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Szanowni Czytelnicy
Tak się składa, że grudzień przynosi nam kilka 

ważnych dat, które wiążą się z życzeniami i uro-
czystymi obchodami. W tym też miejscu chciałem 
wszystkim naszym Czytelnikom złożyć serdeczne 
życzenia związane z „Dniem Górnika”. 

Z okazji tego święta w imieniu redakcji 
„Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” 
składam wszystkim naszym Czytelnikom i Pra-
cownikom branż naftowej, gazowniczej i rafi-
neryjnej życzenia zdrowia, szczęścia oraz po-
myślności w życiu osobistym i zawodowym. 

Kolejne daty wiążą się ze świętami Bożego 
Nagrodzenia i początkiem Nowego Roku. Tutaj 
też kieruję do Was życzenia, które są zawarte 
obok – na pasku.

Teraz przejdę jednak do przeglądu tego 
wydania „Wiadomości…”, gdzie chciałbym 
zainteresować Was bardzo ciekawym artyku-
łem opisującym próbę zastosowania metod 
akustycznych do oceny integralności stalowego 
rurociągu pracującego pod ciśnieniem, a więc 
materiałem przeznaczonym głównie dla gazow-
ników. Artykuł pt. „Co „słychać” w gazociągu?” 
autorstwa Henryka Jastrzębskiego i Sebastiana 
Górki - pokazuje dość perspektywiczną metodę 
badawczą rurociągów. Należy zauważyć, że 
w przypadku rurociągów podziemnych wymaga 
ona znacznych nakładów i prac przygotowaw-
czych i z tego powodu w chwili obecnej nie jest 
powszechnie stosowana. Istnieje, jednak bardzo 
duże prawdopodobieństwo, że wraz z rozwojem 
tej techniki pomiarowej w przyszłości możliwe 
będzie zredukowanie ilości sond i kabli służą-
cych do badania dłuższych odcinków rurociągu, 
co pozwoli na uzyskanie kompleksowego obra-
zu stanu bezpieczeństwa rurociągów podziem-
nych, a tym samym zapobieganie awariom. 

W tym też rozdziale prezentujemy firmę 
TERMSTER i jej technologię pozwalającą wyko-
rzystywać energię cieplną do produkcji chłodu 
za pomocą absorpcyjnych agregatów wody lo-
dowej. Jest to technologia znana, ale pokazujmy 

ją na łamach „Wiadomości…” celem szerszego 
zainteresowania branży naftowej i gazowniczej, 
a szczególnie tych jednostek, które produkując 
ciepło odpadowe dotychczas go w żaden sposób 
nie wykorzystywały oraz w trosce o środowisko. 

W rozdziale „Analizy, komentarze” pre-
zentujemy dość obszerny materiał dot. sytuacji 
prawnej w zakresie prawa energetycznego ver-
sus ustawa gazowa. Autorem tego materiału 
jest Cezary Szyjko, a jego tytuł brzmi: „Legis-
lacyjne modele liberalizacji rynku gazowego 
w Polsce: nowelizacja prawa energetycznego 
czy nowa ustawa gazowa? Po jego przeczytaniu 
na pewno nasuwa się wiele pytań, czy autor ma 
rację, jak jest skonstruowane i w którą stronę 
zmierza nasze prawo? Zachęcam do dyskusji 
w tym temacie.

Kolejno, przekazujemy Państwu kilka in-
formacji z: Polskiego LNG – o postępach prac 
przy budowie zbiorników, o wyróżnieniach dla 
Instytutu Nafty i Gazu i jego pracowników, 
z Karpackiej Spółki Gazownictwa o nowych in-
westycjach i nagrodzie – „Laur innowacyjności” 
– jaką Spółka otrzymała za „projekt budowy 
stacji pomiarowej w Sworzycach”. Tutaj także 
informacje bieżące i podsumowanie najważniej-
szych wydarzeń jakie miały miejsce w Oddziale 
PGNiG w Zielonej Górze, wraz z relacją z uroczy-
stej „Barbórki” oraz podsumowanie działalności 
Oddziału PGNiG w Sanoku. Również w tym 
rozdziale znajduje się informacja z Mazowie-
ckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – z obszaru 
działalności Rejonu Dystrybucji Gazu Ostrołęka 
dotycząca tamtejszych pierwszych inwestycjami 
z wykorzystaniem technologii LNG.  

