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Szanowni Czytelnicy
Bieżący numer „Wiadomości Naftowych 

i Gazowniczych” otwierają materiały poświę-
cone 100-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej. 
Tym razem przedstawiamy imponujący doro-
bek i osiągnięcia Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska – najbardziej przyrodni-
czego spośród technicznych wydziałów AGH.

Wydział jako jedyny w Polsce kształci 
z jednej strony inżynierów z zakresu geologii 
i geofizyki stosowanej, z drugiej natomiast 
oferuje przedmioty typowe dla klasycznego 
uniwersytetu. Warto podkreślić, że choć ba-
dania naukowe prowadzone na WGGiOŚ mają 
przede wszystkim charakter stosowany, to 
w istotny sposób uzupełniają je prowadzone 
tam również badania podstawowe.

W eseju prof. Michała Stefaniuka napisa-
nym specjalnie dla „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” – czytelnicy mogą zapoznać 
się z bogatą historią, budzącym uznanie do-
robkiem i bardzo szerokim zakresem aktyw-
ności naukowo-badawczej kadry naukowej 
i studentów społeczności Wydziału. Artykuł 
zawiera również wybrane sylwetki wybitnych 
uczonych związanych pracą i aktywnością na-
ukową z Wydziałem i Uczelnią na przestrzeni 
100 lat jej istnienia.

Dopełnieniem obrazu Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH jest roz-
mowa „Wiadomości” z jego Dziekanem – prof.
Jackiem Matyszkiewiczem. Ta niekonwencjo-
nalna w formie i  niezwykle ciekawa pod wzglę-
dem prezentowanych poglądów wypowiedź, 
doskonale pokazuje dzisiejszy „standing” kadry, 
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studentów i doktorantów Wydziału oraz dzia-
łania przez nich podejmowane wobec wyzwań 
najbliższej przyszłości.

Warto pamiętać, że od kilku lat SITPNiG 
jest fundatorem Honorowej Szpady Górniczej, 
którą symbolicznie, co roku, wyróżniamy naj-
lepszego Absolwenta Wydziałów: Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W październikowym numerze „Wiadomo-
ści” uwagę zwraca również obszerna relacja 
z Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego 
organizowanego już po raz piąty przez Europej-
skie Centrum Biznesu. Tegoroczna edycja, której 
temat przewodni brzmiał: „Państwo – Gospo-
darka – Bezpieczeństwo: filary polskiej gospo-
darki przyszłości” zgromadziła w Uniwersytecie 
Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach im-
ponującą liczbę działaczy gospodarczych i sa-
morządowych, biznesmenów i przedstawicieli 
administracji rządowej.

Innym, równie ciekawym materiałem, który 
prezentujemy na naszych łamach – jest omó-
wienie konferencji zorganizowanej we Wrocła-
wiu przez Dolnośląski Instytut Studiów Ener-
getycznych pod nieco przewrotnym tytułem: 
„CarbON – OFF czyli dekarbonizacja na spokoj-
nie”. Warto zapoznać się z szerokim przeglądem 
argumentów tam prezentowanych przez blisko 
pół tysiąca przedstawicieli sektora energetycz-
nego z Polski i licznych krajów Europy.

Natomiast w sekcji „Nauka i technika” 
naszego miesięcznika inżynierowie Exalo 
Drilling S.A. prezentują swoje doświadczenia 
i osiągnięcia w zakresie zastosowania jednostki 
coiled tubing do prac w otworach horyzontal-
nych. Ta, opracowana w początku lat 60-tych 
XX wieku technologia, od kilku lat w spółce 
Exalo staje się znaczącym elementem wielu 
operacji serwisowych i rekonstrukcyjnych. 

Z podziwem odnotowujemy również pięk-
ny jubileusz 75-lecia działalności sanockiego 
Oddziału PGNiG SA, relacjonując przebieg uro-
czystej konferencji zorganizowanej z tej okazji 
w Sanoku i dołączając się do gorących gratula-
cji składanych społeczności sanockich naftow-
ców, gazowników i geologów naftowych.

Zapraszam do lektury !
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Panie Profesorze – w latach 2005-2012 
sprawował Pan funkcję Dziekana WGGiOŚ, 
wcześniej był Pan jego Prodziekanem, a od 
trzech lat ponownie nim kieruje. Zapewne 
trudno znaleźć osobę lepiej znającą problemy 
społeczności Wydziału niż Pan. Jak z tej per-
spektywy można ocenić wpływ zmieniających 
się warunków zewnętrznych na funkcjono-

wanie Wydziału w ostatnich 10 – 15 latach?
Przez ostatnie lata wiele się na naszym Wy-

dziale zmieniło. Po pierwsze ma miejsce zmiana 
pokoleniowa. Miejsce starej, doświadczonej ka-
dry zajmują młodzi, ale obiecujący naukowcy. 
Oni nie tylko „dobrze się zapowiadają”, oni już 
się „zapowiedzieli”, tzn. mają spore osiągnię-
cia naukowe, świetne zagraniczne kontakty 

pozwalające Wydziałowi nadążać za współcze-
snymi trendami w nauce. Z racji młodego wie-
ku, ich kontakt ze studentami jest też znacznie 
lepszy. Zewnętrzne warunki funkcjonowania 
nie rozpieszczają nas nadmiernie. Uprawianie 
nauki na wysokim poziomie wymaga stabilnych 
warunków zewnętrznych, czego zaprzeczeniem 
są ciągłe zmiany przepisów.

Rozmowa z Dziekanem Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, 

Prof. dr. hab. inż. Jackiem Matyszkiewiczem

Jacek Matyszkiewicz. Fot. arch. AGH
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Jaka jest obecnie pozycja Wydziału na 
Uczelni? Jaka problematyka w badaniach 
i kształceniu studentów jest aktualnie do-
minująca, które z tych działań uważa Pan za 
perspektywiczne?

Wydział posiada tzw. wyróżniającą ocenę 
instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
co jednoznacznie określa jego pozycję w czo-
łówce Uczelni. Jesteśmy jednostką, która z suk-
cesem łączy uprawianie badań podstawowych 
z ich aplikacyjnością. Stąd bierze się zarówno 
duża liczba grantów Narodowego Centrum Na-
uki (NCN), jak i Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju (NCBiR), nie mówiąc o licznych umo-
wach, zleceniach etc. Wydział zmienia nieco 
swoje oblicze. Dalej kształcimy w tradycyjnych 
kierunkach, tj. geologii stosowanej, geofizyce 
oraz inżynierii i ochronie środowiska, ale naj-
większe zainteresowanie kandydatów na studia 
dotyczy kierunków związanych z technologiami 
IT i – co ciekawe – z geoturystyką. Za jeden 
z najbardziej perspektywicznych kierunków 
uważam ekologiczne źródła energii, kierunek 
odpowiadający światowym trendom w gospo-
darce energetycznej.

Ostatnio dużo mówi się i pisze w środ-
kach masowego przekazu o „umiędzynaro-
dowieniu” Uczelni oraz o kreowaniu innowa-
cyjności we współdziałaniu z przemysłem. 
Jak Pan scharakteryzuje współpracę Wy-
działu z instytucjami naukowymi i dydak-
tycznymi w kraju i zagranicą?. Jaka jest rola 
współpracy z przemysłem w działalności 
Wydziału?

Umiędzynarodowienie uczelni dotyczy tak-
że tego, co dzieje się na Wydziale. Mamy podpi-
sany szereg umów z zagranicznymi uniwersyte-
tami, z czego aktywne – jeśli chodzi o wspólne 
kształcenie i wymianę studencką – są jednak 
tylko dwie. Podstawowe problemy tej współ-
pracy, to przede wszystkim kwestie finansowe. 
Znacznie lepiej wygląda sprawa na studiach 
doktoranckich (poprzedniku tzw. szkoły dok-
torskiej wprowadzonej ostatnią ustawą), gdzie 
kształcimy szereg doktorantów, praktycznie 
z całego świata, delegowanych do nas przez 
tzw. Katedrę UNESCO AGH. Co do współpra-
cy z przemysłem, to odpowiedź jest oczywista. 
Współpraca taka ma duże znaczenie dla nasze-
go Wydziału. Lista kooperantów jest ogromna.

W funkcjonowaniu Wydziału bardzo 
ważne są sprawy kadrowe. Jakie jest ak-

tualnie zatrudnienie na Wydziale? Jaka jest 
i będzie rola studentów studiów III stopnia 
(doktorantów) w pracy badawczej i dydak-
tycznej Wydziału?

Wydział zatrudnia obecnie około 180 na-
uczycieli akademickich, w tym ponad 60 pro-
fesorów i profesorów uczelni. To odpowiednik 
praktycznie trzech małych wydziałów, bo 
i takie są na naszej Uczelni. Polityka kadro-
wa, to moim zdaniem, najważniejszy element 
funkcjonowania Wydziału. Dlatego dużą wagę 
przywiązujemy do wymagań konkursowych na 
wszystkie stanowiska. Wychodzimy z założe-
nia, że dobrzy naukowcy są w stanie poradzić 
sobie nawet w gorszych uwarunkowaniach ze-
wnętrznych. Trudno mi odpowiedzieć na pyta-
nie o perspektywy obecnych uczestników tzw. 
szkoły doktorskiej wprowadzonej ostatnią 
ustawą. Moim zdaniem studia doktoranckie 
to błąd. Równie dobrze można by wprowadzić 
studia habilitacyjne, profesorskie, czy nawet 
noblowskie. Uważam kształcenie „ogólne” 
w szkole doktorskiej za nieporozumienie. Cały 
świat idzie w kierunku coraz węższych spe-
cjalizacji. Fakt, że większa liczba osób uzyska 
stopień doktora nie podniesie poziomu nauki. 
Nie znam ani jednego doktoranta, który no-
tatki z wykładów na studiach doktoranckich 
wykorzystałby w pracy doktorskiej.

Podstawową grupą w funkcjonowaniu 
Uczelni są studenci. Jak Pan Dziekan ocenia 
aktualny stan i perspektywy kształcenia 
studentów na Wydziale? Czy niż demogra-
ficzny i poziom przygotowania maturzystów 
istotnie wpływają na działalność Wydziału, 
na ilość przyjmowanych studentów?

Zmiany technologiczne, stały rozwój tech-
nologii IT powodują, że drastycznie zmieniają 
się oczekiwania kandydatów na studia. Choć 
utrzymanie klasycznych kierunków na Wydzia-
le ma sens, to bez pewnego przeniesienia ak-
centów na kierunki informatyczne stalibyśmy 
się na uczelni wydziałem marginalnym. Oczy-
wiście geologii nie można uczyć wyłącznie na 
komputerze. Zajęcia terenowe to w dalszym 
ciągu podstawa naszych tradycyjnych kie-
runków. Niż demograficzny spowodował, że 
w liczbach bezwzględnych studiuje u nas nie-
co mniej studentów. Wyszliśmy jednak z zało-
żenia, że w żadnym wypadku nie obniżymy 
poziomu wymagań rekrutacyjnych. Lepiej 
uczyć mniejszą liczbę dobrych studentów, niż 

„kogo popadnie”, kto tylko ma ledwo zdaną 
maturę. Na nasze dwa kierunki IT, czyli geoin-
formatyką oraz inżynierię i analizę danych, aby 
dostać się na studia trzeba było mieć grubo 
ponad 900 punktów na 1000 możliwych. To 
odpowiednik matury zdanej praktycznie na 
same piątki.

A co z przygotowaniem zawodowym 
absolwentów Wydziału i ich szansami na 
rynku pracy?

Stale reagujemy na sytuację na rynku pra-
cy. W tym roku (2019) dokonaliśmy dużych 
zmian w programach nauczania, czyniąc je 
bardziej praktycznymi i dającymi możliwość 
świetnego przygotowania do podjęcia pracy. 
Co ciekawe, ogromną rolę w modyfikacjach 
programów nauczania odegrali studenci. 
Wszystkie te programy powstały przy ich 
udziale i uzyskały ich pełną akceptację. Może 
nawet zbyt pełną… Studenci lat wyższych 
stwierdzili, że zastanowią się nad powtarza-
niem danego roku studiów, aby tylko zostać 
objętymi nowym, niezwykle dla nich atrakcyj-
nym programem, pełnym praktyk, zajęć tere-
nowych i laboratoryjnych.

Na koniec pytanie, które zapewne 
„spędza sen z powiek” nie tylko Panu ale 
także wielu, zwłaszcza młodym pracowni-
kom Wydziału: Jak Wydział, funkcjonujący 
od blisko siedemdziesięciu lat w obrębie 
dziedzin raczej tradycyjnych, odnajdzie się 
wobec wyzwań najbliższej przyszłości? Jaki 
wpływ na funkcjonowanie będzie miała 
wdrażana obecnie reforma szkolnictwa 
wyższego i nauki?

Na to pytanie częściowo już odpowiedzia-
łem. Nie zaliczam się do entuzjastów wdra-
żanej reformy nauki i szkolnictwa wyższego. 
Ma ona z pewnością dobre strony, ale także 
poważne minusy. Szczególnie irytują zmiany 
przepisów tej ustawy, wprowadzane tylnymi 
drzwiami w innych ustawach, przykładowo 
w ustawie „o sieci badawczej Łukasiewicz”. 
Mogę jednak ze spokojem stwierdzić: po-
radzimy sobie. Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska ma na tyle dobrą kadrę, 
studentów i doktorantów, że nie musi się oba-
wiać się o swoją przyszłość.

Redakcja WNiG dziękuje za rozmowę.
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Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH – 
sto lat w służbie Kraju i rozwoju gospodarki 

Powstanie współczesnego Wy-
działu Geologii, Geofizyki i Ochro-
ny Środowiska Akademii Górni-
czo-Hutniczej wiązane jest na ogół 
z powołaniem w1951 roku Wydziału 
Geologiczno-Poszukiwawczego. Ale 
geologia w nazwie Wydziału pojawi-
ła się już pięć lat wcześniej – w 1946 
roku, kiedy w odradzającej się po 
wojennym kataklizmie Akademii 
Górniczej utworzony został Wydział 
Geologiczno-Mierniczy. 

Warto także pamiętać, że badania nauko-
we i kształcenie w dziedzinie nauk geologicz-
nych prowadzone były od początku istnienia 
Akademii Górniczej tj. od 1919 roku. W tym 

roku powstała Katedra Mineralogii i Petro-
grafii, której inicjatorem i organizatorem był 
prof. Józef Morozewicz. Rok później utworzony 
został Zakład Geologii Ogólnej i Paleontologii, 
którego kierownikiem został prof. Walery 
Goetel. W 1921 roku powstała Katedra Geo-
logii Stosowanej, założona przez prof. Karola 
Bohdanowicza, który kierował jej pracą do 
roku 1938. W ciągu 2-3 lat utworzone zostały 
fundamenty naukowej i dydaktycznej działal-
ności Akademii Górniczej w zakresie głównych 
działów Nauk o Ziemi, obejmujących zarówno 
nauki podstawowe jak i stosowane, niezbęd-
ne dla kształcenia specjalistów dla przemysłu 
wydobywczego jak też wykonywania specjali-
stycznych prac badawczych na rzecz tego prze-
mysłu. W 1926 roku Zakład Geologii Ogólnej 

i Paleontologii został przekształcony w Zakład 
Geologii Ogólnej. 

Te dwie katedry i zakład weszły w 1946 
roku w skład Wydziału Geologiczno-Miernicze-
go, tworząc jego część geologiczną. Inicjatora-
mi i organizatorami tego Wydziału byli m.in.: 
wspomniany powyżej prof. Walery Goetel,  
pełniący wówczas funkcję Rektora Akademii 
Górniczej oraz prof. Stefan Czarnocki, który 
w 1938 roku zastąpił prof. Karola Bohda-
nowicza w roli kierownika Katedry Geologii 
Stosowanej, a w latach 1946-47 pełnił funk-
cję Dziekana nowo utworzonego Wydziału. 
W 1948 roku Katedra Geologii Stosowanej 
podzielona została na dwie Katedry: Geolo-
gii Stosowanej – I i Geologii Stosowanej – II. 
Przedmiotem aktywności pierwszej z nich była 
hydrogeologia oraz geologia inżynierska i ko-
palniana, natomiast drugiej- zagadnienia zwią-
zane z prospekcją złóż surowców mineralnych. 
Zakład Geologii Ogólnej przekształcony został 
w Katedrę Geologii Ogólnej, z której wydzie-
lona została Katedra Paleontologii. W 1948 
roku utworzona została Katedra Geofizyki 
Stosowanej pod kierownictwem prof. Edwarda 
Janczewskiego.

W roku 1951, na fali intensywnego rozwo-
ju Akademii Górniczej (której nazwa zmieniona 
została na obowiązującą do dzisiaj: „Akademia 
Górniczo-Hutnicza”), z Wydziału Geologicz-
no-Mierniczego wyłonił się Wydział Geolo-
giczno-Poszukiwawczy, który pod tą nazwą 
funkcjonował do 1992 roku. Założenia nowego 
Wydziału i jego strukturę organizacyjną opra-
cowali profesorowie: Walery Goetel, Andrzej 
Bolewski, Marian Kamieński i Roman Krajewski 
– to te właśnie osoby możemy więc uważać za 
„Ojców Założycieli” Wydziału. Pierwszym Dzie-
kanem został prof. Henryk Świdziński. W struk-
turze Wydziału znalazły się wspomniane po-
wyżej Katedry, jednak w późniejszym okresie 
dokonane zostały liczne reorganizacje, spowo-Uczestnicy obchodów 100-lecia AGH. Fot. arch. AGH
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dowane koniecznością dostosowania struktury 
jednostek dydaktycznych i badawczych do dy-
namicznie rozwijającej się nauki i techniki oraz 
przepisów prawnych i warunków społecznych. 

Czytelników Wiadomości Naftowych i Ga-
zowniczych szczególnie zainteresuje zapewne 
działalność Wydziału i katedr geologicznych 
w obszarze geologii naftowej i poszukiwań 
złóż węglowodorów. Początki tej działalności 
związane były ze wspomnianą powyżej Kate-
drą Geologii Stosowanej (założoną w 1921) 
i pracami jej kierownika prof. Karola Bohdano-
wicza, a później prof. Stefana Czarnockiego. 
W Katedrze Geologii Stosowanej II (Wydział 
Geologiczno-Mierniczy) funkcjonowała Sekcja 
ds. Ropy i Gazu, z dr. inż. Jakubem Zielińskim, 
autorem pierwszego skryptu do geologii naf-
towej. Katedrę Złóż Ropy i Gazu organizował 
w roku 1952/1953 prof. Adam Tokarski, który 
kierował jej pracą do roku 1969. W tej Katedrze 
„terminowała” grupa późniejszych wybitnych 

specjalistów w zakresie geologii i poszukiwań 
naftowych: profesorowie Stanisław Jucha, Ro-
man Ney, Wacław Burzewski, a w późniejszym 
okresie Jan Kuśmierek i Kazimierz Słupczyński. 
Problematyka poszukiwań naftowych pojawiła 
się także w katedrach geofizycznych (Geofizyki 
Stosowanej i Geofizyki Geologicznej) – podjęta 
m.in. przez prof. Jerzego Kowalczuka w odnie-
sieniu do metody sejsmicznej. W 1967 roku 
w Katedrze Geofizyki Kopalnianej powstał 
Zakład Geologicznej Interpretacji Zdjęć Geofi-
zycznych kierowany przez prof. Romana Neya. 
Asystentami w tym zakładzie zostali profeso-
rowie Wojciech Górecki, Wojciech Strzetelski 
i Zbigniew Kasina. Zakład ten jest więc najwcze-
śniejszym chyba świadectwem zinstytucjonali-
zowanej w AGH współpracy geologów i geofi-
zyków w badaniach naftowych.

