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Szanowni Czytelnicy
W pierwszych  słowach do  listopadowego 

wydania  „Wiadomości…”,  z  okazji  zbliżającej 
się  Barbórki,  tradycyjnego  święta  wszystkich 
górników,  w  szczególności  górnikom  nafty 
i  gazu,  składam  życzenia  wszystkiego  najlep-
szego, szczęścia  i zdrowia oraz niech św. Bar-
bara Was wspiera i ma w swojej opiece. 
Teraz  postaram  się  w  miarę  możliwości 

krótko wspomnieć  o  sytuacji  w  zakresie  tren-
dów  zmian  cen  ropy  naftowej,  a  następnie 
omówię  najciekawsze  wydarzenia  z  naszego 
podwórka.
To,  co  się  zdarzyło w  zakresie  zmian  cen 

ropy  naftowej  brent  za  baryłkę  oraz  krótko-
trwałego  ich  wzrostu  w  październiku,  a  na-
stępnie  szybkiego  spadku do  poziomu ok.  60 
USD  jest  zjawiskiem,  którego  nie można  było 
przewidzieć.  Obecna  cena  jest  najniższą  od 
początku roku, chociaż do poziomu ze stycznia 
2016 jeszcze jej daleko, i na tę chwilę niestety 
niczego w zakresie dalszych zmian przewidzieć 
nie  można.  Spadek  cen  ropy  to  wynik  obaw 
o  spowolnienie  gospodarcze.  Tanieją  również 
i inne surowce energetyczne. W tej dość dziw-
nej sytuacji niezrozumiała jest pewnie również 
różnica  w  cenie  pomiędzy  benzyną  a  olejem 
napędowym (sięgająca nawet 10%). Można to 
wytłumaczyć dość prosto, otóż jak podają ana-
litycy, na świecie zmieniła się struktura jakości 
dostępnych  typów  ropy,  to  znaczy  występuje 
duża  podaż  tzw.  rop  lekkich,  które  najlepiej 
nadają się do produkcji benzyn, a za mało jest 
rop cięższych, z których to głównie wytwarzany 
jest olej napędowy. Wynika to z dużej produk-
cji ropy naftowej z formacji łupkowych w USA, 
gdzie wydobywana ropa należy właśnie do rop 
lekkich.  Należy  zadać  pytanie:  jak  długo  się 
taka sytuacja będzie utrzymywała i czy w ogóle 
wróci do znanej nam  jeszcze sprzed miesiąca, 
gdyż  wydobycie  w  USA  cały  czas  wzrasta. 
Obecnie USA produkują 11,7 mln baryłek ropy 
dziennie, po wzroście o 2 mln w ciągu minio-

nego  roku.  Rośnie  również  wydobycie  w  Ro-
sji.  W  październiku  dobowe  wydobycie  ropy 
w Rosji wynosiło 11,41 mln baryłek. Oznacza to 
największe wydobycie po rozpadzie ZSRR. Duży 
wpływ na  tę  sytuację mają  też wprowadzone 
sankcje na Iran.
Z  grupy  PGNiG  dobre  informacje  płyną 

w  zakresie  wyników  finansowych.  Po  trzech 
kwartałach  przychody  ze  sprzedaży  wyniosły 
28,48 mld zł (wzrosły o 15% proc. r/r). Również 
zysk netto zwiększył się o 15% i wyniósł 2,82 
mld  zł. Wynik  EBITDA  był  wyższy  o  10  proc. 
i wyniósł 5,77 mld zł. Taki rezultat,  jak można 
przeczytać w komunikacie, to wynik działalno-
ści  segmentu Poszukiwanie  i Wydobycie, a co 
jest  w  dużym  stopniu  efektem  wysokich  cen 
węglowodorów na rynkach światowych. Z ob-
szaru PGNiG płyną również inne dobre i cieka-
we informacje. Wszyscy zdajemy sobie sprawę 
z  tego,  że  wodór  jest  przyszłością  światowej 
energetyki w długookresowym horyzoncie cza-
sowym.  Spółka  rozpoczęła  realizację  projektu 
badawczo-rozwojowego  ELIZA.  Projekt  zakła-
da wytwarzanie wodoru z odnawialnych źródeł 
energii  metodą  elektrolizy,  a  następnie  jego 
zatłaczanie do magazynów gazu. Wytworzona 
mieszanka  gazu  ziemnego  z  wodorem,  przy 
spalaniu  będzie  emitować  mniej  dwutlenku 
węgla, w efekcie  czego paliwo stanie  się bar-
dziej  ekologiczne  i  opłaty  z  tytułu  emisji  CO2 
będą niższe. Problematyka wodorowa w ana-
lizach znalazła się w czołówce najbardziej per-
spektywicznych obszarów dla działań rozwojo-
wych z punktu widzenia interesów całej Grupy 
Kapitałowej. PGNiG realizuje również strategię 
bezpieczeństwa  energetycznego  i  podpisało 
z Cheniere Marketing  International  LLP długo-
terminową umowę na zakup skroplonego gazu 
ziemnego z USA. Umowa zakłada, że w latach 
2019-2022  zakupione  zostanie  ok.  0,52  mln 
ton LNG,  (ok. 0,7 mld m3 gazu po  regazyfika-
cji), natomiast w latach 2023-2042 ok. 29 mln 
ton  (ok.  39  mld  m³  po  regazyfikacji).  Polska 
Spółka  Gazownictwa,  spółka  zależna  podaje, 
że do 2022 roku 90% Polaków uzyska dostęp 
do gazu  ziemnego,  co wynika  z  rozpoczętego 
programu  przyspieszonych  inwestycji  w  sieć 
gazową  Polski.  Program  zakłada,  że w  latach 
2018-2022, o 300 wzrośnie  liczba gmin z do-
stępem do sieci gazowej (z obecnych 1 482 do 
1 782, powstanie 4 817 km sieci gazowych i 77 
stacji LNG. Dodatkowe środki finansowe w wy-
sokości  867 mln  zł  (pochodzące  z  dywidendy 
z zysku PGNiG SA za 2017) zwiększają  łączne 
nakłady na ten cel do 7,5 mld zł. 

Teraz  krótko  o  wyróżnieniach,  otóż  PKN 
Orlen został po raz trzeci wyróżniony, jako naj-
lepsza spółka w obszarze zarządzania ryzykiem 
walutowym w Europie Centralnej i Wschodniej 
w rankingu Global Finance Magazine. Koncern 
znalazł  się  wśród  takich  firm  jak  Apple,  Ford 
czy Boeing. W rankingu oceniano firmy ze 114 
krajów. 
Z informacji Naczelnej Organizacji Technicz-

nej dowiadujemy się, że Srebrny „Laur Innowa-
cyjności 2018”uzyskał w tym roku Gaz-System 
za nowatorskie stanowisko do wzorcowania 
gazomierzy gazem ziemnym w warunkach naj-
bardziej zbliżonych do tych, jakie panują w sys-
temie przesyłowym. 
Myślę,  że  ten krótki przegląd pomoże na-

szym Czytelnikom zrozumieć sytuację w branży 
w końcówce roku, a zamieszczone w wydaniu 
informacje  znajdą  swoich  odbiorców. Wszyst-
kim życzę interesującej lektury.
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Zmienność przestrzenna wybranych parametrów ziemskiego 
pola termicznego na obszarze polskich Karpat i zapadliska 
przedkarpackiego (streszczenie)

Rafał Kudrewicz

Celami pracy były: konstrukcja 
trójwymiarowego modelu parame-
trycznego opisującego zmienność prze-
strzenną temperatury, gradientu geo-
termicznego i stopnia geotermicznego 
na obszarze Karpat i zapadliska przed-
karpackiego; sprawdzenie hipotezy 
o nieregularnych zmianach tempera-
tury i gradientu w trzech wymiarach 
oraz przedstawienie skonstruowanego 
modelu w sposób pozwalający na jego 
interpretację i użycie w przyszłych ba-
daniach naukowych.
Obszar badań obejmował część Karpat i za-

padliska przedkarpackiego pozostającą w grani-
cach RP. Rozważania dotyczą interwału głęboko-
ściowego od powierzchni terenu do głębokości 
izotermy 160°C.

Dane pomiarowe
W celu badania pola termicznego Ziemi wy-

konuje się pomiary punktowe na dnie otworu, 
pomiary punktowe w otworze bądź pomiary ru-
rowym próbnikiem złoża. Ponadto wykonuje się 
profilowania  temperatury. W Polsce wykonano 
bardzo dużo (między 500 a 900 według różnych 
autorów)  profilowań  termicznych  w  otworach 
wiertniczych. Do przygotowania pracy wykorzy-
stano  388  pomiarów,  pozyskanych w  przecią-
gu ostatnich 65  lat,  z  czego 22 w warunkach 
ustalonych. Jakość danych jest dobra, natomiast 
ich zapis cyfrowy ma szereg wad, głównie braki 
w opisie warunków pomiaru.

Równowaga termiczna otworu 
wiertniczego
Górotwór  pozostaje  w  stanie  równowagi 

termicznej,  jednakże  proces  wiercenia  lokalnie 
zaburza tę równowagę, głównie poprzez użycie 
płuczki  wiertniczej,  która  chłodzi  dno  otworu, 
a ogrzewa jego ujście (vide m.in. Plewa 1966, 
Szewczyk  &  Hajto  2006,  Szewczyk  &  Gientka 
2009, Szewczyk 2010, Hajto & Szewczyk 2012). 
Teoretycznie  w  połowie  głębokości  końcowej 
otworu wpływ  oddziaływania  płuczki  się  rów-

noważy. Skala zaburzenia równowagi waha się 
od kilku do kilkudziesięciu stopni (Dotsey 2012, 
Szewczyk 2001, 2010, Szewczyk & Hajto 2006 
... i inni). Czas przywrócenia równowagi szaco-
wany  jest od 2 dni do nawet  roku  (vide  Lubi-
mova et al.  1964,  Plewa  1966,  1994,  Förster 
2001), a niektórzy autorzy (np. Szewczyk 2010) 
twierdzą,  że  nie  zostaje  przywrócona  nigdy. 
Ostatni autor wprowadza pojęcie quasi-równo-
wagi, czyli stanu, w którym różnica temperatury 
pomiędzy  górotworem  a  otworem  jest 
niemierzalna. Miarą odstępstwa od równowagi 
jest  różnica pomiędzy temperaturą pomierzoną 
na wylocie  otworu  a  temperaturą  powierzchni 
terenu (temperatura średnia roczna wieloletnia). 

Metody korekty punktowych 
pomiarów temperatury
Wyróżnia się kilka rodzajów korekt tempe-

ratury pomierzonej w otworze wiertniczym. Są 
to m.in. proste, orientacyjne, poprawki takie jak: 
Last Resort Correction czy 10% Correction (Cor-
rigan  2003,  Oxburgh  &  Andrews-Speed  1981 
i in.), poprawki oparte na danych doświadczal-
nych (Corrigan 1997, Corrigan 2003, Waples & 
Ramly 2001, Waples et al. 2004) przywiązane 

Fig. 1. Zmiany temperatury górotworu na obszarze polskich Karpat i zapadliska przedkarpackiego.
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zwykle  do miejsc,  dla  których  je wyznaczono, 
czy metoda Hornera.
Korekta  (metoda)  Hornera  została  opraco-

wana przez Bullarda (1947) oraz zespół Lachen-
bruch  &  Brewer  (1959).  Metoda  ta  ma  liczne 
warunki  konieczne  poprawnego  stosowania 
oraz nie mniej liczne ograniczenia, które zostały 
przedyskutowane w szeregu prac m.in. Deming 
(1989), Dowdle & Cobb  (1975),  Funnell et al. 
(1996),  Waples  &  Ramly  2001,  Förster  2001. 
Metoda  Hornera  jest  najczęściej  stosowaną 
i  paradoksalnie  najczęściej  krytykowaną meto-
dą,  głównie  ze  względu  na:  niedoszacowanie 
wyników – 7°C (Hermanrund 1988), 8-9°C (För-
ster 2001). Corrigan (1997) ocenia dokładność 
metody  na  poziomie  +/-8°C.  Förster  (2001), 
Waples &  Ramly  (2001), Waples et al.  (2004) 
sugerują  sprawdzanie  wyników  otrzymanych 
metodą Hornera innymi metodami np. metoda-
mi eksperymentalnymi lub pomiarami z rurowe-
go próbnika złoża.

Przygotowanie danych 
do modelowania
Dane pomiarowe wymagały przygotowania 

do dalszej obróbki, w tym policzenia krzywych 
połączonych  oraz  standaryzacji  do  warunków 
równowagi  termicznej.  Jako  sposób  standary-
zacji wybrano metodę nazwaną metodą Kukko-
nena-Szewczyka, która wynika z doświadczenia 
opisanego w 2011 r. przez Kukkonena i manu-
skryptów Szewczyka,  a  jej  koncepcja matema-
tyczna opiera się na transformacji liniowej. Me-
toda  ta  jest stworzona dla pomiarów ciągłych, 
jest nieczuła na braki opisu warunków pomiaru 
i może być stosowana wszędzie.

Proces modelowania
Modelowanie  wykonano  za  pomocą  opro-

gramowania  Petrel,  ArcGIS  wspomaganych  au-
torskimi skryptami w języku Python. Założono po-
dejście deterministyczne i zastosowano metodykę 
zaimplementowana  w  środowisku  Petrel,  czyli 
konstrukcję  szkieletu  strukturalnego,  warstwo-
wanie,  modelowanie  jednowymiarowe  wzdłuż 
otworów (upscalling) i wypełnienie szkieletu war-
tościami modelowanych parametrów  (interpola-
cja). Do interpolacji użyto krigingu poprzedzone-
go analizą dystrybucji danych pomiarowych.

Wynik modelowania
W wyniku  obliczeń  uzyskano  trzy  modele 

zmienności: temperatury (fig. 1), gradientu geo-
termicznego  i  stopnia  geotermicznego.  Otrzy-
mane modele pozwalają na konstrukcję dowol-
nych map  i przekrojów. Ponadto wykartowano 
na  obszarze  zapadliska  przedkarpackiego  kilka 
nieznanych  wcześniej  pozytywnych  anomalii 
geotermicznych.

Interpretacja wyników modelowania
Można  stwierdzić,  że  modelowane  para-

metry  pola  cieplnego  Ziemi  w  obszarze  Karpat 
i  zapadliska podlegają wpływowi wielu  zjawisk 
i  procesów  geologicznych. W  części  zachodniej 
zaznacza  się  wpływ  ciepłego  górnośląskiego 
zagłębia  węglowego  (vide  m.in.  Karwasiecka 
2001,  2008).  Na  pozostałym  obszarze  obser-
wuje  się  ewidentną  korelację  pomiędzy  śred-
nim  gradientem  geotermicznym  a  anomalią 
Bouguera  i  układ  anomalii  charakterystycznych 
dla pasm  fałdowych  (vide m.in.  Pasquale  et  al. 
2017).  Korelacja  z  anomalią  Bouguera wskazu-
je na występowanie w podłożu skał o wysokim 
współczynniku przewodnictwa cieplnego. Całość 
obrazu  jest  moderowana  zjawiskami  tektonicz-
nymi  i wykształceniem  litologicznym. Wpływ  li-
tologii na parametry termiczne, w szczególności 
na gradient geotermiczny jest szczególnie dobrze 
widoczny  na  obszarze  zapadliska,  gdzie wystę-
pują naprzemianległe, płaskie warstwy  iłowców 
(niskie  przewodnictwo  cieplne)  i  piaskowców 
(wysokie przewodnictwo cieplne). Iłowce ponad-
to zawierają pierwiastki promieniotwórcze, które 
są  źródłem  ciepła  radiogenicznego.  Obserwuje 
się  korelację  jakościową  profilowania  gamma 
naturalnego  i  zmian  gradientu  geotermicznego 
w otworach wiertniczych. Nie bez znaczenia po-
zostaje kwestia nasycenia skał płynami złożowy-
mi (vide m.in. Plewa 1966, Pasquale et al. 2017).
W  wyniku  analizy  zmienności  średniego 

gradientu  geotermicznego  i  interwałowego 
gradientu dla interwału 0-1000 m. p.p.t. stwier-
dzono  korelację  występowania  pozytywnych 
anomalii  geotermicznych  i  lokalizacji  złóż gazu 
ziemnego (fig. 2). Zjawisko to dotyczy w szcze-
gólności zapadliska przedkarpackiego.

Wnioski
Korekta profilowań temperatury do warun-

ków ustalonych (równowagi termicznej otworu) 
jest absolutną koniecznością.
Ilość  i  rozprzestrzenienie  profilowań  tem-

peratury  w  otworach  wiertniczych  skłania  do 
zastosowania  trójwymiarowego  modelowania 
parametrycznego  jako  narzędzia  do  badania 
przestrzennych  zmian  temperatury  i  gradientu 
termicznego.
Anomalie  termiczne,  wyrażone  w  postaci 

anomalii gradientu termicznego, są ściśle zwią-
zane z budową geologiczną obszaru badań.
Wyniki modelowania potwierdzają hipotezę, 

iż  własności  termiczne  górotworu,  w  szczegól-
ności gradient termiczny, zmieniają się w sposób 
nieregularny  we  wszystkich  trzech  wymiarach, 
ponadto zjawisko to ma znacznie bardziej skom-
plikowany charakter niż dotychczas sądzono.
Wyniki  pracy  oraz  zaobserwowane  relacje 

parametrów  termicznych  i  innych  zjawisk geo-

logicznych  otwierają  pole  do  dalszych  badań, 
w  szczególności  do  ilościowego  przebadania 
opisanych  korelacji  oraz  wpływu  poszczegól-
nych  zjawisk  geologicznych  (budowa  struktu-
ralna,  litologia  …)  na  obserwowany  rozkład 
parametrów termicznych.
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in the Carpathian Foredeep and of 
the south-western polish depositis

Summary
The  main  areas  of  natural  gas  extraction 

occur  in  four  regions,  in  the  Polish  Lowlands, 
in the Carpathian Fjord, Carpathians and in the 
Baltic  zone.  About  75%  of  the  gas  resources 
are  found  in  the Miocene and Rotliegend and 
the remaining ones in the Cambrian, Devonian, 
Carboniferous,  Zechstein,  Jurassic  and  Creta-
ceous  sediments.  The  Przedkarpackie  Depres-
sion, which is a fore-barge created at the fore-
head of  the Carpathians  rising  to  the north,  is 
the youngest alpine unit in Poland. Taking into 
account structural,  sedimentological and strati-
graphic features, the hollow can be divided into 
internal and external part as well as western and 
eastern part.  It  is filled with molasses deposits 
of  the  Miocene.  They  are  created  by  a  band 
of  overwhelming  sandstones,  mudstones  and 
claystones. Miocene sediments have a thickness 
of up to 3500 m in Poland and are characterized 
by  a  large  lithological  diversity.  Sequences  of 
the profile where predominated sandstones and 
sandy  siltstones  create  separate  gas-bearing 
horizons. Their number in individual profiles of 
discovered gas deposits  varies  from  several  to 
24 in the gas field of Przemyśl. The Fore-Sudetic 
Monocline is a megastucture composed of sev-
eral structural complexes: Caledonian, Variscan, 
Laramian and the Polarami cover. From the point 
of  view of  recognizing  the  conditions of  accu-
mulation, the Variscan and Laramian complexes 
are of  interest. The Variscan complex, which  is 
the  basis  for  the  Permian  formations,  is  built 
in  its  highest  part  of  the  Carboniferous  forms 

showing a high degree of tectonic involvement. 
These works underwent strong erosive and de-
nudative  processes  as  a  result  of  which  their 
morphological surface was formed. Taking into 
account particular geological regions of Poland 
rich in natural gas, an analysis of the size of re-
coverable and industrial resources and their ex-
traction over the years 2007 to 2015 in selected 
fields  of  the  Carpathian  and  Polish  Lowlands 
was carried out.

Streszczenie
Główne  rejony wydobycia  gazu  ziemnego 

występują w  czterech  regionach,  na  Niżu  Pol-
skim, w Zapadlisku Przedkarpackim, Karpatach 
i w strefie bałtyckiej. Około 75% zasobów gazu 
znajduje  się w utworach miocenu  i  czerwone-
go spągowca, a pozostałe w osadach kambru, 
dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Za-
padlisko przedkarpackie, będące rowem przed-
górskim  powstałym  u  czoła  nasuwających  się 
ku  północy  Karpat,  jest  najmłodszą  jednostką 
alpejską na obszarze Polski. Biorąc pod uwagę 
cechy  strukturalne,  sedymentologiczne  i  straty-
graficzne  zapadlisko można  podzielić  na  część 
wewnętrzną  i  zewnętrzną  oraz  zachodnią 
i wschodnią. Jest ono wypełnione osadami mo-
lasowymi miocenu. Tworzy je zespół nawzajem 
przeławicających  się  piaskowców,  mułowców 
i  iłowców.  Osady  mioceńskie  mają  na  terenie 
Polski miąższość  do  3500 m  i  cechują  się  du-
żym  zróżnicowaniem  litologicznym.  Sekwencje 
profilu  gdzie  dominują  piaskowce  i  zapiasz-
czone  mułowce  tworzą  oddzielne  horyzonty 
gazonośne.  Ich  ilość  w  poszczególnych  profi-
lach odkrytych złóż gazowych waha się od kilku 
do 24 na polu gazowym Przemyśl. Monoklina 
przedsudecka  jest  megastrukturą  zbudowaną 
z kilku kompleksów strukturalnych: kaledońskie-
go, waryscyjskiego, laramijskiego oraz pokrywy 
polaramijskiej.  Z  punktu widzenia  rozpoznania 
warunków  akumulacji  interesujące  są  kom-
pleksy  waryscyjski  oraz  laramijski.  Kompleks 
waryscyjski,  stanowiący  podłoże  dla  utworów 
permu zbudowany jest w swej najwyższej czę-
ści z utworów karbońskich wykazujących wysoki 
stopień zaangażowania  tektonicznego. Utwory 
te uległy silnym procesom erozyjno-denudacyj-
nym  w  wyniku,  których  ukształtowała  się  ich 
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powierzchnia morfologiczna. Biorąc pod uwagę 
poszczególne regiony geologiczne Polski zasob-
ne w gaz ziemny przeprowadzono analizę wiel-
kości zasobów wydobywalnych, przemysłowych 
i ich wydobycia na przestrzeni lat 2007 do 2015 
w wybranych złożach przedgórza Karpat i Niżu 
Polskiego.