W dalszej części numeru publikujemy infor-
macje z branży naftowej i gazowniczej ze świata 
oraz Biuletyn Informacyjny ZG Stowarzyszenia, 
w którym oprócz bieżących informacji np. z Od-
działu w Sanoku, Koła nr 7 w Jaśle oraz ciekawej 
relacji z wyjazdu do Grecji członków Oddziału 
w Tarnowie, publikujemy wspomnienia o zmar-
łych: prof. dr hab. inż. Janie Jewulskim, prof. dr 
hab. inż. Ludwiku Zawiszy – wybitnych posta-
ciach polskiej nauki i polskiego przemysłu nafto-
wego – Cześć ich pamięci! 

Tak się złożyło, że również niedawno zmarł 
prof. inż. Sergiu Raşeev – wybitny, światowej 
sławy specjalista z zakresu technologii przerobu 
ropy naftowej, którego sylwetkę niektórym przy-
pominamy, a niektórym z naszych Czytelników 
przedstawiamy po raz pierwszy.  

W końcowej części tego wydania publiku-
jemy kilka relacji z konferencji, zarówno o krajo-
wym, jak też międzynarodowym zasięgu, którym 
„Wiadomości Naftowe i Gazownicze” patrono-
wały medialnie oraz relacją z dziesiątego już 

Barbórkowego Turnieju w Kręgle o Puchar Prze-
wodniczącego Koła SITPNiG w Lublinie. W tym 
miejscu gratuluję zwycięzcom.

W ostatnich słowach tego listu prezen-
tującego numer grudniowy „Wiadomości…” 
dziękuję wszystkim sponsorom, współpracow-
nikom, autorom artykułów naukowo-technicz-
nych autorom informacji z życia stowarzyszenia 
oraz wszystkim tym, którzy jakimkolwiek sposób 
przyczynili się do redagowania kolejnych wyda-
nych w 2011 roku numerów „Wiadomości Naf-
towych i Gazowniczych”. 

Z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia oraz zbliżającego się 
Nowego Roku w imieniu swoim 

i redakcji „Wiadomości Naftowych 
i Gazowniczych” składam 

wszystkim naszym Czytelnikom, 
Koleżankom i Kolegom 

zrzeszonym w SITPNiG, jak też 
Pracownikom branż naftowej, 

gazowniczej i rafineryjnej 
najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia,  wszelkiej pomyślności,  
realizacji  planów  

i marzeń osobistych.  
Niech świąteczna,  ciepła 
i rodzinna atmosfera Tych 

Świat każdemu z Was pozwoli 
zebrać zapas sił i optymizmu 

do codziennej pracy 
w nadchodzącym 2012 roku.
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Niezawodna i bezpieczna dostawa pa-
liwa gazowego w ramach wdrożonego 
w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 
Systemu Zarządzania Jakością wymaga między 
innymi właściwej oceny stanu technicznego sieci 
gazowej. Do standardowych działań podejmo-
wanych w tym zakresie należą różnego rodzaju 
pomiary mające na celu określenie stanu izola-
cji gazociągów oraz lokalizację ewentualnych 
jej uszkodzeń. W OZG Radom posunęliśmy się 
o krok dalej, dzięki współpracy z Politechniką 
Warszawską wykonano badania metodą emisji 
akustycznej (AE) pozwalające na określenie sta-
nu technicznego stalowej ścianki gazociągu.