W latach 1968/1969 – Wydział przecho-
dzi kolejną reorganizację, przyjmując strukturę 
instytutową. Katedry Geofizyki Kopalnianej  
i Geofizyki Geologicznej oraz Oddział Geofizy-
ki Stosowanej (wraz z Zakładem Geologicznej 
Interpretacji Zdjęć Geofizycznych) utworzyły 
w 1968 r. Instytut Geofizyki Stosowanej z pro-
fesorem Stanisławem Małoszewskim na czele. 
W następnym roku Instytut ten połączył się 
z Katedrą Złóż Ropy i Gazu tworząc Instytut 
Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych. 
Powstała więc instytucja łącząca organizacyjnie 
i merytorycznie szerokie spektrum specjalistów 
prowadzących badania w zakresie geologii naf-
towej i prospekcji złóż węglowodorów, a także 
kształcąca specjalistów w tych dziedzinach. 
Dyrektorem Instytutu, który w 1974 roku pod-
niesiony został do rangi Międzyresortowego 
Instytutu Geofizyki i Poszukiwań Naftowych, zo-
stał prof. Stanisław Małoszewski. W tej postaci 

Prof. Walery Goetel 
(1889-1972)

Absolwent uniwersytetów Jagiellońskiego i Wiedeńskie-
go. Założyciel i wieloletni Kierownik Zakładu Geologii Ogólnej 
(1920-1939) oraz Katedry o takiej samej nazwie (1945-1960). 
Prodziekan i dziekan Wydziału Górniczego (1929-1934), rek-
tor Akademii Górniczej (1939 i 1945-51). Był twórcą koncepcji 
wielowydziałowej struktury AGH i jej rozbudowy. Zapisał się 
w historii również jako organizator Wydziału Geologiczno-
-Mierniczego (1946) i później Wydziału Geologiczno-Poszu-
kiwawczego (1951). Wielki orędownik ochrony środowiska 
– współorganizator parków narodowych: tatrzańskiego, 
pienińskiego i babiogórskiego. Był członkiem Prezydium Pań-
stwowej Rady Ochrony Przyrody oraz Komitetu Wykonawcze-
go Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. Stworzył podstawy nauk o ochronie środowiska: 
sozologii i sozotechniki. Jako geolog jest znany z badań w Tatrach. Dr Honoris Causa AGH i Poli-
techniki w Ostrawie.

Notka i zdjęcie - na podstawie opracowania zbiorowego pt. „Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska 1946-2016” Kraków 2016, pod red. Macieja Maneckiego i Elżbiety Hycnar.

Walery Goetel

Stanowisko dydaktyczne – pompa ciepła z dolnym i górny źródłem ciepła. Fot. arch. KSE WGGiOŚ

Budynek Centrum Edukacyjno-Badawczego w Miękini (stan po modernizacji). Fot. arch. KSE WGGiOŚ
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Dziekani Wydziału Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej:
•	 Prof.	Henryk	Świdziński	
 (1951 – 1952)
•	 Prof.	Roman	Krajewski	
 (1952 – 1954)
•	 Prof.	Tadeusz	Bocheński	
 (1954 – 1956)
•	 Prof.	Stanisław	Wdowiarz	
 (1956 – 1960)
•	 Prof.	Adam	Tokarski	
 (1960 – 1962)
•	 Prof.	Mieczysław	Budkiewicz	
 (1962 – 1964)
•	 Prof.	Kamila	Ciszewska	
 (1964 – 1966)
•	 Prof.	Zbigniew	Fajklewicz	
 (1966 – 1972)
•	 Doc.	dr	inż.	Zdzisław	Śmietański	
 (1972 – 1981)
•	 Prof.	Aleksander	Garlicki	
 (1981 – 1984)
•	 Prof.	Andrzej	Manecki	
 (1984 – 1990)
•	 Dr	hab.	inż.	Stanisław	Majewski	
 (1990 – 1993)
•	 Dr	hab.	inż	Marek	Lemberger	
 (1993 – 1999)
•	 Prof.	Tadeusz	Słomka	
 (1999 – 2005)
•	 Prof.	Jacek	Matyszkiewicz	
 (2005 – 2012)
•	 Prof.	Adam	Piestrzyński	
 (2012 – 2016)
•	 Prof.	Jacek	Matyszkiewicz	
	 (od	2016)

Instytut działał do 1980 roku, w którym część 
naftowa wyodrębniła się tworząc, z inicjatywy 
prof. Romana Neya, Instytut Surowców Ener-
getycznych, który wchłonął także Katedrę Złóż 
Węgli. Geofizyczna część Instytutu funkcjono-
wała nadal jako Międzyresortowy Instytut Geo-
fizyki skupiający kształcenie i badania naukowe 
w zakresie różnorodnych działów geofizyki 
stosowanej. Problematyka badawcza, a z cza-
sem zakres kształcenia studentów Instytutu 
Surowców Energetycznych poszerzone zostały, 
obok typowych zagadnień prospekcji naftowej, 
o analizy ekonomiczne gospodarki surowcowej 
i geotermię, a także odnawialne i ekologicz-
ne źródła energii. Zmiany i przeobrażenia nie 
ominęły także pozostałych jednostek organiza-
cyjnych Wydziału. Kolejne reorganizacje, uza-
sadniane naciskiem intensywnych, bieżących 
zmian w otoczeniu gospodarczym i administra-
cyjnym, były zapewne oczywiste dla ich anima-
torów, ale z perspektywy czasu stają się jednak 
mało czytelne i dziś sprawiają wrażenie działań 
dość chaotycznych.

Zmiany polityczne w kraju i radykalna re-
forma gospodarcza przełomu lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych XX w. wygenerowały 
również szereg potężnych wstrząsów w nauce 
i szkolnictwie wyższym. Zmieniające się warunki 
zewnętrzne, w tym zasady finansowania nauki 
i fluktuacja liczby studentów, wymusiły szereg 
zmian organizacyjnych i merytorycznych na Wy-
dziale. Reforma organizacji Uczelni i związana 
z nią likwidacja instytutów poskutkowały po-
wstaniem dwunastu, na ogół małych, zakładów 
i katedr. Część jednostek po prostu zmieniła na-
zwy, pozostawiając bez większych zmian struk-
turę organizacyjną i problematykę badawczą. 
Kilka z nich powstało na zasadzie odtwarzania 

Prof. dr hab. inż. Adam Tokarski 
(1912-1999)

Wybitny geolog naftowy, absolwent Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie na kierunku Geografia i Geologia 
(1935 r.). Organizator i kierownik Katedry Złóż Ropy i Gazu 
(1953-1969), Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwaw-
czego (1960-62). Zasłużony pracownik: Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (1935-37), Państwowego Instytutu Geologicznego 
(1937-49), polskiego przemysłu naftowego (1949-61), profesor 
Akademii Górniczo-Hutniczej (1954-82) i Uniwersytetu im. 
Ahmadu Bello w Nigerii (1970-77). Wychowawca kadry pol-
skich geologów naftowych, promotor 12 rozpraw doktorskich 
i kilkudziesięciu prac magisterskich. Odkrywca 4 złóż ropy naf-
towej w Karpatach, autor ponad 100 publikacji oraz szeregu 
opracowań badawczych i ekspertyz naftowych a także hydrotechnicznych w Polsce oraz doty-
czących geologii regionalnej i występowania złóż mineralnych w Kambodży, Afganistanie, Nigerii 
i Zairze. Laureat dwóch Nagród Państwowych za współudział w odkryciu złóż gazu ziemnego i złóż 
miedzi na monoklinie przedsudeckiej.

Na podstawie opracowania napisanego przez Jana Kuśmierka 
we współpracy z Julianem Krachem i Grzegorzem Machowskim

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małoszewski 
(1921 – 2000)

Wybitny geofizyk, absolwent Wydziału 
Geologiczno-Mierniczego Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie (1950). Główny inicjator 
utworzenia w 1968 roku Instytutu Geofizyki 
Stosowanej, w 1969 Instytutu Geofizyki Stoso-
wanej i Poszukiwań Naftowych (od 1974 roku 
Międzyresortowego Instytutu Geofizyki i Poszu-
kiwań Naftowych, od 1980 roku Międzyresor-
towego Instytutu Geofizyki), organizator tych 
instytutów i ich dyrektor do1991 roku. Wybitny 
organizator działalności naukowej, pełniąc po-
nad 20 lat funkcję dyrektora doprowadził do 
rozbudowy Instytutu, stwarzając  optymalne warunki rozwoju kadry i nowoczesnego zaplecza 
aparaturowego, wykreował najsilniejszy polski zespół naukowy i dydaktyczny w dziedzinie 
geofizyki. Specjalista z zakresu geofizyki stosowanej i geomagnetyzmu, twórca i organizator 
polskiej geofizyki górniczej. W roku 1959 obronił rozprawę doktorską pt. „Badania magnetycz-
ne występowania andezytów w okolicach Szczawnicy”, a w roku 1965 rozprawę habilitacyjną 
pt. „O zmianach wiekowych natężenia ziemskiego pola magnetycznego na ziemiach Polski oraz 
o ich zależności od współrzędnych geograficznych i budowy geologicznej”. Autor lub współ-
autor blisko 100 publikacji naukowych a także około 500 opracowań naukowych wykonanych 
dla potrzeb geologii, górnictwa i licznych instytucji badawczych.

Na podstawie opracowania Teresy Grabowskiej

Adam Tokarski

Stanisław Małoszewski

wcześniejszej struktury. Wtedy to w nazwie jed-
nej z katedr pojawił się aspekt „ochroniarski”, 
ujawniając dokonującą się w tym czasie prze-
budowę merytoryczną Wydziału poprzez pod-
jęcie badań i kształcenia studentów w nowych 
obszarach działalności. Pierwszą z tych nowych 
dziedzin, istniejącą na Wydziale od lat siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku, była ochrona śro-
dowiska, a w ślad za nią inżynieria środowiska, 
nawiązująca do idei sozologii i sozotechniki, 
wprowadzonych do nauki i świadomości 
społecznej przez prof. Walerego Goetla. 



9
10(252)/2019

październik

pozostaje w strukturze organizacyjnej katedr. 
Najważniejsze  spośród nich to wydziałowe la-
boratoria: Geotechniczne oraz Badań Fazowych, 
Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych 
oraz Wydziałowe Centrum Odnawialnych Źró-
deł i Poszanowania Energii w Miękinii. Spośród 
siedemnastu  laboratoriów katedralnych na wy-
różnienie zasługują laboratoria: Pierwiastków 
Krytycznych, Hydrogeochemiczne, Dendrochro-
nologiczne, Geochemii Naftowej i Środowisko-
wej, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego.  

Ewolucja struktury organizacyjnej w histo-
rii Wydziału jest niewątpliwie sprawą podsta-
wową ponieważ generalnie wynika z rozwoju 
merytorycznego, odzwierciedlającego kierunki 
prowadzonych badań naukowych i kształcenia 
studentów. Spoza tej struktury niezbyt widocz-
ni są ludzie - to znaczy pracownicy i studenci 
wydziału, którzy są przysłowiową „solą” każdej 
organizacji. Prześledzenie zmian zatrudnienia, 
indywidualnych losów pracowników, a tym bar-
dziej studentów nie jest możliwe w popularnej 
publikacji, nadaje się być może na temat ob-
szernej monografii. Dlatego też ta problematyka 
zostanie tutaj pominięta z jednym, poniższym 
wyjątkiem. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku i na początku wieku współcze-
snego pojawił się stymulowany przez admini-
strację centralną Państwa, nacisk na umasowie-
nie studiów, co przełożyło się na uzależniony od 
ilości studentów sposób finansowania wyższych 
uczelni. W tym okresie liczba studiujących na 
wydziale z kilkuset osób na wszystkich la-
tach „poszybowała” do około 2500, osiągając 
w szczytowym okresie (2012-2013) liczbę bli-
ską 3500 osób na studiach dziennych. Skutki 
obecności tej masy studentów można sobie wy-
obrazić, biorąc pod uwagę pojemność sal wy-
kładowych, ćwiczeniowych, laboratoriów i licz-
bę zatrudnionych pracowników. Obecnie liczba 
studentów maleje – można więc mieć nadzieję, 

Prof. Antoni Stanisław Kleczkowski 
(1922-2006)

W 1945 r. rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym, 
przenosząc się rok później na nowo otwarty Wydział Geo-
logiczno-Mierniczy AG. Studiując na drugim roku został 
młodszym asystentem w Zakładzie Mineralogii i Petrografii. 
Podjął też studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. W roku 1950 ukończył studia w Akademii 
Górniczo-Hutniczej, a w następnym w Uniwersytecie Ja-
giellońskim. Organizator i kierownik Katedry Hydrogeologii 
w 1967. Dyrektor Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inży-
nierskiej w latach 1974 – 1982. Rektor  Akademii Górniczo-
-Hutniczej w trudnych latach 1981–1987. Ogromne uznanie 
i popularność w środowisku uzyskał działaniami chroniący-
mi pracowników i studentów przed represjami stanu wojennego. Był pierwszym po wojnie 
rektorem, wybranym w wolnych demokratycznych procedurach (w 1981 r.). Hydrogeolog, 
zajmował się problemami związanymi z hydrogeologią regionalną i chemizmem wód, prekur-
sor badania nad ochroną wód podziemnych w Polsce, twórca koncepcji ochrony głównych 
zbiorników wód podziemnych. Autor licznych opracowań regionalnych i metodycznych, pozy-
cji książkowych i monograficznych które są ciągle czytane. Dorobek publikacyjny liczy około 
300 pozycji z dziedziny hydrogeologii, historii geologii i hydrogeologii oraz historii Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Promotor 15 doktoratów, 89 prac magisterskich i 90 inżynierskich. Czło-
wiek o niezwykłej umysłowości i charakterze, kierował się maksymą Jana XXIII: „Wszystkiego 
wysłuchać, dużo zapomnieć, mało poprawić – moderata durant”. Dr Honoris Causa Ecole 
Polytechnique de Mons (1987) i Akademii Górniczo-Hutniczej (1994).

Notka i zdjęcie - na podstawie opracowania zbiorowego pt. „Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska 1946-2016” Kraków 2016, pod red. Macieja Maneckiego i Elżbiety Hycnar.

Antoni Stanisław Kleczkowski 

W 1992 roku, z inicjatywy urzędującego 
Dziekana prof. Andrzeja Maneckiego nazwa Wy-
działu zmieniona została na: „Wydział Geologii, 
Geofizyki i Ochrony Środowiska”. Nowa, obo-
wiązująca do dzisiaj nazwa Wydziału, wynikała 
z potrzeby jej dostosowania do rzeczywistego 
programowego zakresu realizowanego kształce-
nia studentów oraz prowadzonych badań nauko-
wych. Kolejna reorganizacja struktury Wydziału 
przeprowadzona została w latach 2006/2007 
w okresie pierwszej kadencji aktualnego Dzieka-
na prof. Jacka Matyszkiewicza, w związku z po-
wrotem do katedr jako podstawowych jednostek 
organizacyjnych. Dokonana została konsolidacja 
i wzmocnienie odtwarzanych katedr, w efekcie 
przezwyciężone zostało nadmierne rozdrobnie-
nie organizacyjne Wydziału, a katedry uzyskały 
większą zdolność do podejmowania złożonych 
problemów badawczych i dydaktycznych. 

Od roku 2007 na Wydziale funkcjonuje 
dziewięć Katedr:
• KGOiG – Katedra Geologii Ogólnej i Geotu-

rystyki;
• KHiGI – Katedra Hydrogeologii i Geologii 

Inżynierskiej;
• KSE – Katedra Surowców Energetycznych;
• KAŚKiGG – Katedra Analiz Środowisko-

wych, Kartografii i Geologii Gospodarczej;
• KGiIS – Katedra Geoinformatyki i Informaty-

ki Stosowanej;

• KOŚ – Katedra Ochrony Środowiska;
• KMPiG – Katedra Mineralogii, Petrografii 

i Geochemii;
• KG – Katedra Geofizyki.

Strukturę Wydziału, która przetrwała do 
dzisiaj (2019 rok) uzupełniają laboratoria oraz  
muzeum geologiczne i biblioteka. Laboratoria 
prowadzą zajęcia dydaktyczne i prace badaw-
cze zorientowane w dużej części na współpra-
cę z przemysłem. Część z nich posiada status 
laboratoriów wydziałowych, większość jednak 

Elektronowy mikroskop skaningowy FEI Quanta 200 FEG. Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Tekstu-
ralnych i Geochemicznych. Fot. arch. AGH
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że osiągnie wartość optymalną, korzystną dla 
jakości studiów. Niestety, nie do końca jest to 
wynik świadomego wyboru a raczej efekt od-
działywania niżu demograficznego.

Wydział, czyli pracujący tutaj naukow-
cy i pracownicy obsługi musieli zmierzyć się 
nie tylko z modyfikacjami administracyjnymi. 
Ogromny, chyba dominujący wpływ miał rozwój 
nauki i techniki na świecie, któremu należało 
dotrzymywać kroku. Kolejne pokolenia pracow-
ników, a także i studentów, spotkały się z nie-
łatwym problemem permanentnej modernizacji 
technologiczno-sprzętowej Wydziału. Warto 
uświadomić sobie, że przemysł wydobywczy, 
badania geologiczne i techniki stosowane 70 lat 
temu  na ogół były zupełnie inne niż współcze-
sne. Najważniejsze problemy wiązały się chyba 
z rozwojem elektroniki i informatyki, których 
wdrożenie zmieniło charakter pracy geologów, 
a jeszcze bardziej specjalistów w dziedzinach 
stowarzyszonych, np. w geofizyce. Rozwój 
technik informatycznych w rejestracji danych 
geofizycznych i ich przetwarzaniu doprowadził 
w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
do zorganizowania ośrodka obliczeniowego 
w strukturze Międzyresortowego Instytutu Geo-
fizyki i Poszukiwań Naftowych. W kształceniu 
studentów geofizyki pojawiły się techniki nume-
ryczne i programowanie komputerów, a progra-
my przedmiotów geofizycznych, głównie sejsmi-
ki uległy radykalnej przebudowie. 

Zaburzenia i wstrząsy polityczne i gospo-
darcze początku lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, w tym embargo na nowoczesne tech-
nologie dla krajów bloku sowieckiego, wyge-
nerowały dystans technologiczny w stosunku 
do najwyżej rozwiniętych krajów świata. Lata 
dziewięćdziesiąte to gwałtowna próba nadrobie-
nia skutków dziesięcioletnich zaniedbań. W tym 
okresie nastąpiła szybka modernizacja polskiego 
przemysłu naftowego, która wymusiła również 
modernizację świadczonych dla tego przemysłu 
badań naukowych a także, modernizację kształ-
cenia studentów. Liderem tych przemian został 
ówczesny Zakład Surowców Energetycznych 

(aktualnie Katedra Surowców Energetycznych) 
pod energicznym i innowacyjnym kierownictwem 
profesora Wojciecha Góreckiego. 

W tym Zakładzie pojawił się zespół młodych, 
wybitnie uzdolnionych pracowników, który po-
trafił w błyskawicznym tempie opanować nowe 
technologie przetwarzania i interpretacji danych 
sejsmicznych i wiertniczych, a także metodolo-
gię i techniki modelowań geologicznych, nafto-
wych i geotermalnych. Nawiązanie współpracy 
z naftowymi firmami serwisowymi na świecie  
Landmark Graphics, Halliburton i w okresie 
późniejszym Schlumberger, w dużej części jako 
efekt zorganizowanych wspólnie przez Wydział 
i PGNiG konferencji z cyklu „East Meets West”, 
poskutkowało pozyskaniem akademickich licencji 
na światowej klasy oprogramowanie, wykorzy-
stywane przez najważniejsze koncerny naftowe 
na świecie. W efekcie absolwenci studiów reali-
zowanych przez Katedrę Surowców Energetycz-
nych, a także absolwenci studiów geofizycznych 
nie mają większych problemów ze znalezieniem 
pracy na całym świecie, a zespół pracowników 
Katedry Surowców Energetycznych z powodze-
niem podejmuje badania w zakresie najnowszych 
problemów poszukiwawczych.