Głównymi  rejonami  występowania  złóż 
gazu  ziemnego  w  Polsce  jest  Niż  Polski  oraz 
Zapadlisko  Przedkarpackie.  W  pozostałych  re-
gionach zasoby gazu występują także w małych 
złożach w Karpatach oraz w polskiej strefie eko-
nomicznej  Bałtyku.  Około  75%  zasobów  gazu 
znajduje się w utworach miocenu i czerwonego 
spągowca, a pozostałe w osadach kambru, de-
wonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy [1,2].
Na  Niżu  Polskim  złoża  gazu  ziemnego 

występują  w  rejonie  przedsudeckim  i  wiel-
kopolskim w  utworach  permu,  a  na  Pomorzu 
Zachodnim w utworach karbonu i permu. Gaz 
występuje w złożach typu masywowego i blo-
kowego  o  wodno  lub  gazowo-naporowych 
warunkach  energetycznych.  W  tym  obszarze 
jedynie kilka złóż zawiera gaz wysokometano-
wy, w pozostałych dominuje gaz zaazotowany 
zawierający 30-80% metanu [1]. Jest to zatem 
często mieszanina metanowo-azotowa lub azo-
towo-metanowa.  Na  przedgórzu  Karpat  złoża 
gazu  ziemnego  występują  w  utworach  juraj-
skich, kredowych i mioceńskich. Jest to najczę-
ściej  gaz wysokometanowy, a  jedynie w kilku 
złożach  występuje  gaz  zaazotowany.  Złoża 
należą  do  typu  strukturalno-litologicznych, 
wielowarstwowych,  rzadziej  masywowych 
produkujących  w  warunkach  gazowo-napo-
rowych.  W  Karpatach  gaz  ziemny  występuje 
w  utworach  kredowych  i  paleogeńskich,  za-

równo  w  złożach  samodzielnych,  jak  i  towa-
rzysząc złożom ropy naftowej  lub kondensatu. 
Wydobycie ze złóż przebiega w warunkach ga-
zowo-naporowych. Gaz jest wysoko metanowy 
(przeważnie  zawiera  powyżej  85%  metanu), 
niskoazotowy( kilka %)
Osady  neogenu  zapadliska  przedkarpac-

kiego  zalegają  na  różnowiekowych  utworach 
podłoża,  od  prekambru  po  kredę  i  na  różno-
rodnych  jednostkach  tektonicznych:  waryscyj-
skich  i  laramijskich.  Północną  granicę  zapa-
dliska  tworzy  północny  zasięg  występowania 
osadów  mioceńskich,  południowa  zaś  sięga 
po uskok perypieniński. Basen sedymentacyjny 
zapadliska  przedkarpackiego  był  podzielony 
na część wewnętrzną  i zewnętrzną. Osady po-
wstałe w  części wewnętrznej  są  starsze,  przy-
kryte płaszczowinami Karpat, bądź tworzą łuski 
i  niewielkie  płaszczowiny  leżące  przed  czołem 
płaszczowin fliszowych. W wewnętrznej  części 
basenu występują dolno i środkowo-mioceńskie 

osady powstałe w różnych środowiskach sedy-
mentacyjnych,  natomiast w  części  zewnętrznej 
środkowo-mioceńskie  osady  morskie.  Część 
wschodnia  basenu  sedymentacyjnego  była 
oddzielona od  części  zachodniej  ryglem  kra-
kowskim, który stanowił barierę paleograficzną 
wpływającą  na  przebieg  sedymentacji  w  obu 
częściach  basenu.  W  czasie  sedymentacji  oś 
basenu  stopniowo  przemieszczała  się  ku  pół-
nocy. W basenie wewnętrznym dominowała we 
wczesnym  miocenie  aluwialna  i  płytkomorska 
sedymentacja iłowców z przewarstwieniami zle-
pieńców  i  piaskowców. W  środkowym mioce-
nie przybrała ona cechy sedymentacji morskiej, 
a później salinarnej, podczas gdy w zewnętrznej 
części  basenu  dominowały  osady  facji  siarcza-
nowo-węglanowej,  w  których  powstawały 
złoża siarki. Miąższość osadów wypełniających 
zapadlisko  jest bardzo  zróżnicowana  i  jest od-
zwierciedleniem  morfologii  dna  zbiornika.  Na 
wschodzie  zapadliska  miąższość  osadów mio-
cenu przekracza 3000 m [8]. Podkarpackie złoża 
gazu  ziemnego  posiadają  sprężysto-ekspansyj-
ne-wodnononaporowe  warunki  energetyczne. 
Zasoby  zczerpane  są w około 50%  i  dają per-
spektywę eksploatacji na dalsze lata.
Na  obszarze  niecki  zielonogórskiej  mamy 

do  czynienia  z  dwoma  różnymi  typami  litolo-
gicznymi skał zbiornikowych: piaskowcami oraz 
skałami  węglanowymi  (wapienie  i  dolomity). 
W ogólnej  liczbie odkrytych złóż, w kilkunastu 
skałami  zbiornikowymi  są  piaskowce  saksonu, 
w  kilku  skały  węglanowe  wapienia  podsta-
wowego  oraz w  kilku  jedne  i  drugie.  Skałami 
zbiornikowymi są piaskowce drobno  i  średnio-
ziarniste. W stropowych partiach serii złożowych 
piaskowce  posiadają  lepiszcze  ilasto-węglano-
we  i  to w  dość  dużej  ilości,  co  powoduje,  że 
są  zwięzłe.  Rodzaj  lepiszcza  decyduje  również 
o ich zabarwieniu. Są to piaskowce szare i jasno 
szare. Poniżej występują piaskowce czerwono-
-brunatne,  niekiedy  różowe,  drobno  i  średnio-
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ziarniste. Zabarwienie to pochodzi od lepiszcza 
ilasto-żelazistego.  Utwory  wapienia  podsta-
wowego  zalegają bezpośrednio nad utworami 
czerwonego spągowca. Charakteryzują się one 
wykształceniem węglanowym w postaci wapie-
ni  i  dolomitów.  Duże  znaczenie,  jako  kolektor 
gazowy  odgrywa  facja  rafowa,  występująca 
w  południowo-brzeżnej  strefie  basenu  perm-
skiego oraz utwory węglanowe (wapienie ma-
sywowe) występujące w centralnej części base-
nu. Utwory czerwonego spągowca występujące 
w niecce poznańskiej, reprezentowane są przez 
utwory autunu i saksonu. Utwory saksonu wy-
kształcone  są,  jako piaskowce oraz  osady pia-
skowcowo-zlepieńcowate  z  podrzędnymi  mu-
łowcami i iłowcami. W strefach akumulacji gazu 
skałami zbiornikowymi są przeważnie piaskow-
ce drobnoziarniste, średnioziarniste z domieszką 
materiału grubszego, przechodzące w piaskow-
ce zlepieńcowate. 
Ze względu na skład chemiczny gazu ziem-

nego złoża można podzielić na trzy typy:
•  złoża wysokozaazotowane o  zawartości 
węglowodorów do 20% objętości, azotu 
ponad 70% oraz H2S,

•  złoża  średniozaazotowane  zawierające 
gaz o zawartości do 60% objętości wę-
glowodorów,

•  złoża zawierające gaz o dużej zawartości 
węglowodorów rzędu 60-90% objętości.

System  energetyczny  złoża  charakteryzują 
cechy,  którymi  z  kolei  są:  procent  końcowego 
sczerpania  złoża,  spadek  ciśnienia  złożowego 
oraz wydobycie płynów złożowych  i  zachowa-

nie  się  odwiertów[10].  Płynami  złożowymi  są 
ropa  naftowa,  gaz  ziemny  i  woda.  Gdy  płyny 
te wydobywają się same  lub zostaną wydoby-
te przez przedsiębiorcę, ich miejsce musi zostać 
czymś wypełnione; mogą  to  być  rozszerzające 
się  substancje  pozostałe w  złożu  (w  tym  rów-
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nież skała) lub substancje dopływające do złoża 
z zewnętrznych obszarów. Podstawowy system 
energetyczny każdego złoża określany jest przez 
charakter tych dopływających substancji.
Złoża gazu ziemnego na Niżu Polskim po-

siadają  wolumetryczne,  sprężysto-naporowe 
i  sprężysto-ekspansyjno-wodnonaporowe  wa-
runki energetyczne. Zasoby są sczerpane w po-
nad 60% i dają perspektywę na dalsze lata.
Zasoby  gazu  ziemnego  Podkarpacia  znaj-

dują się w 94 złożach gazowych. Spośród nich 
wybrano  36  największych  złóż  podkarpackich 
i wydzielono  zasoby geologiczne  i  zasoby wy-
dobywalne. Zasoby geologiczne z tych 36 złóż 
wynosiły  93048,5  mln  m3  gazu;  zasoby  wy-
dobywalne  64710,8  mln  m3  gazu;  do  2014 
r  wydobyto  z  omawianych  złóż  Podkarpacia 
43313,45  mln  m3  gazu.  Pozostałe  zasoby 
wydobywalne  w  2014  r.  z  tych  złóż  wynosiły 
21397,35  mln  m3 gazu.  Łącznie  ze  złóż  pod-
karpackich  w  2014  r  wydobyto  1469,96  mln 
m3  gazu.  46  złóż  posiadało wydobycie  do  10 
mln m3 i 26 złóż wydobycie powyżej 10 mln m3 
gazu. Podkarpackie złoża gazu ziemnego posia-
dają sprężysto-ekspansyjne-wodnononaporowe 
warunki  energetyczne.  Zasoby  wydobywalne 
rozpatrywanych  złóż  szczerpane  są  w  około 

67% i dają pewną perspektywę eksploatacji na 
dalsze lata.
Zasoby  gazu  ziemnego  na  Niżu  Polskim 

znajdują  się  wg  bilansów  zasobów  PIG-PIB 
w około 150 złożach. Do analizy zasobów zo-
stało przeznaczonych 69 złóż (z zestawień otrzy-
manych z PGNiG Oddział Zielona Góra). Zasoby 
gazu  tych  złóż  zostały  podzielone  na  zasoby 
początkowe  geologiczne,  początkowe  wydo-
bywalne,  początkowe  przemysłowe.  Począt-
kowe zasoby geologiczne  z  tych  złóż wynosiły 
169452,41  mln  m3  gazu;  początkowe  zasoby 
wydobywalne wynosiły  146086 mln m3  gazu; 
początkowe  zasoby  przemysłowe  wynosiły 
95772,82 mln  m3  gazu. Według  bilansu  PIG-
-PIB z 2015 r. zasoby wydobywalne z tych złóż 
wynosiły 62314,23 mln m3, zasoby przemysło-
we 41005,92 mln m3, a wydobycie w 2015 r. 
wynosiło 3640,75 mln m3. Łącznie ze złóż Niżu 
Polskiego w 2015 r wydobyto 3640,75 mln m3 
gazu. Złoża Niżu Polskiego posiadają wolume-
tryczne,  sprężysto-naporowe  i  sprężysto-eks-
pansyjno-wodnonaporowe warunki energetycz-
ne.  Zasoby  są  sczerpane w ponad 60%  i dają 
perspektywę na dalsze lata.
Po  omówieniu  części  geologicznej  i  zaso-

bowej  obu  perspektywicznych  rejonów  geo-

logicznych  zarówno  niż  Polski  jak  i  Zapadlisko 
Przedkarpackie należy stwierdzić, że oba rejony 
są  zasobne w  gaz  ziemny  zarówno w  dużych 
i  małych  złożach.  W  złożach  na  Niżu  Polskim 
skałami zbiornikowymi są piaskowce czerwone-
go spągowca oraz wapienie  i dolomity wapie-
nia podstawowego. Złoża są typu masywowe-
go z ekspansyjno-wodnonaporowym systemem 
energetycznym.  Duże  znaczenie  jako  kolektor 
gazowy odgrywa facja rafowa oraz utwory wę-
glanowe (wapienie masywowe). Posiadają duże 
zasoby  gazu  i  perspektywę  choć  są  czerpane 
w ok. 60 %. Natomiast w Zapadlisku Przedkar-
packim  skałami  zbiornikowymi  są  przeważnie 
piaskowce mioceńskie  (sarmackie).  Są  to  złoża 
typu warstwowego, a nawet wielowarstwowe-
go  z  „dużą”  ilością  horyzontów  gazonośnych. 
Miąższość  osadów  wypełniających  zapadlisko 
jest  bardzo  zróżnicowana,  a  nawet  przekracza 
3000  m.  Złoża  posiadają  sprężysto-ekspansyj-
no-wodnonaporowe  warunki  energetyczne, 
a zasoby są czerpane w około 50 %.
Do ogólnej analizy z obu rejonów wybrano 

po kilka złóż, a wyniki tych rozważań przedsta-
wiono w Tabelach nr 1-3.
Obydwa omawiane regiony Polski zasobne 

w gaz dają perspektywę eksploatacji na dalsze 
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Złoże
Zasoby

wydobywanle
w 2015 r
[mln m3]

Wydobycie
w 2015 r

[mln m3]

Czas
dalszej

eksploatacji
[lata]

Pds
aktualne

[MPa]

Ilość
odwiertów

[szt]

System
energetyczny

złoża

Daszewo N 999.47 25.25 36,9 16,73 9
ekspansyjno-

naporowy
Grochowice 1147.58 49.41 22,04 11,5 10 wolumetryczne

Tarchały 1537.75 17.18 89.51 12,5 33
ekspansyjno-

wodnonaporowy

Złoże
Głębokość
konturu

[m p.p.m.]

Wydobycie 
w 2015 r
[mln m3]

Ilość 
odwiertów

[szt.]

Wydobycie 
na odwiert
[mln m3]

Koszt
odwiertu
[mln zł/]

Czas zwrotu 
kosztu odwiertu

[lata]
Daszewo N -2900 25.25 9 2.806 18,0 6,4
Grochowice -1596 49.41 10 4.941 12,3 2,5
Tarchały -1620 17.18 33 0.521 12,3 23,6

Tab. 1. Zestawienie własności eksploatacyjnych dodatkowo wybranych złóż Niżu Polskiego

Tab. 2. Zestawienie parametrów wybranych złóż gazu ziemnego Niżu Polskiego

Złoże
 

Zasoby
geol

[mln m3]

Zasoby
wydobywalne

[mln m3]

Zasoby wydob
 w 2014
[mln m3]

Wydobycie
do 2014
[mln m3]

Wydobycie
w 2014
[mln m3]

Czas
eksploatacji

lata
Kielanówka 3351.0 2684.0 2301.74 382.26 61.22 37.6
Pilzno Południe 1136.0 976.0 753.69 222.31 41.5 18.2
Tarnów(miocen) 3885.0 3069.0 879.69 2189.31 35.71 24.6
Zalesie 2820.0 2280.0 2239.38 40.62 158.41 14.1

Tab. 3. Zestawienie własności eksploatacyjnych wybranych złóż Zapadliska Przedkarpackiego

lata,  z  tym że Niż Polski  jest bardziej  zasobny 
w gaz, choć i w Zapadlisku Przedkarpackim są 
duże możliwości jeśli chodzi o duże złoża gazu.
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Dobór betonowych obciążników siodłowych na gazociągach

Andrzej Barczyński Paweł Barczyński

Selection of concrete saddles 
on gas pipelines

Abstract
When choosing a way to protect the pipeli-

ne against water outflow, it is necessary to take 
into account and analyze the ground conditions 
along  the  route  of  the  pipeline,  the  diameter 
and depression of the pipeline in the ground be-
low the groundwater  table,  the possibility and 
type of transport of the security to the place of 
installation  and method  of  laying  the  pipeline 
in  the  excavation.  The  article  gives  guidelines 
for the selection and technology of manufactu-
ring  prefabricated  concrete  saddle weights.  At 
the end of  the article, a calculation example  is 
presented illustrating the method of calculating 
this type of structure for a particular gas pipeline 
based on a wetland, on which the buoyancy of 
water acts.

Streszczenie
Wybierając sposób zabezpieczenia rurocią-

gu  przed  wyporem  wody,  należy  uwzględnić 
i  przeanalizować  warunki  gruntowe  na  trasie 
przebiegu rurociągu, średnicę i zagłębienie ruro-
ciągu w gruncie poniżej zwierciadła wody grun-
towej, możliwość  i  rodzaj  transportu zabezpie-
czeń do miejsc  ich zamontowania oraz sposób 
układania rurociągu w wykopie. W artykule po-
dano wytyczne doboru i technologię wykonania 
prefabrykowanych  betonowych  obciążników 
siodłowych.  Na  końcu  artykułu  przedstawiono 
przykład  obliczeniowy  ilustrujący  metodę  ob-
liczenia  tego  typu  konstrukcji  dla  konkretnego 
gazociągu  posadowionego  na  terenie  podmo-
kłym, na który działa siła wyporu wody.  

Uwagi wstępne
Bezpieczeństwo  pracy  systemu  gazowego 

zależy  od  wielu  czynników  w  poszczególnych 
fazach  „życia”  systemu  (projekt,  budowa,  eks-
ploatacja sieci gazowej) [9]. 
Projektując gazociągi dokonuje się wyboru 

trasy uwzględniając warunki i aspekty technicz-
ne,  ekonomiczne  i  środowiskowe.  Trasa  gazo-
ciągu winna być przy  tym najkrótsza, a  jedno-

cześnie,  o  ile  jest  to możliwe,  omijać miejsca, 
które pod względem wykonawczym i formalno-
-prawnym  stwarzają  jak  najmniej  problemów. 
Dlatego też unika się prowadzenia gazociągów 
przez  tereny  podmokłe  (bagna)  osuwiskowe 
i torfowiska oraz obszary wpisane na listę „Na-
tura  2000”.  Jednak  nie  zawsze  da  się  ominąć 
tego typu przeszkody terenowe.   
W przypadku rurociągów lądowych posa-

dowionych na terenach podmokłych, działa na 
nie  siła wyporu wody  zmieniająca  się w wy-
niku [1]: 
• okresowych wahań poziomu zwierciadła 
wody  gruntowej  w  trakcie  normalnej 
eksploatacji rurociągu,

• okresowych podtopień i zalewania tere-
nów depresyjnych,

• przerw w eksploatacji i opróżniania ruro-
ciągu, np. w celu usunięcia kondensatu 
osadzonego wewnątrz rurociągu, 

• diagnozowania  stanu  technicznego  ru-
rociągu  za  pomocą  tłoków badawczych 
(inteligentnych).

W celu przeciwdziałania  sile wyporu dzia-
łającej  na  rurociąg  są  stosowane  następujące 
sposoby zabezpieczeń: 
• prefabrykowane  obciążniki  betonowe 
lub żeliwne (siodłowe, pierścieniowe),

• płaszcze z geokompozytowych materacy 
betonowych, 

•  stalowe wkręcane kotwy gruntowe,  
•  samozatapialne rury (rury o pogrubionej 
ściance  posiadające  odpowiedni  ciężar 
przeciwdziałający sile wyporu), 

•  przykrycie gazociągów np. materacami fa-
szynowymi obciążonymi kamieniami [7].

W  niniejszym  artykule  omówiono  dobór 
prefabrykowanych  betonowych  obciążników 
siodłowych.

Wytyczne doboru i technologia 
wykonania betonowych obciążników 
siodłowych
Wybierając sposób zabezpieczenia rurocią-

gu  przed  wyporem  wody,  należy  uwzględnić 
i  przeanalizować  warunki  gruntowe  na  trasie 
przebiegu  rurociągu,  średnicę  i  zagłębienie 
rurociągu w  gruncie  poniżej  zwierciadła wody 
gruntowej, możliwość i rodzaj transportu zabez-
pieczeń do miejsc ich zamontowania oraz spo-
sób układania rurociągu w wykopie [2].
Prefabrykowane  obciążniki  betonowe  są 

jednym  z  najczęściej  stosowanych  sposobów 
zabezpieczeń gazociągu przed wyporem wody. 
Oddziaływanie obciążników o ciężarze F na ru-
rociąg pusty o ciężarze S obciążony równomier-
nie rozłożonym wyporem wody W ma charakter 
sił skupionych skierowanych przeciwnie do wy-
poru.  Schemat  obciążeń  rurociągu  z  prefabry-
kowanymi obciążnikami betonowymi przedsta-
wiono na rys. 1
W  obliczeniach  przyjmuje  się  najbardziej 

niekorzystną sytuację:
•  rurociąg  pusty  o  równomiernie  rozłożo-
nym ciężarze, z zamocowanymi obciążni-
kami  betonowymi w odległościach  osio-
wych,  a  ułożony w wykopie  bez  gruntu 
zasypowego  przy  najbardziej  niekorzyst-
nym położeniu zwierciadła wody grunto-
wej,

•  równomiernie rozłożony wypór wody W,
• współczynnik  bezpieczeństwa  f  (przyj-
mowany najczęściej jako 1,1).

Dociążenie  gazociągu  stosuje  się  w  przy-
padku,  gdy  nośność  podłoża,  na  którym  uło-
żono  gazociąg  została  sprawdzona  zgodnie 
z  normą  PN-81/B-03020  („Grunty  budowlane. 
Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Oblicze-
nia statyczne i projektowanie”)  [3] ze względu 
na możliwość nadmiernego osiadania  jest wy-
starczająca. Stosowanie dociążenia w przypad-
ku niedostatecznej nośności podłoża gazociągu 
jest niedopuszczalne.
Prefabrykaty  wykonywane  są  w  maszynie 

wibracyjnej  pracującej  w  cyklu  rozformowania 
ciągłego.

Rys.1. Schemat obciążeń rurociągu z prefabrykowanymi obciążnikami betonowymi.
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Elementy powinny być formowane z beto-
nu  o  konsystencji  gęstoplastycznej,  zagęszczo-
nego przy  zastosowaniu wibratorów przyczep-
nych lub stołów wibracyjnych.
Formy  powinny  być  zabezpieczone  przed 

korozją  przez  zastosowanie  odpowiednich  po-
włok malarskich, a przed każdorazowym formo-
waniem wewnętrzne ich powierzchnie powinny 
być  smarowane  emulsjami  zmniejszającymi 
przyczepność betonu do  form. Emulsja nie po-
winna działać szkodliwie na beton.
Dla  przyśpieszenia  dojrzewania  betonu 

oraz zwiększenia rotacji form można zastosować 
np. naparzanie elementów.
Przykładowe  parametry  techniczne  jakie 

powinny spełniać obciążniki [8]:
•  beton szczelny C 35/45
• wodoszczelność W-8
Wszystkie  składniki  używane  do  produkcji 

powinny posiadać wymagane certyfikaty, a  ich 
dozowanie należy stosować zgodnie z recepturą 
opracowaną przez zakładowe laboratorium pro-
ducenta. Laboratorium producenta powinno na 
bieżąco kontrolować zgodność produkcji z wy-
maganą  technologią,  jak  również  przestrzegać 
pielęgnacje wyrobów w okresie dojrzewania.
Powierzchnię wewnętrzną przylegającą do 

gazociągu można np. wykleić warstwą włókni-
ny technicznej z włókna syntetycznego. Włókni-
nę mocuje się klejem mineralnym np. do styro-
pianu lub wełny mineralnej.
Przy wykonaniu elementów prefabrykowa-

nych  powinna  być  przeprowadzana  kontrola 
form, zbrojenia, betonu oraz jego dojrzewania. 
Formy  powinny  podlegać  okresowej  kontroli 
w zakresie wymiarów,  szczelności, odkształceń 
trwałych itp.
Obciążniki  należy  przechowywać  na  wy-

równanym  podłożu,  ułożone  rzędami.  Jeżeli 
przechowywanie  trwa dłużej  niż 1  rok obciąż-
niki powinny być zabezpieczone przed szkodli-
wym działaniem warunków atmosferycznych.
Transport  elementów  odbywać  się  powi-

nien jako transport pionowy i transport środka-
mi przewozowymi. Transport pionowy na tere-
nie wytwórni powinien odbywać się przy użyciu 
wózków widłowych wyposażonych w trawersy 
o zawiesiach łańcuchowych.