Terminem emisja akustyczna (AE) określa się 
zjawisko generacji fal sprężystych w ośrodkach 

stałych i cieczach. Opisana poniżej metoda pole-
ga na rejestracji fal sprężystych, które są efektem 
uwolnienia wewnętrznej energii sprężystej w ma-
teriale. Standardowe badania obejmują zlokalizo-
wanie i monitorowanie źródeł sygnałów genero-
wanych przez powierzchniowe i wewnętrzne 
wady w ściankach, spoinach i elementach 
badanego obiektu oraz określenie aktywności 
tych uszkodzeń. Jako właściwości sygnału emisji 
akustycznej należy rozumieć jego mierzalne cechy 
w postaci amplitudy, energii, czasu trwania oraz 
czasu narastania. Dzięki poprawnie wykonanym 
i odpowiednio zinterpretowanym pomiarom 
możliwe jest ujawnienie takich uszkodzeń, jak 
aktywne i podkrytyczne pęknięcia materiału, de-
formacje plastyczne oraz korozja.

Parametry charakteryzujące 
sygnały AE:

• liczba impulsów  – liczba (ilość razy) 
przejścia sygnału emisji akustycznej 
przez próg dyskryminacji,

• amplituda – parametr do określania tłu-
mienia, a także do określania charaktery-
styki mechanizmów uszkodzeń,

• zdarzenie – zjawisko fizyczne powodują-
ce emisję akustyczną,

• energia zdarzenia – energia sprężysta 
wyzwolona przez zdarzenie AE,

• czas narastania – przedział czasu mię-
dzy pierwszym przekroczeniem progu 
dyskryminacji i maksymalną amplitudą 
sygnału,

• czas trwania – przedział czasowy trwa-
jący od momentu przekroczenia poziomu 
dyskryminacji pierwszego sygnału emisji 
akustycznej emitowanego przez zdarze-
nie aż do spadku jego amplitudy poniżej 
tego poziomu.

Opis działania i obsługi systemu 
do rejestracji emisji akustycznej

Drgania mechaniczne odbierane są przez 
czujnik i po przetworzeniu ich na sygnał elek-
tryczny rejestrowane przez pojedyncze kanały 
systemu. System badawczy do rejestracji syg-
nałów za pomocą układów różniczkujących, 
całkujących, logarytmicznych przekształca syg-
nał elektryczny na cechy sygnału akustycznego. 
W przeprowadzanych badaniach stosuje się jed-
noczesny, ciągły zapis umożliwiający rejestrację 

Co „słychać” 
w gazociągu?
Badania gazociągu wysokiego ciśnienia 
metodą emisji akustycznej

Okablowanie

Źródło: Opracowanie pt.: „Badania metodą emisji akustycznej” wykonane przez Uczelniane Centrum Badawcze  
Politechniki Warszawskiej na zlecenie MSG sp. z o.o. OZG Radom
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całego przebiegu sygnału dla jego późniejszej 
obróbki. Wyniki pomiarów są wizualizowane 
na ekranie komputera w czasie rzeczywistym. 
Umożliwia to bezpośrednie wykrywanie zmian 
w materiale i ich ewentualną lokalizację. 

Charakterystyka obiektu:
Do badań wytypowano odcinek o długości 

600  m, zlokalizowany na gazociągu w/c DN100 
relacji Skarżysko – Szydłowiec. Obiekt wybudo-
wano w 1980 roku z rur stalowych typu St3S 
108 x 4,0 oraz U.ST. 34.2 108 x 4,0 produkcji 
belgijskiej w izolacji PE.

Sposób wykonania pomiarów:
Pomiar wstępny, przy ciśnieniu roboczym 

2,9 MPa przeprowadzono na odcinku o dłu-
gości ok. 80 m. Do wykonania pomiaru uży-
to wielokanałowego systemu Vallen AMSY-5 
z oprogramowaniem Vallen AE R2010.0202. 
W trzech wytypowanych miejscach na gazocią-
gu usunięto izolację i zamocowano czujniki typu 
VS150-RIC, VS375-RIC oraz VS30-SIC. 

Poszczególne działania związane z prze-
prowadzeniem pomiaru wstępnego podzielono 
na następujące etapy:

• pomiar tła akustycznego dla określenia 
parametrów akwizycji poszczególnych 
zdarzeń EA.

• określenie prędkości sygnału akustyczne-
go w materiale rury gazociągu. Na pod-
stawie czasu przejścia sygnału pomiędzy 
poszczególnymi czujnikami, ustala się 
rzeczywistą prędkość rozchodzenia się 
fali, co jest konieczne do przeprowadze-
nia lokalizacji źródeł emisji akustycznej.