Wspomniana rewolucja informatyczna objęła 
również pozostałe katedry Wydziału, m. in. wspo-
mnianą powyżej Katedrą Geofizyki. Upowszech-
nienie się metod matematycznych w praktyce prac 
i badań geologicznych spowodowało uruchomie-
nie kształcenia w zakresie geologii matematycznej 
i powstanie Zakładu Geologii Ogólnej i Matema-
tycznej już w 1974 roku. Pionierem wdrożenia 
metod matematycznych w geologii był prof. Ja-
nusz Kotlarczyk, a wśród jego wybitnych współ-
pracowników znalazł się aktualny Rektor Akade-
mii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusz Słomka oraz 
prof. Andrzej Krawczyk. Naturalną konsekwencją 
wspomnianych działań i dynamicznego rozwoju 
zastosowań technik informatycznych i metod ma-
tematycznych w Naukach o Ziemi była organizacja 
Zakładu Informatyki w Naukach o Ziemi, który 
aktualnie funkcjonuje jako Katedra Geoinformatyki 
i Informatyki Stosowanej. Problem modernizacji 
technologicznej i technicznej Wydziału odnosi się 
oczywiście nie tylko do technik obliczeniowych. 
W podobnym stopniu dotyczy różnorodnego 
sprzętu do badań laboratoryjnych, od nowocze-
snych wyspecjalizowanych mikroskopów do naj-
nowszych technik badania struktury skał wykorzy-
stujących np. magnetyczny rezonans jądrowy. 

Drewno dryftowe zbierane na plaży na opał. Od lewej: Edward Horoś, Jan Rolewicz, Jerzy Ku-
biak, Andrzej Maksym, Adam Piestrzyński. Spitsbergen – 1983. Pierwsza naukowa wyprawa 
polarna  studentów z Koła Naukowego Geologów. Fot. G. Lipień.

Baza namiotowa na przełęczy, niby lato a tu zima. Spitsbergen – 1983. Pierwsza naukowa wy-
prawa polarna  studentów z Koła Naukowego Geologów. Fot. A. Piestrzyński.

Pobieranie prób z gejzeru Pinchollo. Fot. Paulina Lewińska
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Drugim kierunkiem w pracy badawczej 
i kształceniu studentów mieszczącym się w tren-
dzie modernizacyjnym Uczelni jest wspomnia-
na powyżej ochrona i inżynieria środowiska. 
W ramach kierunku kształcenia „Inżynieria Śro-
dowiska” uruchomiona została przez Katedrę 
Surowców Energetycznych w 2002 roku specjal-
ność „Odnawialne Źródła Energii”, a utworzony 
w 2012 roku kierunek studiów „Ekologiczne Źró-
dła Energii” w latach 2016 i 2017 uzyskał laur 
najbardziej innowacyjnych studiów w Polsce. 
W Katedrze Surowców Energetycznych realizo-
wane są też rozległe prace badawcze w zakresie 
ekologicznych źródeł energii zwłaszcza odno-
szące się do wykorzystania zasobów geotermal-
nych. Zespół Katedry kierowany przez profesora 
Wojciecha Góreckiego w ciągu dziesięciolecia 
opracował dziewięć regionalnych atlasów geo-
termalnych obejmujących obszar Niżu Polskiego, 
Karpat zachodnich i wschodnich oraz zapadliska 
przedkarpackiego, a także Europy. Podjęcie ba-
dań w zakresie nowych, bardziej bezpiecznych 
ekologicznie źródeł energii jest próbą odpowiedzi 
na wyzwania wynikające ze zbliżającej się mo-
dernizacji energetyki zmierzającej do redukcji jej 
negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

W charakterystyce Wydziału nie sposób po-
minąć jego współpracy z przemysłem, głównie 
krajowym przemysłem wydobywczym. Jak wspo-
mniano powyżej, tradycje takiej współpracy się-
gają początków Akademii Górniczej i związane są 
z działalnością organizatora Katedry Geologii Sto-
sowanej prof. Karola Bohdanowicza, a w okresie 
późniejszym, prof. Stefana Czarnockiego. Jest 
ona ciągle podtrzymywana i rozwijana poprzez 
ekspertyzy i doradztwo wykonywane przez pra-
cowników Wydziału na rzecz przedsiębiorstw, 
badania naukowe i wdrożeniowe, oraz projekty 
badawczo rozwojowe i wdrożeniowe realizo-
wane wspólnie z partnerami przemysłowymi. 
Współpraca skierowana była do różnorodnych 
przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, 
a w ostatnich latach także do nowoczesnych firm 
energetycznych, np. geotermalnych, fotowolta-
icznych aż po planowaną energetykę jądrową. 

Na podkreślenie zasługuje długoletnia 
współpraca Wydziału z przedsiębiorstwami 
górnictwa naftowego oraz wcześniejsza – gór-
nictwa węglowego. Spektakularnym przejawem 
bliskiej współpracy z polskimi koncernami nafto-
wymi, głównie Polskim Górnictwem Naftowym 
i Gazownictwem S.A. była realizacja w latach 
2013 – 2017 programu „Blue Gas”. W ramach 
tego programu na Wydziale wykonanych zostało 
w znaczącym zakresie osiem projektów badaw-
czo - rozwojowych poświęconych różnorodnym 
aspektom rozpoznawania i eksploatacji niekon-
wencjonalnych złóż węglowodorów. Spośród 
licznych partnerów przemysłowych na wyróż-
nienie zasługują ponadto: Kombinat Górniczo 

– Hutniczy Miedzi, Polska Grupa Energetyczna, 
Orlen Upstream i wiele innych. 

Szczególną rolę w historii Wydziału odgry-
wa współpraca międzynarodowa. Wykonywanie 
zawodu geologa czy geofizyka związane jest 
z koniecznością odbywania częstych podróży, 
zwykle poza obszar wielkich miast, a bardzo czę-
sto w głąb trudno dostępnego interioru. Zawody 
te przyciągają więc ciekawych świata miłośników 
podróżowania i terenowej włóczęgi. Nie jest 
więc niczym dziwnym we współpracy między-
narodowej szczególna rola wypraw badawczych 
w różne zakątki świata, organizowanych przez 
studentów, koła naukowe a także pracowników 
Wydziału. Działalność taka towarzyszyła historii 
Wydziału od „zawsze” i w pewnym sensie zosta-
ła zinstytucjonalizowana przez zorganizowanie 
w 1999 roku kształcenia studentów na specjal-
ności „Geoturystyka”, której animatorem był ak-
tualny Rektor Uczelni profesor Tadeusz Słomka. 
Spośród licznych przykładów tej działalności na 
wspomnienie zasługują z pewnością cykle wy-
praw na Spitsbergen, w rejon kanionu Colca 
w Ameryce Południowej, wyprawy naukowe do 
Mongolii oraz współpraca o stałym charakterze 
z instytucjami naukowymi Wietnamu. 

Pierwsza Geologiczna Wyprawa Polarna Stu-
denckiego Koła Naukowego Geologów została 
zorganizowana w 1983 roku. Jej opiekunem i kie-
rownikiem naukowym był prof. Adam Piestrzyński. 
Od tego czasu wyprawy organizowane są z dużą 
regularnością, w odstępach rocznych lub dwulet-
nich. W ich organizację  zaangażowani byli liczni 
studenci i pracownicy Wydziału. Na podkreślenie 
zasługuje w tym względzie aktywna rola profeso-
rów Andrzeja Maneckiego i Macieja Maneckiego 
oraz dr Jerzego Czernego. W latach 2003 – 2004 
wyprawy do Ameryki Południowej zapoczątkowa-
li prof. Andrzej Paulo i dr Andrzej Gałaś. W roku 
2006 wystartował projekt naukowy „Polska Wy-

prawa Naukowa do Peru” kierowany przez ww. 
naukowców. Wyjazdy badawcze odbyły się w la-
tach 2006, 2008, 2010, 2012 i 2017. Obszarem 
badań jest najgłębszy na świecie Kanion Colca 
oraz jego otoczenie, w tym szczególnie ciekawa 
Dolina Wulkanów. Celem projektu jest zwrócenie 
uwagi na zasoby geologiczne, georóżnorodność, 
aktywne procesy morfologiczne, unikalne kra-
jobrazy, które wymagają ochrony. W projekcie 
brali udział pracownicy i studenci Wydziału oraz 
zaproszeni przedstawiciele niektórych wydzia-
łów Akademii Górniczo-Hutniczej, a także innych 
polskich uczelni. Obecność polskich naukowców 
w Peru zaowocowała nawiązaniem ścisłej współ-
pracy z peruwiańskimi instytucjami naukowymi 
(np. Obserwatorium  Wulkanologicznym w Are-
quipa, Uniwersytetem Państwowym San Agustin 
w Arequipa). Rezultatem są wspólne artykuły, 
organizowane konferencje i wspólne wystąpie-
nia. Największym sukcesem jest jednak ustano-
wienie w 2019 roku „Geoparku Colca i Wulkany 
Andagua”, spełniającego postulowaną przez 
wspomniany projekt ochronę unikalnej georóżno-
rodności regionu, który w tym samym roku został  
przyjęty do sieci Geoparków UNESCO. 

Tekst opracowany przez 
dr. hab. inż. Michała Stefaniuka, 

prof. nadzw. AGH
z wykorzystaniem:

• opracowania zbiorowego pt. „Wydział Geo-
logii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-
2016” Kraków 2016, pod red. Macieja Ma-
neckiego i Elżbiety Hycnar

• opracowania „Alfabet Wspomnień, o lu-
dziach nauki i wydarzeniach lat minionych” 
Wyd. Mineralpress, Kraków 2015, autor-
stwa Andrzeja Maneckiego

• wspomnień i relacji kilku pracowników Wy-
działu Geologii, Geofizyki i Ochrony Środo-
wiska AGH

Skład wyprawy w 2017 r. dr A.Gałaś i dr P. Lewińska oraz studenci: I.Niemiec, K.Walaszek, Ł. Nowak i A. Sosnal. Fot. Sławomir Batyra
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W dniach 26-27 września 2019 r. 
w Siedlcach odbyła się V edycja 
Ogólnopolskiego Szczytu Gospodar-
czego OSG 2019, poświęcona filarom 
polskiej gospodarki przyszłości, któ-
rego głównym organizatorem było 
Europejskie Centrum Biznesu.

Szczyt objęty został Honorowym Patrona-
tem przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego, Marszałka Senatu Stanisława 
Karczewskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Piotra Glińskiego, Ministra Energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego, Ministra Środowiska Henryka 
Kowalczyka, Ministra Infrastruktury Andrzeja 
Adamczyka, Ministra Obrony Narodowej Ma-
riusza Błaszczaka, Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Mini-
ster Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Bożeny 
Borys-Szopy, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha, 
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, 
Andrzeja Koniecznego, Ministerstwo Finansów, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Urząd Regulacji Energetyki, 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych, 
Urząd Lotnictwa Cywilnego, Narodowe Cen-
trum Badań i Rozwoju, Urząd Ochrony Kon-

kurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy RP, 
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, 18 Dywizję 
Zmechanizowaną im. gen. broni Tadeusza Buka, 
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, 
Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, Wojewodę 
Mazowieckiego, Wojewodę Podkarpackiego, 
Wojewodę Podlaskiego, Wojewodę Pomor-
skiego, Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, 
Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mar-
szałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Marszałka Województwa Lubelskiego, Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego, Marszałka 
Województwa Podlaskiego, Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Białe-
gostoku, Prezydenta Chełma, Prezydenta Kielc, 
Prezydenta Lublina, Prezydent Łodzi,  Prezyden-
ta Olsztyna, Prezydenta Ostrołęki, Prezydenta 
Poznania, Prezydenta Rzeszowa, Prezydenta Sie-

dlec, Prezydenta Torunia, Główny Instytut Gór-
nictwa, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, 
Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut 
Ochrony Środowiska, Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów, Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo 
Polskie, Izbę Gospodarczą Zaawansowanych 
Technologii, Krajowy Związek Grup Producen-
tów Owoców i Warzyw, Polską Izbę Gospodarki 
Odpadami, Polską Izbę Gospodarczą Zaawan-
sowanych Technologii, Polską Izbę Informatyki 
i Telekomunikacji, Polską Izbę Przemysłu Che-
micznego, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, 
Polską Izbę Spedycji i Logistyki, Polski Przemysł 
Spirytusowy, Polski Związek Pracodawców Bu-
downictwa, Polskie Stowarzyszenie Energetyki 
Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodo-
wych, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału 

V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019

Fot. arch. ECB
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Energii Elektrycznej, Związek Banków Polskich, 
Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast 
Polskich, Związek Niezależnych Przewoźni-
ków Kolejowych, Związek Powiatów Polskich, 
Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, 
Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, 
Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Dwa dni Szczytu zostały podzielone na czte-
ry części: Sesję Plenarną, otwierającą obrady, 
zatytułowaną „Państwo - Gospodarka - Bezpie-
czeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”, 
Sesję I pt. Energetyka, Sesję II pt. Gospodarka, 
Sesję III pt. Bezpieczeństwo. W drugim dniu od-
była się Sesja IV organizowana przez Minister-
stwo Energii oraz Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, która została 
zatytułowana „Zielona energia szansą na rozwój 
regionów”. Na zakończenie pierwszego dnia 
debat OSG 2019 odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki”.

Szczyt został oficjalnie zainaugurowany 
przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskie-
go, który w swoim wystąpieniu podkreślał ko-
nieczność pogłębionej dyskusji nad przyszłością 
i rozwojem polskiej gospodarki. Minister Tchó-
rzewski wyraził przekonanie, że zarówno dobór 
tematów podczas OSG 2019, jak i zaproszonych 
do debat gości pozwolą na rzetelną i komplek-
sową dyskusję na temat rozwoju Polski. Minister 
Energii odczytał także list skierowany do uczest-
ników Szczytu od Pana Premiera Mateusza Mo-
rawieckiego.

Sesją otwierającą Szczyt była Sesja Plenarna 
pt. „Państwo-Gospodarka-Bezpieczeństwo: Fila-
ry polskiej gospodarki przyszłości”. Wzięli w niej 
udział: prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz 
– Członek Rady Polityki Pieniężnej; Piotr Dzia-
dzio – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. 
Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Śro-
dowiska; Paweł Jaroszek – Członek Zarządu, Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych; Bartosz Marczuk 
– Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju 
S.A.; Artur Michalski – Zastępca Prezesa Zarzą-
du, NFOŚiGW; Piotr Naimski – Sekretarz Stanu 
w KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej; Witold Naturski –
Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce; Krzysztof Tchórzewski –
Minister Energii. Moderatorem debaty była Iga 
Lis – Partner, CMS. Początek sesji poświęcony 
został ogólnemu zarysowaniu sytuacji Polski na 
tle UE i świata, co stanowiło wstęp do nakre-
ślenia kierunków i uwarunkowań zrównoważo-
nego rozwoju. Następnie starano się odpowie-
dzieć na pytanie, czy Państwo jest kreatorem 
i gwarantem rozwoju gospodarki, zwłaszcza 
w kontekście nowej perspektywy budżetowej 
UE. W dalszej kolejności zastanawiano się nad 
strategiami bezpieczeństwa Państwa z perspek-

tywy najważniejszych sektorów gospodarki, 
z uwzględnieniem rozwoju społecznego. Na 
koniec nakreślono prognozy rozwoju polskiej 
gospodarki w najbliższej przyszłości, uwzględ-
niając kwestie spowolnienia gospodarczego 
w Europie, a także możliwości rozwoju Polski 
poprzez skuteczne wykorzystywanie swojego 
potencjału innowacyjnego.

Sesja I: Energetyka – składała się z trzech 
paneli dyskusyjnych: „Energetyka”, „Ciepłow-
nictwo i kogeneracja. Inwestycje w czyste 
powietrze” oraz „Rozwój – inwestycje w infra-
strukturę kraju”.

Panel „Energetyka” poprowadzony został 
przez Zbigniewa Kozłowskiego – Partnera, DWF 
Poland, zaś w dyskusji wzięli udział: Mateusz 
Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, Grupa 
LOTOS S.A.; Ryszard Gburek – Dyrektor Depar-
tamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospo-
darstwa Krajowego; Filip Grzegorczyk – Prezes 
Zarządu, TAURON Polska Energia S.A.; Mirosław 
Kowalik – Prezes Zarządu, Enea S.A.; Paweł Śli-
wa – Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji, PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A.; Dominik Wa-
decki – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, 
Energa S.A.; Józef Węgrecki – Członek Zarządu 
ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A; Piotr Woź-
niak – Prezes Zarządu, PGNiG S.A. W pierwszej 
kolejności zaproszeni goście dokonali krótkiego 
omówienia aktualnie obowiązującej Polityki 
Energetycznej Państwa. Stanowiło to wstęp 
do zaproponowania koniecznych zmian strate-
gii grup energetycznych, wraz z podaniem ich 
głównych przyczyn. Zastanawiano się także 
czy zbliża się kres dotychczasowego mode-
lu gospodarki paliwowej w Polsce. W dalszej 
części prelegenci starali się rozwiązać dylemat 
jaki pojawia się w relacji pomiędzy bezpieczeń-
stwem energetycznym, oczekiwaniami klientów, 
a interesem akcjonariuszy grup energetycznych. 
Równie istotnym punktem debaty była kwe-
stia innowacji technologicznych wspierających  
zrównoważony rozwój i ich wpływ na modele 
rynkowe w poszczególnych podsektorach ener-
getyki. Na koniec przeanalizowano możliwości 
synergii rozwoju z sektorem wydobywczym, 
transportem i energochłonnymi gałęziami prze-
mysłu oraz odniesiono się do kwestii szans i ko-
rzyści wynikających z prosumenckiej produkcji 
energii i biogazu. Dyskusja dotyczyła też kwestii 
uzależnienia polskiej energetyki od systemów 
wsparcia oraz energetyki jądrowej dla Polski.

Panel „Ciepłownictwo i kogeneracja. In-
westycje w czyste powietrze” moderowany był 
przez Adama Szalca – Wspólnika w Kancelarii 
Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria 
Prawna sp. k. Gospodarzem Panelu była spółka 
PGNiG Termika S.A. Do dyskusji, w ramach po-
wyższego panelu zasiedli: Wojciech Dąbrowski 

– Prezes Zarządu, PGE Energia Ciepła S.A.; Jaro-
sław Głowacki – Prezes Zarządu, PGNiG Termika 
S.A.; Piotr Górnik – Prezes Zarządu, Fortum Po-
wer and Heat Polska Sp. z o.o.; Robert Grzywacz 
– Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Energetycz-
ne w Siedlcach sp. z o.o.; Henryk Kowalczyk –
Minister Środowiska; Artur Michalski – Zastępca 
Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; Jacek Szymczak – 
Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownic-
two Polskie. W ramach dyskusji odniesiono się 
najpierw do oczekiwań i szans rozwoju nowego 
systemu wsparcia kogeneracji, co było punk-
tem odniesienia do kwestii nakreślenia prefe-
rencji dla rozwoju efektywnych energetycznie 
systemów ciepłowniczych i czy oznaczają one 
schyłek kogeneracji węglowej. Następnie omó-
wiono stan zaawansowania inwestycji w czy-
ste powietrze oraz najważniejszych inwestycji 
w ciepłownictwie. Starano się przy tym nakreślić 
rolę samorządów, w tym możliwości gospodarki 
odpadami oraz wykorzystanie OZE w rozwoju 
ciepłownictwa systemowego. Na koniec dys-
kusji odniesiono się do zmian w otoczeniu re-
gulacyjnym ciepłownictwa i nowych technologii 
w ciepłownictwie i kogeneracji.