Przykład obliczeniowy 
dla wybranego gazociągu
Poniżej  zaprezentowano  przykład  doboru 

betonowego  obciążnika  siodłowego  dla  wy-
branego gazociągu posadowionego na  terenie 
podmokłym, na który działa siła wyporu wody.
a. Podstawowe parametry techniczne gazo-

ciągu:
•  średnica nominalna  DN 150 
•  średnica zewnętrzna Dz = 168 mm

•  grubość izolacji rury giz = 2 mm
•  grubość ścianki rury g = 4,5 mm
•  całkowita średnica rury (z izolacją) 
 Dzc = 172 mm
•  rodzaj materiału: rura stalowa 
  przewodowa - L360 
  wg PN-EN 10208-2
•  ciśnienie nominalne: 1,6 MPa
•  długość gazociągu: L=280 m
•  ciężar właściwy rury ρr = 7850 kg/m

3 

•  ciężar właściwy cieczy ρc = 1000 kg/m
3

•  ciężar właściwy izolacji ρi = 950 kg/m
3

b. Sprawdzenie kryterium dociążenia gazo-
ciągu
Dociążenie  gazociągu  należy  stosować 
w przypadku gdy masa wypartej przez ga-
zociąg cieczy mc na jednostkę jego długości 
wyrażona  w  kg/m  spełnia  zależność  (wg 
BN-86/8976-15 [5]):

c. Dobór obciążnika
Przyjęto obciążniki siodłowe typu OBS-150 S 
wykonane wg normy BN-70/8976-12: „Do-
ciążenie  gazociągów  ułożonych  w  wodzie 
lub  gruncie  nawodnionym.  Obciążniki  sio-
dłowe” [4]. 
Obciążniki siodłowe stosuje się w przypad-
kach gdy na gazociąg nie działają  siły dy-
namiczne  lub nie występują  inne warunki, 
w których może nastąpić zsunięcie się ob-
ciążników z gazociągu. 

d. Wyznaczenie  maksymalnego rozstawu 
obciążników
Dla  gazociągu  stalowego DN150  dobieramy 
obciążniki siodłowe  o ciężarze mob = 40,4 kg.
Maksymalny  rozstaw  obciążników  Lmax 
w  obciążeniu  siodłowym  obliczyć  można 
wg następującej  zależności:

(1)
gdzie: 
mc – masa wypartej przez gazociąg cieczy 
w kg/m
mr – masa rury gazociągu przypadająca na 
jednostkę jego długości w kg/ m
mi – masa izolacji gazociągu przypadająca 
na jednostkę jego długości kg/m
mg  –  masa  w  wodzie  warstwy  gruntu 
przykrywającego  rurociąg  w  kg/m  (przy  
założeniu,  że  grunt  jest  spoisty  o  konsy-
stencji  plastycznej  i  płynnej  oraz  organicz-
nej wartość mg = 0. Uwaga: wartość mg 
należy  przyjmować,  jeżeli warstwa  gruntu 
przykrywająca będzie wykonana z gruntów 
niespoistych i gruboziarnistych).

gdzie :
Az – 0,785 ×Dz

2

Aw – 0,785 ×Dw
2

As – powierzchnia przekroju ścianek 
rurociągu 

Ze  względu  na  to,  że  zależność  (1)  jest 
spełniona gazociąg wymaga zastosowania 
obciążników.

mob –  ciężar obciążnika w kg
Po podstawieniu danych otrzymano:

Lmax =  3,5  m

e. Wyznaczenie ilości obciążników (N):

Z przedstawionych obliczeń wynika, że dla 
gazociągu stalowego DN150 o długości 280 m 
należy zastosować 80 obciążników betonowych 
siodłowych o ciężarze 40,4 kg, każdy wykonany 
wg normy BN-70/8976-12 [4].

Podsumowanie 
Trasę gazociągów przebiegających przez te-

reny podmokłe, bagniste czy torfowiska należy 
poprzeć  szczegółowymi  badaniami  geologicz-
nymi.  Tereny  podmokłe  z  lokalnymi  torfowi-
skami występują niemal na terenie całej Polski. 
Dlatego też napotkanie powyższych „przeszkód 
terenowych”  w  procesie  budowy  gazociągów 
jest szczególnym wyzwaniem dla projektantów 
i wykonawców. 
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CHPM2030, czyli innowacyjny projekt łączący 
pozyskiwanie ciepła, energii oraz metali

Prace nad udoskonaleniem wy-
korzystania głębokich zasobów 
geotermalnych trwają obecnie w 
wielu krajach na świecie. Takie 
inicjatywy wsparte są najczęściej 
dotacjami z funduszy państwowych, 
bądź europejskich, bez których roz-
wój energetyki geotermalnej byłby 
znacznie spowolniony. Jednym z naj-
bardziej interesujących projektów 
jest CHPM20301, który ma na celu 
rozwój technologii łączącej symulta-
niczne pozyskiwanie ciepła, energii z 
zasobów geotermalnych oraz metali 
strategicznych. 
CHPM2030  to  nowatorski  projekt  o  obec-

nie niskim poziomie gotowości technologicznej 
(TRL).  Technologia  rozwijana 
w  tym  projekcie  przekształ-
ciłaby  funkcjonujące  obec-
nie  głębokie  systemy  EGS 
(ang.  Enhanced/Engineered 
Geothermal  Systems)  na  no-
woczesne  instalacje połączo-
nego  pozyskiwania  ciepła, 
energii, oraz metali. 
Głowne  argumenty  za 

wykorzystaniem  takiej  tech-
nologii to między innymi:
• proekologiczna  poli-
tyka Unii Europejskiej, 
wysokie zanieczysz-
czenie powietrza oraz 
ocieplanie się klimatu,

• wysokie koszty ope-
racyjne  i  inwestycyjne 
systemów EGS,

• duże  zapotrzebowa-
nie  europejskiego 
przemysłu  na  zasoby 
metali strategicznych,

1. www.chpm2030.eu

•  znaczne ograniczenie operacji górniczych 
w obrębie Unii Europejskiej oraz uzależ-
nienie od ich importu, 

•  systematyczna deaktywacja instniejących 
kopalń.

Ekstrakcja metali  w  instalacji  połączonego 
pozyskiwania  ciepła,  energii  oraz  metali  ma 
odbywać  się  m.in.  poprzez  proces  ługowania 
in-situ tj.  rozpuszczania danej substancji z  fazy 
stałej za pomocą rozpuszczalnika. Proces  ługo-
wania  jest  w  górnictwie  fizycznym  sposobem 
urabiania skały, który polega na jej upłynnianiu, 
najczęściej przy użyciu wody, bez powodowania 
znaczących zmian chemicznych. Poprzez proces 
ługowania pozyskuje  się obecnie między  inny-
mi sól kamienną oraz chlorek potasu. Schemat 
działania  takiej  instalacji  przedstawiony  został 
na rycinie poniżej.

Główne cele innowacyjnego projektu 
CHPM2030 to m.in.:
• opracowanie  technicznego  i ekonomicz-
nego prawdopodobieństwa wykonalno-
ści  technologii  wydobycia  metali  z  głę-
bokich złóż przy użyciu nowowczesnych 
technik  geoinżynierskich  wraz  z  symul-

tanicznym  wzmocnieniem  naturalnych 
spękań górotworu poprzez  tzw. „hydro-
-shearing”,

•  rozwój  metod  ługowania  metali  stra-
tegicznych,  metod  elektrochemicznych 
usuwania metali oraz ich odzysku,

• opracowanie  koncepcji  dla  rozwiązań 
związanych  z  określonymi  formacjami 
metalogenicznymi w zakresie kogenera-
cji  energii  elektrycznej  przy  użyciu  gra-
dientowej  energetycznej  elektrodializy 
odwróconej,

• nowe rozwiązania przyczyniające się do 
wzrostu dostępnych ekonomicznie zaso-
bów geotermalnych w Unii Europejskiej,

• modele oceny ekonomicznej efektywno-
ści  instalacji  połączonego  pozyskiwania 
energii, ciepła oraz metali,

•  zintegrowane  ramy oceny wykonalności 
dla ocen wpływu gospodarczego, środo-
wiskowego i społecznego technologii,

• połączone  bazy  danych modeli  metalo-
genicznych oraz geotermalnych, 

•  „mapa drogowa” dla wsparcia pilotażo-
wej implementacji systemu w perspekty-
wie roku 2030 w celu jego docelowego 
wdrożenia w skali przemysłowej jeszcze 
przed rokiem 2050.

mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International 

Geothermal Centre w Bochum (Niemcy)
michal.kruszewski@hs-bochum.de

Ryc. 1. Schemat działania elektrowni geotermalnej łączącej pozyskiwanie ciepła, energii oraz metali strategicznych (źródło: www.chpm2030.eu)
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24-letni kontrakt z Cheniere podpisany 
– dostawy amerykańskiego LNG do Polski
ruszą w 2019 roku

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo SA oraz Cheniere Mar-
keting International LLP podpisały 
8 listopada długoterminową umowę 
na zakup skroplonego gazu ziemnego 
z USA począwszy od 2019 roku.
W latach 2019-2022 łączny wolumen do-

staw wyniesie ok. 0,52 mln ton LNG, czyli ok. 
0,7 mld m3 gazu po  regazyfikacji. Natomiast 
w  latach 2023-2042  łączny wolumen  impor-
tu  osiągnie  ok.  29  mln  ton  (ok.  39  mld  m³ 
po regazyfikacji) – co oznacza, że od 2023 r. 
PGNiG każdego roku zakupi ok. 1,45 mln ton 
LNG (ok. 1,95 mld m3 gazu po regazyfikacji).
Dostawy  będą  realizowane  według  for-

muły DES (delivered ex-ship) – czyli z dostawą 
do  Terminalu  LNG  im.  Prezydenta  Lecha  Ka-
czyńskiego w Świnoujściu zapewnioną przez 
sprzedającego.
–  Uzgodnione  warunki  umowy,  w  tym 

konkurencyjna  cena,  są w  pełni  satysfakcjo-
nujące dla PGNiG. Dzięki tej umowie będzie-
my  dysponowali  regularnymi  rosnącymi  do-
stawami LNG z USA już od 2019 roku. Udział 
LNG  w  naszym  portfelu  importowym  stale 
rośnie.   Prężnie  rozwijający  się  światowy  ry-
nek gazu skroplonego pozwala nam na wybór 
spośród najlepszych ofert w tym segmencie – 
skomentował  Piotr Woźniak,  prezes  Zarządu 
PGNiG SA.

pozycję  lidera  w  obszarze  amerykańskiego 
LNG – dodał.
Ładunki LNG od Cheniere wypływać będą 

do  Polski  z  terminali  skraplających  Sabine 
Pass w Luizjanie i Corpus Christi w Teksasie.
Cheniere  Energy,  Inc.  to  czołowy  pro-

ducent  i  eksporter  skroplonego  gazu  ziem-
nego  (LNG) w USA,  dostarczający w  sposób 
niezawodny  czyste,  bezpieczne  i  niedrogie 
rozwiązania  dla  rosnącego  globalnego  za-
potrzebowania  na  gaz  ziemny.  Cheniere  jest 
dostawcą kompleksowych usług LNG, oferu-
jącym  możliwości  w  zakresie  pozyskiwania 
i  transportu  gazu,  skraplania,  czarterowania 
statków i dostaw LNG. Cheniere posiada jed-
ną  z  największych  platform  upłynniających 
na świecie, obejmującą działające lub będące 
w  budowie  obiekty  skraplania  Sabine  Pass 
i  Corpus  Christi  na  amerykańskim  wybrzeżu 
Zatoki  Meksykańskiej,  z  przewidywanymi 
łącznymi  nominalnymi  zdolnościami  produk-
cyjnymi wynoszącymi  36 mln  ton  LNG  rocz-
nie. Cheniere dąży  również do powiększenia 
mocy skraplających  i  realizacji  innych projek-
tów  związanych  z  łańcuchem wartości  LNG. 
Cheniere ma siedzibę w Houston w Teksasie 
i  posiada dodatkowe biura w  Londynie,  Sin-
gapurze, Pekinie, Tokio i Waszyngtonie.

Departament Public Relations
PGNiG SA

– PGNiG jest ważnym partnerem dla Che-
niere  na  rosnącym  europejskim  rynku  i  cie-
szymy się na naszą długofalową współpracę, 
dzięki  której  zapewnimy  PGNiG  bezpieczne 
i  wygodne  dostawy  czystego  paliwa,  jakim 
jest  LNG  –  powiedział  Jack  Fusco,  prezes 
i  dyrektor  generalny  Cheniere.  –  Ta  umo-
wa  wspiera  nasze  plany  rozwoju  Cheniere, 
wpisuje  się w nasze działania polegające na 
podpisywaniu  kontraktów  z  szeroką  gamą 
klientów na całym świecie i wzmacnia naszą 

Fot. arch. PGNiG SA

Fot. arch. PGNiG SA
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Instalacja DCU gotowa w 1. połowie 2019 r.
LOTOS wypracował porozumie-

nie z KT – Kinetics Technology, głów-
nym wykonawcą Projektu EFRA. 
Zgodnie z projektem aneksu – osiągnię-
cie gotowości do uruchamiania (RFSU) 
instalacji Delayed Coking Unit (DCU) 
ma nastąpić do 31.05.2019 r. 
Szacuje  się  też,  iż  pełne  planowane  efekty 

ekonomiczno-finansowe wynikające z eksploata-
cji wszystkich instalacji Projektu EFRA pojawią się 
w  skonsolidowanych  wynikach  finansowych  za 
4. kwartał 2019 roku.
Pod  koniec  października  br.  uzgodniono 

treść projektu aneksu do umowy na projektowa-
nie  techniczne, dostawy oraz budowę głównych 
instalacji  Projektu  EFRA,  tj.:  instalacji  produkcji 
wodoru  (HGU),  instalacji  hydroodsiarczania  ben-
zyny (CNHT) oraz  instalacji DCU. Oprócz nowych 
terminów potwierdzono,  że  pierwotnie  założony 
budżet – opiewający na kwotę 1,26 mld zł – pozo-
staje bez zmian. Co ważne, aneks zostanie podpi-
sany dopiero po uzyskaniu niezbędnych zgód kon-
sorcjum ośmiu instytucji finansujących inwestycję. 
Komunikat  w  tej  sprawie  spółka  opublikuje  jak 
tylko wszystkie formalności zostaną dopełnione.
Na  30  września  2018  r.  całkowity  postęp 

prac  Projektu  EFRA uwzględniający  projektowa-
nie,  zakupy  oraz  prace  budowlano-montażowe 
wyniósł  96,3%.  W  3  kw.  2018  roku  kontynu-
owano prace budowlano-montażowe i działania 
rozruchowe  poszczególnych  obiektów,  również 
w  zakresie  instalacji  i  systemów  pomocniczych 
oraz  infrastruktury  ogólnej.  Dla  dwóch  z  trzech 
głównych  instalacji  Projektu  EFRA  tj.  instalacji 

HGU i instalacji destylacji próżniowej hydrowaxu 
(HVDU) prowadzono prace  rozruchowe.  Instala-
cja HVDU,  po  przeprowadzeniu  gwarancyjnego 
ruchu testowego, została przekazana do eksplo-
atacji i pracuje z obciążeniem, dostosowanym do 
bieżących potrzeb rafinerii.
W fazie prób i testów znalazły się: instalacja 

HGU, zbiorniki półproduktowe instalacji DCU oraz 
kolejne rurociągi międzyobiektowe. Natomiast do 
użytkowania przekazano: instalację HVDU, insta-
lacje  odzysku  siarki  (SRU  II),  striper  wód  kwa-
śnych (SWS II), instalację regeneracji aminy (ARU 
II) i mycia LPG, zmodernizowaną instalację hydro-
odsiarczania olejów napędowych HDS,  rurociąg 
gazu  ziemnego  (cześć  podziemną  i  naziemną), 
nową stację kondensatu (nr 7) oraz zmodernizo-

waną podstację elektroenergetyczną (P2/4).
Projekt EFRA to kontynuacja procesu techno-

logicznego unowocześniania  rafinerii.  Jest natu-
ralnym zakończeniem technologicznego łańcucha 
przerobu  ropy  naftowej  powstałego  w  ramach 
inwestycyjnego Programu 10+. Dzięki  realizacji 
tej  inwestycji  Grupa  LOTOS  zwiększy  głębokość 
przerobu ropy naftowej, co pozwoli na zwiększe-
nie marży  rafineryjnej o ok. 2 USD/bbl  (USD na 
baryłkę).  Zgodnie  z  założeniami,  dzięki  nowym 
instalacjom  produkcyjnym  rafineria  w  Gdańsku 
wytworzy  dodatkowo  rocznie  ok.  900  tys.  ton 
wysokomarżowych paliw i 300 tys. ton koksu.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.

Fot. arch .Grupa LOTOS S.A.
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LOTOS Kolej inwestuje w transport intermodalny

LOTOS przedłuża umowę kredytową 
na refinansowanie swoich zapasów

Projekt zakupu nowoczesnego 
taboru intermodalnego realizowany 
przez LOTOS Kolej uzyskał najwyż-
szą ocenę w rankingu konkursu Cen-
trum Unijnych Projektów Transpor-
towych (CUPT). Połowę wartości 
projektu, czyli ponad 74 mln zł sfi-
nansuje Unia Europejska.
Unijne wsparcie otrzymały projekty przyczy-

niające się do poprawy konkurencyjności  inter-
modalnych usług transportowych w Polsce.
– Cieszymy się z  rozstrzygnięcia konkursu, 

bowiem zakup nowoczesnego taboru do prze-
wozów intermodalnych wpisuje się w strategię 
dalszego  rozwoju  LOTOS  Kolej.  Znaczące  dofi-
nansowanie unijne wpłynie na możliwość ofe-
rowania  bardziej  konkurencyjnych  i  komplek-
sowych  usług  naszym  klientom  –  powiedział 
Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.
Transport  intermodalny  to przyszłość prze-

wozów  kolejowych.  Tak  określa  się  przewóz 
ładunków wykorzystujący więcej  niż  jeden  ro-
dzaj transportu, czyli chodzi głównie o wygodny 
przewóz kontenerów koleją.
Projekt  LOTOS  Kolej  zakłada  zakup  324 

nowoczesnych wagonów-platform oraz dwóch 

lokomotyw elektrycznych za kwotę ok. 150 mln 
zł.  Połowę  tej  sumy LOTOS Kolej uzyska dzięki 
udziałowi w konkursie „Rozwój transportu mor-
skiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń 
multimodalnych”  (w  ramach  programu  „Infra-
struktura i Środowisko 2013-2020”).
CUPT opublikowało 26 października br. listę 

rankingową uwzględniającą wszystkie projekty 
wybrane do dofinansowania, które spełniły kry-
teria  oceny  i  uzyskały wymaganą  liczbę  punk-

tów. Projekt LOTOS Kolej został zakwalifikowany 
do  objęcia  dofinansowaniem,  osiągając  wynik 
96,88% maksymalnej  liczby punktów.  Tym sa-
mym LOTOS Kolej otrzymało (ex aequo z dwie-
ma innymi spółkami) najwyższą ocenę projektu 
złożonego do konkursu.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.

Fot. Petr Štefek

Grupa LOTOS oraz dotychczaso-
we konsorcjum 9 banków podpisały 
kolejny aneks do umowy kredytowej z 
dnia 10 października 2012 roku na re-
finansowanie zapasów ropy naftowej 
i produktów należących do Spółki.

Na mocy aneksu, który w imieniu spółki pod-
pisali Mateusz A. Bonca, prezes zarządu Grupy LO-
TOS S.A oraz Robert Sobków, wiceprezes zarządu 
ds.  finansowych Grupy  LOTOS  S.A.,  z  dniem 20 
grudnia 2018 r. okres kredytowania zostanie prze-
dłużony  o  kolejne  12 miesięcy  przy  zachowaniu 
jego aktualnego limitu tj. 400 milionów USD.

– Jest to już kolejna prolongata kredytu udzie-
lonego pierwotnie od 20 grudnia 2007 roku, który 
z jednej strony jest relatywnie niedrogim źródłem 
finansowania działalności Grupy LOTOS S.A., a z 
drugiej, istotnie zwiększa bezpieczeństwo finanso-
we w bardzo zmiennym środowisku rynkowym, w 
jakim funkcjonuje nasza spółka – podkreśla Robert 
Sobków, wiceprezes zarządu ds. finansowych Gru-
py LOTOS S.A. – Cieszymy się także z faktu, że mo-
żemy kontynuować współpracę ze sprawdzonymi 
partnerami z sektora bankowego.
Dla przypomnienia, kredyt na refinansowanie 

zapasów,  funkcjonuje  obok  kredytu  na  finanso-
wanie Programu 10+ oraz kredytów na finanso-
wanie kapitału obrotowego. Jego podstawowym 
zabezpieczeniem są zapasy ropy naftowej produk-
tów i półproduktów, których wartość na koniec 3 
kw. br. wynosiła ok. 1 miliarda USD, a obecna, bar-
dzo  dobra  sytuacja  finansowa  LOTOSU  pozwala 
na niewykorzystywanie całego dostępnego limitu 
zapewnionego przez instytucje finansowe.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.Fot. arch .Grupa LOTOS S.A.
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Na projekt Baltic Pipe 
składa się pięć głównych 
komponentów:
1.  Gazociąg  na  dnie Morza  Północne-
go, dzięki  któremu norweskie  złoża 
gazu zostaną połączone z systemem 
przesyłowym w Danii.

2.  Rozbudowa  duńskiego  systemu 
przesyłowego  zwiększająca  moż-
liwości  przesyłu  gazu  i  obniżająca 
średni koszt transferu.

3.  Nowoczesna  tłocznia  gazu w Danii 
umożliwiająca  zabezpieczenie  do-
staw  gazu  zarówno  do  Danii,  jak 
i Polski.

4.  Gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego 
będący  dwukierunkowym  połącze-
niem systemów przesyłowych w Da-
nii  oraz  Polsce,  które  dywersyfikuje 
źródła i kierunki dostaw.

5.  Rozbudowa  polskiego  systemu 
przesyłowego,  która  jest  też  kolej-
nym krokiem do stworzenia z Polski 
regionalnego  centrum  handlu  ga-
zem zmniejszającego ryzyko przerw 
w  dostawach  oraz  pobudzającego 
krajową gospodarkę.

Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne 
o powstaniu projektu Baltic Pipe

Operatorzy systemów przesyło-
wych Polski i Danii – GAZ-SYSTEM 
i Energinet – podjęli pozytywne decy-
zje inwestycyjne i zgodzili się wspól-
nie zrealizować projekt Baltic Pipe. 
Rurociąg umożliwi dostawy gazu 
ziemnego z Norwegii, przez Danię, 
do Polski i innych krajów w regionie, 
jak również dostawy gazu z kierunku 
Polski do Danii i Szwecji. Decyzje in-
westycyjne zostały ogłoszone w War-
szawie 30 listopada 2018 r.
Obustronne  podjęcie  pozytywnych  decyzji 

inwestycyjnych  oznacza,  że  spółki  Energinet 
i GAZ-SYSTEM zobowiązały się do budowy ga-
zociągu o łącznej długości 900 km na lądzie i na 
dnie morza. Baltic Pipe będzie przebiegał przez 
terytoria trzech krajów – Danii, Szwecji oraz Pol-
ski – a przesył gazu rozpocznie się w paździer-
niku 2022 r.
–  Powstanie  rurociągu  Baltic  Pipe  będzie 

korzystne zarówno dla konsumentów w Polsce 
i Danii,  jak  i  dla  obydwu państw. Nowe wza-
jemne  połączenie  systemowe  jeszcze  bardziej 
wzmocni  i  zintegruje  rynek  gazu  ziemnego 
w Europie. Ponadto Baltic Pipe może przyczynić 
się  do  osiągnięcia  europejskich  celów  klima-
tycznych  –  powiedział  Thomas  Egebo,  prezes 
Energinet. 

W obu  krajach będzie  kontynuowany dia-
log z właścicielami gruntów i władzami, tak aby  
realizacja  projektu  Baltic  Pipe  w  jak  najmniej-
szym  stopniu  wpływała  na  ludzi  i  środowisko 
naturalne. 
Dzięki  pozytywnym  decyzjom  inwestycyj-

nym nabiera  także mocy podpisana w  listopa-
dzie  br. Umowa o  budowie  (tzw.  Construction 
Agreement).  Reguluje  ona  zasady  współpracy 
oraz  odpowiedzialność  stron  za  poszczególne 
części projektu do października 2022 roku. 
– Gazociąg Baltic Pipe realizowany jest zgod-

nie  z  przyjętym  harmonogramem.  Na  bieżąco 
monitorujemy postęp prac przy projekcie i realiza-
cję kolejnych jego etapów. Podjęcie decyzji inwe-
stycyjnych przez GAZ-SYSTEM i Energinet otwiera 
nowy rozdział w naszej współpracy – powiedział 
Tomasz Stępień, prezes GAZ-SYSTEM.
Jeszcze przed podjęciem decyzji inwestycyj-

nych  Energinet  podpisał  ze  swoim  norweskim 
odpowiednikiem  –  Gassco  –  porozumienie 
dotyczące  budowy  połączenia  obu  systemów. 
Umożliwi  ono  przepływ  gazu  z  Norwegii  do 
Danii i Polski. 
Projekt  Baltic  Pipe  jest  zgodny  z  założe-

niami  polityki  energetycznej  Unii  Europejskiej. 
Bezpośredni dostęp regionu Europy Środkowo-
-Wschodniej do złóż w Norwegii podniesie bez-
pieczeństwo dostaw, otwierając na stałe nową 
drogę zaopatrzenia w gaz ziemny, zwiększając 

jednocześnie  konkurencję  oraz  presję  cenową 
wśród dostawców gazu. Gazociąg wpisuje się 
również  w  politykę  ochrony  klimatu  i  wspie-
rania  państw  Europy  Środkowo-Wschodniej 
w  obniżaniu  emisyjności  ich  gospodarek  oraz 
stabilizowaniu  systemów  elektroenergetycz-
nych  w  sytuacji  zmiennej  produkcji  ze  źródeł 
odnawialnych. 
Obustronne podjęcie pozytywnych decyzji 

inwestycyjnych  jest  kolejnym ważnym etapem 
projektu  Baltic  Pipe.  Osiągnięcie  go  zgodnie 
z harmonogramem, pozwala przejść do następ-
nych  etapów  prac,  takich  jak m.in.  procedura 
przetargowa  dla  potencjalnych  wykonawców 
gazociągu  lądowego  i  podmorskiego,  dalsze 
analizy projektowe czy też przedłożenie rapor-
tu  o  oddziaływaniu  inwestycji  na  środowisko 
i  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych 
w krajach objętych inwestycją.

Mariusz Kozłowski,
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM

Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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Polska i Stany Zjednoczone zawarły 
porozumienie o strategicznym dialogu 
w obszarze energii

Uroczystość podpisania porozu-
mienia odbyła się 9 listopada 2018 r. 
w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Dokument podpisali Piotr Na-
imski, sekretarz Stanu w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów oraz sekre-
tarz Energii USA Rick Perry. 
Strony  porozumienia  zadeklarowały  pro-

wadzenie  regularnego  dialogu  z  udziałem  ad-
ministracji i ekspertów obu państw w obszarach 
związanych w szczególności z cyberbezpieczeń-

2018  r. Właśnie  wówczas  głowy  obu  państw 
zapowiedziały powołanie polsko-amerykańskie-
go dialogu energetycznego.
Zgodnie  z  podpisanym  dokumentem  spo-

tkania eksperckie mają odbywać się zamiennie 
w Polsce  i USA,  a pierwsze  z nich planowane 
jest już na początku 2019 r.
Podpisanie  Porozumienia  o  strategicznym 

dialogu w obszarze energii poprzedziło spotka-
nie  delegacji  amerykańskiej  i  polskiej  poświę-
cone  Terminalowi  LNG  im.  Prezydenta  Lecha 
Kaczyńskiego  w  Świnoujściu.  Obok  sekretarza 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pio-
tra  Naimskiego  i  sekretarza  Energii  USA  Ricka 
Perry’ego,  w  spotkaniu  udział  wzięli:  Tomasz 
Stępień,  prezes  GAZ-SYSTEM,  Artur  Zawartko, 
wiceprezes  GAZ-SYSTEM,  Paweł  Jakubowski, 
prezes  Polskiego  LNG,  Izabella  Łyś-Gorzkow-
ska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiego 
LNG, a także ambasador USA w Polsce Georget-
te Mosbacher z zespołem.
Podczas  spotkania  minister  Piotr  Naimski 

i sekretarz Energii USA Rick Perry odnieśli się tak-
że do planów i oczekiwań obu krajów w zakresie 
rozwoju  międzynarodowego  rynku  energii,  po-
trzeby wzmacniania bezpieczeństwa energetycz-
nego państw  regionu,  jak  również konieczności 
efektywnego stawiania czoła wyzwaniom identy-
fikowanym w sektorze energetycznym.

Mariusz Kozłowski,
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM

stwem, energią atomową, paliwami kopalnymi 
i infrastrukturą energetyczną.
Zawarte pomiędzy Polską i Stanami Zjedno-

czonymi Porozumienie o strategicznej współpra-
cy w obszarze energii (z j. ang.: Memorandum 
of  Understanding  between  the  United  States 
and  the  Republic  of  Poland  on  a  U.S.-Poland 
Strategic Dialogue on Energy) stanowi realizację 
wspólnego oświadczenia prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Andrzeja Dudy i prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Donalda  J.  Trum-
pa  wydanego  w  Waszyngtonie  18  września 

Fot. arch. GAZ-SYSTEM

Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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GAZ-SYSTEM ponownie uznany liderem bezpiecznej pracy

Za działalność prowadzoną w ob-
szarze budowania kultury bezpie-
czeństwa pracy GAZ-SYSTEM został 
wyróżniony Złotą Kartą Lidera Bez-
piecznej Pracy. Nagrodę wręczono 
podczas XXI Forum Liderów Bez-
piecznej Pracy we Wrocławiu, które 
odbyło się 6-7 listopada 2018 r. 
–  System  działań  prewencyjnych  jest  dla 

naszej spółki szczególnie ważny. Stworzyliśmy 
i z sukcesami doskonalimy Akademię BHP, czy-
li  program  chroniący pracowników,  ale  także 
nasze  otoczenie  –  powiedział  Paweł Mońka, 
dyrektor  Pionu  BHP  i  PPOŻ  GAZ-SYSTEM  od-
bierając wyróżenienie.
GAZ-SYSTEM  angażuje  się  w  kampanie 

dotyczące  bezpieczeństwa  pracy,  ochrony 
przeciwpożarowej  i  zdrowia.  Ich  programy 
obejmują m.in. warsztaty, ćwiczenia i pokazy, 
które  odbywają  się  przy  ścisłej  współpracy 
ze  strażą  pożarną  i  wykonawcami. W  trosce 
o  bezpieczeństwo  spółka  tworzy  także  ma-
teriały  edukacyjne  skierowane  głównie  do 
pracowników,  ale  również  do  wykonawców, 
współpracowników  oraz  uczniów.  Ponadto, 
w  tym roku odbyły się VII mistrzostwa o pu-
char  prezesa  GAZ-SYSTEM  z  zakresu  udzie-
lania  pierwszej  pomocy. W  ramach  dzielenia 
się  dobrymi  praktykami  zwycięska  drużyna 
reprezentuje  spółkę  podczas  podobnych  mi-
strzostw dla branży gazowej  i naftowej  rów-

nież  zainicjowanych  i  organizowanych  przez 
GAZ-SYSTEM.
„Bezpieczeństwo Pracy w XXI wieku.  20 

lat Forum Liderów Bezpiecznej Pracy” to dwu-
dniowa konferencja, podczas której zaprezen-
towano dobre praktyki z zakresu zapewnienia 
odpowiedniego  środowiska  pracy  oraz  wła-
ściwego  zarządzania  bhp.  Praktyczne  aspek-
ty  bezpieczeństwa  pracy  zostały  omówione 
podczas  grupowych  warsztatów  oraz  wizyty 
technicznej w  jednym  z wrocławskich  przed-
siębiorstw. 

Wyróżnionym  firmom  wręczono  Karty 
Liderów  Bezpiecznej  Pracy.  W  zależności  od 
rezultatów uzyskiwanych m.in.  na  rzecz  bez-
pieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracow-
ników, liderzy są nagradzani Zieloną, Srebrną 
oraz Złotą Kartą. 
Podczas  konferencji  GAZ-SYSTEM  zapre-

zentował działalność Laboratorium Pomiarów 
Jakości  Gazu  w  Pogórskiej  Woli,  które  pro-
wadzi  m.in.  badania  fizykochemiczne  gazu 
ziemnego,  badania w  środowisku  pracy  oraz 
hałasu  pochodzącego  od  instalacji,  urządzeń 
i zakładów przemysłowych. Laboratorium kon-
troluje także jakość gazu ziemnego.
GAZ-SYSTEM  jest  członkiem  Forum  Li-

derów  Bezpiecznej  Pracy  (FLBP)  od  2011  r. 
W 2012 r. spółka została nagrodzona Zieloną 
Kartką Bezpiecznej Pracy,  a w 2016  r. – naj-
wyższym  wyróżnieniem  –  Złotą  Kartą,  która 
obowiązuje przez dwa lata. W tym roku Srebr-
ną  Kartę  Lidera  Bezpiecznej  Pracy  otrzymała 
również spółka Polskie LNG, której właścicie-
lem  jest  GAZ-SYSTEM.  FLBP  zrzesza  obecnie 
142  przedsiębiorstwa,  które  stanowią  przy-
kład dobrego zarządzania kulturą bezpiecznej 
pracy.  Działalność  organizacji  koordynowana 
jest przez CIOP-PIB.

Mariusz Kozłowski,
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM

Paweł Mońka, dyrektor Pionu BHP i PPOŻ GAZ-SYSTEM odbiera Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy. Fot. arch. GAZ-SYSTEM

Wyróżnieni Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG zainwestuje 
w technologie wodorowe

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two SA rozpoczęło projekt badawczo-rozwo-
jowy ELIZA. Spółka chce w przyszłości wy-
twarzać wodór z odnawialnych źródeł energii 
metodą elektrolizy, a następnie zatłaczać go 
do magazynów gazu. Jest to jeden z perspek-
tywicznych obszarów rozwoju całej Grupy 
Kapitałowej PGNiG.

Przy realizacji projektu ELIZA PGNiG współ-
pracuje m.in. z Instytutem Nafty i Gazu. Specjal-
nie  powołany  w  tym  celu  zespół  naukowców 
będzie  przeprowadzać  analizy  złożowe  i  eko-
nomiczne  dotyczące  magazynowania  wodoru 
w podziemnych magazynach gazu.
– Magazyny można przygotować do prze-

chowywania wodoru. Natomiast  projekt  ELIZA 
ma nam dać odpowiedź na pytanie, jak najefek-
tywniej  zmieszać  gaz  ziemny  z wodorem,  aby 
oba  surowce  nie  straciły  swoich  właściwości 
jakościowych  przy  wtłaczaniu  do  magazynu 
i  ich  przechowywaniu  –  tłumaczy  Grzegorz 
Rosłonek,  dyrektor  Centralnego  Laboratorium 
Pomiarowo-Badawczego PGNiG SA.
Elektroliza polega na rozkładzie wody pod 

wpływem prądu elektrycznego na wodór i tlen. 
Energię elektryczną do tego procesu można po-
zyskać np. z wiatraków. Tlen powstały podczas 
elektrolizy  byłby  wypuszczany  do  atmosfery, 
a  pozyskany  wodór  mógłby  zostać  zmagazy-
nowany, a w przyszłości także wykorzystany na 
stacjach  tankowania  albo  dodawany  do  sieci 
gazu ziemnego. Wykorzystanie wodoru w sieci 
gazowej w odpowiedniej  ilości nie wpłynie na 
funkcjonowanie infrastruktury.
PGNiG  chce  przy  realizacji  swoich  projek-

tów skorzystać z doświadczeń Japonii, która jest 
światowym liderem w rozwoju technologii wo-
dorowych, a japońskie firmy wdrożyły już wiele 
rozwiązań  wykorzystujących  wodór.  Eksperci 
PGNiG mieli okazję przyjrzeć się tym projektom 
podczas niedawnej Międzynarodowej Konferen-
cji Wodorowej w Tokio oraz bezpośrednio w ja-
pońskich firmach.

GK PGNiG: stabilny wzrost 
wyników finansowych po trzech 
kwartałach 2018 roku

Grupa Kapitałowa PGNiG poprawiła 
wszystkie główne wskaźniki finansowe – za-
równo w ujęciu kwartalnym jak i od począt-
ku roku. Po trzech kwartałach przychody ze 
sprzedaży wyniosły 28,48 mld zł, EBITDA – 
5,77 mld zł, a zysk netto – 2,82 mld zł.
– Poprawa wyników GK PGNiG  to przede 

wszystkim  zasługa  segmentu  Poszukiwanie 
i  Wydobycie.  Jego  udział  w  EBITDA  Grupy 
wyniósł  na  koniec  września  68  proc.,  co  jest 
w dużym stopniu efektem wysokich cen węglo-

–  Grupa  Kapitałowa  PGNiG  ma  kompe-
tencje  i  doświadczenie  w  zakresie  dystrybucji, 
przechowywania i użytkowania gazu ziemnego. 
Zamierza być również jednym z liderów rozwo-
ju  technologii  wodorowych  w  Polsce  –  mówi 
Łukasz  Kroplewski,  wiceprezes  PGNiG  SA  ds. 
rozwoju.  – Wodór  jest  przyszłością  światowej 
energetyki  w  długookresowym  horyzoncie 
czasowym.  Produktem  spalania  wodoru  jest 
jedynie para wodna. Jest to paliwo w pełni eko-
logiczne.  Przy  spalaniu mieszaniny  gazu  ziem-
nego  z  wodorem  emitujemy  mniej  dwutlenku 
węgla,  w  efekcie  czego  paliwo  jest  bardziej 
przyjazne  środowisku,  a  opłaty  z  tytułu  emisji 
niższe – dodał.
Problematyka  wodorowa  w  analizach 

„Foresight  B+R”  realizowanych  przez  Depar-
tament  Badań  i  Rozwoju  PGNiG  SA  znalazła 
się w czołówce najbardziej perspektywicznych 
obszarów dla  działań  rozwojowych  z  punktu 
widzenia  interesów  całej  Grupy  Kapitałowej. 
–  Jesteśmy  już  członkiem  polskiego  Klastra 
Technologii  Wodorowych  i  Czystych  Tech-
nologii  Węglowych.  W  Centralnym  Labora-
torium  Pomiarowo-Badawczym  PGNiG  SA 
powstało  Centrum  Kompetencji  Technicznych 
ds. Wodoru. Pracujemy  też nad dokumentem 
dotyczącym  kompleksowego  programu  ba-
dawczo-rozwojowego  dla  technologii  wodo-
rowych w GK PGNiG – wymienia Dariusz Dzir-
ba,  dyrektor Departamentu Badań  i  Rozwoju 
w PGNiG SA.

wodorów na  światowych  rynkach.  Korzystamy 
z tego jako Grupa stale rozwijająca działalność 
upstream  –  powiedział  Piotr  Woźniak,  prezes 
Zarządu PGNiG SA.
Po trzech kwartałach 2018 roku przychody 

ze  sprzedaży GK PGNiG wzrosły o 15 proc.  r/r 
do 28,48 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 10 
proc. i wyniósł 5,77 mld zł, a zysk netto zwięk-
szył się o 15 proc., do 2,82 mld złotych.
Jednocześnie wzrosły  koszty  operacyjne 

Grupy,  które  po  trzech  kwartałach  sięgnęły 
22,71 mld zł i były wyższe o 16 proc. niż rok 
wcześniej.  Jest  to  przede  wszystkim  konse-
kwencją wysokich kosztów pozyskania gazu 
przez  segment  Obrót  i  Magazynowanie,  co 
z kolei wynika z  rosnących cen węglowodo-
rów.
GK  PGNiG  wciąż  dynamicznie  zwiększa 

import gazu skroplonego. Wolumen LNG spro-
wadzonego  od  początku  roku  był  na  koniec 
września  o  47  procent  wyższy  niż  po  trzech 
kwartałach  2017  roku  i wyniósł  1,96 mld m3 
po regazyfikacji. Udział gazu skroplonego w im-
porcie paliwa stanowił 18 proc., wobec 13 proc. 
rok wcześniej.
W samym III kwartale 2018 roku GK PGNiG 

zwiększyła  przychody  ze  sprzedaży  o  26 proc. 
r/r do 7,6 mld zł. Wynik EBITDA był wyższy o 36 
proc. i wyniósł 1,47 mld zł, a zysk netto wzrósł 
o 50 proc. do 0,55 mld złotych. – W porówna-
niu z ubiegłym rokiem okres  III kwartału 2018 
roku był dla GK PGNiG bardzo udany. Wysokie 
ceny  węglowodorów  pozytywnie  wpłynęły  na 
przychody ze sprzedaży ropy i gazu, szczególnie 
w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie. Wzro-
sły również wolumeny i przychody ze sprzedaży 
gazu  w  segmencie  Obrót  i  Magazynowanie, 
a  także  wyniki  sprzedaży  energii  elektrycznej 
w  segmencie  Wytwarzanie  –  zaznaczył  Piotr 
Woźniak.

Wyniki III kwartału w poszczególnych segmen-
tach Grupy przedstawiają się następująco:
Poszukiwanie i Wydobycie
Przychody  segmentu w  III  kwartale  wzro-

sły r/r o 46 proc., do 1,85 mld zł. Przychody ze 
sprzedaży ropy naftowej i kondensatu wyniosły 
0,6 mld zł  i były wyższe o 89 proc. w porów-
naniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. 
Jest  to  zasługą  zarówno wyższego  wolumenu 
sprzedaży (+23 proc. r/r), jak i wyższej średniej 
kwartalnej  ceny  surowca  (+49  proc.  r/r,  cena 
wyrażona w złotych). Wydobycie ropy naftowej 
i  kondensatu  na  Norweskim  Szelfie  Kontynen-
talnym  zwiększyło  się  o  ponad  7  proc.  r/r,  do 
poziomu 118 tys. ton.
Przychody segmentu ze sprzedaży gazu wy-

niosły 1,08 mld zł  i były wyższe o 37 proc. r/r, 
co jest konsekwencją rosnących cen błękitnego 
paliwa.
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Obrót i Magazynowanie
W III kwartale segment zwiększył przycho-

dy o 29 proc. r/r, do 5,55 mld zł, na co złożyły się 
wyższy  o  2  proc. wolumen  sprzedanego gazu 
(5,50 mld m3) oraz wzrost cen paliwa.
Za wzrost wolumenu  sprzedaży  odpowia-

dały  przede  wszystkim  dostawy  do  klientów 
PGNiG  Supply  &  Trading  (0,86  mld  m3,  +91 
proc.  r/r),  a  także  do  elektrowni  i  elektrocie-
płowni  (0,53 mld m3, +51  proc.  r/r).  Średnia 
cena  kontraktów na  TGE ważona wolumenem 
była w III kwartale 2018 roku o 19 proc. wyższa 
niż przed rokiem.
Zwiększenie  wolumenu  dostaw  i  rosnące 

ceny pozyskania paliwa przyczyniły się do wzro-
stu  kosztów  operacyjnych  segmentu  do  6,02 
mld zł, a więc o 32 proc. rok do roku.
W  III  kwartale 2018  roku GK PGNiG ode-

brała  5  dostaw  gazu  skroplonego  o  łącznym 
wolumenie 0,63 mld m3 po regazyfikacji. Ozna-
cza to wzrost o 35 proc. rok do roku. Wszystkie 
dostawy  zostały  zrealizowane  w  ramach  kon-
traktów długoterminowych z Qatargas.

Dystrybucja
Wyniki  finansowe  segmentu  były  zbliżone 

do  ubiegłorocznych.  Przychody  ze  sprzedaży 
wyniosły 1,08 mld  zł. Wolumen dystrybuowa-
nego  gazu  był  nieznacznie mniejszy  niż  przed 
rokiem i wyniósł 1,95 mld m3 (-1 proc.), co było 
spowodowane  przede  wszystkim  mniejszym 
zapotrzebowaniem na paliwo do celów grzew-
czych.

Wytwarzanie
Segment  odnotował  bardzo dobry wynik 

sprzedaży  energii  elektrycznej.  Dostarczony 
wolumen wyniósł  523 GWh  i  był  o  28  proc. 
wyższy niż w III kwartale 2017 roku, głównie 
w  związku  z  rozruchem nowego bloku w EC 
Zofiówka. Przychody z tytułu sprzedaży ener-
gii wzrosły  r/r  aż  o  58  proc.  do  0,11 mld  zł. 
Jednocześnie  o  15  proc.,  do  2,94  PJ,  spadła 
sprzedaż  ciepła,  co  było  konsekwencją  wyż-
szych  niż  przed  rokiem  o  0,9˚C  temperatur 
w  kwartale.  Przychody  ze  sprzedaży  ciepła 
zmniejszyły  się  r/r  o  9  proc.  i  wyniosły  0,13 
mld  zł.  Na  wyniki  segmentu  wpłynęła  rów-
nież  rosnąca  cena węgla  kamiennego,  czego 
efektem był wzrost kosztów operacyjnych o 12 
proc.  r/r,  do  0,27 mld  zł.  Dynamika  kosztów 
była jednak mniejsza niż przychodów ze sprze-
daży, które wyniosły 0,3 mld zł i były wyższe 
niż przed rokiem o 15 procent.