• sprawdzenie dokładności i poprawności 
lokalizacji czujników poprzez generowa-
nie sygnałów kalibratorem w kilku do-
wolnych miejscach na obiekcie badanym. 
Ewentualna korekcja parametrów lub 
rozmieszczenia czujników. Sprawdzenie 
poprawności ustawienia czujników oraz 
działania środka sprzęgającego. Weryfi-
kacja wstępnych informacji o rurociągu 
(np. zlokalizowanie spawu osiowego). 

Wielokanałowy system Vallen AMSY-5

Schemat układu do rejestracji emisji akustycznej

Przykładowy montaż czujników przy pomiarach wstępnych

Przykładowy montaż czujników w punktach 22-24

Przykładowy montaż czujników w punktach 1-20    
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Potwierdzenie poprawnego połączenia 
czujników z systemem AMSY-5 za pomo-
cą przewodów koncentrycznych.

Kolejnym krokiem było wykonanie badania 
głównego na odcinku 600 m. Bazując na wyni-
kach z  pomiaru wstępnego w 24 miejscach na 
gazociągu do detekcji sygnałów zastosowano 
czujniki VS30-SIC o zakresie częstotliwości 25 
– 80 kHz. W celach porównawczych dodatko-
wo zastosowano czujniki AEP4H-ISTB VS30-V 
o takim samym zakresie częstotliwości oraz fa-
lowody.

Rejestrację pomiarów przeprowadzono 
w trakcie pracy gazociągu, ze zmianą ciśnie-
nia, zgodnie ze schematem zamieszczonym 
poniżej:

Do podniesienia ciśnienia użyto zasob-
ników z gazem nawonionym CNG. Zasilanie 
z zasobników CNG wykonano poprzez króćce 
upustowe na terenie SRP Szydłowiec oraz SRP 
Skarżysko Kościelna. Operację podnoszenia ciś-
nienia w gazociągu rozpoczęto o godzinie 1400 

przy wartości 2,55 MPa. Ciśnienie wzrosło do 
wartości 3,50 MPa, o godz. 1520 zakończono 
zasilanie gazociągu. 

Wyniki pomiarów
Ze względu na rodzaj i charakterystykę urządzeń podczas analizy zastosowano klasyfikację 

aktywności źródeł emisji akustycznej przedstawioną w tabeli poniżej:

W wyniku przeprowadzonej analizy zarejestrowanych sygnałów akustycznych stwierdzono 
występowanie trzech źródeł emisji akustycznej:

Według klasyfikacji aktywności wszystkie 
trzy źródła zakwalifikowano do klasy I, co ozna-
cza, że mają charakter pasywny i nie wpływają 
na pracę gazociągu.

Wnioski końcowe:
Badanie miało na celu ujawnienie ewen-

tualnych uszkodzeń sieci gazowej powstałych 
w wyniku naprężeń. Ze względu na uwarun-
kowania formalnoprawne (prawo do dyspono-
wania terenem) do badania został wytypowany 
odcinek o dł. ok. 600 m na terenach  leśnych. 
Analiza pomiarów wykazała jednoznacznie, że 
na tym odcinku nie występują wżery, ale są 
miejsca, które w przyszłości mogą stanowić 
źródła potencjalnych defektów. Mając na uwa-
dze wcześniejsze analizy stanu technicznego 

gazociągu dokonane przez Instytut Nafty i Gazu 
w Krakowie i służby OZG Radom oraz fakt, że 
badania akustyczne przeprowadzono jedynie na 
odcinku 600 metrów, co nie daje jednak pełnego  
i rzeczywistego obrazu stanu technicznego ca-
łych 16 kilometrów omawianej sieci gazowej, 
należy stwierdzić, że istnieje potrzeba podjęcia 
działań, które zapewnią właściwy stan technicz-
ny gazociągu pozwalający na jego bezpieczną 
eksploatację.