Panel „Rozwój – inwestycje w infrastruk-
turę kraju”, zamykający Sesję I Szczytu został 
poprowadzony przez Kazimierza Krupę – Nie-
zależnego publicystę ekonomicznego, Redak-
tora Naczelnego magazynu Euroinfrastruktura 
XXI. W roli prelegentów wystąpili: Daniel Bet-
ke – Wiceprezes Zarządu, BSiPE „Energoprojekt 
Poznań” S.A.; Krzysztof Figat – Prezes Zarządu, 
Polimex-Mostostal S.A.; Tomasz Jakubowski –
Dyrektor ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka 
Inwestycyjna, Polskie Sieci Elektroenergetyczne 
S.A.; Antoni Józwowicz – Prezes Zarządu, ENEA 
Wytwarzanie Sp. z o.o.; Łukasz Górny – Dyrektor, 
EIB S.A.; Paweł Kolczyński – Wiceprezes Agencji 
Rozwoju Przemysłu S.A.; Jan Styliński – Prezes 
Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budow-
nictwa; Marcin Tadeusiak – Prezes Zarządu JT 
S.A., Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej 
Gazownictwa; Mateusz Wodejko – Wiceprezes 
Zarządu, PERN S.A.; Robert Zasina – Prezes Za-
rządu, TAURON Dystrybucja S.A. Panel rozpoczął 
się od nakreślenia stanu infrastruktury energe-
tycznej – jej potrzeb, szans i zagrożeń, w tym 
tych dotyczących zaburzeń płynności finansowej 
w trakcie realizacji kontraktów. Odniesiono się 
przy tym do znaczenia dla strategicznych sek-
torów nowego Prawa Zamówień Publicznych. 
W dalszej części dyskutowano nad obiektami 
o zerowym zużyciu energii, jak i istotnej roli 
banków i firm ubezpieczeniowych w realizacji 
procesów inwestycyjnych. Odniesiono się także 
to zagadnienia deficytu terenów inwestycyjnych, 
problemów na rynku developerskim, wyższych 
kosztów i zmiennego otoczenia prawnego.
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Sesja II: Gospodarka – składała się z trzech 
paneli dyskusyjnych: „Gospodarka 4.0 – prze-
mysł i innowacyjność”, „Infrastruktura i trans-
port” oraz „Samorząd lokalny”.

Panel „Gospodarka 4.0 – przemysł i inno-
wacyjność” został poprowadzony przez Izabel-
lę Żyglicką – Rzecznika Praw Przedsiębiorców 
przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowi-
cach, Radcę Prawnego, Wspólnika Zarządzają-
cego w Kancelarii Żyglicka i Wspólnicy zaś do 
debaty zasiedli: Adam Abramowicz – Rzecznik 
Małych i Średnich Przedsiębiorców; Maciej 
Bombol – Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego, 
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie; 
Adam Kutyłowski – Główny Konstruktor, Triggo 
S.A.; Wioletta Czemiel-Grzybowska – Czło-
nek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. 
z o.o.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny 
BELSE Sp z o.o.; Dawid Klimczak – Prezes Za-
rządu, Enea Trading Sp. z o.o.; Andrzej Koniecz-
ny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych; 
Andrzej J. Piotrowski – Wiceprezes Zarządu, 
PGE Systemy S.A.; Lechosław Rojewski – Wice-
prezes ds. Finansowych, Węglokoks S.A.; Jacek 
Srokowski – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa 
Zarządu, JSW Innowacje S.A.; Radosław Żydok 
– Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych 
i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A. Za-
proszeni goście najpierw starali się odpowie-
dzieć na pytanie, jak wygląda Gospodarka 4.0 
po 4 latach funkcjonowania programu. Zasta-
nawiano się także nad rolą Państwa w kreowa-
niu, wspieraniu i regulowaniu nowych modeli 
biznesowych. Uczestnicy panelu, na podstawie 
własnych doświadczeń starali się również okre-
ślić, czy innowacyjność należy rozumieć jako 

szybkie wdrożenie rozwiązań przełomowych, 
czy jest to raczej rozwój poprzez optymaliza-
cję. Bardzo ważnym elementem dyskusji były 
sposoby na pozyskanie kapitału na badania 
i rozwój. W drugiej części panelu skoncentro-
wano się nad zagadnieniami bezpieczeństwa 
– w kontekście inwestycji w rozwiązania po-
prawiające poziom bezpieczeństwa projektów, 
jak i również dynamiki otoczenia regulacyjnego. 
Rozważania objęły także kontekst europejski 
i globalny – w szczególności zastanawiano się 
nad dostępnością środków unijnych na innowa-
cje w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 
kondycją gospodarek narodowych w czasach 
globalnej konkurencji. Na koniec odniesiono się 
do rosnącego znaczenia sztucznej inteligencji 
w przemyśle.

Panel „Infrastruktura i transport” modero-
wany był przez prof. Halinę Brdulak ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. W debacie 
wzięli udział: Przemysław Janiszewski – Wice-
prezes Zarządu, Polimex-Mostostal S.A.; Woj-
ciech Jurkiewicz – Dyrektor Zarządzający, Zwią-
zek Niezależnych Przewoźników Kolejowych; 
Piotr Kisiel – Prezes Zarządu, Wojskowe Cen-
tralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.; 
Jarosław Lubowicki – Kierownik ds. Rozwoju 
Biznesu, Siemens Mobility Sp. z o.o.; Krzysztof 
Mleczak – Prezes Zarządu, Exito Broker; Grze-
gorz Modrykamień – Kierownik działu Rozwo-
ju Projektów, Stadler Polska; Marek Tarczyński 
– Przewodniczący Rady, Polska Izba Spedycji 
i Logistyki; Marek Cisłowski – Dyrektor Departa-
mentu Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego. Początek debaty zdominowany został 
przez temat Centralnego Portu Komunikacyjne-

go jako wartościowego rozwiązania dla gospo-
darki i logistyki kraju. Następnie odniesiono się 
do kluczowych projektów kolejowych i drogo-
wych z punktu widzenia gospodarki. Tematem 
o dużym znaczeniu był ten dotyczący transpor-
tu intermodalnego, z uwzględnieniem hubów 
i centrów logistycznych. Stanowiło to wstęp do 
rozważań nad rosnącym rynkiem prywatnych 
przewoźników cargo. Na koniec starano się 
odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja pra-
wa zamówień publicznych odpowiada realiom 
rynkowym.

Panel „Samorząd lokalny” poprowadzony 
został przez Jarosława Jóźwiaka – Adwokata 
w Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partne-
rzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, zaś w de-
bacie wzięli udział: Jakub Banaszek – Prezydent 
Miasta Chełm; Jerzy Bauer – Burmistrz Ostrowii 
Mazowieckiej; Krzysztof Bieńkowski – Starosta 
Powiatu Przasnyskiego; Rafał Ciszewicz – Za-
stępca Burmistrza Gminy Międzychód; Tomasz 
Hapunowicz – Wójt Gminy Zbuczyn; Maciej Je-
ziorski – Dyrektor Segmentu Public CEE, Signify 
Poland Sp. z o.o. W pierwszej kolejności zapro-
szeni goście odnieśli się do realizowanych i pla-
nowanych inwestycji samorządowych w kontek-
ście nowej perspektywy finansowej UE. Starano 
się przy tym nakreślić sposoby utrzymania tem-
pa inwestycji w kolejnych latach w kontekście 
mniejszych środków pochodzących z funduszy 
europejskich. Następnie podjęto temat smogu 
jako problemu trudniejszego do rozwiązania niż 
się spodziewano. W tym kontekście prelegenci 
odnieśli się również do reformy śmieciowej. Ko-
lejna część panelu poświęcona była  współpracy 
biznesu i samorządu a zwłaszcza skuteczności 
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samorządów w budowaniu środowiska oto-
czenia biznesu. Koniec panelu poświęcony był 
Funduszowi Dróg Samorządowych i pytaniu czy 
inwestycje w drogi są impulsem dla rozwoju 
gmin i powiatów.

Sesja III: Bezpieczeństwo – złożona była 
z trzech paneli dyskusyjnych pt. „Bezpieczeń-
stwo narodowe” „Bezpieczeństwo surowcowe 
i przesyłowe” oraz „Bezpieczeństwo środowi-
skowe i ekologiczne”.

Panel „Bezpieczeństwo narodowe” był mo-
derowany przez płk dr Piotra Potejko – Doradcę 
Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Deloitte Advisory 
Sp. z o. o., zaś w dyskusji wzięli udział: Juliusz 
Brzostek – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, 
NASK; gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński –
Dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. Ge-
nerała Tadeusza Buka; Julia Hetlof – Attorney at 
Law, USANATO Liason; Piotr Kisiel – Prezes Za-
rządu, Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno 
Technologiczne S.A.; dr Łukasz Kister – Ekspert 
ds. (Cyber) Bezpieczeństwa, BezpieczneInfor-
macje.PL.; Agata Kołodziejczyk – Dyrektor Pro-
jektów Naukowych, Analog Astronaut Training 
Center; Leon Komornicki – Przewodniczący, 
Członek Rady Wykonawczej, Komitet Przemy-
słowy, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie; Jacek 
Kosiorek – Wiceprezes Zarządu, PIRC; Marek 
Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bez-
pieczeństwa. Debata rozpoczęła się od tematu 
kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa 
w aktualnej sytuacji międzynarodowej i w ogó-
le pytania, czy Polska jest krajem bezpiecznym, 
w kontekście priorytetowych obszarów bezpie-
czeństwa narodowego. W szczególności odnie-
siono się do Narodowej Polityki Zbrojeniowej 

i jej fundamentalnego znaczenia dla moderni-
zacji i rozwoju przemysłu obronnego. W tym 
kontekście odniesiono się do aktywności Pol-
ski w NATO i aktywności NATO w Polsce oraz 
potencjału polskiego przemysłu obronnego. 
Kolejna część dyskusji skoncentrowana była na 
próbie nakreślenia miejsca Polski na tle global-
nej mapy cyfryzacji gospodarek i społeczeństw. 
Nie bez znaczenia był także temat gospodarki 
cyfrowej w dobie RODO i Dyrektywy Parlamentu 
i Rady UE w sprawie środków na rzecz wyso-
kiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci 
i systemów informatycznych na terenie UE - NIS 
(Network and Information Security). Na koniec 
zastanawiano się, jak świat korzysta z sektora 
kosmicznego w kontekście Polskiej Strategii Ko-
smicznej.

Panel „Bezpieczeństwo surowcowe i prze-
syłowe” moderowany był przez Agnieszkę Ła-
komą – dziennikarkę, Eksperta ds. Energetyki, 
natomiast w debacie udział wzięli: Tomasz 
Heryszek – Prezes Zarządu; Węglokoks S.A.; 
Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.; 
Tomasz Rogala – Prezes Zarządu, Polska Grupa 
Górnicza S.A.; Beata Wittmann – Członek Zarzą-
du, Gas Storage Poland; Maciej Woźniak – Wi-
ceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A.; 
Marian Żołyniak – Prezes Zarządu, Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. Zaproszeni prelegenci 
w pierwszej kolejności zastanawiali się nad 
stanem bezpieczeństwa surowcowego Państwa 
z perspektywy kluczowych zasobów. Jedno-
cześnie starano się nakreślić obecny stan infra-
struktury przesyłowej (docelowy model, szanse, 
zagrożenia). Stanowiło to wstęp do omówienia 
stopnia zaawansowania projektu Baltic Pipe 

jako elementu współpracy w ramach basenu 
Morza Bałtyckiego. Wnioski z tej części debaty 
pozwoliły odnieść się do pytania w jakim stop-
niu polityka klimatyczna i surowcowa wpływa 
na politykę energetyczną. Dalsza część panelu 
zdominowana została przez dyskusje na temat 
innowacyjności i aktywności badawczo-rozwo-
jowej w sektorze energetycznym oraz ochrony 
konkurencyjności przemysłu energochłonnego. 
Następnie dyskusja została sprowadzona na 
obszary dotyczące sektora gazowego: z jednej 
strony starano się nakreślić stopień liberalizacji 
polskiego rynku gazu, z drugiej przeanalizowa-
no rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego. 
Zastanowiono się także nad problemem dywer-
syfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy 
naftowej i paliw płynnych oraz zmianami w za-
kresie utrzymania zapasów obowiązkowych.

Panel „Bezpieczeństwo środowiskowe 
i ekologiczne”, zamykający trzecią sesję OSG 
2019 moderowany był przez Piotra Stępińskie-
go – redaktora, BiznesAlert.pl, zaś do dyskusji 
zasiedli: Michał Dąbrowski – Przewodniczący 
Rady Izby, Polska Izba Gospodarki Odpadami; 
Janusz Gajowiecki – Prezes Zarządu, PSEW; 
Zbigniew Gryglas – Poseł na Sejm RP, Prze-
wodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Mor-
skiej Energetyki Wiatrowej; Grzegorz Obajtek 
– Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Bioeko Grupa 
TAURON; dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Preze-
sa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, PGE Energia 
Odnawialna S.A.; dr inż. Krystian Szczepański 
– Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Pań-
stwowy Instytut Badawczy Grzegorz Walczukie-
wicz – Dyrektor, Port Czystej Energii Sp. z o.o.; 
Karol Wójcik – Przewodniczący Rady Programo-
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wej, Związek Pracodawców Gospodarki Odpa-
dami; Anna Żyła – Główny Ekolog Banku, Bank 
Ochrony Środowiska S.A. Na samym początku 
zaproszeni prelegenci zarysowali miejsce rynku 
energii odnawialnej w Polityce Energetycznej 
Państwa. Jednocześnie zastanawiano się nad 
najważniejszymi wyzwaniami na najbliższe dzie-
sięciolecia, jeżeli chodzi o adaptację do zmian 
klimatu. W tym kontekście zastanawiano się jak 
ograniczyć niską emisję w polskich miastach. 
Nie bez znaczenia był tutaj problem skutecznej 
gospodarki odpadami. W drugiej części pane-
lu odniesiono się do tematu zrównoważonego 
rozwoju w strategiach firm i odpowiedzialności 
w kwestiach środowiskowych. Podjęto się tak-
że przedstawienia bilansu E-mobility w Polsce. 
Następnie poproszono uczestników panelu o za-
prezentowanie, ich zdaniem realnych, scenariu-
szy rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem 
strategii ochrony środowiska i zeroemisyjnej go-
spodarki. Pozwoliło to odnieść się do obecnie klu-
czowych problemów, jakimi są kwestia odpadów 
i opakowań zwrotnych w przemyśle i smogu. Na 
koniec omówiono wkład fotowoltaiki w OZE.

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu 
odbyła się wieczorna gala wręczenia statuetek 
„Bursztyn Polskiej Gospodarki 2019”. Statuetka 
„Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przy-
znawaną osobom, instytucjom bądź firmom za 
szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpie-
czeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. 
Nagroda jest uhonorowaniem Laureatów za de-
terminację oraz konsekwencję w realizacji podję-
tych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed 
nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej 
strategii firmy. 

Laureatami tegorocznej nagrody „Bursztyn 
Polskiej Gospodarki 2019” zostali:
– Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji
– Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Naro-

dowej (nagrodę w imieniu Pana Ministra 
odebrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej Paweł Woźny)

– gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, Do-
wódca 18 Dywizji Zmechanizowanej im. 
Generała Broni Tadeusza Buka

– Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM 
Polska Miedź S.A.

– Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Fun-
duszu Rozwoju S.A.(nagrodę w imieniu Pana 
Prezesa odbrał Wiceprezes Polskiego Fundu-
szu Rozwoju p. Bartosz Marczuk)
W drugim dniu Szczytu odbyła się Sesja IV 

organizowana przez Ministerstwo Energii i Naro-
dowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, zatytułowana „Zielona Energia szansą 
na rozwój regionów”. W ramach sesji odbyły się 
dwa panele: „Wyzwania w sektorze energetycz-
nym w świetle nowej perspektywy finansowej 
UE” oraz „Ekologiczne źródła energii w każdym 
domu”. Sesji towarzyszyły warsztaty prowadzo-

ne przez doradców energetycznych skierowane 
do przedsiębiorców, właścicieli domów, właści-
cieli gospodarstw rolnych, przedstawicieli jedno-
stek samorządu terytorialnego, na których omó-
wiono możliwości zdobycia dofinansowania na 
inwestycje z zakresu efektywności energetycznej 
oraz zagadnienia związane z ograniczeniem 
negatywnego wpływu emisji na jakość powie-
trza. Sesję oficjalnie zainaugurowali Krzysztof 
Tchórzewski – Minister Energii; Marek Zagórski 
– Minister Cyfryzacji; Sławomir Mazurek – Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; 
Artur Michalski – Zastępca Prezesa Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Moderatorem Sesji był dr 
Paweł Grzejszczak – Partner, Kancelaria Domań-
ski Zakrzewski Palinka. Po oficjalnej inauguracji, 
w ramach wprowadzenia, zaprezentowany zo-
stał film poświęcony rozwojowi inteligentnych 
sieci energetycznych w Polsce.

Panel „Wyzwania w sektorze energetycz-
nym w świetle nowej perspektywy finansowej 
UE” rozpoczął się od wystąpienia wprowadza-
jącego, wygłoszonego przez Jarosława Orliń-
skiego - Dyrektora Departamentu Programów 
Infrastrukturalnych, Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, pt. Przygotowanie perspektywy fi-
nansowej 2021-2027.

Następnie odbyła się dyskusja, w której 
udział wzięli: dr hab. Inż. Dariusz Baczyński –
Prodziekan, Wydział Elektryczny, Politechnika 
Warszawska; Andrzej Kojro – Prezes Zarządu, 
Enea Operator Sp. z o.o.; Wojciech Lutek –
Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; Michał 
Godlewski – Dyrektor Departamentu Funduszy 
Europejskich, Ministerstwo Energii; Wiesław 
Jasiński – Zastępca Prezesa Zarządu, Energa-
-Operator S.A.; Robert Zasina – Prezes Zarządu 
TAURON Dystrybucja S.A.

Panel „Ekologiczne źródła energii w każdym 
domu” rozpoczął się od wystąpienia wprowadza-
jącego Artura Michalskiego – Zastępcy Prezesa 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Następnie 
odbył się pokaz filmu Projekt Doradztwa Energe-
tycznego po czym odbyła się dyskusja poświęcona 
programowi „Mój Prąd” i możliwościom wytwa-
rzania energii przez prosumentów. W roli uczest-
ników debaty wystąpili: Sławomir Mazurek – Pod-
sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska; Artur 
Michalski – Zastępca Prezesa Zarządu, NFOŚiGW; 
Marcin Szczudło – Wiceprezes Zarządu, PGNiG 
Obrót Detaliczny sp. z o.o.; Andrzej Rajkiewicz 
– Wiceprezes Zarządu, Narodowa Agencja Po-
szanowania Energii S.A.; Piotr Czopek – Dyrektor 
Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszo-
nej, Ministerstwo Energii; Jarosław Wiśniewski 
– Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki 
Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 
Anna Trudzik – Kierownik Wydziału Projektu Do-
radztwa Energetycznego, NFOŚiGW.

V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospo-
darczego była wspierana przez liczne grono firm 
partnerskich oraz partnerów medialnych, które 
angażowały się w przygotowania wspomniane-
go przedsięwzięcia. Europejskie Centrum Biznesu 
główny organizator Szczytu pragnie szczególnie 
podziękować Partnerowi Energetycznemu: TAU-
RON Polska Energia S.A., Partnerom Głównym: 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM 
Polska Miedź S.A., Enea S.A., Grupie Energa, 
Węglokoks S.A., Partnerom Agencji Rozwoju 
Przemysłu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, 
firmie BELSE Sp. z o.o., Fortum Power and Heat 
Polska Sp. z o.o., GAZ-SYSTEM S.A.; Grupie LO-
TOS S.A., PERN S.A., firmie Polimex-Mostostal 
S.A., PGNiG S.A., PGNiG Termika S.A., Stadler 
Polska Sp. z o.o., Dyrekcji Generalnej Lasów Pań-
stwowych, Sponsorom PKN ORLEN S.A., Bankowi 
Ochrony Środowiska S.A., Partnerowi Społeczne-
mu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Współ-
organizatorowi Uniwersytetowi Przyrodniczo-Hu-
manistycznemu w Siedlcach. Dziękujemy także za 
współpracę Ministerstwu Energii oraz Narodowe-
mu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, a także Polskiej Spółce 
Gazownictwa Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detalicz-
ny, Miastu Siedlce, Centrum Kultury i Sztuki im. 
Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta 
Siedlce, 18 Dywizji Zmechanizowanej, Kancelarii 
DWF Polska.