Raport IPCC 2018 i reakcja 
przemysłu naftowego
Kolejne  informacje  dotyczące  globalnych 

zmian  klimatu  opracowane  przez  Intergover-
mental Panel on Climate Change (IPCC) wzbu-
dzają duże zainteresowanie opinii publicznej. 
Tegoroczny raport opublikowany 8 październi-
ka br. ze względu na zawarte w nim progno-
zy  i  dość  plastycznie  opisane  skutki  wzrostu 
średniej  temperatury  również  wywołał  żywe 
reakcje. Autorzy raportu ostrzegają, że przyję-
ty poprzednio jako dopuszczalny wzrost tem-
peratury o 2ºC jest zbyt wysoki i aby uniknąć 
katastrofalnych  skutków  konieczne  jest  przy-
jęcie  progu  1,5ºC.  Aby  to  osiągnąć,  koniecz-
ne  jest  zmniejszenie emisji CO2 do  roku 2030 
o 45% i do poziomu 0 („netto zero”) do roku 
2050. Przekroczenie progu 1,5ºC grozi podnie-
sieniem poziomu morza (do końca XXI wieku 
poziom wody  podniesie  się  o  0,5 m),  falami 
upałów, suszy  i powodzi, głównie na półkuli 
południowej. Jeśli ograniczymy emisję CO2 do 
roku  2030  tylko  o  20%,  a  poziom 0  nastąpi 
dopiero w okresie 2065-2075, to przekroczo-
ny zostanie próg 2ºC. W raporcie IPCC przed-
stawiono  cztery  scenariusze działań na  rzecz 
zahamowania  zmian  klimatycznych,  spośród 
których  dwa  pierwsze  zakładają  osłabienie 
tempa  rozwoju  drogą  bardzo  dużej  redukcji 
zużycia  energii  przy  równoczesnym wzroście 
udziału  niskoemisyjnych  technologii,  a  także 
zmiany stylu życia  i  zmniejszeniu marnotraw-
stwa żywności. W trzecim scenariuszu rozwój 
byłby  utrzymany  przy  zapotrzebowaniu  na 
energię na poziomie zbliżonym do obecnego, 
ale  postęp w  energetyce  i  przemyśle  zapew-
niłby  zmniejszenie  zużycia  energii.  Czwarty 
scenariusz oznacza wzrost gospodarczy połą-
czony  ze wzrostem  emisji  CO2 i  jedynie  udo-
skonalenie i powszechne zastosowanie w du-
żej  skali  skutecznych  metod  wychwytywania 
dwutlenku węgla  zredukowałoby  negatywne 
skutki tej ścieżki rozwoju. 
Jak  się  można  było  spodziewać,  opis 

przedstawiony przez IPCC, a szczególnie reko-
mendowane działania  spotkały  się  z  krytycz-
nymi  opiniami.  Bob  Tippee,  redaktor  „Oil  & 
Gas Journal” zwraca uwagę, że szacunki pod-
wyższenia  średniej  temperatury wywołanego 
wzrostem emisji CO2 o 50% podane w rapor-
cie zmieniają się w granicach od 1,5ºC do 4ºC, 
tymczasem  autorzy  do  końcowej  oceny  kon-
sekwencji  niekontrolowanego  wzrostu  emisji 
przyjęli tylko dolną granicę. Wtedy w 2030 r. 
konieczne byłoby ustalenie ceny 118-417 euro 
za  tonę  CO2  (135-475  USD)  i  215-966  euro 
za tonę (245-1100 USD) w 2050 r. Konieczna 

byłaby  też  podwyżka  ceny paliw  silnikowych 
–  cena benzyny  ze  standardową zawartością 
10%  etanolu  w  2030  r.  zostałaby  obciążo-
na dodatkową opłatą od 30  centów do 1,07 
dolara  za  litr  i  55  centów do  2,49  dolara  za 
litr  w  2050  r.  Podobnie  podrożałby  olej  na-
pędowy: od 35 centów do 1,27 dolara za litr 
w 2030 r. i od 65 centów do 2,94 dolara za litr 
w 2050  r.  Są  to obciążenia  związane bezpo-
średnio z ceną paliw, do tego trzeba doliczyć 
wzrost  kosztów  niemal  w  całej  gospodarce. 
W  raporcie  kładzie  się  nacisk  na  podjęcie 
szybkich  i  zdecydowanych  działań,  pomija-
jąc  ich  skutki  polityczne.  Biorąc  pod  uwagę 
wskazane  wyżej  dyskusyjne  punkty  raportu, 
B.  Tippee  jest  zdania,  że  decyzje  w  zakresie 
przeciwdziałania  ociepleniu  klimatu  powinny 
być  poprzedzone  wszechstronnym  i  wnikli-
wym przeglądem postulatów IPCC. W sprawie 
raportu  IPCC  zabrał  też  głos  dyrektor  wyko-
nawczy  BP  Bob  Dudley  odnosząc  się  do  rad 
dla  inwestorów, aby odchodzili od projektów 
dotyczących  ropy  i gazu,  sprzedawali udziały 
w  firmach  związanych  z  paliwami  kopalnymi 
i  inwestowali  w  energię  odnawialną.  Będzie 
to  próba  eliminacji  ropy  i  gazu  z  koszyka 
energetycznego,  tymczasem  chociaż  udział 
odnawialnych źródeł energii rośnie w imponu-
jącym  tempie,  to  jednak  w  2040  r.  osiągnie 
tylko 1/3 całego koszyka. Trzeba więc pokryć 
zapotrzebowanie na pozostałe 2/3. Prognozy 
Międzynarodowej  Agencji  Energii  mówią,  że 
w 2040 r. ropa naftowa i gaz ziemny stanowić 
będzie 50% tej brakującej ilości, prognoza BP 
podaje wskaźnik 40%. Wynika z tego koniecz-
ność  znacznych  inwestycji  w  istniejące  złoża 
i zwiększania nakładów, a nie ich redukcji.
Niemal  równolegle  z  najnowszym  rapor-

tem IPCC ukazał  się  komunikat  komisarza KE 
ds.  klimatu  i  energii  Miguela  Arias  Canete 
poświęcony  przygotowaniom  do  konferen-
cji  COP24  zaplanowanej  na  2-14  grudnia 
br.  w  Katowicach.  Niewątpliwie  przyjęty 
w 2015 r. w porozumieniu paryskim cel Komi-
sji  Europejskiej  tj.  ograniczenie  emisji  co naj-
mniej o 40% do  roku 2030 w świetle postu-
latów  IPCC  jest  niewystarczający.  Jakie  będą 
kierunki  dyskusji  na  grudniowej  konferencji, 
dowiemy  się  niebawem.  Istotny  jest  fakt,  że 
w  latach  2014-2016  emisja  CO2  utrzymywa-
ła  się  na  prawie  niezmienionym  poziomie, 
ale w 2017  r. wzrosła  o 1,6% dochodząc do 
33444  mln  t.  Unia  Europejska  wyemitowała 
3541  mln  t,  czyli  10,6%,  największy  udział 
mają jednak USA, Chiny i Indie.
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Rozgraniczenie stref ekonomicznych 
Danii i Polski na Bałtyku
Na  początku  listopada  br.  zakończyły  się 

negocjacje między delegacjami Królestwa Danii 
i  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  sprawie  wyzna-
czenia granicy morskiej  obu państw na Morzu 
Bałtyckim  na  południe  od  Bornholmu,  a  19 
listopada w Brukseli ministrowie  spraw  zagra-
nicznych Anders Samuelsen i Jacek Czaputowicz 
podpisali umowę regulującą podział wspomnia-
nego  akwenu.  Wyznaczenie  zasięgu  wyłącz-
nych  stref  ekonomicznych  nastąpiło  zgodnie 
z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie 
morza z 1982 r. Ministrowie podkreślili, że jest 
to  rozwiązanie  korzystne  dla  obu  stron,  koń-
czące ponad 40-letni okres prób uregulowania 
statusu tej części Bałtyku. Jest też bardzo ważne 
ze względu na projekt budowy gazociągu Baltic 
Pipe, który ma przebiegać przez wody terytorial-
ne i strefy ekonomiczne Danii i Polski.

ENI i Cadogan Petroleum 
wycofują się z Ukrainy
Konsorcjum zawiązane przez ENI, Cadogan 

Petroleum PLC i ukraińską Nadra Ukraini z zada-
niem poszukiwania gazu z łupków w obrębie 9 
bloków  koncesyjnych  ogłosiło  12  listopada  br. 
o rezygnacji z  tego projektu  i sprzedaży udzia-
łów na rzecz Nadra Ukraini. Firmy nie wyjaśniły 
przyczyn tej decyzji.
Cadogan  Petroleum  PLC  prowadziło  na 

Ukrainie  również poszukiwania  konwencjonal-
ne. Na początku września br. rozpoczęto wier-
cenie otworu Wowcze-2, pierwszego z dwóch 
planowanych  w  obrębie  koncesji  Bitlianska. 
Osiągnięto projektowaną głębokość i przewier-
cono trzy potencjalne horyzonty produktywne. 
W  pierwszym  zbadanym  interwale  stwierdzo-
no obecność  ropy z wodą, w drugim nie było 
żadnych  objawów,  w  trzecim  niewielka  ilość 
ropy  z  emulsją  wodną.  Otwór  zlikwidowano, 
ponieważ  wyniki  zostały  ocenione  jako  nie-
przemysłowe.  Było  to  wykonanie  zobowiązań 
koncesyjnych.  Cadogan  Petroleum  prowadziło 
również  eksploatację  w  obrębie  koncesji  De-
besławecka, gdzie wydobycie wynosiło 7,8 t/d 
ekwiwalentu ropy naftowej. Na początku listo-
pada  br.  dyrektor  Cadogan,  Guido  Michelotti 
poinformował  o  zakończeniu  tej  działalności, 
zrezygnowano  również  z  koncesji  Monastyr-
ska  i  Czernihiwsko-Strupkinska.  „W  obecnej 

sytuacji,  przy  opłatach  eksploatacyjnych  wy-
noszących 70% ten kierunek jest nieopłacalny” 
powiedział Michelotti.

Pierwszy gaz z łupków 
w W. Brytanii
Cuadrilla  Resources  poinformowała  2  li-

stopada  br.  o  pomyślnych  wynikach  testu  po 
szczelinowaniu w poziomym otworze w obrębie 
koncesji New Preston Road w hrabstwie Lanca-
shire. Uzyskano niewielką ilość gazu, jednak jest 
to  dopiero  początek  operacji.  Ze  względu  na 
niedawno wprowadzone ograniczenia nie moż-
na było wtłoczyć  takich  ilości  proppantu,  jakie 
planowano.  Do  końca  roku  przeprowadzona 
będzie próbna eksploatacja, a  zakończenie  za-
biegów szczelinowania hydraulicznego nastąpi 
w  przyszłym  roku  i wtedy wiedza  o wynikach 
złożowych  będzie  pełniejsza,  jednak  już  teraz 
są to pomyślne  informacje o potencjale  forma-
cji  Bowland. Biorąc pod uwagę  szacunki wiel-
kości  zasobów gazu  z  łupków obliczone przez 
Brytyjską Służbę Geologiczną, ich udostępnienie 
byłoby ważnym krokiem na drodze zmniejszenia 
zależności kraju od importu gazu.
W 2017 r. Agencja Środowiska wprowadzi-

ła  nowe  ograniczenia  dotyczące wykonywania 
szczelinowania  hydraulicznego.  Monitoring 
sejsmiczny ma być prowadzony na powierzchni 
i w otworach wiertniczych. W przypadku  reje-
stracji  wstrząsów  o  magnitudzie  większej  niż 
0,5  szczelinowanie  powinno  być  wstrzymane. 
Rejestracje powinny się zacząć 4 tygodnie przed 
rozpoczęciem  szczelinowania  i  trwać  przez 
cały  czas operacji  łącznie  z okresem 2  tygodni 
po  zakończeniu prac.  Prace prowadzone przez 
Cuadrilla nadal jednak budzą sprzeciw lokalnej 
społeczności.  Protestujący  kwestionują  wiary-
godność  komunikatów  firmy  stwierdzających 
brak wstrząsów.

Gazprom Nieft w Sudanie 
Południowym
Podpisanie  listu  intencyjnego  dotyczącego 

poszukiwań  w  obrębie  czterech  bloków  kon-
cesyjnych  z  ministerstwem  ds.  ropy  naftowej 
przez Gazprom Nieft może oznaczać, że oddział 
rosyjskiego koncernu wesprze rząd Sudanu Po-

łudniowego w odbudowie wydobycia ropy naf-
towej,  co mogłoby poprawić niezwykle  trudną 
sytuację ekonomiczną kraju (por. WNiG 8/18 str. 
28). Brak jest bliższych informacji o charaktery-
styce bloków i warunkach koncesji.  Jak podaje 
minister ds. ropy Ezekiel Lol Gatkuoth, produkcja 
ropy w sierpniu br. wynosiła 17,6 tys. t/d i wzro-
sła w  listopadzie  do  18,3  tys.  t/d. W  planach 
rządu jest osiągnięcie poziomu z roku 2011 tj. 
47,6 tys. t/d. W Sudanie Południowym działają 
już chińskie CNPC, malezyjski Petronas i indyjski 
ONGC Videsh.

Gaz z pokładów węgla w Mongolii
Energetyka w Mongolii  opiera  się w 94% 

na  elektrowniach  węglowych.  Kraj  posiada 
znaczne  zasoby węgla  kamiennego  eksploato-
wane  w  kilkunastu  kopalniach,  ale  rząd  chce 
zastąpić  węgiel  gazem.  Jednak  Mongolia  nie 
wydobywa gazu ziemnego i dotychczas nie po-
siadała udokumentowanych złóż tego surowca. 
Teraz  sytuacja  może  się  zmienić  i  szansą  jest 
gaz  z  pokładów  węgla.  Badania  w  otworach 
wiertniczych wykonanych w największej kopalni 
węgla Tavan Tolgol wykazały na głębokości 467 
m  zawartość gazu 15 m3/tonę. Australijska  fir-
ma Elixir Petroleum Ltd. złożyła w ministerstwie 
górnictwa  wniosek  o  koncesję  na  poszukiwa-
nia  i  eksploatację  gazu w  rejonie Nomgom  IX 
o powierzchni ponad 28  tys. km2 w południo-
wej  części pustyni Gobi. Wstępne  rozpoznanie 
w obrębie tej koncesji przeprowadziła wcześniej 
firma Golden Horde wykonując badania grawi-
metryczne. Raport opracowany przez audytora 
specjalizującego  się  w  ocenach  zasobów  po-
daje, że wydobywalne zasoby gazu w obrębie 
bloku koncesyjnego Nomgom IX wynoszą 215 
mld m3.  Elixir  zamierza  zacząć  prace  w  maju 
2019 r. od wykonania badań sejsmicznych 2-D 
i przed końcem roku rozpocząć wiercenia.
Położenie  koncesji  Nomgom  IX  niedaleko 

od granicy  chińskiej  jest  korzystne  ze względu 
na bliskość rynków zbytu.

Przemysł naftowy wobec zmian 
w koszyku energetycznym 
W  działaniach  na  rzecz  zahamowania 

zmian  klimatu  dużo  miejsca  zajmuje  wzrost 
udziału energii odnawialnej, co siłą rzeczy spra-



25
11(241)/2018

listopad

wia, że zmniejsza się znaczenie ropy naftowej. 
Najwięksi  producenci  ropy  dostrzegają  tę  ten-
dencję  i  zastanawiają  się  nad  ochroną  swojej 
pozycji  i  sposobami  utrzymania wielkości  eks-
portu surowca. Niekiedy można zaobserwować 
stanowisko zachowawcze, kwestionujące skalę 
i znaczenie ocieplenia klimatu i towarzyszących 
zjawisk negatywnych  i polegające na kontynu-
acji  dotychczasowego  sposobu  prowadzenia 
biznesu. Jednak nadzieja na radykalne odwróce-
nie globalnej  polityki  proekologicznej  i  powrót 
do zasad gospodarki energetycznej z XX wieku 
ma słabe podstawy i wobec tego ta droga raczej 
nie  ma  przyszłości.  Innym  rozwiązaniem  jest 
włączenie się do dekarbonizacji i dywersyfikacja 
profilu  produkcyjnego.  Szczególne miejsce  zaj-
muje wykorzystanie ropy i gazu jako surowców 
petrochemicznych – nie występuje tu etap spa-
lania.  Zapotrzebowanie  na  tworzywa  sztuczne 
i produkty  chemiczne  rośnie  szybciej niż popyt 
na  ropę,  szczególnie  w  rozwijających  się  go-
spodarkach  azjatyckich.  Producent  ropy,  który 
powiększy  swój  potencjał  o  sektor  petroche-
miczny zapewni sobie zbyt na swoją produkcję. 
W sytuacji, gdy zostanie wprowadzony podatek 
węglowy należy  się  spodziewać,  że będzie on 
połączony  z  preferowaniem  eksploatacji  z  mi-
nimalną  emisją  (m.    in.  ograniczenie  spalania 
w  pochodniach)  lub  stosowaniem  eksploatacji 
ze wspomaganiem. Wtedy  producenci  prowa-
dzący wydobycie z wykorzystaniem tych metod 
będą mieć przewagę. Innym kierunkiem popra-
wy pozycji producentów ropy może być zwięk-
szenie roli w tak ważnej gałęzi gospodarki, jaką 
jest  transport.  Pojawiły  się  tam  nowe  rodzaje 
silników, jednak paliwa płynne i gaz nie zostaną 
szybko wyparte i wobec tego akwizycja zdolno-
ści  produkcyjnych  rafinerii  lub  ich  rozbudowa 
jest  racjonalną  linią  postępowania.  To  rozwią-
zanie  realizuje  już Arabia Saudyjska  inwestują-
ca w kompleksy  rafineryjne w Malezji  i  innych 
krajach  Azji  południowo-wschodniej  wiążąc  je 
ze sobą poprzez 70-procentowy udział w dosta-
wach surowca.
Arabia  Saudyjska  nie  tylko  próbuje  zmini-

malizować niekorzystne dla producentów skutki 
ograniczeń produkcji i zużycia surowców kopal-
nych, lecz nawet stanąć po stronie zwolenników 
zahamowania  zmian  klimatycznych.  Deklaruje 
osiągnięcie niektórych celów porozumienia pa-
ryskiego nawet wcześniej niż uzgodniono w Pa-
ryżu.  Poza  pozytywnym  efektem  medialnym 
jest  to  racjonalne posunięcie z ekonomicznego 
punktu widzenia ze względu na redukcję kosz-
tów krajowych. 
Nie  tylko  Arabia  Saudyjska  popiera  dzia-

łania na  rzecz ochrony klimatu. W 2016 r. po-
wstała OGCI  (Oil  and Gas  Initiative)  grupująca 
13 globalnych koncernów naftowych i inicjująca 

inwestycje  w  zakresie  zmniejszenia  wypływu 
metanu w łańcuchu upstream-downstream, re-
dukcji emisji dwutlenku węgla oraz jego maga-
zynowania. Jedną z takich inwestycji jest projekt 
„Czysty gaz” w W. Brytanii, w rejonie Tees Valley 
w hrabstwie North Yorkshire, obejmujący odbiór 
CO2  z  elektrowni  zasilanej  gazem  ziemnym, 
przesyłanie  rurociągiem  po  sprężeniu  i  maga-
zynowanie  pod  dnem  Morza  Północnego.  Do 
projektu  obok  BP i Shella  przyłączyły  się  ENI, 
Equinor, Occidental Petroleum i Total, a rządowy 
Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemy-
słowej dofinansował go kwotą 20 mln  funtów 
(22,4 mln euro).

Jerzy Zagórski
Źródła: Business Insider, Cadogan Petroleum, 
Cuadrilla Resources, Elixir Petroleum, ENI, 

Equinor, ExxonMobil, Hart’s E&P, msz.gov.pl, 
Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 

Journal, Reuters, World Oil.  

PKN ORLEN rozpoczął najważniejszy 
etap przejęcia Grupy LOTOS

PKN ORLEN złożył do Komisji Europejskiej 
wersję roboczą wniosku o wyrażenie zgody 
na koncentrację w związku z planowanym 
przejęciem kontroli kapitałowej nad Grupą 
LOTOS. 
Fuzja ORLENu z LOTOSEM ma bardzo duże 

znaczenie  zarówno dla  obu  firm,  jak  i  polskiej 
gospodarki, dlatego sprawne przeprowadzenie 
procesu przejęcia Grupy LOTOS to dla nas prio-
rytet. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Eu-
ropejską, klimat rozmów jest dobry. Intensywnie 
pracujemy,  aby  utrzymać  zakładany  harmono-
gram transakcji. Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, przekazaliśmy kluczowe dokumenty 
w  tym  procesie.  Stanowią  one  podstawę  do 
wypracowania, wspólnie z Komisją Europejską, 
finalnej wersji wniosku. Będą w nim precyzyjnie 
określone warunki,  na bazie  których będziemy 
mogli  zrealizować  tę  transakcję. Kontynuujemy 
proces prenotyfikacyjny i rozpoczynamy najważ-
niejszy etap rozmów z komisją – powiedział Da-
niel Obajtek, prezes Zarządu PKN ORLEN.
W wersji roboczej wniosku wyszczególnio-

no  i  szczegółowo opisano obszary działalności 
obu spółek, które będą istotne z punktu widze-
nia  konkurencyjności  na  europejskich  rynkach. 

