wydawniczy,  Adam  Matkowski  – 
redaktor  naczelny,  redaktor  tomu  IV,  Andrzej 
Barczyński  –  redaktor  tomu  II,  Andrzej  Froński 
– redaktor tomu III, Stanisław Nagy – redaktor 
tomu I, Robert Piotrowski – sekretarz.
Wydany  obecnie  II  tom  dzieła  pt.  „Infra-

struktura przesyłowa i dystrybucyjna gazu ziem-
nego”  został  napisany  przez  zespół  autorów: 
Mirosław  Ambroziewicz,  Andrzej  Barczyński, 
Paweł Barczyński, Zbigniew Bartkowiak, Tomasz 
Brodnicki, Mirosław Cepiński, Andrzej Cichocki, 
Stanisław  Dagil,  Daniel  Gerwatowski,  Henryk 
Grabowski,  Paweł  Jańczak,  Przemysław  Kap-
czyński,  Andrzej  Klimowicz,  Bartosz  Konarski, 
Andrzej  Kopczyński,  Tomasz  Kozakiewicz,  To-
masz Maksimowicz, Maciej Markiewicz, Witold 
Misiewicz, Zbigniew Mocio, Marcin Palczyński, 
Łukasz Radwański, Grzegorz Rosłonek, Andrzej 
Roszkowski,  Jan  Rygier,  Maciej  Witek,  Piotr 
Wroński, Mirosław Zielenkiewicz. Recenzentem 
tomu był  prof.  dr  hab.  inż.  Paweł Malinowski. 
Treść  tomu  składa  się  z:  przedmowy,  wpro-
wadzenia,  skrótów  i  akronimów,  8  rozdziałów 
podzielonych  na  podrozdziały  i  zestawu  wy-
branych  aktów  normatywnych.  Każdy  rozdział 
zawiera  spis  cytowanej  literatury.  Książka   ma 
ponad 1250 stron.
Treść dzieła przekazana w poszczególnych 

rozdziałach omawia następujące zagadnienia:
–  Rozdział 1. Podstawowe definicje, okre-

ślenia, oznaczenia i zagadnienia prawne, 
dotyczące  sieci  gazowej  –  Andrzej  Bar-
czyński,  Paweł  Barczyński,  Henryk  Gra-
bowski;

–  Rozdział  2.  Gazociągi  –  Andrzej  Bar-
czyński, Maciej Witek, Paweł Barczyński, 
Henryk  Grabowski,  Przemysław  Kap-
czyński, Andrzej Roszkowski, Jan Rygier, 
Zbigniew Mocio;

–  Rozdział  3.  Stacje  gazowe  i  instalacje 
redukcji  ciśnienia  i/lub  pomiaru  gazu 
na  przyłączach  –  Andrzej  Barczyński; 
Maciej Witek, Mirosław Ambroziewicz, 
Paweł  Barczyński,  Zbigniew  Bartko-
wiak, Mirosław Cepiński,  Henryk Gra-
bowski,  Paweł  Jańczak,  Tomasz  Mak-
simowicz, Marcin Palczyński, Mirosław 
Zielenkiewicz;

–  Rozdział  4.  Stacje  Pomiarowe  –  An-
drzej  Barczyński,  Piotr  Wroński,  Łukasz 
Radwański,  Stanisław  Dagil,  Andrzej 
Klimowicz,  Andrzej  Cichocki,  Grzegorz 
Rosłonek,  Paweł  Barczyński,Mirosław 
Ambroziewicz;

–  Rozdział 5. Korozja i ochrona przeciwko-
rozyjna  sieci  gazowej  podstawy  teore-
tyczne – Maciej Markiewicz;

–  Rozdział  6.  Eksploatacja  ochrony  prze-
ciwkorozyjnej – Tomasz Brodnicki;

–  Rozdział 7. Ochrona obiektów gazowni-
czych przed hałasem – Bartosz Konarski, 
Tomasz Kozakiewicz;

–  Rozdział 8.  Tłocznie gazu – Daniel Ger-
watowski, Witold Misiewicz;

–  Wybrane  akty  normatywne  –  Andrzej 
Barczyński.

Książka  została  wydane  przy  wsparciu  fi-
nansowym: PGNiG S.A., OGP GAZ SYSTEM S.A., 
EuRoPol GAZ  S.A.,  INVESTGAS  S.A., Dolnoślą-
ska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Górnośląska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Karpacka Spół-
ka Gazownictwa sp. z o.o., Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa sp.  z o.o., Pomorska Spółka Ga-
zownictwa sp. z o.o., Wielkopolska Spółka Ga-
zownictwa sp. z o.o., Common S.A., ATLAS Sp. 
z o.o., GAZOPROJEKT S.A., IZBA GOSPODARCZA 
GAZOWNICTWA,  IZOSTAL  S.A.,  Budownictwo 
Naftowe Naftomontaż Sp.  z o.o., ATREM S.A., 
TESGAS S.A., MSiR Alpejczyk przy PGNiG S.A., 
CONTROL  PROCESS  S.A.,  EWE  Energia  Sp. 
z  o.o.,  Biuro  Projektów  „Nafta-Gaz”  Sp.  z  o.o. 
i P.B. „Gazownia Serwis" Sp. z o.o.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Wydanie II tomu „Vademecum Gazownika”
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IV OGÓLNOPOLSKI KONGRES

www.psg.agh.edu.pl/kongres

GEOTERMALNY

Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne Instytut Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej 

Akademii Nauk

Akademia Górniczo-Hutnicza 
w Krakowie, Wydział Geologii, 

Geofi zyki i Ochrony Środowiska, 
Katedra Surowców Energetycznych

Redakcja czasopisma GLOBEnergia
Odnawialne Źródła i Poszanowanie Energii

PEC Geotermia Podhalańska SA

ORGANIZACJA

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY PARTNERZY

Minister Gospodarki Główny Geolog Kraju Marszałek Województwa Małopolskiego 
Marek Sowa

Terma Białka 
Park Wodny Bania Sp. z o.o. 

SPONSORZY

Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo SA

BUKOVINA 
Terma Hotel Spa

GWE POL-BUD Przedsiębiorstwo 
Robót Wiertniczych 

i Górniczych Sp. z o.o. 

G-TERM ENERGY 
Sp. z o.o

Danfoss Poland 
Sp. z o.o. 

Rehau 
Sp. z o.o. 

Termy Szafl ary POLANA SZYMOSZKOWA 
stacja narciarska 

i kąpielisko geotermalne

GLOBEnergia Czysta Energia Wiadomości Naftowe i Gazownicze