Podziękowania składamy także na ręce Pa-
tronów Medialnych: Polskie Radio 24, Magazyn 
Biomasa, Portal Biznesalert.pl, Portal CEO.com.pl,  
Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, 
Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Warto Wie-
dzieć, Czasopismo Echo Katolickie, Portale grupy 
Xtech: elektroinzynieria.pl i środowisko.pl, Portal 
Energetyka24, Magazyn Energetyka Cieplna i Za-
wodowa, Magazyn Energetyka Wodna, Portal 
Energetykon.pl, Wortal Energoelektronika.pl, 
Portal ESCO w Polsce, Magazyn EuroLogistics, 
Magazyn Euroinfrastruktura XXI, Portal INFOR.
PL, Portal Inteligentne Miasta i Regiony, Agen-
cja ISB News, Katolickie Radio Podlasie, Portal 
kierunekenergetyka.pl, Czasopismo Law Busi-
ness Quality, Portal Log24, Portal Logistyka.net.
pl, Magazyn Autostrady, Portal Multimodalny.pl, 
Czasopismo Nowa Energia, Magazyn Nowocze-
sne Technologie w Przemyśle, Portal Nuclear.pl, 
Portal OptimalEnergy.pl, Magazyn OZEON, Ma-
gazyn Perspektywy, Portal Podlasie24.pl, Polish 
Market Online, Miesięcznik Przetargi Publiczne, 
Reporter Chemiczny, Serwis Administracyjno-
-Samorządowy, Smart Grids Polska, Portal Strefa 
Biznesu, TV Wschód, Portal TerazSrodowisko.pl, 
Warsaw Business Journal, Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze, Portal WysokieNapiecie.pl.

Tomasz Sieduszewski
Europejskie Centrum Biznesu



17
10(252)/2019

październik

Szanowni	Państwo
Jubileuszowa X edycja sympozjum TOp-gaz „Technika opomiarowania gazu dziś i jutro”, pod 
honorowym	Patronatem	Prezesa	Głównego	Urzędu	Miar Pana Radosława Wiśniewskiego, 

w tym roku pod hasłem „Gazowe Paliwa Przyszłości” 
odbędzie	się	w	dniach	13	-	15	listopada	2019	

w	Centrum	Konferencyjnym	Magellan	
Bronisławów,	ul.	Żeglarska	35/31,	97-320	Wolbórz	

https://hotelmagellan.pl

Podczas Sympozjum TOp-Gaz przedstawiane będą najważniejsze i najciekawsze dla branży 
zagadnienia. Należą do nich te dotyczące wyzwań jakie stanowić będzie wprowadzanie wodoru 

do sieci gazowych, a także tych związanych z pomiarami skroplonego gazu ziemnego. 
I w jednym i w drugim przypadku ważna jest i będzie omawiana podczas Sympozjum analityka 

paliw gazowych i nowe metody transmisji danych. 

Jak zwykle nie zabraknie tematów dotyczących pomiarów przepływu gazu oraz nadzoru 
metrologicznego nad gazomierzami.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszym sympozjum. 
Aktualizowany harmonogram sympozjum jest dostępny na stronie: 

https://www.sitpnig.pl  w zakładce Konferencje.
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Zastosowanie jednostki CT przy realizacji prac w otworach horyzontalnych

Coiled Tubing operations 
in horizontal wells

Summary
The development of Coiled Tubing as we 

know it today dates back to the early 1960's, 
and it has become an integral component of 
many well service and workover applications. 
While the initial development of coiled tubing 
was spurred by the desire to work on live wel-
lbores, speed and economy have emerged as 
key advantages for application of CT. In ad-
dition, the relatively small footprint and short 
rig-up time make CT even more attractive for 
drilling and workover applications. In addition, 
modern CT strings provide sufficient rigidity 
and strength to be pushed/pulled through high-
ly deviated or horizontal wellbores. 

In April 2019, Exalo Drilling S.A. perfor-
med a job for PGNiG S.A. with cleanup of un-
-tubular section in one of the horizontal wells 
using a Coiled Tubing Unit equipped with  
a 1 ¾” CT pipe. 

That was a well with a final depth of 4800m 
MD (3583m TVD) and a horizontal section length 
of over 1000m, which is entirely located in the 
un-pipe section under the shoe of 7" pipes.

Design works shown that the use of CT with 
1 ¾” diameter in this case may prevent the achie-
vement of the final depth. Due to such technical 
limitations, work began on the selection of ap-
propriate technologies that would allow for the 
smooth implementation of this project.

The first element to reduce the friction coef-
ficient was the use of  Friction Reducers for the 
fluid used during operation. This allowed both 
to reduce the frictional resistance at the contact 
between the CT and the walls of the extraction 
pipes in the well and significantly reduced the 
hydraulic resistance during the operation.

An additional aspect to increase the possi-
bilities of RIH to the bottom of the well in such 
a long horizontal section was the use of specia-
lized downhole tools. In this case, the NOV Agi-
tator™ was used, which significantly improved 
the possibilities when working in the horizontal 
section. This tool, causing the delicate vibrations 
of a set of downhole tools, reduces friction and 
significantly improves weight transfer and im-
proves control over the front tool (milling cutter), 
reducing friction vibrations. This increased the 
possibilities associated with the reach, and pre-
vented the coil  from "getting stuck" in the hole. 

Properly selected technology for carrying 
out this job allowed for its smooth implementa-
tion using a CT string with 1 ¾” diameter.

Technologia Coiled Tubing, jako sposób 
na serwisowanie odwiertów naftowych, zo-
stało pierwotnie opracowane na początku lat 
60 XX wieku. Początkowo technologia przy 
użyciu jednostki CT była dedykowana do wą-
skiego zakresu prac. Z czasem w/w technolo-
gia stała się kluczowym elementem wielu ope-
racji serwisowych i rekonstrukcyjnych. 

Dzięki najnowszym i coraz bardziej za-
awansowanym technologiom na popularności 
zyskało również wykorzystanie technologii 
Coiled Tubing do prac wiertniczych oraz zwią-
zanych ze zbrojeniem odwiertów w zestawy 
wydobywcze. Główną siłą napędową pierwot-
nego zastosowania CT była chęć wykonania 
prac interwencyjnych w odwiertach pozosta-
jących w eksploatacji. Prace były wykonywa-
ne bez konieczności zatłaczania odwiertu lub 
wykonywane na underbalance. Technologia 
Coiled Tubing jest nadal jednym z najszybciej 
rozwijających się segmentów sektora usług 
związanych z serwisowaniem odwiertów. 
Wynika to przede wszystkim z aspektów eko-
nomicznych oraz ciągłego postępu technolo-
gicznego związanego ze znajdowaniem no-
wych zastosowań dla tej technologii. Rozwój 
przemysłu metalurgicznego oraz nowych tech-
nologii powoduje, że przewód CT jest coraz 
mocniejszy, o coraz to większym różnicowym 

Marian WolanMaciej Limanówka

Fot. arch. Exalo Drilling S.A.
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przy jego konstrukcji i warunkach geologicz-
no-technicznych było bardzo skomplikowaną 
operacją, co wymagało wyjątkowo staranne-
go przeanalizowania i zaprojektowania. 

Prace projektowe związane z realiza-
cją tego zadania w oparciu o specjalistyczny 
program symulacyjny "Cerberus" wykazały, iż 
wykorzystanie w tym przypadku przewodu 
Coiled Tubing o średnicy 1 ¾” może uniemoż-
liwić osiągnięcie celu, jakim było przerobienie 
odwiertu do jego głębokości końcowej. Było 
to wynikiem zbyt dużych oporów oddziału-
jących na przewód podczas wprowadzania 
go do odcinka horyzontalnego, które w tej 
sytuacji były tak duże, że wartości tych sił 
przewyższały wartości wytrzymałościowe, 
co w następstwie prowadzić mogło do znisz-
czenia przewodu podczas jego zapuszczania. 
W związku z takimi ograniczeniami technicz-
nymi rozpoczęto prace nad doborem odpo-
wiednich technologii, które pozwoliłyby na 
bezproblemowe zrealizowanie tego projektu.

Pierwszym elementem pozwalającym na 
zmniejszenie współczynnika tarcia było za-
stosowanie środków smarnych (reduktorów 
tarcia tzw. „Friction Reducers”) do płynu wy-
korzystywanego podczas zabiegu. Pozwoliło 
to na zmniejszenie oporów tarcia na kontakcie 
pomiędzy przewodem CT, a ścianami rur wy-
dobywczych w otworze oraz w znaczący spo-
sób zmniejszyło opory hydrauliczne podczas 
prowadzenia operacji.

Dodatkowym aspektem pozwalającym 
zwiększyć możliwości związane z wprowa-
dzeniem przewodu Coiled Tubing do spodu 
odwiertu w tak długiej sekcji horyzontalnej 
było wykorzystanie specjalistycznych narzędzi 
wgłębnych. W tym przypadku zastosowano 
oscylacyjne narzędzie wgłębne redukujące 

ciśnieniu roboczym. W wyniku czego można 
go zapuszczać do coraz głębszych odwiertów 
i wykonywać w nich coraz bardziej złożone 
operacje. Dodatkowo na rynku pokazują się 
nowe narzędzia, które również powodują 
większy rozwój i zastosowanie jednostki CT. 

Potencjalne korzyści związane z wykorzy-
staniem CT to przede wszystkim znacznie krót-
szy czas realizacji operacji, a co za tym idzie 
ograniczenie kosztów. Kolejnym aspektem 
ekonomicznym jest stosunkowo nieduży plac, 
niezbędny do przeprowadzenia operacji w od-
wiercie. Wyeliminowanie konieczności zatło-
czenia otworu jest istotnym czynnikiem przy 
podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu CT 
do konkretnej operacji, ponieważ zmniejsza 
ryzyko uszkodzenia formacji złożowej. Pewne 
prace można wykonywać na ciągłym dopły-
wie medium złożowego do odwiertu, w ten 
sposób chronimy strefę przyodwiertową. 

Podczas eksploatacji odwiertów nafto-
wych dosyć często dochodzi do zmniejszenia 
zdolności wydobywczych odwiertu lub też do 
jej całkowitej utraty. Powodem zaistnienia ta-
kich sytuacji najczęściej jest utrata drożności 
zestawu wydobywczego odwiertu lub zmniej-
szenie przepuszczalności strefy przyodwierto-
wej wskutek jej zanieczyszczenia. 

Jedną z podstawowych metod przywra-
cania zdolności wydobywczych w odwier-
tach naftowych są zabiegi z wykorzystaniem 
urządzeń Coiled Tubing wyposażonych w wy-
sokociśnieniowy przewód elastyczny oraz od-
powiedni zestaw narzędzi wgłębnych. Zabiegi 
takie wykonuje się z wykorzystaniem odpo-
wiednich cieczy roboczych – w zależności 
od rodzaju i charakteru prowadzonych prac. 
Planowanie jest jedną z najbardziej krytycz-
nych faz każdej operacji CT, a przewidywa-
nie potencjalnych problemów i opracowanie 
odpowiednich procedur na wypadek sytuacji 
awaryjnych jest tu kluczowym zagadnieniem. 
Minimalizowanie ryzyka podczas operacji to 
proces obejmujący każdy aspekt planowania 
a następnie realizacji.

W miesiącu kwietniu 2019 roku dla PGNiG 
S.A. wykonano prace związane z przerobie-
niem nieorurowanego odcinka jednego z od-
wiertów z wykorzystaniem urządzenia Coiled 
Tubing wyposażonego w przewód o średnicy 
zewnętrznej 1 ¾”.

Prace te realizowane były w odwiercie 
o głębokości końcowej 4800m MD (3583m 
TVD) o sekcji horyzontalnej o długości ponad 
1000m, która w całości znajduje się w nie-
orurowanym odcinku pod butem rur 7”. Od-
wiert ten wyposażony został w zestaw rur 
wydobywczych 2 7/8”, których but znajduje się 
w głębokości 3700m. Przerobienie odwiertu 

Fot. arch. Exalo Drilling S.A.

tarcie Agitator™, które w znaczący sposób 
poprawia możliwości podczas prowadzenie 
prac w odwiertach horyzontalnych. Narzędzie 
to, wywołując delikatne drgania zestawu na-
rzędzi wgłębnych, zmniejsza tarcie i znacznie 
poprawia przenoszenie ciężaru oraz zwiększa 
kontrolę nad narzędziem czołowym (frezem)  
redukując drgania cierne. Zwiększyło to moż-
liwości związane z zasięgiem zapuszczanego 
przewodu oraz zapobiegło „utykaniu” prze-
wodu w otworze. Jako że podczas tej operacji 
konieczne było również zastosowanie moto-
rów wgłębnych celem udrożnienia zestawu 
wydobywczego, zastosowanie narzędzia 
oscylacyjnego poprawiło możliwości „prze-
suwu” przewodu w otworze, co pozwoliło na 
zwiększenie postępu zwiercania (ROP) oraz 
umożliwiło przeniesienie ciężaru na narzędzie 
wgłębne przy jedoczesnym zmniejszeniu kom-
presji przewodu.

Podczas zabiegu wykorzystano przewód 
CT HT-95 firmy Tenaris wykonany w techno-
logii BlueCoil. Przewód wykonany w tej tech-
nologii posiada lepsze parametry techniczne, 
większą wytrzymałość oraz odporność na wa-
runki otworowe. Jego jednolita mikrostruktura 
pozwala zwiększyć żywotność od dwóch do 
czterech razy w stosunku do konwencjonalne-
go przewodu CT.

Odpowiednio dobrana technologia reali-
zacji tej usługi serwisowej pozwoliła na bez-
problemową jej realizację z wykorzystaniem 
przewodu CT o średnicy 1.75”.

Maciej Limanówka 
Marian Wolan

Exalo Drilling S.A.
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Wybory do zarządu Międzynarodowej Asocjacji 
Geotermalnej (IGA) na lata 2020 – 2023

Michał 
Kruszewski

Na początku października 2019 
zakończyły się wybory do zarządu 
Międzynarodowej Asocjacji Geoter-
malnej (IGA). Nowy zarząd wybra-
no na lata 2020 – 2023. 

Dla organizacji międzynarodowej, takiej 
jak IGA, udział członków z krajowych stowarzy-
szeń geotermalnych, członków przemysłowych 
i indywidualnych ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia godnej reprezentacji zróżnicowa-
nego przemysłu geotermalnego. 

W ramach szerszych zmian w IGA, jej dzia-
łalności i zarządzaniu, jednym z celów nowego 
zarządu będzie zapewnienie większej różnorod-
ności w reprezentacji społeczności geotermalnej. 
Nowy skład zarządu składać się będzie z ponad 
50% kobiet. Jednak różnorodność wykracza 
znacznie poza płeć. Jeśli chodzi o reprezentację 
w segmencie geograficznym i branżowym, wi-
dać silną reprezentację z regionu Azji i Pacyfiku 
oraz Europy. Dobrą reprezentację widać również 
z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki Wschodniej. 
Pełne wyniki wyborów można zobaczyć poniżej:

W zaszczytnym gronie zarządu IGA za-
siądzie również reprezentant z Polski, Pan 
Marek Hajto, który obecnie jest również 
wiceprezydentem Polskiego Stowarzyszenia 
Geotermicznego. Pan Hajto od 1997 pracuje 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 
Jest również autorem ponad 80 publikacji 
oraz 20 projektów R&D w zakresie energii 
geotermalnej.

„Ukierunkowując się na równy udział ko-
biet i mężczyzn, widzimy obecnie zasadniczą 
zmianę i silną reprezentację wysoce utalen-
towanej grupy kobiet. Jestem osobiście bar-
dzo dumny, widząc wyniki głosowania, które 
potwierdzają moje zaufanie do społeczności 
geotermalnej. Mam głęboką nadzieję, że 
będziemy w stanie wykorzystać tę dynami-
kę do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest 
nadanie energii geotermalnej bardziej zróż-
nicowanego i silniejszego głosu oraz pomoc 
w promowaniu tego, co my, jako przemysł, 
mamy do zaoferowania w globalnej transfor-
macji energetycznej i cieplnej. Jestem prze-
konany, że ten wspaniały nowy zarząd to 
fantastyczna grupa silnych osób kontynuują-
cych pracę naszych obecnych i poprzednich 
zarządów”. – Alexander Richter, prezes IGA

„Zbliżając się do Światowego Kongre-
su Geotermalnego 2020, który odbędzie się 
w dniach 27 kwietnia - 1 maja 2020 w Rey-
kjaviku na Islandii, 
widzimy silniejszą 
rolę IGA w kon-
tekście dyskusji na 
temat globalnej 
transformacji ener-
getycznej i roli, 
jaką nasz przemysł 
ma do zaoferowa-
nia. Dzięki naszej 
strategicznej pracy 
nad kwantyfika-
cją zasobów oraz 
oceną zrównowa-
żonego rozwoju, 
dążymy do lepszej 
współpracy z prze-
mysłem, środowi-
skiem naukowym 
i środowiskiem 
akademickim, aby 

pomóc sektorowi geotermalnemu w wyko-
rzystaniu jego potencjału. Widzimy ten nowy 
zarząd w dobrej pozycji, aby kontynuować 
i wzmacniać tę pracę”.– dr. Marit Brommer, 
Dyrektor Wykonawczy IGA

W ramach zmian organizacyjnych i praw-
nych w regulaminie IGA, nowy zarząd ma 
możliwość współpracy z maksymalnie pięcio-
ma dodatkowymi członkami rady nadzorczej 
w celu zapewnienia większej różnorodności 
pod względem płci, położenia geograficznego 
i kompetencji. Szczegóły dotyczące procesu są 
obecnie opracowywane i zostaną udostępnia-
ne w odpowiednim czasie. 

W imieniu zespołu redakcyjnego WNiG, 
przyłączamy się do gratulacji nowej ra-
dzie IGA, która rozpocznie pracę z dniem 1 
maja 2020 roku. Z niecierpliwością czekamy 
również na spotkanie globalnej społeczno-
ści geotermalnej na Światowym Kongresie 
Geotermalnym (WGC) 2020 w Reykjaviku na 
Islandii.

Źródła:
1. https://www.geothermal-energy.org/

the-iga-announces-ground-breaking-
results-of-the-elections-to-its-board-of-
directors-2020-2023/ (dostęp 19/10/2019)

2. www.wgc2020.com (dostęp 19/10/2019)
3. https://sdec.is/team/marek_hajto/ (dostęp 

19/10/2019)

Mgr inż. Michał Kruszewski
Pracownik naukowy International

Geothermal Centre w Bochum 
(Niemcy)

michal.kruszewski@hs-bochum.de
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V jubileuszowy Kongres Ener-
getyczny DISE za nami. Od kilku 
lat to ważny punkt w kalendarzu 
branży energetycznej. W tym roku 
wydarzenie to miało charakter wy-
jątkowy – nie tylko ze względu na 
swój jubileusz, ale przede wszystkim 
z uwagi na to, iż podsumowało bar-
dzo ważny czas dla polskiego sekto-
ra energetycznego.

Z roku na rok Kongres energetyczny DISE 
stawia sobie wyżej „poprzeczkę”, stając się 
forum spotkań coraz to szerszego grona eks-
pertów, którzy to właśnie tu – we Wrocławiu, 
ustalają kurs polskiej przyszłości energetycz-
nej. W tym roku na Kongresie energetycznym 
spotkało się blisko pół tysiąca przedstawicieli 
sektora energetycznego z Polski i całej Euro-
py, a wśród nich: ambasadorowie, ministro-
wie, politycy, samorządowcy, przedstawiciele 
świata nauki, prawnicy, ekonomiści oraz inży-
nierowie, co było gwarancją debaty na naj-
wyższym światowym poziomie merytorycz-
nym oraz pozwalało spojrzeć na przedmiot 
debaty z wielu stron.