Przedstawiono  również  wstępne  propozycje 
środków  zaradczych,  wynikających  z  wysokiej 
koncentracji  w  obszarach  działalności  gdzie 
Grupa  ORLEN  i  LOTOS  są  obecne.  Formalne 
postępowanie  Komisji  Europejskiej  w  sprawie 
koncentracji  rozpocznie  się  po  złożeniu  przez 
PKN  ORLEN  ostatecznego  wniosku.  To  będzie 
uzależnione od przebiegu negocjacji z Komisją, 
natomiast  zgodnie  z  założeniami  harmonogra-
mu liczymy na uzyskanie zgody Komisji do po-
łowy 2019 r.
Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS 

przez PKN ORLEN został zainicjowany w lutym 
2018 r. podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skar-
bem  Państwa,  który  posiada w  Grupie  LOTOS 
53,19 proc.  głosów na walnym  zgromadzeniu 
akcjonariuszy. W dokumencie nakreślone zosta-
ły  ramy  struktury  tej  transakcji.  W  pierwszym 
etapie, PKN ORLEN planuje nabyć 32,99% akcji 
od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne bę-
dzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji repre-
zentujących  do 66% ogólnej  liczby  głosów na 
walnym zgromadzeniu Grupy LOTOS.
Już w kwietniu 2018 r. rozpoczął się proces 

badania kondycji handlowej, finansowej, praw-
nej i podatkowej Grupy LOTOS tzw. due dilligen-
ce. Obecnie jest on na zaawansowanym etapie.
Zgodnie  z  początkowymi  założeniami, 

celem  transakcji  jest  stworzenie  silnego,  zin-
tegrowanego  koncernu  zdolnego  do  lepszego 
konkurowania w wymiarze międzynarodowym, 
odpornego na wahania rynkowe. Trwający pro-
ces  jest korzystny nie tylko dla obu spółek, ale 
całej  polskiej  gospodarki.  Synergie  uzyskane 
w  wyniku  konsolidacji  zwiększą  potencjał  po-
łączonego koncernu w wielu obszarach działal-
ności.  To  umożliwi  dalszą,  znaczącą  ekspansję 
zarówno  w  kraju,  regionie  jak  i  w  perspekty-
wie  globalnej.  Dodatkowo  połączony  koncern 
zwiększy  bezpieczeństwo  energetyczne  kraju, 
zwłaszcza w sytuacji niekorzystnej  koniunktury 
na  rynku.  Wspólne  zakupy  pozwolą  nie  tylko 
obniżyć ceny sprowadzanego surowca, ale rów-
nież otworzyć się w większym stopniu na inne 
regiony świata.
Konsolidacja spółek z branży energetycznej 

nie  jest  nowym  procesem  w  Europie.  Wręcz 
przeciwnie,  tego  typu  transakcje  już  dawno 
zostały  przeprowadzone  w  większości  krajów 
w  Europie.  Dobrym  przykładem  jest  Grupa 
MOL,  która  powstała w wyniku  konsolidacji  9 
węgierskich firm z sektora naftowo-gazowego. 
Podobnie  było w przypadku  takich  spółek  jak: 
norweski Statoil, hiszpański Repsol, portugalski 
GalpEnergia, włoskie ENI, austriackie OMV czy 
francuski TOTAL.
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ORLEN po raz trzeci nagrodzony 
przez Global Finance Magazine

PKN ORLEN został ponownie wyróżniony 
jako najlepsza spółka w obszarze zarządza-
nia ryzykiem walutowym w Europie Central-
nej i Wschodniej w rankingu publikowanym 
przez Global Finance Magazine. Koncern zna-
lazł się w gronie takich korporacji międzyna-
rodowych jak Apple, Ford czy Boeing, które 
oceniane były globalnie.
Kategoria  zarządzania  ryzykiem  waluto-

wym Global Finance Magazine wyróżnia firmy, 
które z sukcesem utrzymały marże zysku, prze-
pływy pieniężne i globalną konkurencyjność na 
optymalnym poziomie. Wśród głównych kryte-
riów oceny znalazły m.in. się klarowna polityka 
zarządzania ryzykiem i sytuacjami kryzysowymi, 
pomiar ryzyka walutowego i koszty hedgingu. 
Wyróżnienie przyznane PKN ORLEN jest do-

datkowym  elementem  prestiżowego  rankingu 
Global Finance honorującego dostawców usług 
walutowych. W tegorocznej edycji  zestawienia 
znalazły  się  firmy  z  114  krajów,  reprezentują-
cych 7 globalnych regionów. Wybór  laureatów 
dokonywany jest w oparciu o opinie analityków, 
menadżerów  wyższego  szczebla  i  ekspertów 
bankowych.  Pod  uwagę  brane  są  wolumen 
transakcji, udział w rynku, zakres usług, obsługa 
klienta,  konkurencyjne  ceny  oraz  innowacyjne 
technologie.

Historyczny wynik sprzedaży 
asfaltów GK ORLEN

Wzrost sprzedaży o 6 proc. uzyskał seg-
ment asfaltowy Grupy ORLEN w pierwszych 
III kwartałach 2018 roku (r/r).  Właściwości 
asfaltów tradycyjnych i wysokomodyfiko-
wanych, które zdecydowanie podnoszą ży-
wotność polskich dróg, doceniają zarówno 
klienci, jak i kierowcy korzystający z lepszych 
i trwalszych szlaków komunikacyjnych.
ORLEN Asfalt wspólnie ze swoimi oddziała-

mi sprzedał w ubiegłym roku łącznie 1,4 mln ton 
lepiszcza  do  budowy  nawierzchni  drogowych. 
Obecne  wyniki  sprzedaży  pokazują,  że  spółka 
może ustanowić nowy rekord. 
–  Jesteśmy  świadkami  wzmożonych  in-

westycji w sektorze drogowym. Naszym celem 
jest zaspokojenie popytu na asfalt na krajowym 
rynku.  Konsekwentnie  realizujemy nasze plany 
sprzedażowe, a ponieważ koniunktura jest bar-

dzo korzystna,  mamy nadzieję, że wszystkie te 
elementy  przełożą  się  na  bardzo dobre wyniki 
na  koniec  roku  –  powiedział  Marek  Pietrzak, 
prezes ORLEN Asfalt Sp. z o.o.   
Tegoroczna  sprzedaż  ORLEN  Asfalt  to 

najlepszy  wynik  na  polskim  rynku  od  lat 
2011-2012, czyli okresu wzmożonego popytu 
na  asfalt,  stymulowanego  historyczną  ilością 
inwestycji  infrastrukturalnych  związanych 
z  organizacją  piłkarskich  Mistrzostw  Europy. 
Wzrost sprzedaży zanotowały również asfalty 
wysokomodyfikowane ORBITON HiMA – gru-
pa  produktów  o  najlepszych  właściwościach 
funkcjonalnych  ze  wszystkich  dostępnych 
obecnie asfaltów.
–  Od  kilku  lat  informujemy  i  edukuje-

my  zarówno  inwestorów,  jak  i  projektantów 
dróg  o  doskonałych  właściwościach  asfaltów 
wysokomodyfikowanych  oraz  korzyściach  ich 
zastosowania w    nawierzchniach  drogowych. 
Rosnąca sprzedaż pokazuje, że robimy to sku-
tecznie, a nasi klienci doceniają jakość i zalety 
technologii  naszych  produktów  –  powiedział 
Maciej Jankiewicz, członek Zarządu ORLEN As-
falt Sp. z o.o.
Segment  Asfaltowy  ORLENU  jest  jednym 

z  największych  w  Polsce  i  Europie  Środkowej 
dostawców lepiszcza bitumicznego wykorzysty-
wanego do produkcji nawierzchni asfaltowych. 
Oferta  czyli  asfalty:  drogowe,  modyfikowane 
ORBITON,  wysokomodyfikowane  ORBITON 
HiMA,  wielorodzajowe  i  przemysłowe  produ-
kowane  są  w  Płocku  i  Trzebini  (Polska),  Par-
dubicach  i  Litvinovie  (Czechy)  oraz  Możejkach 
(Litwa).

PKN ORLEN wykorzysta potencjał 
start-up’ów

PKN ORLEN przystąpił do projektu ak-
celeracyjnego Pilot Maker Electro, realizo-
wanego w ramach rządowego programu 
Elektro ScaleUp. Jest to jeden z flagowych 
programów Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. 
PKN ORLEN w projekcie wystąpi w roli od-

biorcy technologii i wspólnie z partnerem  Tech-
brainers  Sp.  z  o.o.  będzie  poszukiwał  startup-
-ów  oferujących  rozwiązania  z  obszaru  nowej 
mobilności. Pozostałymi odbiorcami technologii 
są:  Tauron,  Carrefour,  Fundusz  inwestycyjny 
LARQ oraz Synerise.
Program Pilot Maker Electro pozwoli uczest-

nikom  rozwijać  i  testować  nowe  technologie 
z obszaru  elektromobilności we współpracy  ze 

startupami.  Symbioza  korporacji  i  małych  firm 
technologicznych  jest  bardzo  efektywnym mo-
delem  rozwoju  nowych  technologii.  Program 
będzie  stanowił  doskonałą  platformę  dla  roz-
woju  nowych  produktów  i  usług,  w  obszarze 
szeroko rozumianej elektromobilności.
– Konsekwentnie realizujemy plany rozwo-

ju  sprzedaży paliw alternatywnych na naszych 
stacjach. Chcemy, aby w 2019 r. posiadacze sa-
mochodów elektrycznych mogli przejechać Pol-
skę głównymi szlakami drogowymi, korzystając 
z naszych ładowarek. Stąd decyzja o uruchomie-
niu pilotażowego programu budowy  sieci 150 
szybkich  ładowarek na stacjach paliw. Liczymy, 
że nasza obecność w projekcie umożliwi dalszy 
rozwój naszych kompetencji w obszarze elektro-
mobilności  –  mówi  Patrycja  Klarecka,  członek 
Zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej
Aktywność  PKN  ORLEN  w  zakresie  wy-

szukiwania  innowacyjnych  rozwiązań  będzie 
obejmowała:  nabór  i  selekcję,  akcelerację, 
w tym również warsztaty i wsparcie mentorskie 
ekspertów  korporacyjnych,  technologicznych 
i biznesowych. Startupy, które zostaną  zakwali-
fikowane do programu mogą otrzymać wsparcie 
finansowe w wysokości do 500 tys. zł na rozwój 
oraz  dopracowanie  oferowanego  rozwiązania. 
Będą miały  także możliwość realizacji pilotażo-
wego  wdrożenia  z  wykorzystaniem  infrastruk-
tury PKN ORLEN. Nabór startupów prowadzony 
jest przez stronę http://electro.pilotmaker.pl/ .
Podejmując działania mające na  celu  zaci-

śnięcie współpracy ze startupami, chcemy pozy-
skać nowe, przełomowe technologie dla sektora 
nowej mobilności w zakresie m.in. infrastruktu-
ry  i  usług  ładowania  pojazdów  elektrycznych, 
nowych  rozwiązań  dotyczących  usług  e-mo-
bilności,  czy  rozwiązań  informatycznych  i  tele-
komunikacyjnych  umożliwiających  inteligentne 
zarządzanie  procesami  ładowania  pojazdów 
elektrycznych. 
Ważnym aspektem  związanym  z  udziałem 

PKN ORLEN w projekcie Pilot Maker Electro jest 
również możliwość utrwalenia kultury innowacji 
jako  fundamentu  rozwoju w  segmentach  core 
i  non-core  oraz  możliwość  stania  się  częścią 
eko-systemu startupów w Polsce  – mówi Patry-
cja Panasiuk, dyrektor Biura Innowacji
Dla  PKN  ORLEN  uczestnictwo w  projekcie 

jest  naturalnym  uzupełnieniem  obecnie  podej-
mowanych  działań  w  obszarze  elektromobil-
ności.  Koncern  od  dawna ma  świadomość,  że 
elektromobilność to rewolucja w motoryzacji na 
skalę  światową.  Aby  odgrywać  wiodącą  rolę 
w  tym  segmencie,  należy  podjąć  działania  na 
jak  najwcześniejszym  etapie.  Dlatego  spółka 
identyfikuje  potencjał  płynący  z  e-mobility  na 
wielu płaszczyznach. Jako producent produktów 
petrochemicznych dostrzega olbrzymi  rynek na 
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funkcjonalne  materiały  niezbędne  do  budowy 
nowoczesnych pojazdów. W tym kierunku kon-
sekwentnie  rozwija  łańcuch wartości,  inwestu-
jąc w rozbudowę instalacji produkcyjnych. 
PKN ORLEN to również znaczący producent 

energii  elektrycznej,  na  którą  zapotrzebowanie 
będzie  rosło w związku  z  coraz większą  liczbą 
samochodów elektrycznych. Obserwując rynko-
we trendy, koncern  już teraz myśli o  inwestycji 
w odnawialne źródła energii. Najbardziej nama-
calnym  obszarem  obecności  koncernu w  elek-
tromobilności  jest  program  budowy  szybkich 
ładowarek dla pojazdów elektrycznych na  sta-
cjach paliw. 
PKN  ORLEN  aktywnie  podąża  również  za 

najnowszymi  trendami  rynkowymi  w  zakresie 
nowych  modeli  biznesowych  –  sukcesywnie 
poszerza ofertę wynajmu aut na minuty w  ra-
mach carsharingu. Z perspektywy koncernu roz-
wój  elektromobilności  stanowi  wyzwanie,  ale 
również  wielką  szansę  dla  uzyskania  synergii 
wynikającej  z  zaangażowania  różnych  obsza-
rów  technologicznych.  Obecność  PKN  ORLEN 
w projekcie wynika z przeświadczenia, że jesz-
cze większą synergię można uzyskać stawiając 
na  współpracę  z  dynamicznym  środowiskiem 
małych firm technologicznych z obszaru elektro-
mobilności.

Biuro Prasowe
PKN ORLEN

Gazociąg do EC Żerań: 
GAZ-SYSTEM stawia na nowoczesne 
technologie

Na 10 km odcinku gazociągu łączącego 
tłocznię Rembelszczyzna z Elektrociepłownią 
Żerań spółka wykona aż 9 przekroczeń bez-
wykopowych. To rekord wykorzystania przez 
GAZ-SYSTEM tych technologii na takiej długo-
ści gazociągu. Metody te zmniejszą ingeren-
cję w środowisko, a także pozwolą w mniej 
uciążliwy sposób przekroczyć skrzyżowania 
z drogami, wiaduktami i kanałami.
Podczas  budowy  gazociągu  przyłączenio-

wego zastosowane zostały nowoczesne techno-
logie, w tym mikrotuneling, horyzontalny prze-
wiert sterowany (HDD) oraz przecisk. – Metody 
te zostaną wykorzystane do położenia gazocią-
gu na  blisko  30 proc.  jego  długości.  Poza  ko-
rzyściami technicznymi i wykonawczymi, umoż-
liwiającymi terminowe pokonanie przeszkód na 
trasie, minimalizują one wpływ budowy na śro-

dowisko  naturalne.  Tym  samym  postawiliśmy 
sobie duże wyzwanie inżynierskie, ale z pewno-
ścią z korzyścią dla otoczenia – powiedział Ar-
tur  Jastrzębski,  dyrektor Oddziału GAZ-SYSTEM 
w Rembelszczyźnie.
Rodzaje  przekroczeń  podziemnych dla  ga-

zociągu:
• Mikrotuneling  –  drążenie  otworu  przy 
pomocy  tarczy  skrawającej  z  jednocze-
snym  przeciskaniem  rur  na  odcinku  od 
komory startowej do komory odbiorczej, 

• HDD  –  wiercenie  i  poszerzanie  otworu 
oraz  instalacja  w  nim  przygotowanego 
odcinka rurociągu,

• Przecisk – wprowadzenie w grunt – przy 
użyciu zespołu urządzeń – rur na odcin-
ku od komory startowej do komory od-
biorczej.

–  Trwa  zasadniczy  etap  budowy  gazociągu 
DN  500,  który  doprowadzi  gaz  z  tłoczni  gazu 
w  Rembelszczyźnie  do  Elektrociepłowni  Żerań. 
Obecnie  na  odcinku  5  km  pracuje  ponad  90 
osób, wykorzystując 20 specjalistycznych urzą-
dzeń, w tym czołówki spawalnicze – powiedział 
Gracjan Wyszyński, kierownik projektu.
Rurociąg  jest  przygotowywany  do  wyko-

nania  przekroczenia  bezwykopowego  metodą 
HDD  pod  ul.  Białołęcką  oraz  odnogą  Kanału 
Żerańskiego.
Prace budowlane będą prowadzone przez 

dwie spółki – JT oraz TESGAS. Pierwsza odpo-
wiada  za  realizację  liniowych  robót  budow-
lanych,  w  tym  wykonanie  bezwykopowych 
przekroczeń pod drogami i Kanałem Żerańskim. 
Spółka TESGAS będzie natomiast odpowiedzial-
na za budowę układu włączeniowego na tere-
nie  tłoczni gazu w Rembelszczyźnie oraz  stacji 
pomiarowej na terenie zakładu EC Żerań. Aktu-
alne informacje o postępie prac znajdują się na 
stronie internetowej www.kanalzeranski.pl.
Najważniejsze  korzyści  z  doprowadzenia 

gazu ziemnego do EC Żerań:
•  zwiększenie bezpieczeństwa  w zakresie 
dostaw ciepła i energii elektrycznej,

• poprawa  jakości  powietrza  w  aglome-
racji  warszawskiej  dzięki  ograniczeniu 
spalania węgla przez elektrociepłownię, 

• podatek od nieruchomości odprowadza-
ny corocznie do budżetu miasta w wyso-
kości do 2 proc. wartości budowli.

Zgodnie  z  wcześniejszymi  deklaracjami 
i oczekiwaniami społeczności lokalnej GAZ-SYS-
TEM, po zakończeniu budowy nasadzi 1500 szt. 
drzew o obwodzie minimum 8 centymetrów na 
wysokości  1  metra  w  pasie  montażowym,  po 
wybudowaniu  gazociągu.  Pod  koniec  2017  r. 
spółka  przeprowadziła  konsultacje  społeczne 
dotyczące  koncepcji  zagospodarowania  tere-
nów pod Kanałem Żerańskim. Pomysły wypra-

cowane wspólnie  z mieszkańcami będą mogły 
zostać wykorzystane  przez władze miasta  (Za-
rząd Zieleni m.st. Warszawy) do przygotowania 
planu nasadzeń w miejscu realizacji  inwestycji. 
Po  zakończeniu budowy gazociąg  zostanie  za-
sypany,  a  teren wyrównany  i  uporządkowany. 
Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac dla 
części liniowej nastąpi to do końca 2019 r.
Oddział  GAZ-SYSTEM  w  Rembelszczyźnie 

odpowiada za zapewnienie ciągłości i technicz-
nego bezpieczeństwa przesyłu gazu na  terenie 
województwa  mazowieckiego,  podlaskiego 
oraz  łódzkiego.  Do  głównych  zadań  oddziału 
należy  m.in.  prowadzenie  prac  eksploatacyj-
nych,  nadzór  nad  działalnością  inwestycyjną, 
remontową  i modernizacyjną  sieci  przesyłowej 
o długości 1463 km, a także eksploatacją odcin-
ka gazociągu tranzytowego DN 1400 o długości 
365 km. Zgodnie z planami inwestycyjnymi do 
2023 r. oddział wybuduje ok. 700 km gazocią-
gów strategicznych, w tym m.in. gazowe połą-
czenie  z  Litwą oraz północno-wschodnią  część 
tzw.  Pierścienia Warszawskiego,  a  także  gazo-
ciąg łączący węzeł gazu w Gustorzynie z tłocz-
nią we Wronowie.

Wiceprezes Artur Zawartko wziął 
udział w Kongresie 590

– Aby zagwarantować sobie bezpie-
czeństwo energetyczne, Polska musi mieć 
dostęp do różnych źródeł surowców. Dlatego 
priorytetem dla GAZ-SYSTEM jest budowa 
gazociągu, którym popłynie gaz pochodzący 
ze złóż w Norwegii, a także rozbudowa Ter-
minala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 
Niezbędna jest również budowa połączeń 
międzysystemowych z sąsiednimi państwa-
mi i racjonalna rozbudowa krajowej sieci 
przesyłowej – powiedział Artur Zawartko, 
wiceprezes zarządu GAZ-SYSTEM podczas 
tegorocznego Kongresu 590. Wiceprezes 
Zawartko wziął udział w pierwszym dniu 
Kongresu, który 15 i 16 listopada odbył się 
Jasionce koło Rzeszowa.
Tematyce energetycznej poświęcony był je-

den z paneli „Polityka surowcowa państwa: dia-
gnoza, zmiana podejścia, perspektywy”, w któ-
rym udział wziął wiceprezes Zawartko. Paneliści 
dyskutowali m.in. o drogach prowadzących do 
osiągnięcia celów polskiej polityki surowcowej. 
Jej realizacja ma na celu racjonalne gospodaro-
wanie  zasobami  surowców  i wyznaczanie  kie-
runków inwestycji w tej dziedzinie. – Ukończe-
nie zadań zapisanych w  planie inwestycyjnym 
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GAZ-SYSTEM przyczyni się do dywersyfikacji źró-
deł  dostaw gazu,  zapewnienia  dostaw  energii 
na konkurencyjnych warunkach cenowych oraz 
rozwoju rynków gazu ziemnego w regionie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej i Morza Bałtyckiego 
– powiedział Artur Zawartko. 
O  godzeniu  konieczności  inwestowania 

z  interesami  społecznymi,  możliwościach  wy-
pracowywania wspólnych zasad  inwestowania 
między  biznesem,  państwem,  samorządami 
i  stroną  społeczną  uczestnicy  kongresu  dysku-
towali  w  panelu  „Czy  Polska może  być  drugą 
Bawarią? Inwestorzy a społeczność lokalna - jak 
znaleźć kompromis”. Podczas dyskusji wicepre-
zes Zawartko podkreślił,  że GAZ-SYSTEM ściśle 
współpracuje  z  władzami  samorządowymi 
i mieszkańcami terenów, na których realizowane 
są projekty spółki.  
– Nasze gazociągi przesyłowe przebiegają 

przez  teren 790 gmin w Polsce. Każdego  roku 
odprowadzamy  do  budżetów  gminnych w  ra-
mach podatku od nieruchomości do 2 proc. war-
tości infrastruktury zlokalizowanej na jej terenie. 
W 2017 r. wartość tego podatku przekazanego 
gminom przez GAZ-SYSTEM przekroczyła ponad 
150 mln  zł. W  ostatnich  pięciu  latach  było  to 
ponad 600 mln zł. Kwotę tę gminy mogą prze-
znaczyć na ważne dla lokalnej społeczności cele 
–  zauważył  Artur  Zawartko.  Dodał,  że  spółka 
realizuje  także  takie  projekty,  jak  Fundusz  Na-
turalnej  Energii  i  Fundusz  Inicjatyw  Lokalnych. 
Dzięki nim lokalne społeczności mają szansę na 
realizację swoich pomysłów.  
Podkreślił też, że GAZ-SYSTEM kładzie duży 

nacisk na kompleksowe informowanie społecz-
ności  lokalnych o prowadzonych  inwestycjach, 
m.in.  poprzez  spotkania  i  konsultacje  z miesz-
kańcami oraz angażowanie się w działania edu-
kacyjne. 
Kongres  590  to  jedno  z  najważniejszych 

wydarzeń  ekonomicznych  w  Polsce.  Program 
trzeciej  edycji  kongresu  koncentrował  się  na 
działaniach  na  rzecz  rozwoju  gospodarczego 
w  oparciu  o  rosnącą  rolę  polskiego  kapitału. 
Podczas  dwóch  dni  konferencji  w  ponad  100 
panelach i wielu wystąpieniach towarzyszących 
dyskutowali  przedstawiciele  polityki,  biznesu, 
nauki i legislacji oraz eksperci.