Henryk Jastrzębski, 
Sebastian Górka, 

OZG Radom

na podstawie materiałów opracowanych 
przez Politechnikę Warszawską

Lokalizacja liniowa źródeł emisji akustycznej na badanym odcinku gazociągu

Lokalizacja źródeł emisji akustycznej w odniesieniu do punktów pomiarowych gazociągu

Źródło: wykresy i tabele pochodzą z Opracowania pt.: „Badania metodą emisji akustycznej” wykonane przez Uczel-
niane Centrum Badawcze Politechniki Warszawskiej na zlecenie MSG sp. z o.o. OZG Radom

Podłączenie zasilania ze zbiorników do układu 
napowietrznego

Zespół zbiorników gazu ziemnego pod ciśnieniem 
ok. 200 bar
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Absorpcyjne agregaty wody lodowej
Wykorzystanie energii cieplnej do produkcji chłodu

Wraz ze wzrostem cen surowców 
naturalnych oraz energii elektrycznej 
rośnie znaczenie technologii oszczęd-
nych energetycznie. Rosnąca świado-
mość ekologiczna społeczeństwa rów-
nież przyczynia się do poszukiwania 
rozwiązań optymalizujących zużycie 
energii pierwotnej.

Dobrym przykładem technologii odpo-
wiadającej na wyzwania ekonomiczne i ekolo-
giczne są instalacje oparte na kogeneracji lub 
trójgeneracji, czyli tzw. systemy skojarzone. 
Ze względu na możliwość zagospodarowania 
energii odpadowej z procesów technologicz-
nych popularność i znaczenie systemów skoja-
rzonych rośnie systematycznie na całym świecie, 
również w Polsce.

Jednym z podstawowych elementów syste-
mu skojarzonego jest chiller absorpcyjny.

1. ABSORPCYJNE WYTWORNICE 
WODY LODOWEJ

Agregaty absorpcyjne to urządzenia wyko-
rzystujące szeroko rozumianą energię cieplną do 
produkcji chłodu. Dzięki zastosowaniu agregatów 
absorpcyjnych można produkować chłód (wodę 
lodową) zagospodarowując niewykorzystane do-
tychczas ciepło technologiczne lub odpadowe.

Do najczęstszych obszarów zastosowań sy-
stemów absorpcyjnych należą energociepłowni-
ctwo, przemysł metalurgiczny, górnictwo, zakłady 
i instalacje wykorzystujące energię odnawialną 
(np. biogazownie) oraz wszystkie instalacje 
chłodnicze pracujące w miejscach o ograniczo-
nym dostępie do energii elektrycznej.

Dotychczas agregaty absorpcyjne kojarzo-
ne były z wielkogabarytowymi urządzeniami 
o dużej wydajności. Producenci wyszli naprze-
ciw oczekiwaniom klientów i obecnie dostęp-
ne są również małe agregaty do zastosowań 
w niewielkich instalacjach. Wydajność chłodni-
cza agregatów absorpcyjnych Termster zaczyna 
się już od 17kW i sięga 5275kW. Tak szeroki 
zakres wydajności oraz kompaktowa budowa 
umożliwiają wykorzystanie agregatów absorp-
cyjnych praktycznie w każdej sytuacji. Należy 
jednak zaznaczyć, że ze względu na koszty in-
westycyjne najlepsze wyniki ekonomiczne przy-
nosi zastosowanie agregatów absorpcyjnych 
w instalacjach o dużych wydajnościach.

2. ENERGIA ZASILAJĄCA 
AGREGATY ABSORPCYJNE

Energią zasilającą agregaty absorpcyjne jest 
ciepło pochodzące z dowolnego źródła, np. od-
padowe ciepło technologiczne, ciepło z miejskiej 
sieci ciepłowniczej, ciepło ze spalania gazu lub 
biomasy, ciepło z kolektorów słonecznych, z mo-
dułu kogeneracyjnego, a nawet odzysk ciepła 
z silników spalinowych (ze spalin i z korpusów).

Osobną grupę stanowią agregaty absorp-
cyjne zasilane gazem ziemnym. W tym przy-
padku energia cieplna pochodzi bezpośrednio 
ze spalania gazu wewnątrz agregatu (energia 
pierwotna jest przetwarzana bezpośrednio na 
energię chłodniczą).