Kongres otworzyły wystąpienia gości 
honorowych – wojewody dolnośląskiego, 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pre-
zydenta Wrocławia oraz ambasadorów Danii, 
Norwegii i Szwecji. Następnie swoje wystą-

pienie wygłosił gość specjalny – Magnus Hall, 
Prezydent Unii Europejskich Przedsiębiorstw 
Energetycznych EURELECTRIC oraz Prezes Vat-
tenfall. Po części wstępnej rozpoczął się panel 
dyskusyjny „Dekarbonizacja, elektryfikacja, 
przywództwo”, którego moderatorem był Pre-
zes DISE Remigiusz Nowakowski. Skład prele-
gentów złożony z gości z Polski i z zagranicy 
pozwalał dokonać przeglądu globalnych tren-
dów w energetyce oraz rozwiązań funkcjonu-
jących w wielu krajach, które mogą posłużyć 

jako dobre praktyki dla polskiego rynku energii. 
Magnus Hall podkreślał, jak ważna jest sama 
świadomość państw, będąca fundamentem 
transformacji energetycznej, będącej zdaniem 
Mikaela Lemströma, wiceprezesa Fortum City 
Solutions, „future European gold”.

Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska 
Energia wskazywał na konieczność tworzenia 
ram wsparcia przez państwo oraz poszerzania 
ambicji jedynie przy stabilnych planach stra-
tegicznych. Wspólną myślą wszystkich było 

CarbON-OFF czyli dekarbonizacja na spokojnie

Fot. arch. DISE

Fot. arch. DISE
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uznanie za priorytet dobrego warsztatu, re-
alnych i przemyślanych podstaw transformacji 
z myślą, że miejsce węgla to bycie jedynie 
zamrożonym aktywem, które zabezpieczać 
będzie łańcuch dostaw energii z OZE celem 
zapewnienia nieprzerwalnego poziomu bez-
pieczeństwa. 

W dobie przemian energetyki w kierunku 
bardziej zrównoważonego miksu energetycz-
nego bazującego na OZE, a konkretnie domi-
nującego udziału OZE w miksie w stosunku do 
innych źródeł energii – zapowiedziała w swo-
im wystąpieniu Prezes PGE Baltica, Monika 
Morawiecka. Obecnie jesteśmy na trzecim 
z pięciu etapów dekarbonizacji, kiedy to OZE 
i bilansowanie jest tańsze niż energetyka kon-
wencjonalna i emisja CO2, a następnym celem 
jest by OZE połączone z bilansowaniem było 
tańsze od energetyki konwencjonalnej bez 
wliczania w to emisji CO2. 

Paneliści w debacie nad OZE analizowali 
niemieckie doświadczenia z „energiewende”, 

ostatecznie obalając obawy co do problemów 
z bilansowaniem OZE. Holger Grubel z EnBW 
podkreślił, że transformacja energetyczna to 
sprawa globalna, a już dziś Polska powinna 
włączyć się do rywalizacji o eko- jutro, ma-
jąc realną szansę stać się kolejnym liderem 
w transformacji energetycznej, którym dziś 
jest w Europie Wielka Brytania.

Jednym z najważniejszych i niewątpliwie 
najciekawszych momentów Kongresu było 
wystąpienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Środowiska, Pełnomocnika ds. Prezydencji 
COP24 Michała Kurtyki, który powiedział, 
jak ważna jest innowacyjność i wyprzedza-
nie trendów w gospodarce. — Jesteśmy za 
mali, żeby kreować niszę, a za duzi żeby iść 
cały czas z tym samym prądem — dodał. Ta Fot. arch. DISE

Fot. arch. DISE

Do dynamicznego rozwoju, polski offshore potrzebuje sko-
ordynowanych rządowych działań – Jarosław Dybowski, 
Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, PKN ORLEN. 

— Jako spółka jesteśmy przygotowani na zmiany wynika-
jące z transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Już dziś 
posiadamy 1500MW mocy zainstalowanej w elektrowniach 
gazowych. Jesteśmy czwartą co do wielkości, jeżeli chodzi 
o moce wytwórcze, grupą energetyczną w Polsce. 

PKN ORLEN ma w planach budowę farmy wiatrowej o mocy 1200MW. Szacuje-
my, że farmy wiatrowe na morzu pojawią się, ale najwcześniej po 2024 roku. Projekty 
offshorowe są projektami złożonymi, dotykającymi wielu dziedzin gospodarki. Jest to 
coś, co robimy pierwszy raz w kraju, w związku z tym nie mamy żadnych specyficznych 
regulacji dotyczących offshore. Żeby wybudować farmę wiatrowa na morzu potrze-
bujemy koordynacji działań zarówno Ministerstwa Energii, Środowiska, Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jak i Obrony Narodowej z przemysłem. Są to złożone 
zagadnienia logistyczne i transportowe.

Sam rozwój offshore w Polsce może dynamicznie wpłynąć na rozwój krajowej 
gospodarki, Wiele polskich firm może być zaangażowanych w proces budowy i przy-
gotowania tych inwestycji. Choćby przemysł stoczniowy, w który offshore mógłby 
wprowadzić znaczne ożywienie. 
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myśl przekazana prosto ze szczytu ONZ miała 
stać się katalizatorem, który napędzi polskie 
przedsiębiorstwa do szybszego tempa rozwo-
ju, a finalnie uplasuje Polskę wśród liderów 
nowoczesnej energetyki.

Debata nad przyszłością energetyki nie 
należy do najłatwiejszych. By nie ostudzić 
naszego entuzjazmu i nie zastopować pędu 
transformacji trzeba rozwiązać problemy 
praktyczne, jak np. legislacja i finansowanie. 
Łukasz Koliński z DG Energy zaznaczył, że Pol-
ska musi zwiększyć inwestycje w rozwój OZE 
zgodnie z rekomendacjami UE, mając świado-
mość, że nowe strategie mają charakter ma-
kroekonomiczny.

Brytyjski dyplomata James Hughes wska-
zał, że Wielka Brytania jest obecnie europej-
skim „leader of low carbon”, a miedzy Polską 
a Wielką Brytanią potrzebna jest konkretna 
debata. Już zarówno EBOR, jak i BGK zade-
klarowały brak finansowania dla energetyki 
konwencjonalnej opartej na paliwach wyso-
koemisyjnych. 

Jaka jest zatem najbliższa przyszłość dla 
polskiej energetyki? Nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi na to pytanie. Jednakże z pew-
nością Polska jako członek UE będzie miała 
za ambicję osiągnięcie neutralności emisyj-
nej, a także zainspirowana przykładem sąsia-
dów i świadoma własnego potencjału będzie 
aspirowała do miana lidera nowoczesnej 
energetyki. Zielona, bezemisyjna energetyka 
to nasz „global deal”, jak podkreślił dr Józef 
Orzeł, Doradca Ministra Cyfryzacji. Czy może-
my być liderem? – tak. Jak to zrobić? – przede 
wszystkim wyprzedzając własną epokę, in-
westując fundusze w nowe, niezagospoda-
rowane obszary technologii. W Danii ener-

Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. handlowych
Jak sytuacja na światowych rynkach gazu wpływa na Polskę?

Mamy obecnie w Europie do czynienia z najniższymi ce-
nami gazu w historii rynków towarowych. Jest to korzystne dla 
odbiorców gazu – szczególnie przemysłowych, ale z punktu 
widzenia PGNiG jest to problem, bo większość gazu dla Polski 
kupujemy od rosyjskiego Gazpromu, który sprzedaje nam go 
wciąż po cenach związanych z rynkiem ropy naftowej. Ta róż-
nica pomiędzy trendami cenowymi na rynku gazu i rynku ropy, 
powoduje dla nas niekorzystną sytuację, w której gaz kupuje-

my drogo, bo po cenach nierynkowych, a sprzedajemy po niskich obecnie cenach ryn-
kowych. Jednak po zakończeniu obowiązywania kontraktu jamalskiego w 2022 roku 
(w ramach którego za gaz rosyjski musimy płacić niezależnie, czy go odbierzemy czy 
nie), nasze portfolio zakupowe będzie się składało już tylko i wyłącznie z dostaw gazu 
kupowanego po cenach rynkowych. To znakomicie zniweluje opisaną powyżej różnicę 
i pozwoli nam na równoprawne konkurowanie z innymi graczami rynkowymi, którzy 
nie są obciążeni takim ciężarem jak kontrakt jamalski.

Gdzie istnieje największy potencjał dla wykorzystania LNG?
Dla LNG – oprócz jego głównego przeznaczenia, jakim jest regazyfikacja i zasilenie 

ogólnopolskiej sieci przesyłowej, czy też lokalna regazyfikacja i zasilenie wyspowych 
sieci gazociągów dystrybucyjnych – największy potencjał przewiduję w branży trans-
portowej. To właśnie w transporcie LNG będzie rozwijało się w najwyższym tempie. 
Po kolejnych flotach autobusowych w kolejnych polskich miastach, które przestawiają 
się na spalanie w silnikach właśnie LNG zamiast oleju napędowego, po statkach mor-
skich tankowanych gazem w Gdyni czy w Gdańsku zamiast zużywania mazutu, teraz 
dostarczymy LNG do pierwszej floty ciężarówek. Podwrocławska firma Bisek-Asfalt 
zaoszczędzi dzięki temu na kosztach transportu, opłatach za jazdę po autostradach, 
a dodatkowo będzie chronić środowisko, bo gaz ziemny, jakim jest LNG, spala się, 
pozostawiając niewiele pyłów i jeszcze mnie szkodliwych substancji niż przy spalaniu 
oleju napędowego czy innych paliw ropopochodnych. 

Fot. arch. DISE

getyka zeroemisyjna osiągnęła kompromis 
ponadpartyjny.

Z pewnością dobro przyszłych pokoleń, 
przyszłość naszej planety to cele tożsame 
nam wszystkim, które będą impulsem do sta-

wiania odważnych kroków w polskiej trans-
formacji energetycznej. 

Materiał przygotowany przez
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych 

(DISE)
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75 lat Oddziału 
w Sanoku

9 października 2019 roku sanocki 
Oddział PGNiG SA obchodził Jubi-
leusz 75-lecia. Dokładnie tego dnia 
w 1944 roku powołany został do ży-
cia Sektor Naftowy Sanok, w skład 
którego wchodziły 43 kopalnie i 2 ga-
zoliniarnie. Tak rozpoczął się pierw-
szy rozdział bogatej historii sanockie-
go Oddziału. 

W spotkaniu udział wzięli również: Magda-
lena Zegarska, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA, 
Krzysztof Potera – Dyrektor Oddziału Geologii 
i Eksploatacji, Krzysztof Krupiński – Dyrektor 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta, 
w trakcie której poświęcona została figura 
Świętej Barbary wykonana na okoliczność Ju-
bileuszu. Gospodarz wydarzenia Marek Ha-
nus – Dyrektor PGNiG SA Oddział w Sanoku, 
zorganizował konferencję w trzech panelach 
tematycznych. Pierwsza część dotyczyła historii 
firmy i ludzi w niej pracujących na przestrzeni 
lat – tę część zaprezentował Wojciech Kaczor, 
emerytowany Zastępca Dyrektora ds. Górni-
czych, druga część tematyczna przedstawiona 
przez Dyrektora sanockiego Oddziału dotyczyła 

bieżącej działalności, natomiast trzeci panel te-
matyczny związany był z przyszłością Oddziału 
i planowanymi pracami geologicznymi – pre-
zentację tę przedstawił Mariusz Słyś – Kierownik 
Działu Projektowego w Jaśle, Oddziału Geologii 
i Eksploatacji. 

Konferencja była spotkaniem pokoleń, 
byłych i obecnych pracowników, była również 
okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, 
dzięki spotkaniu emerytowani pracownicy 
mogli dowiedzieć się, jak w obecnej chwili wy-
gląda eksploatacja i proces poszukiwań geolo-
gicznych. 

Anna Folcik
PGNiG SA Oddział w Sanoku

Aby przybliżyć historię Oddziału, odświeżyć 
wspomnienia i osiągnięcia pracowników, zorga-
nizowano konferencje pod nazwą „75 lat Nafty 
i Gazu w Sanoku”. W konferencji uczestniczyli 
emerytowani dyrektorzy i kierownicy oraz obec-
na kadra zarządzająca Oddziału. 

Święta Barbara Patronka Górników. Fot. Z. Nater

Uczestnicy konferencji z okazji 75-lecia firmy. Fot. Z. Nater
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Jerzy 
Zagórski

Prognozy zużycia energii 
na świecie według EIA

Prognozy Agencji Informacji Energetycznej 
USA (Energy Information Agency) opublikowane 
pod koniec września br. przewidują, że zużycie 
energii na świecie do roku 2050 wzrośnie niemal 
o 50%. Stawiałoby to pod znakiem zapytania po-
stulowane zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-
nych do roku 2030, ale jeśli prześledzić przedsta-
wiony przez Agencję scenariusz zdarzeń, to jest 
on tak szeroki i zróżnicowany, że w ciągu 21 lat 
wiele może się zmienić. Największe zapotrze-
bowanie na energię będzie w Afryce, Azji i na 
Bliskim Wschodzie ze względu na rozwój gospo-
darczy i tam wzrost może osiągnąć 70%. Pod ko-
niec dekady 2040 spodziewane jest zastąpienie 
ropy jako głównego źródła energii przez energię 
odnawialną, której udział w okresie 2018-2050 
wzrośnie o 31 %, podczas gdy przyrost zużycia 
ropy i innych paliw płynnych wyniesie 0,6%, wę-
gla 0,4% i gazu ziemnego 1,1%. Bardzo zwięk-
szy się udział energii elektrycznej. Jako kluczowe 
wymienia się następujące tendencje:

- wzrost zużycia energii wywołany będzie 
przenoszeniem przemysłowych centrów 
produkcji do Afryki i Azji Południowej, 
przede wszystkim do Indii

- zużycie gazu i produktów naftowych 
w Azji będzie rosło szybciej niż podaż, co 
z kolei zmieni kierunki handlu i wpłynie 
na inwestycje energetyczne

PGNiG odkryło nowe złoże gazu 
ziemnego i ropy naftowej 
na Morzu Norweskim

Według wstępnych wyliczeń zasoby 
wydobywalne węglowodorów w nowo 
odkrytym złożu Shrek na koncesji PL838 
mieszczą się w przedziale między ok. 19 
a 38 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy 
naftowej), co potwierdził Norweski Dyrek-
toriat Naftowy (NPD).

PGNiG Upstream Norway posiada 40 proc. 
udziałów w koncesji PL838. Koncesja została 
przyznana w ramach rundy APA2015. Znajduje 
się na Morzu Norweskim i sąsiaduje bezpo-
średnio z koncesjami Skarv i Ærfugl, na których 
PGNiG prowadzi wydobycie węglowodorów.

Na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 
spółka PGNiG Upstream Norway posiada obec-
nie udziały w 24 koncesjach poszukiwawczych 
i wydobywczych.

Bardziej szczegółowe informacje o odkryciu 
znajdują się na stronie Norweskiego Dyrektoriatu 
Naftowego: https://www.npd.no/en/facts/news/
Exploration-drilling-results/2019/small-oil-and-
gas-discovery-southeast-of-the-skarv-field-in-
the-norwegian-sea--65075-9-s-and-65075-9-a/

Fotowoltaika dla firm: 
PGNiG uruchamia kompleksową 
ofertę fotowoltaiczną

PGNiG Obrót Detaliczny uruchomiło ofertę 
rozwiązań fotowoltaicznych dla firm. Usługa 
pod nazwą „Fotowoltaika dla firm” obejmu-
je kompleksową realizację inwestycji, w tym 
między innymi doradztwo w zakresie doboru 
technologii i sposobów finansowania oraz 
przyłączenie instalacji solarnej do sieci.

– Celem PGNiG jest komfort i zadowolenie 
klientów. Nowoczesne panele fotowoltaiczne 
dla firm to wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom. 
Nie tylko gaz ziemny – pakiet rozwiązań energe-
tycznych, które proponujemy naszym klientom 
będzie coraz szerszy, w dodatku wszystko zała-
twić będzie można za jednym razem i jak zwykle 
w jednym miejscu – podkreślił Maciej Woźniak, 
Wiceprezes Zarządu ds. handlowych PGNiG SA.

„Fotowoltaika dla firm” to oferta kierowana 
zarówno dla obecnych, jak i przyszłych klientów 
biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny. Klienci, za-
interesowani korzystaniem z energii słonecznej, 
będą mogli liczyć między innymi na indywidu-
alny dobór rozwiązania wraz z wymiarowaniem 
i montażem instalacji fotowoltaicznej.

– Dążymy do uzyskania korzystnej dla 
klientów synergii w obszarze uzupełniających 
dla gazu ziemnego rozwiązań energetycznych. 
Z tego względu zdecydowaliśmy się na rozwój 
nowego produktu i promocję czystej energii sło-
necznej. Pozyskanie do współpracy doświadczo-
nych i sprawdzonych polskich partnerów pozwa-
la nam na oferowanie najlepszej jakości produktu 
oraz kompleksowej usługi – powiedział Henryk 

– Zgodnie z zapowiedziami prace wiert-
nicze na prospekcie Shrek trwały półtora mie-
siąca. Potwierdziliśmy obecność gazu ziemne-
go i ropy naftowej w piaskowcach jury dolnej 
i środkowej. W wykonanych otworach pobra-
liśmy rdzenie, próbki płynów złożowych i wy-
konaliśmy szczegółowe pomiary geofizyczne, 
co pozwoliło nam wstępnie określić wielkość 
i jakość złoża – powiedział Piotr Woźniak, Pre-
zes Zarządu PGNiG SA. – To ogromny sukces 
spółki PGNiG Upstream Norway, która pełni na 
tej koncesji rolę operatora – dodał.

Wiercenie otworu głównego i odchodzą-
cego od niego otworu bocznego, posado-
wionego na skłonie struktury, trwało zgodnie 
z planem 45 dni. Prace wiertnicze prowadzone 
były na morzu, gdzie głębokość wody wyno-
si ok. 350 metrów. Strop złoża stwierdzono, 
zgodnie z wcześniejszymi założeniami, na 
głębokości ok. 2 tys. metrów poniżej dna mor-
skiego. Odkryte złoże znajduje się ok. 5 km od 
pływającej jednostki produkcyjnej i magazynu-
jącej Skarv FPSO.

– Podłączenie w przyszłości nowego złoża 
do istniejącej tak blisko infrastruktury wydo-
bywczej wpłynie pozytywnie na rentowność 
całego projektu Skarv, na którym prowadzimy 
działalność. Dzięki nowemu odkryciu zwięk-
szymy wydobycie własne na Norweskim Szelfie 
Kontynentalnym, gdzie po 2022 roku chcemy 
produkować 2,5 mld m sześc. gazu ziemnego 
rocznie – powiedział Prezes PGNiG SA.

Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny 
Sp. z o.o.

Oferta będzie realizowana w modelu „pod 
klucz”. Na każdym etapie procesu sprzedażowe-
go i inwestycyjnego przedsiębiorca będzie dys-
ponował wsparciem opiekuna klienta ze strony 
PGNiG Obrót Detaliczny.

Za realizację instalacji fotowoltaicznej, przy-
łączenie jej do sieci elektroenergetycznej i urucho-
mienie będzie odpowiedzialna Polska Korporacja 
Fotowoltaiczna S.A., która jest dystrybutorem 
firmy Corab – jednego z największych polskich 
producentów fotowoltaicznych systemów insta-
lacyjnych.

Klienci będą mogli również skorzystać 
z atrakcyjnych warunków finansowania inwesty-
cji, w tym z pomocy w zakresie uzyskania dofi-
nansowania z istniejących programów wsparcia 
oraz finansowania komercyjnego.