Srebrny laur Innowacyjności 
dla GAZ-SYSTEM

Nowatorskie stanowisko do wzorcowania 
gazomierzy gazem ziemnym w warunkach 
najbardziej zbliżonych do tych, jakie panują 

w systemie przesyłowym zostało docenione 
przez Kapitułę Konkursową „Laur Innowacyj-
ności 2018”. Spółka otrzymała Srebrny Laur 
podczas gali zorganizowanej w Warszawie 
przez Naczelną Organizację Techniczną. Wy-
darzenie odbyło się 7 listopada 2018 r.
Nagrodzone  stanowisko  do  wzorcowania 

gazomierzy  umożliwia wzorcowanie w  dwóch 
obiegach:  zamkniętym  i  otwartym.  W  pierw-
szym  przypadku,  przepływ  gazu  odbywa  się 
w zamkniętej  instalacji  i wymuszany  jest przez 
specjalnie  skonstruowaną  na  potrzeby  labo-
ratorium  sprężarkę  osiową. W  układzie  otwar-
tym  z  kolei  gaz  pobierany  jest  pod  ciśnieniem 
z  pobliskiej  tłoczni  Hołowczyce  zlokalizowanej 
w  województwie  mazowieckim,  a  następnie 
oddawany do gazociągu. 
–  Nasze  stanowisko  do wzorcowania  ga-

zomierzy  umożliwia  prowadzenie  w  jednym 
miejscu zarówno prac badawczo-rozwojowych, 
jak i wzorcowania gazomierzy gazem ziemnym 
w  szerokim  zakresie  ciśnienia  i  strumienia  ob-
jętości.  To  innowacyjne  rozwiązanie  na  skalę 
kraju  i  Europy –  powiedziała Aneta  Korda-Bu-
rza,  dyrektor  Pionu  Laboratoriów GAZ-SYSTEM 
odbierając nagrodę.
Usługa wzorcowania gazomierzy, którą ofe-

ruje Laboratorium Gazomierzy w Hołowczycach 
pozwoli  na  zwiększenie  dokładności  pomia-
ru  objętości  gazu  w  rozliczeniach  z  klientami. 
Stanowisko  umożliwia  również  prowadzenie 
badań urządzeń pracujących z gazem ziemnym 
na  wysokim  ciśnieniu  np.  testy  prototypów 
urządzeń.  Technologia  została  opracowana 
w  ramach  projektu  badawczo-rozwojowego 
dofinansowanego  z  Programu  Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata  2007-2013.
Stanowisko  oddano  do  eksploatacji  

w maju 2017 r. Od tego czasu prowadzono na 
nim wzorcowania wewnętrzne  celem wykaza-
nia biegłości stanowiska i personelu na potrzeby 
trwającego  obecnie procesu akredytacji  w za-
kresie wzorcowania gazomierzy turbinowych. 
Kapituła  konkursu  im.  Stanisława  Staszica 

„Laur  Innowacyjności  2018”  ocenia  nowocze-
sne  rozwiązania,  które  mogą  mieć  wpływ  na 
przyspieszenie  rozwoju  społeczno – gospodar-
czego Polski. To ósma edycja konkursu, podczas 
której przyznano Złote, Srebrne i Brązowe Laury 
oraz wyróżnienia w 13 kategoriach. Stanowisko 
do wzorcowania gazomierzy przy  ciśnieniu  ro-
boczym  uzyskało  Srebrny  Laur  Innowacyjności 
w kategorii Mechanika, Maszyny  i Urządzenia. 
Konkurs  został  zorganizowany  przez  Naczelną 
Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń 
Naukowo – Technicznych.

Mariusz Kozłowski,
Rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM

PERN partnerem konferencji 
Bezpieczeństwo surowcowe Polski

Najważniejsze projekty budowy infra-
struktury gazowej i naftowej w Polsce, strate-
giczny import surowców oraz nowe tendencje 
na rynku naftowym i ich  wpływ na działalność 
polskich rafinerii – to tylko niektóre tematy po-
ruszone w czasie konferencji „Bezpieczeństwo 
surowcowe Polski”. PERN został partnerem 
tego wydarzenia. Gościem honorowym był 
Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. Krytycz-
nej Infrastruktury Energetycznej.
Zmienia się struktura dostaw ropy, która tra-

fia do nas tankowcami. Musimy być przygotowa-
ni na odbiór tego surowca. W Gdańsku trwa już 
budowa dwóch zbiorników po 100 tys. m³. Drugi 
element  to  rozbudowa TNG. – To nam pozwoli 
rozładowywać  statki  o  pojemności większej  niż 
100 tys. m³ maksymalnie do dwóch zbiorników. 
Do tego jest wyzwanie związane z budową dru-
giej nitki ropociągu do Płocka. Nasi klienci ocze-
kują, by trafiała do nich dokładnie taka ropa, jaką 
zamówili – Igor Wasilewski, prezes PERN.
Zdaniem Rafała Milanda, wiceprezesa PERN, 

rynek  paliw  w  Polsce  rośnie  i  co  za  tym  idzie 
wzrasta  także zapotrzebowanie na usługi w 19 
bazach PERN.
–  Podjęliśmy  w  związku  z  tym  decyzję  by 

rozbudować pojemności.  Z  jednej  strony chodzi 
o zapewnienie powierzchni pod obrót paliw ale 
także pod zapasy obowiązkowe – Rafał Miland, 
wiceprezes PERN

PERN buduje zbiorniki na olej 
napędowy w Nowej Wsi Wielkiej

Dwa nowe zbiorniki na olej napędowy 
w Koluszkach właśnie przechodzą rozruch 
technologiczny. Jednocześnie trwają bardzo 
zaawansowane prace na bliźniaczej inwesty-
cji spółki w Nowej Wsi Wielkiej.
Budowane w Nowej Wsi Wielkiej zbiorniki tak-

że są przeznaczone na olej napędowy. Każdy z nich 
pomieści 32 tys. m³ produktu. Inwestycje w Kolusz-
kach oraz Nowej Wsi Wielkiej to element strategicz-
nego planu  inwestycyjnego PERN do 2022  roku. 
Firma biorąc pod uwagę wyzwania rynkowe oraz 
wyzwania wynikające z Polityki naftowej Rządu RP, 
stawia  na  rozbudowę  zbiorników  surowcowych 
i paliwowych, a także nowych rurociągów.

PERN S.A.
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28 października 2018 roku, w wie-
ku 89 lat, zmarł nasz Kolega mgr 
Zbigniew Korab, wybitny polski geo-
log naftowy. Urodził się 23 września 
1929 roku w Sanoku i tam też ukoń-
czył szkołę podstawową, gimnazjum 
i w roku 1948 liceum. W tym samym 
roku rozpoczął studia na Wydziale 
Nauk Przyrodniczych Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Studia ukończył 
w 1952 roku, uzyskując tytuł magistra 
filozofii w zakresie geologii z paleon-
tologią.
Pracę zawodową rozpoczął 1 stycznia1953 

roku  w  Krakowskim  Przedsiębiorstwie  Robót 
Mierniczo-Wiertniczych,  nadzorując  poszuki-
wania  złóż  niklu  i  miedzi  na  Dolnym  Śląsku. 
Jednakże już w sierpniu tego samego roku prze-
chodzi do pracy w Przedsiębiorstwie Geologicz-
nym Przemysłu Naftowego – Zakład Terenowy 
w  Sanoku,  wiążąc  się  na  stałe  z  Górnictwem 
Naftowym. Uczestniczy w projektowaniu, nad-
zorowaniu  i  dokumentowaniu  prac  poszuki-
wawczych,  m.in.  na  złożach  ropy  naftowej 
Czarna,  Łodyna,  Wielopole,  Grabownica oraz 
na złożu gazu ziemnego Strachocina. W Sanoku 
poznaje absolwentkę Technikum Geologicznego 
w Krakowie Annę Ślusarz, która także w 1953 
roku  rozpoczęła  pracę  zawodową w  tej  samej 
firmie,  a  następnie  została  jego  żoną.  Przeżyli 
wspólnie 65 lat.
W roku 1956 zostaje przeniesiony służbowo 

do  nowo  powstałego  Przedsiębiorstwa  Geolo-
giczno-Wiertniczego Przemysłu Naftowego „Pół-
noc” w  Pile.  Pełni  tam  funkcje  kierownika  Od-
działu Geologii Ruchowej, a następnie zastępcy 
dyrektora  –  głównego  geologa.  Uczestniczył 
w  projektowaniu  i  nadzorowaniu  pionierskich 
prac poszukiwawczych węglowodorów na Niżu 
Polskim. Miał osobisty wkład w odkryciu pierw-
szych na Niżu złóż – ropy naftowej Rybaki koło 
Krosna Odrzańskiego (rok 1961) i gazu ziemnego 
Uciechów - Bogdaj koło Ostrowa Wielkopolskie-
go (rok 1964). Podczas pracy w Pile nawiązuje 
współpracę  z  niemieckim  przedsiębiorstwem 
poszukiwawczym  w  Mittenwalde  k/Berlina,  co 
zaowocowało  podniesieniem  efektywności  po-
szukiwań w  strefie  przygranicznej  i  przyczyniło 
się do odkrycia dalszych złóż.

W roku 1967 mgr Zbigniew Korab zosta-
je  przeniesiony  służbowo  do  Zjednoczenia 
Przemysłu  Naftowego  w  Warszawie,  gdzie 
organizuje  Wydział  Programowania  Prac 
Poszukiwawczych  i  zajmuje  się  opracowy-
waniem  rocznych  i  wieloletnich  programów 
poszukiwania  złóż  ropy  i  gazu  na  obszarze 
całego kraju.
W  roku  1971 mgr  Zbigniew Korab  obej-

muje  stanowisko  dyrektora  Biura  Geologicz-
nego GEONAFTA w Warszawie, gdzie rozwija 
regionalne  prace  litologiczno-facjalne  i  geo-
chemiczne,  niezbędne  przy  programowaniu 
prac  poszukiwawczych.  Doprowadza  do 
uruchomienia  w  Wołominie  nowoczesnego, 
badawczego  laboratorium  naftowego  oraz 
nawiązuje i rozwija szeroką współpracę z kra-
jowymi  i  zagranicznymi  instytucjami  badaw-
czymi i szkołami wyższymi. W tym czasie jest 
członkiem  Rad Naukowych  Instytutu  Górnic-
twa Naftowego  i Gazownictwa w Krakowie, 
Instytutu  Wiertniczo-Naftowego  Akademii 
Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie  oraz  Sekcji 
Wiertnictwa  i  Górnictwa  Otworowego  Pol-
skiej  Akademii  Nauk.  Wykorzystując  swoje 
wcześniejsze  doświadczenia  z  Piły, w  latach 
1974 - 1983 był przewodniczącym Rady Peł-
nomocników,  koordynującej  prace  poszuki-
wawcze  w  rejonach  przygranicznych  Polski 
z Czechosłowacją, NRD i ZSRR. Od roku 1972 
był członkiem Komisji Zasobów Kopalin, a od 
roku  1976  także  Komisji  Egzaminacyjnej  ds. 
Uprawnień  Geologicznych,  działających  przy 
Centralnym Urzędzie Geologii. W  tym  czasie 
był  także  przewodniczącym  Rady  Progra-
mowej  wydawnictwa  „Magazyn  Polski  Gaz 

i Nafta”, wydawanego przez PGNiG.
W roku 1983 mgr Zbigniew Korab zostaje 

powołany  na  stanowisko  dyrektora  Departa-
mentu Geologii, Nafty i Gazu w Ministerstwie 
Górnictwa i Energetyki, odpowiedzialnego za 
całą  działalność  górnictwa  naftowego  i  ga-
zownictwa. Ponadto z upoważnienia ministra 
był  członkiem Rady Wspólnej Organizacji  PE-
TROBALTIC,  grupującej  Polskę,  NRD  i  ZSRR, 
powołanej  do  poszukiwania  złóż  węglowo-
dorów  na  Bałtyku.  Przewodniczy  resortowej 
Komisji  Oceny  Projektów  Prac  Geologicznych 
i  jest  członkiem  Rady  Naukowo-Technicznej 
ds. Górnictwa w MGiE  oraz  Rady  Programo-
wej ds. poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego w PGNiG. Od roku 1984 był człon-
kiem  Rady  Geologicznej  Centralnego  Urzędu 
Geologii  i  członkiem  Komitetu  Redakcyjnego 
miesięcznika  „Nafta  -  Gaz”,  wydawanego 
przez Instytut Górnictwa Nafty i Gazu oraz In-
stytut Technologii Nafty w Krakowie.
Po  likwidacji  Ministerstwa  Górnictwa 

i Energetyki, mgr Zbigniew Korab od stycznia 
1988  roku  przechodzi  na  emeryturę,  podej-
mując pracę w PGNiG w niepełnym wymiarze 
czasu.    Z  upoważnienia  ministra  Przemysłu 
kontynuuje  działalność w Resortowej  Komisji 
Oceny  Projektów  Prac  Geologicznych  w  za-
kresie  górnictwa  naftowego  oraz  w  Radzie 
Wspólnej Organizacji PETROBALTIC i w Komi-
sji Likwidacyjnej tej organizacji po zakończeniu 
jej działalności w  roku 1990. Uczestniczy  też 
w opracowaniu koncepcji powołania polskie-
go  przedsiębiorstwa  PETROBALTIC,  z  zada-
niem  rozpoczęcia  eksploatacji  złóż  odkrytych 
w  polskiej  strefie  Bałtyku.  W  październiku 
1999 roku kończy definitywnie działalność za-
wodową w PGNiG. Pomimo tego jeszcze przez 
kilka lat jest aktywnym członkiem Komisji Za-
sobów Kopalin Ministerstwa Środowiska, Ko-
misji Oceny Projektów Prac Poszukiwawczych 
PGNiG oraz Kolegium Redakcyjnego miesięcz-
nika „Nafta - Gaz”.
Ważną dziedziną działalności zawodowej 

mgr Zbigniewa Koraba był Jego udział w szko-
leniu nowych kadr dla górnictwa naftowego. 
W  okresie  pracy  w  Pile  prowadził  zajęcia 
z  geologii  na  różnego  rodzaju  zakładowych 
kursach. Ponadto  uczestniczył czynnie w zor-
ganizowaniu  w  Pile  branżowej  Zasadniczej 
Szkoły  Zawodowej,  Technikum  Naftowego 
i  Zaocznego  Technikum Naftowego  i  prowa-
dził tam wykłady z geologii. Po przeniesieniu 
do Warszawy prowadził  zajęcia dydaktyczne 
w Pomaturalnej Szkole Przemysłu Naftowego. 
Dbał  także  o  podnoszenie własnych  kwalifi-
kacji – ukończył  Studium  Języka Rosyjskiego 

Wspomnienie 
o Zbyszku Korabie
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na  Politechnice  Warszawskiej  oraz  Studium 
Organizacji  i Zarządzania na Wydziale Prawa 
Stołecznego  Uniwersytetu  Powszechnego. 
Uzyskuje  uprawnienia  geologiczne  Central-
nego Urzędu Geologii w zakresie projektowa-
nia  i  dokumentowania  złóż  węglowodorów, 
uprawnienia rzeczoznawcy Stow. Inż i Techn. 
Przemysłu  Naftowego  i  Gazowniczego  oraz 
I  Stopień  Specjalizacji  Zawodowej  Inżyniera. 
Należy  też  dodać,  że  w  okresie  kierowania 
Biurem  Geologicznym  GEONAFTA  zarów-
no Zbigniew Korab  jak  i  Jego następca Piotr 
Karnkowski bardzo dbali o podnoszenie kwa-
lifikacji przez podległy personel. Za ich namo-
wą, a często wręcz pod lekkim „przymusem” 
obroniono 2 habilitacje  i 9 prac doktorskich, 
37 osób ukończyło studia wyższe, a 21 osób 
z wykształceniem ogólnym zdobyło wykształ-
cenie techniczne w szkole pomaturalnej
W okresie ponad 45-letniej pracy w gór-

nictwie naftowym mgr Zbigniew Korab uczest-
niczył  w  rozpoznaniu  budowy  geologicznej 
różnych  rejonów Polski,  ocenie  ropo-  i  gazo-
nośności  formacji  perspektywicznych  oraz 
w odkryciu,  rozpoznaniu  i udokumentowaniu 
wielu  złóż  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego. 
Jak  już  wspomniano  wcześniej,  należał  do 
prekursorów  poszukiwań  węglowodorów  na 
Niżu  Polskim.  Za  odkrycie  złóż  gazu  ziemne-
go w tym rejonie, został wraz z grupą innych 
specjalistów wyróżniony  Zespołową Nagrodą 
Państwową  II  stopnia. Był  także wielokrotnie 
odznaczany  za osiągnięcia  zawodowe  i  dzia-
łalność  społeczną.  Otrzymał  Krzyż  Oficerski 
i  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Złoty  i  Srebrny  Krzyż  Zasługi,  Złotą  Odznakę 
„Zasłużony  dla  Polskiej  Geologii”,  odznakę 
„Zasłużony  dla  Górnictwa  Naftowego”  oraz 
wiele innych odznaczeń i odznak resortowych 
i branżowych.

Osobną  kartę w  działalności  Kolegi mgr. 
Zbigniewa  Koraba  stanowi  Jego  zaangażo-
wanie  w  prace  Stowarzyszenia  Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowni-
czego.  Był  członkiem  SITPNiG  od  1954  roku. 
W latach 1960 - 1967 był członkiem Zarządu 
Oddziału w  Pile  i  przedstawicielem Oddziału 
w  Zarządzie  Głównym w  Krakowie.  Od  roku 
1971  do  roku  1990  był  Przewodniczącym 
Komitetu  Naukowo-Technicznego  ds.  Geolo-
gii  i  Poszukiwań  Złóż  Ropy  Naftowej  i  Gazu 
Ziemnego  przy  Zarządzie  Głównym  SITPNiG 
w Krakowie. W  trakcie  całej  kariery  zawodo-
wej, a szczególnie w okresie zajmowania sta-
nowisk  kierowniczych  i dyrektorskich  (przede 
wszystkim  jak  dyrektor  Biura  Geologicznego 
GEONAFTA),  bardzo  ściśle współpracował  ze 
Stowarzyszeniem.  Wspierał  jego  działalność 
oraz inspirował tematykę licznych sympozjów 
i  konferencji  naukowo-technicznych  organi-
zowanych wspólnie przez SITPNiG i Biuro. Po 
przejściu na emeryturę nadal aktywnie działał 
w  Stowarzyszeniu.  Był  jednym  z  inicjatorów 
zorganizowania  przy  Oddziale  Warszawa  II 
Klubu Seniora SITPNiG  i należał do członków 
– założycieli Klubu, powołanego w roku 2006. 
Za aktywną działalność na rzecz SITPNiG i Fe-
deracji NOT oraz wspieranie  tych organizacji, 
Kolega Zbigniew Korab został wyróżniony Zło-
tą i Diamentową Odznaką Honorową SITPNiG, 
Srebrną Odznaką Honorową NOT,  Godnością 
„Zasłużony  Senior  SITPNiG”  oraz  Godnością 
„Zasłużony Senior NOT”.
Kolega  mgr  Zbigniew  Korab  był  także 

współzałożycielem  i  pierwszym  przewodni-
czącym Wspólnoty Mieszkaniowej „Nierucho-
mości  Jana Pawła  II 63” w Warszawie, gdzie 
mieszkał  przez wiele  lat.  Zdaniem  lokatorów 
i członków zasłużył na wielkie uznanie za za-
angażowanie  i  ofiarną,  wieloletnią  pracę  na 

rzecz Wspólnoty.
Na koniec chcielibyśmy wspomnieć o jesz-

cze  jednej  pasji  Kolegi  Zbyszka  Koraba.  Po-
służymy się tu Jego własnymi słowami z cha-
rakterystyki, którą przygotował przed  laty na 
prośbę redakcji „Wiadomości Naftowych i Ga-
zowniczych”:
„Poza  pracą  zawodową  w  kręgu  mo-

ich  zainteresowań  były  także  inne  sprawy. 
W  latach  1938  -  1944  śpiewałem  w  chórze 
młodzieżowym  prowadzonym  przez  organi-
stę  parafialnego w Sanoku,  a w  latach 1945 
- 1948 w chórze miejskim prowadzonym przez 
mecenasa  Filipczaka.  Kontynuowałem  to  za-
miłowanie  także  w  czasie  studiów  w  latach 
1948  -  1952 w  akademickim  chórze Uniwer-
sytetu  i Politechniki Wrocławskiej. Zamiłowa-
nie do śpiewu wyniosłem z domu. U nas cała 
rodzina często śpiewała piosenki ludowe, pa-
triotyczne, kolędy, pieśni  religijne. Dużo  rów-
nież  śpiewaliśmy  w  szkole  podstawowej  na 
lekcjach  śpiewu,  a później w harcerstwie.  To 
zamiłowanie pozostało mi na całe życie i kon-
tynuowałem je w czasie towarzyskich spotkań 
w pracy, bo okazji w nafcie do śpiewania jest 
wiele w czasie spotkań towarzyskich na kon-
ferencjach  technicznych  i naukowych oraz na 
Barbórkach  i  karczmach piwnych.  Lubię  rów-
nież spektakle operowe i operetkowe”.
Takiego właśnie Zbyszka – byłego Przeło-

żonego, Kolegę i Przyjaciela oraz wspaniałego 
gawędziarza  i  „duszę  towarzystwa”  –  zapa-
miętamy. Będzie Go nam bardzo brakowało.

W imieniu Oddziału SITPNiG Warszawa II 
wspomnienie przygotowali 

Maciej Bednarek 
i Andrzej Macheła-Olszacki 

z Koła Seniora.

Uroczyste spotkanie Klubu Seniora w grudniu 2014 roku, na którym wiceprezes NOT Stefan Góralski wręczył kilku naszym seniorom odznaczenia NOT, m.in. Zbyszkowi Dyplom „Za-
służony Senior NOT”.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Piotr Dziadzio Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

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

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

8-9.11.2018 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja zatytu-
łowana: „Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku). Historia – pamięć 
–  dziedzictwo”  zorganizowana pod Honorowym Patronatem Prezesa  PGNiG  Pio-
tra Woźniaka. Jej organizatorami były spółki i instytucje wchodzące w skład grupy 
PGNiG jak: Polska Spółka Gazownictwa, Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza 
oraz Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego, a także Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Krakowie. Konferencja była częścią obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę.
14-16.11.2018 r. w Ploesti w Rumunii odbyło się Międzynarodowe Kolo-
kwium dotyczące Energii  i Ochrony Środowiska. Kolokwium związane było z ob-
chodami 70-lecia powołanego w 1948 roku Instytutu Nafty, Gazu i Geologii w Bu-
kareszcie,  przekształconego w  latach  późniejszych w  Uniwersytet  Nafty  i  Gazu 
w  Ploieszti. W  Kolokwium  ze  strony  polskiej  uczestniczyli  przedstawiciele  INiG-
-PIB oraz przedstawiciel  SITPNiG Ryszard Cygan,  absolwent  tegoż uniwersytetu. 
Spotkania podczas kolokwium były okazją do prezentacji SITPNiG oraz wręczenia 
w imieniu prezesa Fundacji PNiG w Bóbrce listu intencyjnego zapraszającego dy-
rektor Muzeum Wojewódzkiego Nauk Przyrodniczych Prahova, panią Emilia Lancu 
do Bóbrki. 
19.11.2018 r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH od-
była są publiczna obrona Rozprawy Doktorskiej Rafała Kudrewicza, członka Zarządu 
Głównego SITPNiG, prezesa Oddziału SITPNIG Warszawa II. 
29.11.2018 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG przy ulicy Łukasiewicza 
w Krakowie, odbyło  się posiedzenie Komisji ds. Historii  i Muzealnictwa. Na  spo-
tkaniu  została  omówiona  realizacja  zadań  założonych  na  rok  2018  oraz  planów 
działalności na rok 2019. 