Agregaty absorpcyjne wymagają również 
zasilania elektrycznego do podłączenia pomp 
oraz systemu sterowania, jednak pobierane 
moce są minimalne w porównaniu z osiąganą 
wydajnością chłodniczą (stosunek pobranej 
energii elektrycznej do uzyskanej mocy chłodni-
czej wynosi ~0,8%).

3. ZASADA DZIAŁANIA 
AGREGATÓW ABSORPCYJNYCH

Zasada działania agregatów absorpcyjnych 
opiera się na procesie wrzenia i odparowania 
czynnika chłodniczego oraz na zależności tem-

Obszary zastosowań systemów 
absorpcyjnych:

• przemysł metalurgiczny
• energociepłownictwo
• górnictwo
• instalacje wykorzystujące energię  

odnawialną (np. biogazownie)
• wszystkie instalacje chłodnicze 

w miejscach o ograniczonym  
dostępie do energii elektrycznej.

Ze względu na źródło i rodzaj energii zasilającej chillery absorpcyjne można 
podzielić na trzy podstawowe grupy:

• agregaty absorpcyjne zasilane gorącą wodą
• agregaty absorpcyjne zasilane parą
• agregaty absorpcyjne zasilane gazem
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peratury wrzenia od ciśnienia. W warunkach 
normalnego ciśnienia (na poziomie 1013hPa) 
woda wrze w temperaturze +100°C ale im niż-
sze ciśnienie, tym niższa również temperatura 
wrzenia wody. Przy ciśnieniu 860Pa woda wrze 
już w temperaturze +5°C.

W warunkach bliskich próżni utrzymywa-
nych w urządzeniu absorpcyjnym woda staje się 
więc czynnikiem chłodniczym.

Aby ciśnienie wewnątrz agregatu utrzymać 
na stałym, niskim poziomie, wykorzystuje się 
proces absorpcji pary czynnika chłodniczego. 
Płynem roboczym (absorbentem) jest roztwór 
bromku litu – soli o bardzo wysokiej zdolności 
wchłaniania wody.

W agregacie absorpcyjnym ciągłemu proce-
sowi skraplania i parowania czynnika towarzy-
szy przekazywanie ciepła.

Podstawowy układ absorpcyjny składa 
się z dwóch zbiorników o różnych ciśnieniach 
oraz czterech wymienników ciepła – parownika 
i absorbera w części o niższym ciśnieniu oraz 
skraplacza i generatora w części o wyższym 
ciśnieniu.

Dostarczona do agregatu absorpcyjnego 
zasilająca energia cieplna (np. gorąca woda) 
powoduje odparowanie czynnika chłodniczego 
(wody) ze stężonego roztworu LiBr. Czynnik 
chłodniczy w postaci pary jest następnie poda-
wany na skraplacz, skąd po skropleniu płynie do 
parownika jako woda chłodnicza. W parowniku 
następuje wrzenie i odparowanie wody. Dzięki 
stałemu, niskiemu ciśnieniu utrzymywanemu na 
poziomie ~860Pa odparowanie wody zachodzi 
już w temperaturze +5°C. W tym samym proce-
sie zostaje wychłodzona woda obiegowa krążą-
ca w instalacji (np. klimatyzacyjnej). Para wod-
na jest następnie absorbowana przez roztwór 
bromku litu. Nasycony parą wodną roztwór LiBr 
jest przetłaczany do generatora. Tam ponownie 
zachodzi proces odparowania czynnika chłodni-
czego (wody) przy wkładzie dostarczonej z ze-
wnątrz energii cieplnej. Stężony roztwór bromku 
litu powraca do absorbera. Cały proces zachodzi 
w sposób ciągły i płynny.

3.1. AGREGATY ABSORPCYJNE 
ZASILANE GORĄCĄ WODĄ - 
TYP TERMSTER AR-D / WFC

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 17kW – 2285kW

Agregaty absorpcyjne zasilane gorącą 
wodą to urządzenia o jednofazowym procesie 
schładzania.