Departament Public Relations
PGNiG SA
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- bezpośredni odbiorcy energii będą wy-
bierać energię elektryczną jako najbar-
dziej wszechstronne i najkorzystniejsze 
źródło, co zwiększy zapotrzebowanie

- spadek kosztów, wzrost popytu i polity-
ka wspólnie oddziałują na zwiększenie 
udziału energii elektrycznej w miksie 
energetycznym

Głównym odbiorcą energii pozostanie prze-
mysł – w okresie objętym prognozą zużywać 
będzie ponad połowę światowej konsumpcji. 
Największym konsumentem pozostaną Chiny, 
jednak poważny wzrost nastąpi także w Indiach. 
Zużycie ropy nie osiągnie maksimum z powodu 
dominacji energii elektrycznej, w tym pojazdów 
elektrycznych. Prawie 40% energii elektrycznej 
będzie pochłaniał transport i ponownie większy 
wzrost dochodzący do 80% nastąpi w krajach 
spoza OECD i będzie on dotyczył zarówno prze-
wozu osób jak i towarów.

Wzrost zużycia gazu wyniesie 40% (ponad 
200 x 1018 BTU) i dzięki produkcji chemicznej 
i metalurgicznej ten sektor wydatnie się wzmocni. 

Zużycie paliw płynnych w krajach OECD 
pozostanie względnie stabilne, natomiast poza 
OECD należy się liczyć ze wzrostem 45-procen-
towym, co oznacza całkowity wzrost ponad 
20% (do 240 x 1018 BTU w 2050 r.).

Spadek ilości konwencjonalnych 
odkryć na świecie

Firma konsultingowa IHS Markit opubli-
kowała ocenę efektywności poszukiwań kon-
wencjonalnych złóż ropy i gazu na świecie. 
W ciągu ostatnich trzech lat liczba odkryć 
była najniższa od 70 lat. Jest to skutek spadku 
ilości wierceń poszukiwawczych w dekadzie 
2009-2018, szczególnie po załamaniu cen 
ropy w 2014 r. Jedną z głównych przyczyn 
jest zmiana nastawienia inwestorów – zamiast 
dużych projektów w nowych rejonach, których 
realizacja generuje wysokie koszty wybiera-
no projekty niekonwencjonalne o krótszym 
czasie udostępnienia zasobów. Jest to dobrze 
widoczne w USA, gdzie firmy niezależne rezy-
gnują z poszukiwań zagranicą lub zawieszają 
je i angażują się w realizację projektów łupko-
wych w kraju. Oprócz zmniejszenia ilości wier-
ceń konwencjonalnych mniejsza ilość odkryć 
wynika z stanu zaawansowania rozpoznania. 
W dojrzałych basenach skokowo zmniejsza się 
ilość odkryć i ich wielkość. Najwięcej odkryć 
następuje w fazie początkowej, kiedy poszuki-
wania dopiero się rozpoczynają i wtedy są one 

też największe pod względem wielkości zaso-
bów. Różnica może być nawet 10-krotna w po-
równaniu z etapem dojrzałym lub schyłkowym. 
Także wielkość złóż odkrywanych w basenach 
głębokowodnych i ultragłębokowodnych jest 
przeciętnie pięciokrotnie większa niż w base-
nach płytkowodnych.

Tendencja do minimalizacji ryzyka sprawia, 
że decydenci wybierają wiercenie w dojrzałych 
basenach posiadających infrastrukturę umożli-
wiającą szybsze zagospodarowanie złoża już 
po 2-3 latach. A więc decydujące kryteria to ta-
niej, z mniejszym ryzykiem, szybciej, na lądzie 
lub na szelfie. Niektóre duże firmy z sektora 
E&P oraz nieliczne niezależne kontynuują wy-
brane głębokowodne projekty poszukiwawcze, 
lecz nie jest to grupa nadająca kierunek. Jak 
zmniejsza się ilość decydujących o odkryciach 
wierceń poszukiwawczych w nowych rejonach 
świadczą dane z USA: w 2014 r. było ich 161, 
w 2018 już tylko 68.

Eksperci IHS Markit twierdzą, że nadal jest 
szansa na odwrócenie tego trendu. Zmniejsza-
jąca się rentowność produkcji niekonwencjonal-
nej na lądzie w Ameryce Północnej może skłonić 
wielu operatorów do powrotu do złóż konwen-
cjonalnych w dłuższym terminie. Firmy pracu-
jące na morzu mogą znacznie obniżyć koszty 
budowy i eksploatacji instalacji niezbędnych do 
udostępnienia złoża. Taka zmieniona konkuren-
cyjność może ponownie rozbudzić zaintereso-
wanie złożami konwencjonalnymi.

Sekretarz generalny OPEC 
dopuszcza możliwość 
zmniejszenia wydobycia ropy

Przed grudniową konferencją OPEC zabrał 
głos sekretarz generalny Mohammad Barkindo 
i powtórzył zapewnienia o dążeniu organizacji 
do zwiększenia i utrzymania stabilizacji na rynku 
i podjęciu właściwych, zdecydowanych i pozy-
tywnych decyzji. Jednocześnie jednak zaznaczył, 
że „wszystkie opcje są możliwe”, co może ozna-
czać zmianę umowy zawartej przez członków 
OPEC i producentów spoza OPEC w grudniu ub. 
roku, obniżającej wydobycie ropy o 163,2 tys. 
t/d. Porozumienie miało obowiązywać do marca 
2020 r. M. Barkindo nawiązał też do prognoz 
spowolnienia wzrostu gospodarczego na świe-
cie i związanego z tym niższego popytu na ropę 
w przyszłym roku.

Cena ropy w koszyku OPEC 17 październi-
ka wynosiła 59,54 dolara za baryłkę, cena ropy 
Brent wynosiła 59,02 dolara za baryłkę.

Dania zamierza zakończyć 
poszukiwania ropy i gazu 
na Morzu Północnym

Szacowane wydobycie ropy i gazu w br. 
w Danii to 5,2 mln t ropy i 2,4 mld m3 gazu. 
Dania jest co prawda drugim największym 
producentem ropy w Unii, ale w porównaniu 
z produkcją brytyjską (45,8 mln t ropy) nie jest 
to dużo, ponadto produkcja systematycznie ma-
leje. Udział ropy w zużyciu energii brutto wynosi 
37%, samowystarczalność energetyczna 76% 
(w 2017 było to 85%), ale najnowsze informacje 
o planach rządu w dziedzinie poszukiwań mogą 
radykalnie zmienić tę sytuację. Duńska Agencja 
Energii (Danish Energy Agency) w br. przygoto-
wała przetarg na nowe koncesje poszukiwaw-
cze i eksploatacyjne na Morzu Północnym, ale 
powstały w czerwcu rząd socjaldemokratyczny 
pod naciskiem lewicowych koalicjantów ma 
bardzo ambitne plany całkowitego odejścia 
od paliw kopalnych do 2050 roku. Niedawno 
uchwalono 70-procentową redukcję emisji ga-
zów cieplarnianych do 2030 r. licząc od pozio-
mu z 1990 r. Premier Mette Frederiksen powie-
działa: „Rozpoczęliśmy pracę w nowym rządzie 
od oceny sytuacji. Jeszcze nie doszliśmy do 
wniosku, czy będzie ósma runda przetargowa, 
czy nie.”

Przemysł naftowo-gazowniczy ostrzega, że 
anulowanie przetargu spowoduje konieczność 
importu paliw. Rzecznik Agencji Energii potwier-
dził, że wpłynęły wnioski koncesyjne od Ardent 
Oil, Lundin, MOL i Totalu. Jeśli koncesje zostaną 
przyznane i odkryte będą nowe złoża, to pro-
dukcja ropy z duńskiego sektora Morza Północ-
nego mogłaby się przedłużyć poza rok 2050.

Duży program badań 
sejsmicznych 3-D w Austrii

Na początku br. koncern ÖMV zapowiedział 
program badań formacji geologicznych zalega-
jących na głębokości 4000-6000 m w Dolnej 
Austrii, co docelowo ma zwiększyć krajowe 
wydobycie gazu ziemnego. Istotną jego częścią 
były badania sejsmiczne 3-D w Basenie Wie-
deńskim. Jako wykonawcę ÖMV wybrało firmę 
DMT z Essen. Ze względu na ochronę przyrody 
i upraw rolnych prace były wykonywane tylko 



10(252)/2019
październik

28

w sezonie zimowym, od października do mar-
ca. Wykonano zdjęcia sejsmiczne 3-D o łącznej 
powierzchni 1484 km2. DMT w komunikacie 
o badaniach podkreśla znaczenie zastosowania 
w Europie w takim zakresie bezprzewodowej 
łączności między grupami geofonów (16 geo-
fonów w grupie) i aparaturą rejestracyjną oraz 
technologii slip-sweep. Eliminacja kabli znacznie 
usprawniła i przyspieszyła prace, a także wydat-
nie ograniczyła szkody na polach. Stosowano 
wzbudzanie wibratorowe przy użyciu 12 wibra-
torów pracujących w grupach po 3 urządzenia, 
oddalonych od siebie o 400 m i rejestrujących 
z przesunięciem czasowym 65 sek. Dzięki przesu-
nięciu czasowemu kolejnych sweepów elimino-
wane były składowe harmoniczne związane z re-
fleksami wielokrotnymi. Wszystkie te rozwiązania 
zapewniły dużą wydajność dzienną w pracach 
polowych, w przybliżeniu czterokrotnie wyższą 
niż dotychczas w zbliżonych warunkach.

Obecnie DMT wykonuje wstępne przetwa-
rzanie danych o objętości 700 terabajtów. Na-
stępny etap przetwarzania i interpretacja będą 
wykonywane wspólnie przez ÖMV i Wien Ener-
gie of Austria i mają być zakończone w 2020 r. 
Równolegle ÖMV współpracuje z CGG i korzysta 
z ośrodka obliczeniowego CGG w Wiedniu.

Czy Bułgaria utworzy 
Balkan Stream?

W 2016 r. w Komisji Europejskiej powstała 
koncepcja wykorzystania będącego w budowie 
gazociągu TANAP (Trans Anatolian Natural Gas 
Pipeline) i stanowiącego jego przedłużenie ga-
zociągu TAP (Trans Adriatic Pipeline) do zwięk-
szenia bezpieczeństwa energetycznego rejonu 
południowo-wschodniej Europy. TANAP i TAP są 
elementami Południowego Korytarza Gazowego. 
Jedną z propozycji było utworzenie węzła dystry-
bucyjnego sieci gazowniczej w Bułgarii, skąd gaz 
z rurociągu TAP byłby przesyłany na Węgry, do 
Serbii, Macedonii i Rumunii. Bułgaria ma dość 
słabo rozwinięty system gazociągów, a warun-
kiem działania węzła jest istnienie połączeń trans-
granicznych. Takie połączenie jest z Rumunią, 
niedawno powstały interkonektory na granicy 
z Grecją i Turcją, ale nie ma połączeń z Serbią 
i Węgrami. Powstał więc projekt nazwany Bal-
kan Gas Hub, ujęty w budżecie Unii jako pozycja 
6.25.4. o statusie projektu wspólnego zaintere-
sowania, obejmujący również budowę połącze-
nia z Serbią. Teraz ta inicjatywa wchodzi w fazę 
realizacji i 18 września br. w Sofii z udziałem 
premiera i ministra energii przedstawiciele pań-

stwowej firmy Bulgartransgaz podpisali umowę 
z konsorcjum ARKAD na zaprojektowanie, budo-
wę i uruchomienie gazociągu od granicy serbskiej 
do miejscowości Złatina o łącznej długości 474 
km. W pierwszej kolejności w ciągu 250 dni wy-
konany będzie 308-kilometrowy odcinek od gra-
nicy Serbii do tłoczni Polski Senowiec, następnie 
odcinek od tłoczni do Złatiny o długości 166 km. 
Gazociąg będzie miał średnicę 1200 mm, maksy-
malne ciśnienie robocze 7,5 MPa. Koszt inwesty-
cji wyniesie 1,1 mld euro.

Jednocześnie rząd bułgarski poinformował, 
że przesyłany gaz będzie pochodził z różnych 
źródeł, w tym także z Rosji. Oznacza to, że Buł-
garia będzie odbierać gaz również z gazociągu 
TurkStream, a więc potrzebne będzie połącze-
nie z terminalem końcowym TurkStream Kiyikoy 
w europejskiej części Turcji.

Gazohydraty na Alasce 
nadal na etapie testów 

Służba Geologiczna USA (USGS) opublikowa-
ła nowe opracowanie dotyczące szacunkowych 
ilości metanu związanego w gazohydratach na 
Alasce w rejonie North Slope. Jest to obszar o po-
wierzchni 106 410 km2 przylegający do Gór Bro-
oksa, National Petroleum Reserve i Arctic National 
Wildlife Refuge, które są rejonami o ograniczonym 
dostępie i do Oceanu Arktycznego. Badane były 
gazohydraty poniżej strefy wiecznej zmarzliny, bez 
uwzględnienia wolnego gazu ziemnego uwięzio-
nego poniżej granicy stabilności gazohydratów. 

Tim Collett, geolog Służby Geologicznej, zaj-
mujący się od wielu lat badaniem gazohydratów 
uważa, że nadal są one w stadium rozwojowym, 
ponieważ dysponujemy tylko nielicznymi wierce-
niami i ograniczoną ilością analiz laboratoryjnych. 
Najnowsze opracowania zostały rozszerzone 
o wyniki sejsmiki 3-D i udoskonalone metody ana-
lityczne. W 2010 r. Służba Geologiczna uzyskała 
próbki białych odłamków gazohydratów zmiesza-
nych z osadami szarej barwy pobrane 1-2 m pod 
dnem morskim w Oceanie Arktycznym, w wodzie 
o głębokości 2500 m. Analizy geochemiczne prób 
okruchowych i rdzeni na Alasce wskazują, że gaz 
w wierceniach oddziałujący na akumulację gazo-
hydratów pochodzi częściowo ze źródeł termoge-
nicznych – gaz termogeniczny migruje z głębszych 
miejsc, także z konwencjonalnych akumulacji. 
„Uważa się, że warunki termiczne sprzyjające for-
mowaniu się wiecznej zmarzliny i gazohydratów 
utrzymują się Arktyce od końca pliocenu. Ponadto 
większość gazohydratów związanych z wieczną 
zmarzliną rozwinęła się z istniejących wcześniej 

zwykłych złóż gazu w konwencjonalnych pułap-
kach, przekształconych później, po zlodowaceniu, 
w gazohydraty i utrzymaniu się arktycznego środo-
wiska termicznego.

Zgodnie z zaktualizowanymi ocenami USGS 
w rejonie North Slope znajdują się nieodkryte, 
technicznie wydobywalne gazohydraty zawierają-
ce 1,52 bln m3 gazu. Geolodzy zastrzegają jednak, 
że „Do tej pory nie mamy nigdzie komercyjnej pro-
dukcji gazu ziemnego z formacji gazohydratowych 
i przemysłowa opłacalność ich eksploatacji nie zo-
stała potwierdzona. Nasze szacunki opierają się na 
ograniczonej ilości testów i komputerowych mo-
delach produkcji z akumulacji gazohydratowych. 
Nie ma analiz potwierdzających, że eksploatacja 
tych zasobów będzie opłacalna.” W najlepiej roz-
poznanym rejonie między rzekami Canning i Co-
lville 40% gazohydratów znajduje się w formacji 
Nanushuk (cenoman-alb), 33% w formacji Tulu-
vak (górna kreda) i 27% w formacji Sagavanirktok 
(miocen-pliocen).

Sinopec zapowiada spadek 
zapotrzebowania na gaz

Spodziewane spowolnienie gospodarcze 
spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na 
gaz – tak sytuację na rynku gazowniczym oce-
niają przedstawiciele koncernu Sinopec. Aczkol-
wiek zapotrzebowanie tegoroczne wyniesie 307 
mld m3, co stanowi wzrost o 10% w stosunku 
do roku poprzedniego, to jednak w 2018 r. 
wzrost wynosił17%. Oprócz czynników eko-
nomicznych na zmniejszenie zapotrzebowania 
wpływa rozwijanie konwersji węgla na gaz 
forsowane przez rząd w ramach zmniejszania 
zanieczyszczenia powietrza. Zwiększanie zuży-
cia gazu zarówno w przemyśle jak i w gospo-
darstwach domowych ograniczane jest przez 
wysokie koszty nowych instalacji i zmniejszanie 
dotacji rządowych.

Według Ministerstwa Zasobów Naturalnych 
krajowe wydobycie gazu w tym roku ma osią-
gnąć 124-125 mld m3, w tym 15 mld m3 stano-
wić będzie gaz z łupków. W ciągu najbliższych 
5-6 lat udział gazu z łupków ma się znacznie 
zwiększyć. W 2030 r. zapotrzebowanie na gaz 
wyniesie 510 mld m3. Chiny są po Japonii dru-
gim największym importerem gazu skroplonego 
i w 2018 r. sprowadziły 74,3 mld m3 LNG.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bulgartransgaz, DEA, DMT, 

Hart Energy, Offshore, Oil & Gas Financial 
Journal, Oil & Gas Journal, OPEC, ÖMV, 

Reuters, World Oil, www.entsog.eu.



29
10(252)/2019

październik

NR 10       PAŹDZIERNIK 2019 R.        ROK XXVIII       ISSN 1426-9559

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

Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium XIV Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG

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: 

14.10.2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 
25 odbyło się XIV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. 

70 urodziny
Zdzisław Zubrzycki z Oddziału w Krakowie, 

Roman Semyrka z Oddziału w Krakowie,
Jerzy Domagała z Oddziału w Łodzi,

Tadeusz Jakubowski z Oddziału w Poznaniu,
Henryk Samborowski z Oddziału w Tarnowie,
Andrzej Czajkowski z Oddziału w Warszawie I,

75 urodziny
Teresa Ferens-Imielińska z Oddziału w Krakowie,

Jerzy Sitarski z Oddziału w Łodzi,
Stanisław Wais z Oddziału w Pile,
Jan Czech z Oddziału w Tarnowie,

80 urodziny
Stanisław Kuk z Oddziału w Gorlicach, 
Józef Węgrzyn z Oddziału w Sanoku,

Joanna Stolarczyk z Oddziału w Warszawie II,
Krystyna Skotniczna z Oddziału w Warszawie II,

85 urodziny
Bronisława Dziedzic z Oddziału w Czechowicach,

Tadeusz Zugehoer z Oddziału w Poznaniu,
Ryszard Kuszaj z Oddziału w Warszawie II.

14 października 2019 r. w siedzibie PGNiG w Warszawie, przy ul. 
Kasprzaka 25 odbyło się XIV posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. 
Wzięło w nim udział 18 członków Zarządu oraz przewodniczący Głównej 
Komisji Rewizyjnej SITPNiG – Stanisław Józefczyk i dyrektor BZG SITPNiG 
– Jolanta Likus. Posiedzeniu przewodniczył prezes SITPNiG – Piotr Woź-
niak. Głównymi zagadnieniami omawianymi na spotkaniu były: wybór se-
kretarza generalnego SITPNiG; przeprowadzenie kampanii sprawozdaw-
czo-wyborczej w Kołach i Oddziałach SITPNiG; regulamin pracy Komisji 
Kwalifikacyjnych SITPNiG; nadanie odznak honorowych SITPNiG; akcep-
tacja wniosków o nadanie odznak honorowych NOT i stopnia górniczego.

Zarząd Główny na wniosek prezesa SITPNiG, jednogłośnie wybrał 
na funkcję sekretarza generalnego SITPNiG Rafała Kudrewicza, który jest 
aktywnym członkiem stowarzyszenia od roku 2000. Od roku 2013 pełnił 
funkcję wiceprezesa Oddziału w Warszawie II, a w kadencji 2016-2020 
funkcję prezesa tego Oddziału. Za pracę dla SITPNiG został uhonorowany 
Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITPNiG.

Stosowną uchwałą Zarząd Główny zatwierdził przebieg oraz czas 
trwania kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Kołach i Oddziałach SITP-
NiG, a także termin Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego 
Zjazdu Delegatów SITPNiG w roku 2020.