70 urodziny
Lech Trzciński z Oddziału w Gdańsku, 
Andrzej Piwkowski z Oddziału w Pile, 

Krystyna Mostowska z Oddziału w Pile, 
Ryszard Zduńczuk z Oddziału w Tarnowie, 

Bogdan Uszyński z Oddziału w Warszawie II, 
Anna Podraza z Oddziału w Warszawie II,

Kazimierz Chrobak z Oddziału w Zielonej Górze, 

75 urodziny
Zdzisław Korona z Oddziału w Zielonej Górze

80 urodziny
Jerzy Czerwiński z Oddziału w Warszawie II

Współpraca polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego 
ze środowiskiem historyków i archiwistów

W dniach 8-9 listopada br. w Kra-
kowie odbyła się międzynarodowa 
konferencja zatytułowana: „Polski 
przemysł naftowy i gazowniczy (do 
1939 roku). Historia – pamięć – dzie-
dzictwo” zorganizowana pod Hono-
rowym Patronatem Prezesa PGNiG 
Piotra Woźniaka. 

Jej  organizatorami  były  spółki  i  instytucje 
wchodzące  w  skład  grupy  PGNiG  jak:  Polska 
Spółka Gazownictwa,  Fundacja  PGNiG  im.  Igna-
cego  Łukasiewicza  oraz  Stowarzyszenie  Nauko-
wo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego  i  Gazowniczego,  a  także  Instytut  Hi-
storii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Konferencja była  częścią obchodów 
100-lecia  odzyskania  przez  Polskę  niepodległo-

ści.  Udział w  niej wzięli  naukowcy  z  Polski  oraz 
z  Ukrainy  reprezentujący  osiem  uniwersytetów 
z sześciu ośrodków akademickich (Uniwersytet Pe-
dagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersy-
tet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet 
Wrocławski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lwowski Narodo-
wy  Uniwersytet  im.  Iwana  Franki  we  Lwowie). 
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Wręczenie certyfikatów dla członków Komisji Kwalifikacyjnej URE 
działającej przy Oddziale w Krośnie

W dniu 23-11-2018 w restauracji 
„u Schabińskiej” w Jaśle odbyło się 
uroczyste spotkanie członków Komi-
sji Kwalifikacyjnej nr 664 powoła-
nej przez prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, a działającej przy SITP-
NiG Oddział w Krośnie.
Wacław  Jankowski  –  wiceprezes  Zarządu 

Oddziału Krośnieńskiego, pogratulował wszystkim 
członkom komisji przedłużonych na kolejne 5  lat 
certyfikatów uprawniających do przeprowadzania 
egzaminów energetycznych i podkreślił znaczenie 
pracy komisji dla całego stowarzyszenia oraz na-
szego oddziału w szczególności. Certyfikaty otrzy-
mał przewodniczący KK nr 664 Kol. Henryk Pasz-
kiewicz  oraz  pozostali  członkowie  komisji.  Skład 
KK nr 664 przedstawia się następująco:
•  Henryk Paszkiewicz – przewodniczący,
•  Andrzej Kmiotek – z-ca przewodniczącego,

•  Maria Flok – sekretarz,
•  Jan Dobrowolski – członek komisji,
•  Bogusław Grela – członek komisji,
•  Mariusz Jelec – członek komisji,
•  Jarosław Jopek – członek komisji,

•  Piotr Pankowicz – członek komisji,
•  Edward Stec – członek komisji.

Wacław Jankowski
SITPNiG Oddział w Krośnie

Fot. arch. SITPNiG O/Krosno – Wacław Jankowski

Ponadto  w  konferencji  udział  wzięli  pracownicy 
naukowi z Centralnego Państwowego Archiwum 
Historycznego Ukrainy we Lwowie, Biblioteki Na-
ukowej  Lwowskiego  Narodowego  Uniwersytetu 
im. Iwana Franki oraz Muzeum Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego w Bóbrce.
Podczas konferencji przedstawiciele nauk hu-

manistycznych  zaprezentowali  swój  dorobek  na-
ukowy dotyczący polskiego przemysłu naftowego 
i gazowniczego oparty w dużej mierze na unika-
towych i nieznanych archiwaliach zdeponowanych 
w Polsce oraz poza jej granicami. Przybliżone zo-
stały  m.in.  zasoby  zlokalizowane  w  Centralnym 
Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we 
Lwowie, Państwowym Archiwum Obwodu Lwow-
skiego,  Państwowym  Archiwum  Obwodu  Iwa-

nofrankiwskiego  czy  też  Archiwum  Narodowym 
w Londynie. W trakcie konferencji zaprezentowa-
no również wykłady dotyczące rozwoju współcze-
snej branży gazowniczej w Polsce, co uwidoczniło 
zbieżność  procesów  zachodzących  w  przemyśle 
gazowniczym i naftowym od momentu jego naro-
dzin w XIX wieku do czasów obecnych. 
Wspomniana konferencja była pierwszą pró-

bą zbliżenia środowiska historyków i archiwistów 
z sektorem gospodarczym reprezentującym polski 
przemysł naftowy i gazowniczy. Próbą, która oka-
zała  się  udaną,  bowiem  uświadomiła  przybyłym 
uczestnikom  jak  wielkie  możliwości  badawcze 
kryją  archiwa  zlokalizowane  na  zachodzie  oraz 
wschodzie  Europy  –  archiwa,  których  zbiory  są 
unikatową częścią polskiego dziedzictwa.

K. MeusFot. arch. Uniwersytet Pedagogiczny

Fot. arch. Uniwersytet Pedagogiczny
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Kolokwium na temat energii i ochrony 
środowiska oraz obchody 70-lecia dobrych 
wyników w nauczaniu i badaniach  
dla przemysłu naftowego i gazowniczego  
– Ploiesti, Rumunia

Głównym akcentem 3. Mię-
dzynarodowego Kolokwium, które 
dotyczyło Energii i Ochrony Śro-
dowiska, były uroczystości związa-
ne z obchodami 70-lecia dobrych 
wyników w nauczaniu i badaniach 
w rumuńskim szkolnictwie wyższym 
obejmującym przemysł naftowy i ga-
zowniczy. Kolokwium odbyło się 
14-16 listopada tego roku w Ploesti 
w Rumunii. Fundamentem tego suk-
cesu było powołanie w 1948 roku In-
stytutu Nafty, Gazu i Geologii w Bu-
kareszcie, przekształconego w latach 
późniejszych w Uniwersytet Nafty 
i Gazu w Ploieszti.
Podczas  mijających  70  lat,  wykształcono 

dziesiątki  tysięcy  specjalistów  rumuńskich  oraz 
ponad 4000 specjalistów z ponad 100 krajów, 
w tym 70 z Polski. Wspólne posiedzenie Senatu 
i  Rady  Administracyjnej  Uniwersytetu  z  okazji 

rów  i  studentów  oraz  aktualne  kierownictwo 
uniwersytetu.  Wśród  wielu  wystąpień,  głos 
zabrał  również  były  student  z  Polski  –  absol-
went  Instytutu  Nafty,  Gazu  i  Geologii  z  1961 
roku  –  Ryszard  Cygan,  który  między  innymi 
podziękował  kadrze dydaktycznej uniwersytetu 
za nauczanie naszych studentów i zdobyte wy-
kształcenie oraz kolegom rumuńskim za pomoc  
w asymilacji  i stwarzaniu nam wręcz rodzinnej 
atmosfery. 
W  kolokwium  ze  strony  polskiej  uczestni-

czyli przedstawiciele INIG-PIB: dyr. dr. hab. Piotr 
Such,  dr.  inż. Wojciech Mazela,  dr.  inż.  Doro-
ta Obłąkowska oraz przedstawiciel  z  ramienia 
SITPNiG  –  Ryszard  Cygan.  Na  towarzyszącej 
kolokwium  wystawie  instytut  zaprezentował 
11  nowych  rozwiązań  technologicznych  dla 
przemysłu. Wygłoszony przez dr inż. Wojciecha 
Mazelę referat dotyczył zagadnień związanych 
z  wpływem  procesu  produkcji  biopaliw  na 
środowisko  naturalne.  Przedstawiono  również 
ofertę  należącego  do  Instytutu  systemu  cer-
tyfikacji  zrównoważonej  produkcji  biopaliw 
i  biopłynów – KZR  INiG.  System  jest  jedynym 
polskim systemem zatwierdzonym przez Komi-
sję Europejską, dzięki czemu jego uczestnikami 
mogą  zostać  przedsiębiorcy  działający  na  ca-
łym  świecie.  Celem  systemu  jest  dostarczenie 
rozwiązań  zapewniających  zrównoważoną 
produkcję biopaliw i surowców do ich wytwa-
rzania, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED 
(2009/28/WE)  i zapisami ustawy o biokompo-
nentach  i  biopaliwach  ciekłych.  Uczestnikami 
systemu  są  wszystkie  podmioty  występujące 
w  łańcuchu  dostaw  biopaliw,  począwszy  od 
producenta rolnego, poprzez przetwórców bio-
masy,  aż po dostawców paliw  silnikowych na 
rynek. 
Dzięki prof. Gh. Calcan’owi, który publiko-

wał w „Wieku Nafty” artykuł na temat 160-let-

Ryszard Cygan podczas wystąpienia z okazji 70-lecia Uni-
wersytetu Nafty  i Gazu w Ploieszti.  Fot.  Arch.  SITPNiG – 
Ryszard Cygan

Po wygłoszeniu referatu przez  dr. inż. W. Mazelę, w gronie innych referentów i prowadzących sesję. Fot. Arch. SITPNiG – 
Ryszard Cygan

70-lecia zgromadziło w auli uniwersytetu przed-
stawicieli:  Ministerstwa  Edukacji,  administracji 
lokalnej  i wojewódzkiej,  licznych  instytucji  pu-
blicznych,  spółek  naftowych,  byłych  profeso-
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niej historii  rumuńskiego przemysłu naftowego 
odbyłem wizytę w Muzeum Petrolului  i pozna-
łem panią dyrektor – prof. dr. Emilia Iancu, która 
zarządza  Muzeum  Wojewódzkim  Nauk  Przy-
rodniczych Prahova, w którym w wyniku zmian 
organizacyjnych,  Muzeum  Petrolului  jest  aktu-
alnie  jedną z  9 sekcji administrowanych przez 
Muzeum Wojewódzkie. Muzeum Wojewódzkie, 
powstałe w 1956 roku jest ważną instytucją kul-
turalno-naukową  i  edukacyjną.  Jest  uznawane 

w Rumunii  za  jedno  z najpoważniejszych  cen-
trów o tym profilu. Każda z jego sekcji ma do-
brze zdefiniowaną tematykę zarówno naukową 
jak  i kulturalno-edukacyjną  i są umiejscowione 
w  trzech  strefach  geograficznych.  Spotkanie 
było okazją do zwiedzenia jednej z sekcji – Mu-
zeum  „Człowieka”,  usytuowanej  w  pięknym 
budynku –  Pałacu Kultury. Oglądając  zaledwie 
część tego muzeum, do dzisiaj jestem pod wra-
żeniem sposobu ekspozycji, nowoczesnej tech-

niki oraz pomysłów edukacyjnych dla młodzieży. 
To, jak i inne spotkania podczas kolokwium były 
okazją  do  prezentacji  SITPNiG  oraz  wręczenia 
w imieniu prezesa Fundacji PNiG w Bóbrce listu 
intencyjnego  zapraszającego dyrektor Muzeum 
panią  Emilia  Iancu  do  Bóbrki.  Zaproszenie  zo-
stało przyjęte z zadowoleniem wraz z deklaracją 
rychłej odpowiedzi. 

Ryszard Cygan

Uczestnicy kolokwium. Fot. Arch. SITPNiG – Ryszard Cygan
Podczas wizyty w Muzeum Człowieka. Fot. Arch. SITPNiG – 
Ryszard Cygan

W Warszawie w dniach 14-15 marca 2019 r. odbędzie się 39. Zjazd Gazowników. Podczas tego wydarzenia 
przedstawiciele firm z sektora gazowniczego oraz ośrodków naukowych będą dyskutować o nowych wyzwaniach 
w branży oraz kierunkach jej rozwoju. Program merytoryczny Zjazdu obejmie między innymi zagadnienia związane 
z rolą gazu w bilansie energetycznym kraju, rozbudową krajowego systemu transportu gazu ziemnego oraz inno-
wacyjnością w polskim gazownictwie. Szczegółowy program będzie opublikowany w następnym wydaniu oraz na 
stronie www.zjazdgazownikow.pl

Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS), Izba Gospo-
darcza Gazownictwa (IGG) oraz Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowe-
go i Gazowniczego (SITPNiG). 
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W dniach 13-14 listopada 2018 r. 
w hotelu Vienna House Andel’s Cra-
cow, Pion Technologii Nafty Instytu-
tu Nafty i Gazu Państwowego Insty-
tutu Badawczego wraz z CEC Polska 
– Stowarzyszeniem Współpracy Prze-
mysłu Naftowego i Samochodowego 
zorganizowali IX edycję Konferen-
cji Naukowo-Technicznej FUELS’ 
ZOOM 2018 pt. „Dyrektywa RED II 
– wyzwania dla producentów paliw 
i energii”.
Program  konferencji  uwzględniał  aktu-

alne  zagadnienia  technologiczne  i  prawne 
związane z produkcją i stosowaniem biopaliw 
zaawansowanych oraz innych paliw alterna-
tywnych,  nie  omijając  również  roli  biopaliw 
I-szej generacji. 
Podczas tegorocznego spotkania, szczegól-

na  uwaga  została  poświęcona  certyfikacji  bio-
paliw i paliw alternatywnych, w tym w Systemie 
KZR  INiG oraz wpływowi,  jaki wywrze ona na 
rynek paliw po roku 2020.
W ramach konferencji zorganizowano pięć 

sesji, które poruszały tematykę:
–  przyszłych  regulacji  prawnych w obsza-
rze OZE,

–  technologicznych  wyzwań  stojących 

przed  przemysłem  paliwowym  w  kon-
tekście RED II,

–  biopaliw zaawansowanych w praktyce,
–  certyfikacji biopaliw na zgodność z Kryte-
riami Zrównoważonego Rozwoju,

–  nowych ścieżek redukcji emisji GHG.
W ramach sesji wygłoszono 15 referatów, któ-
rych tematyka wywołała ożywioną dyskusję.
Wśród referatów, które według uczestników 

zasłużyły na miano najciekawszych znalazły się:
1. 2020 i co dalej? RED II, czyli nowa per-
spektywa w krajowej optyce branży wy-
twórczej  biokomponentów?  –  Adama 
Stępnia z Krajowej Izby Biopaliw.

2. Potencjał  surowcowy  do  produkcji  bio-
metanu  –  Sylwii  Koch-Kopyszko  z  Pol-
skiego  Stowarzyszenia  Elektromobilno-
ści.

3. Biokomponenty podwójnie  zaliczane do 
NCW – Marzeny Skąpskiej z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

IX edycja Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2018
„Dyrektywa RED II – wyzwania dla producentów paliw i energii”

4. Wyzwania  dla  producentów  biokompo-
nentów i biochemikaliów – strategia OR-
LEN Południe S.A. – Grzegorza Borówki 
z firmy ORLEN Południe S.A.

W  konferencji  uczestniczyło  69  osób,  któ-
rzy reprezentowali 27 firm. Wśród nich znaleźli 
się m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Energii, 
Grupy LOTOS S.A., LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o., 
PKN ORLEN S.A., ORLEN Południe S.A., produ-
cenci  biokomponentów,  jednostek  certyfikują-
cych, stowarzyszeń oraz uczelni wyższych.
Głównym partnerem konferencji była Grupa 

LOTOS  S.A.  Patronat  honorowy  nad  wydarze-
niem  objęła  Krajowa  Izba  Biopaliw.  Partnerem 
merytorycznym  wydarzenia  był  System  Certy-
fikacji  KZR  INiG,  a patronami medialnymi  kon-
ferencji  miesięczniki  „Nafta  Gaz”  i  „Przemysł 
Chemiczny”.

Instytut Nafty i Gazu 
- Państwowy Instytut Badawczy

Fot. arch. INiG - PIB

Fot. arch. INiG - PIBFot. arch. INiG - PIB
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Uroczystości Barbórkowe w Sanoku

Rozpoczęliśmy jak pierwsi w Pol-
skim Górnictwie Naftowym i Gazow-
nictwie – już 23 listopada br. w Sano-
ku świętowaliśmy doroczną Barbórkę. 
Uroczystości sanockiego Oddziału 
PGNiG SA tradycyjne rozpoczęły się 
od mszy świętej celebrowanej przez 
ks. Józefa Niżnika – kapelana oddzia-
łu oraz proboszcza kościoła farnego 
w Sanoku – ks. Romana Fronia. 

W  tym  roku  na  uroczystości  w  Sanoku 
przybyli  licznie przedstawiciele PGNiG SA wraz 
z prezesem zarządu Piotrem Woźniakiem i wice-
prezesem Magdaleną  Zegarską oraz  członkami 
rady nadzorczej: Mieczysławem Kaweckim i Sta-
nisławem Sieradzkim.
Wśród  gości  znaleźli  się  również  przed-

stawiciele władz  rządowych  i  samorządowych: 
naczelnik  wydziału  odznaczeń  Ministerstwa 
Energii – Joanna Sawicka, członek zarządu wo-
jewództwa  podkarpackiego  Maria  Kurowska, 

dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wo-
jewódzkiego Marcin Zaborniak, władze powia-
tu, miasta i gminy Sanok. 
Akademię rozpoczął gospodarz wydarzenia 

Kazimierz Nowak – dyrektor PGNiG SA Oddział 
w Sanoku, podsumował mijający rok – W 2018 
roku skoncentrowaliśmy się na utrzymaniu wy-
dobycia  gazu  ziemnego  na  poziomie  ok.  1,40 
mld  Nm3.  (…)  Do  usprawnienia  i  utrzymania 
procesu  wydobycia  w  bieżącym  roku  w  dużej 
mierze przyczyniły się podłączenia nowych od-
wiertów,  jak  również  przeprowadzone  rekon-
strukcje. Wydobycie ropy naftowej w 2018 roku 
wyniesie około 37,5 tys. ton. 
Prezes PGNiG SA Piotr Woźniak podkreślił, 

że  sanocki  oddział  jest  kontynuatorem  tradycji 
pierwszych polskich nafciarzy, którzy byli świa-
towymi pionierami  tej branży. Dodał,  że dzięki 
nowoczesnym  technikom  i  intensyfikacji  prac 
poszukiwawczych,  produkcja  węglowodorów 
na  Podkarpaciu  będzie  rosnąć.  Jako  przykład 
nowych perspektyw wskazał złoże Kramarzów-
ka na zachód od Przemyśla oraz program głębo-
kich wierceń karpackich.
W  trakcie  obchodów  barbórkowych  naj-

ważniejszym  dla  pracowników  momentem  są 
odznaczenia i wyróżnienia zarówno państwowe, 
jak  i  branżowe.  Do  najistotniejszych  przyzna-
nych w tym roku należą odznaczenia prezydenta 
RP:  Brązowy  Krzyż  Zasługi  –  Zenon  Ratuszniak 

Prezes PGNiG SA – Piotr Woźniak. Akademia Barbórkowa – Sanok 2018. Fot. Z. Nater

Odznaczenie Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Odznaczeni pracownicy w towarzystwie Joanny Sawickiej – naczelnik wydziału odznaczeń Ministerstwa Energii oraz Piotra 
Woźniaka – prezesa PGNiG SA. Fot. Z. Nater



(OGiE), Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Kazi-
mierz Bieniasz (Podziemny Magazyn Gazu Brzeź-
nica), Wiesław Kucharski (Zespół Magazynów), 
Jerzy Makara (Kopalnia Przemyśl Wschód), Ire-
neusz Matusz (Dział Elektryczny i Automatyki), 
Paweł Szpunar (Ośrodek Kopalń Łańcut). 

Minister Energii nadał 10 pracownikom 
odznakę „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego: Jacenty Bobik (Dział Łączności), 
Andrzej Drzymała (Grupa Likwidacji Infrastruktury 
Gorlice), Zbigniew Fostacz (Kopalnia Żurawica), 
Piotr Hrycewicz (OK Przemyśl), Andrzej Kotowski 
(Kopalnia Lublin), Paweł Morawiec (Podziemny 
Magazyn Gazu Swarzów), Adam Siwak (Dział 
Administracji), Andrzej Szylar (Podziemny Maga-
zyn Gazu Husów), Jerzy Świerz (Kopalnia Petrol), 
Bonifacy Wojtowicz (Dział Personalny). 

W dowód uznania za długoletnią pracę 
i szczególne osiągnięcia zawodowe, prezes 
PGNiG SA uhonorował, trzech pracowników 
Oddziału w Sanoku Honorową Szpadą Dozoru 
Górniczego: Waldemar Jurczak (emerytowany 
pracownik), Jerzy Krynicki (Kopalnia Rzeszów), 
Zbigniew Szmyd (Kopalnia Maćkowice). 

W trakcie uroczystości zostały również wrę-
czone Odznaki Zasłużony dla Górnictwa Nafto-
wego i Gazownictwa, Zasłużony dla Górnictwa 
Nafty i Gazu w Sanoku oraz stopnie górnicze. 

COMBER BABSKI 
6 lat nie było Combra w Sanoku, jednak 

dzięki zaangażowaniu kobiet i przy wsparciu 
dyrektora oddziału Kazimierza Nowaka, udało 
się pomyślnie reaktywować tradycyjne spotka-

nie kobiet nafty i gazu. W spotkaniu uczestni-
czyło blisko 100 pań, które tym razem udały 
się w starożytność (temat przewodni Combra). 
Comber zorganizowany został 22 listopada 
2018 roku. Zabawie towarzyszyły liczne kon-
kursy i rozgrywki oraz głośny śpiew bab com-
browych. 

KARCZMA PIWNA
Karczma w tym roku zorganizowana została 

24 listopada 2018 roku. Gwarkowie bawili się 
długie godziny, śpiewali i rywalizowali w kon-
kursach przed Wysokim w Sprawach Piwnych 
Nigdy Nieomylnym Prezydium. 

WSPARCIE DOMU 
DZIECKA W SANOKU

W trakcie Combra i Karczmy Piwnej zbiera-
liśmy środki finansowe na rzecz Domu Dziecka 
im. Św. Józefa w Sanoku. W tym roku udało się 
zebrać 5275 zł. Pieniądze wraz z drobnymi upo-
minkami firmowymi zostały przekazane przez 
Kazimierza Nowaka – dyrektora oddziału oraz 
Mieczysława Kaweckiego – kierownika działu 
PMG na ręce Ewy Pruchnickiej – dyrektor domu 
dziecka.

Anna Folcik
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Sanoku

Comber Babski 2018. Fot. Z. Nater

Wręczenie Honorowej Szpady Dozoru Górniczego. 
Fot. Z. Nater

Przekazanie wsparcia dla Domu Dziecka im. Św. Józefa w Sa-
noku. Od lewej Mieczysław Kawecki, Ewa Pruchnicka oraz 
Kazimierz Nowak. Fot. A.Folcik