Po zapoznaniu się z projektem regulaminu pracy Komisji Kwalifikacyj-
nych SITPNiG członkowie Zarządu wnieśli o skierowanie go do Komisji ds. 
Aktów Prawnych i przeanalizowanie niektórych jego zapisów. 

Zarząd Główny na wnioski Zarządów Oddziałów, pozytywnie za-
opiniowane przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, podjął 
uchwały nadające Honorowe Odznaki SITPNiG. Przyznano 14 srebrnych, 9 
złotych oraz 2 diamentowe Odznaki Honorowe SITPNiG. Ponadto Zarząd 
Główny na wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Poznaniu, pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję ds. Odznaczeń i Tytułów Honorowych, po-
stanowił wystąpić do Zarządu Głównego FSNT NOT o nadanie 3 złotych 
Odznak Honorowych FSNT NOT, zaakceptował również do dalszego pro-
cedowania wniosek Zarządu Oddziału SITPNiG w Krakowie o nadanie 
stopnia górniczego.

Jolanta Likus

Fot. arch. SITPNiG
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Relacja z wyjazdu technicznego do Gdańska
zwiedzanie: morskiej platformy eksploatacyjnej, 
Gdańskiej Stoczni Remontowej oraz rafinerii Grupy Lotos ODDZIAŁ w KRAKOWIE

W dniach 24-27 sierpnia 2019 r. 
z inicjatywy Albina Wojnara – wi-
ceprezesa ZO SITPNiG w Krako-
wie zrealizowano wyjazd techniczny 
dla członków Oddziału SITPNiG 
w Krakowie. Celem wyjazdu było 
zwiedzanie. 

25 sierpnia br. zwiedzano morską platformę 
stacjonującą w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zapo-
znania się z konstrukcją oraz organizacją pracy 
na morskiej platformie przygotowywanej jako 
eksploatacyjnej (wcześniej platforma ta praco-
wała jako platforma wiertnicza).

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie
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Przeszło 30-osobowa grupa została po-
dzielona na 2 podgrupy, z których każda była 
prowadzona przez dwóch pracowników plat-
formy. Pracownicy ci bardzo przystępnie i inte-
resująco realizowali program zwiedzania.

W czasie, gdy jedna podgrupa zwie-
dzała platformę, druga odwiedziła Gdańską 
Stocznię Remontową w asyście jednego z jej 
Dyrektorów.

Następnego dnia, 26 sierpnia br. zwiedza-
no rafinerię Grupy Lotos, gdzie pokazano głów-
ne instalacje rafineryjne. Zwiedzono również 
główną sterownię, gdzie zapoznano uczestni-
ków z procesami sterowania instalacjami pro-
dukcyjnymi.

Podczas czterodniowego wyjazdu realizo-
wany był również program turystyczny.

24 sierpnia zwiedzano Toruń (Muzeum 
Toruńskiego Piernika, Planetarium, Stare Mia-
sto). 25 i 26 sierpnia grupa odwiedziła Gdańsk 
(Westerplatte, Centrum Hewelianum, Muzeum 
II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Soli-
darności, Kościół Mariacki, Kościół Św. Brygidy, 
Kościół Św. Katarzyny, Katedrę Oliwską, Park 
Oliwski, Stare Miasto i inne). 27 sierpnia zwie-
dzano zamek w Malborku.

Wyjazd mógł być zrealizowany dzięki przy-
chylności Kierownictwa Lotos Petrobaltic.

W szczególności serdeczne podziękowanie 
kierujemy na ręce  Pana Sławomira Sadowskie-
go – wiceprezesa Zarządu Lotos Petrobaltic.

Dziękujemy również Pani Agnieszce Kmie-
cik z Biura Zarządu Lotos Petrobaltic za koor-
dynowanie naszych działań organizacyjnych, 
a także za animowanie całego pobytu naszej 
grupy w Gdańskiej Stoczni Remontowej oraz na 
terenie rafinerii Grupy Lotos.

Dominik Staśko
Prezes ZO SITPNiG 

w Krakowie

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie
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Gorlicki Oddział SITPNiG posta-
nowił kontynuować organizowanie 
dla swoich członków corocznych wy-
cieczek krajoznawczych po Polsce.

W tym roku odwiedziliśmy Mazowsze 
i Mazury. Ze względu na znaczną odległość tej 
części kraju od Gorlic nieczęsto zdarza się nam 

odwiedzać i poznawać osobliwości Mazowsza, 
Warmii i Mazur. 

Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy 29.08.2019 r. 
we wczesnych godzinach rannych. Droga wio-
dła przez Kielce, Warszawę do Ciechanowa. Tu-
taj zwiedzaliśmy zamek Książąt Mazowieckich. 
Spacerując po odrestaurowanych salach wy-
stawowych zamku dowiedzieliśmy się o historii 
niezależnego Księstwa Mazowieckiego. 

Nieopodal Ciechanowa leży Opinogóra, 
a w niej kompleks pałacowo – parkowy. W pała-
cyku Krasińskich utworzone zostało muzeum ro-
mantyzmu. Jest ono w dużej mierze poświęcone 
Zygmuntowi Krasińsiemu – wielkiemu romanty-
kowi i wieszczowi narodowemu. Na nocleg je-
dziemy do hotelu leżącego nad jeziorem Majdy 
niedaleko Olsztyna. Tutaj nad brzegiem jeziora 
biesiadujemy, kosztując miejscowych specjałów 
przygotowanych przez właścicieli hotelu.

Poznaj swój kraj

ODDZIAŁ w GORLICACH

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie. Fot. arch. A. Drzymała

Park w Opinogórze. Fot. arch. A. Drzymała

Uczestnicy wycieczki w Mragowie. Fot. arch. A. Drzymała
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Drugi dzień wycieczki obfitował w wiele 
atrakcji. Najpierw jedziemy do Mrągowa (sto-
licy muzyki country). Spacerujemy po deptaku 
brzegiem jeziora, wchodzimy na molo i oglą-
damy muszle koncertową, gdzie występują ar-
tyści. Następnie jedziemy do żeglarskiej stolicy 
Polski – do Mikołajek. Podziwiamy wspaniałe 
jachty zacumowane przy nabrzeżu, wsiadamy 
na statek, pływamy po jeziorze oglądając ku-
rort. Kolejnym naszym punktem jest Giżycko 
– miasto i port na szlaku wielkich jezior ma-
zurskich. W XIX w. Prusacy wybudowali tutaj 
potężną twierdzę obronną zwaną Twierdzą 
Boyen. Zwiedzając twierdzę przewodnik opo-
wiada nam o historii jej budowy oraz pełnio-
nych przez nią funkcji obronnych na przestrzeni 
lat. Na szlaku naszej wędrówki był również 
Kętrzyn. Wielkie wrażenie sprawia pozosta-
łość po kwaterze Adolfa Hitlera w Gierłoży. 
Jest tam wielki kompleks bunkrów-wysadzony 
w powietrze przez Niemców w 1945 r. Z tego 

Rejs statkiem po jeziorze. Fot. arch. A. Drzymała Jachty przy nabrzeżu w Mikołajkach. Fot. arch. A. Drzymała

Widok na Mikołajki ze statku wycieczkowego. Fot. arch. A. Drzymała

Kompleks bunkrów w Gierłoży (kwatera A. Hitlera w II wojnie światowej). Fot. arch. A. Drzymała
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miejsca Hitler dowodził działaniami zbrojnymi 
armii niemieckiej od momentu napaści Niemiec 
na Związek Radziecki. Przewodniczka bardzo 
ciekawie opowiada nam o całym komplek-
sie, wzbudzając zainteresowanie wszystkich 
uczestników.

W tym samym dniu pozostał nam do zwie-
dzania zamek w Reszlu i kościół w Świętej Lip-
ce. Leżały one na trasie naszego przejazdu do 
Olsztyna. Zaczynamy od Świętej Lipki, gdzie 
wstępujemy na krótką modlitwę i zwiedzanie. 
Do Reszla przyjeżdżamy już dosyć późno, gdy 
zapadał zmierzch. Do zamku już nie wchodzimy 
bo zamknięty, oglądamy go tylko z zewnątrz.

W trzecim dniu wycieczki zaczynamy zwie-
dzanie Olsztyna. Przewodniczka opowiada nam 
o dziejach miasta i mieszkańcach, którzy tu 
mieszkali, oraz obecnie zamieszkują. Zaczyna-
my zwiedzanie spacerując po starym mieście. 
Oglądamy Zamek Kapituły Warmińskiej, Amfite-
atr im. Czesława Niemena, Pałac Archiprezbite-
ra- pałac biskupi, Bazylikę Kontrkatedralną św. 

Kompleks bunkrów w Gierłoży. Fot. arch. A. Drzymała Zamek w Reszlu. Fot. arch. A. Drzymała

Olsztyn, przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Fot. arch. A. Drzymała

Olsztyn, widok na Bramę Górną. Fot. arch. A. Drzymała
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Jakuba Apostoła, Stary Ratusz, Bramę Górną. 
Ograniczony czas nie pozwolił nam dłużej po-
zostać w mieście, bo czekały nas kolejne punkty 
do zwiedzania na naszej trasie.

Następnym przystankiem na naszej tra-
sie jest zamek krzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu 
z przełomu XIII i  XIV w. Zamek wybudowali  
Krzyżacy na granicy z Królestwem Polskim. Był 
wielokrotnie zdobywany w czasie wojen Polski 
z Krzyżakami. Obecnie jest odrestaurowany, 
służy celom komercyjnym, odbywają się tutaj 
turnieje rycerskie z całej Europy. 

Kolejnym przystankiem na trasie był Wło-
cławek – oglądamy zaporę i elektrownię na Wi-
śle. Dalej jedziemy do Płocka, gdzie znajduje się 
największa polska rafineria, a kiedyś była tutaj 
siedziba Książąt Mazowieckich.

W czwartym dniu naszej wycieczki zwie-
dzamy Łódź. Jeździmy autokarem po mieście, 
a następnie spacerujemy ulicą Piotrkowską 
i podziwiamy odrestaurowane kamienice by-
łych przemysłowców Łodzi i ich fabryki. Wcho-
dzimy na teren słynnej Manufaktury Izraela 
Poznańskiego.

Z Łodzi wyjeżdżamy w dalszą drogę. Wie-
dzie ona nas do Sulejowa. Wstępujemy tam do 
kościoła i zakonu Cystersów. Zwiedzamy pozo-
stałości z jego dawnej świetności. Po krótkich 
przystankach i spacerach po Kielcach i Tarnowie 
przyjeżdżamy do Gorlic bogatsi o nowe wra-
żenia z poznanych bardzo ciekawych miejsc 
w Polsce.

Andrzej Drzymała

Fot. arch. A. Drzymała Armata stojąca przy zamku w Golubiu - Dobrzynie. Fot. arch. A. Drzymała

Fot. arch. A. Drzymała

Narada z przemysłowcami Łodzi. Fot. arch. A. Drzymała Dom firmy „Krusche – Ender” – kamienica w Łodzi. Fot. arch. A. Drzymała
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W dniach 16-18.09.2019 r. odbyły 
się kolejne już warsztaty geologiczne, 
zorganizowane przez Pion Eksploatacji 
Złóż INiG - PIB, tym razem w Tatrach 
Słowackich, dotyczące budowy geolo-
gicznej i rzeźby polodowcowej Tatr.

Nawiązując, zgodnie z tradycją, do wątków 
narodowych odbyły się one w szeroko pojętym 
rejonie Polskiego Grzebienia, miejsca, gdzie 
w czasach przedrozbiorowych przebiegała 
umowna granica polsko-węgierska. Tutaj koń-
czyła się wówczas polska część Tatr.

Warsztaty odbyły się na obszarze Doliny 
Staroleśnej (Studena Dolina), przełęczy Rohat-
ka (2290 m n.p.m.), Doliny Litworowej, przełę-
czy Polski Grzebień (2200 m n.p.m.) i szczytu 
Mała Wysoka (2429 m n.p.m.) 

Uczestnicy warsztatów bezpośrednio 
w terenie zapoznali się z geologią trzonu gra-
nitoidowego Tatr (skały młodsze zostały tu 
usunięte erozyjnie). Spośród struktur tekto-
nicznych obserwowano liczne strefy uskokowe 
z mylonitami, lustrami i rysami tektonicznymi, 
które były dobrze odsłonięte m.in. na przełęczy 
Rohatka oraz szczeliny i spękania ciosowe na 
wygładach polodowcowych ścian i dna Doliny 
Staroleśnej.

Szczególnie ciekawie przedstawiała się 
polodowcowa rzeźba tej części Tatr. Dolina 
Staroleśna posiadała jeden z najdłuższych 
lodowców południowej części Tatr, dzięki 
temu dolina ma charakter alpejski z cha-
rakterystycznym U-kształtnym przekrojem 
poprzecznym. W górnej partii doliny zapo-
znano się z licznie występującymi tu kotła-
mi polodowcowymi i ryglami skalnymi u ich 
wylotu. Charakterystycznym elementem 
współczesnej rzeźby Doliny Staroleśnej są 
też liczne stożki piargowe, które uczestnicy 
warsztatów mogli podziwiać wzdłuż jej ścian 
i u podnóża karów.

Oprócz geologii i morfologii ośmioro 
uczestników bardzo dobrze zapoznało się 
z klimatem Tatr. 

Było wszystko, co jest w Tatrach, z jednej 
strony ciepło i słońce, z drugiej: chmury, mgły, 
deszcz, śnieg i halne wiatry.

Mariusz Miziołek

Polski 
Grzebień 

Uczestnicy warsztatów. Fot. St. Czenczek

Widok z Małej Wysokiej w kierunku Doliny Staroleśnej. Fot. M. Wojnicki

Widok z Małej Wysokiej w kierunku Polskich Tatr, u podnóża Polski Grzebień. Fot. M. Wojnicki
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XVII Mistrzostwa Branży Gazowniczej i Naftowej 
w Rowerach Terenowych i IV Mistrzostwa Polski Branży 
Gazowniczej i Naftowej w Biegach Przełajowych

Już po raz 17. w dniach 19-22 
września spotkaliśmy się na Mistrzo-
stwach Polski Branży Gazowniczej 
i Naftowej w Rowerach Terenowych 
i 4. Mistrzostwach Polski w Biegach 
Przełajowych organizowanych przez 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu 
i Rekreacji „Alpejczyk”. 

Sponsorem Głównym Mistrzostw było 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 
Oprócz zawodów rowerowych i biegowych, 
które w tym roku odbyły się w Przemyślu i jego 

okolicach, wzięliśmy również udział w wielu im-
prezach towarzyszących. Tym razem wszystkich 
uczestników zaprosiliśmy na zwiedzanie Fortów 
zlokalizowanych w okolicy i określanych jako 
elementy Twierdzy Przemyśl. Twierdza Przemyśl 
to potężny zespół obiektów obronnych wybudo-
wanych przed I wojną światową w celu obrony 
Bramy Przemyskiej na styku Kotliny Sandomier-
skiej i Karpat, którą od stuleci wiódł szlak han-
dlowy z Polski I Rusi na Węgry. Po dokonaniu 
I rozbioru Polski w 1772 r. obszar ten dostał 
się pod panowanie Cesarstwa Austriackiego 

i stał się bardzo ważny zarówno pod względem 
militarnym jak i politycznym. Twierdza podczas 
I wojny światowej była trzykrotnie oblegana, 
dwa razy w 1914 r. (obrońcy Austro-Węgry, 
atakujący Rosja) i raz w 1915 r. (obrońcy Ro-
sja, atakujący Austro-Węgry). Po zakończeniu 
działań wojennych twierdza nie odegrała już 
ważniejszej roli, ulegając wraz z upływem czasu 
dewastacji. Jest ona obecnie ważnym zabytkiem 
południowo-wschodniej Polski.

Bardzo ciekawym wydarzeniem było także 
wieczorne zwiedzanie zamku w Krasiczynie. Za-

mek ten został zbudowany w stylu renesanso-
wo-manierystycznym, a jego budowę rozpoczął 
na przełomie XVI i XVII w. Stanisław Krasicki. 
W ciągu wielu lat, zamek zmieniał właścicieli 
i w latach 30 XIX w. został zakupiony przez 
Leona Sapiechę. W rękach tego rodu przetrwał 
aż do roku 1939. Na początku II wojny świa-
towej zamek został ograbiony przez żołnierzy 
sowieckich. Obecnie w zamku, którego wła-
ścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, 
przeprowadzono prace remontowo-budowlane 
i konserwatorskie i niektóre jego części udostęp-

Fot. W. Kleniewski

Fot. W. Kleniewski Fot. W. Kleniewski
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niono zwiedzającym w grupach z przewodni-
kiem. W zespole zamkowo-parkowym znajduje 
się również hotel i restauracja, a od 20 kwietnia 
2018 r. obiekt ten nosi status Pomnika Historii.

Zwycięzcy poszczególnych grup naszych 
Mistrzostw otrzymali puchary i nagrody rzeczo-
we ufundowane m. in. przez sponsorów.

Wyniki Mistrzostw 
w Rowerach Terenowych
Kobiety Grupa I
Miejsce 1 – Katarzyna Boczkowska-Pidek –
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze 
Miejsce 2 – Iwona Nykiel – Alpejczyk
Miejsce 3 – Iwona Łuczak – PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

Kobiety Grupa II
Miejsce 1 – Gabriela Panek – PGNiG SA Oddział 
w Sanoku 
Miejsce 2 – Patrycja Kostka – EuRoPol GAZ War-
szawa

Mężczyźni Grupa I
Miejsce 1 – Aleksander Klatka – PGNiG SA Od-
dział w Sanoku
Miejsce 2 – Piotr Sawicki – GAZ SYSTEM War-
szawa
Miejsce 3 – Dariusz Nykiel – PGNiG SA Oddział 
w Sanoku

Mężczyźni Grupa II
Miejsce 1 – Tomasz GAS – PGNiG SA Oddział 
w Sanoku
Miejsce 2 – Marcin Bednarczyk – PGNiG SA Od-
dział w Zielonej Górze
Miejsce 3 – Aleksander Bąk – PGNiG Centrala 
Spółki

Klasyfikacja drużynowa XVII Mistrzostw 
Rowerach Terenowych
Miejsce 1 – PGNiG SA Oddział w Sanoku
Miejsce 2 – PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Miejsce 3 – GAZ SYSTEM Warszawa
Miejsce 4 – ORLEN UPSTREAM Warszawa
Miejsce 4 – RZOUG GAZ-TECHNIKA Katowice
Miejsce 6 – EuRoPol GAZ Warszawa

Wyniki Mistrzostw 
w Biegach Przełajowych

Kobiety
Miejsce 1 – Barbara Mizia – REDTAR Kraków
Miejsce 2 – Katarzyna Boczkowska-Pidek –
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Miejsce 3 – Iwona Łuczak – PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

Mężczyźni 
Miejsce 1 – Piotr Sawicki – GAZ SYSTEM War-
szawa 
Miejsce 2 – Wojciech Czwerenko – PGNiG SA 
Oddział w Sanoku
Miejsce 3 – Paweł Pyrzak – ORLEN UPSTREAM 
Warszawa

Klasyfikacja drużynowa IV Mistrzostw 
w Biegach Przełajowych
Miejsce 1 – PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze
Miejsce 2 – GAZ SYSTEM Warszawa
Miejsce 3 – PGNiG SA Oddział w Sanoku
Miejsce 4 – REDTAR Kraków
Miejsce 5 – EuRoPol GAZ Warszawa
Miejsce 6 – ORLEN UPSTREAM Warszawa

Rok 2020 będzie dla nas bardzo ważny, 
albowiem będziemy obchodzili 20-lecie dzia-
łalności naszego stowarzyszenia. Już dzisiaj 
zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału 
w przyszłorocznej, zimowej imprezie, która 
odbędzie się w dniach 27.02–1.03.2020 roku 
w Zakopanem. 

Włodzimierz Kleniewski
Prezes Zarządu SMSiR „Alpejczyk”
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