Jako źródło energii cieplnej wykorzystują 
gorącą wodę pochodzącą np. z procesów tech-
nologicznych, z odzysku ciepła z silników spali-
nowych lub z instalacji solarnej.

PAROWNIK - PROCES ODPAROWANIA 
CZYNNIKA

Parownik jest szczelnym zbiornikiem, 
z wbudowanymi przewodami rurowymi, w któ-
rych płynie woda lodowa. Wewnątrz parow-
nika jest utrzymywane bliskie próżni ciśnienie 
(6,5mmHg), co sprawia, że woda jako czynnik 
chłodniczy rozpylany w parowniku paruje już 

w temperaturze +5°C, schładzając wodę lodo-
wą płynącą w rurach wewnątrz parownika.

ABSORBER - ABSORPCJA PARY CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

Przebiegający w parowniku proces paro-
wania czynnika chłodniczego - wody, powoduje 
stopniowo zwiększenie ciśnienia cząsteczkowe-

AGREGAT ABSORPCYJNY ZASILANY GORĄCĄ WODĄ - TYP TERMSTER AR-D / WFC
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go pary oraz temperatury odparowania. Dzięki 
temu para czynnika chłodniczego przepływa 
swobodnie do połączonego z parownikiem 
absorbera, w którym rozpylany jest stężony 
roztwór LiBr. Roztwór pochłania parę czynnika 
chłodniczego utrzymując w ten sposób ciśnienie 
cząsteczkowe pary oraz temperaturę odparowa-
nia na stałym poziomie. Proces absorpcji gene-
ruje ciepło, które jest usuwane poprzez wodę 
chłodzącą pochodzącą z wieży wyparnej, płyną-
cą w przewodach wewnątrz absorbera.

GENERATOR - GENEROWANIE STĘŻONEGO 
ROZTWORU

Podczas procesu absorpcji w absorberze 
stężenie roztworu LiBr staje się coraz niższe, 
a tym samym zmniejsza się zdolność roztwo-
ru do dalszej absorpcji czynnika chłodniczego. 
Rozcieńczony w absorberze roztwór LiBr prze-
pływa do generatora, gdzie jest podgrzewany 
przez wodę gorącą o temperaturze +95°C. 
Z podgrzanego roztworu LiBr odparowuje 
czynnik chłodniczy, czyli woda. Roztwór LiBr po 
odparowaniu z niego wody staje się ponownie 
roztworem stężonym kierowanym do rozpylenia 
w absorberze.

SKRAPLACZ - SKRAPLANIE CZYNNIKA 
ODPAROWANEGO W GENERATORZE

Odparowany z roztworu LiBr czynnik chłod-
niczy w postaci pary wodnej przepływa swobod-
nie do skraplacza, gdzie następuje jego ochło-
dzenie. W rurach przebiegających wewnątrz 
skraplacza płynie woda chłodząca pochodząca 
z wieży wyparnej, która pochłania ciepło pary 
czynnika chłodniczego, ochładzając i skraplając 
czynnik chłodniczy w wodę. Skroplona woda 
kierowana jest do rozpylenia w parowniku.

WYMIENNIK CIEPŁA ROZTWORU
Rozcieńczony roztwór przychodzący z ab-

sorbera jest podgrzewany przez stężony roztwór 
powracający z generatora.

3.2. AGREGATY ABSORPCYJNE 
ZASILANE PARĄ  - TYP TERM-
STER AR-W 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 282kW – 949kW

Agregaty absorpcyjne zasilane parą to urzą-
dzenia o dwufazowym procesie schładzania. 
Jako źródło energii cieplnej wykorzystują parę.

PAROWNIK - PROCES ODPAROWANIA 
CZYNNIKA  

Parownik jest szczelnym zbiornikiem, 
z wbudowanymi przewodami rurowymi, w któ-
rych płynie woda lodowa. Wewnątrz parow-

nika jest utrzymywane bliskie próżni ciśnienie 
(6,5mmHg), co sprawia, że woda jako czynnik 
chłodniczy rozpylany w parowniku paruje już 
w temperaturze +5°C, schładzając wodę lodo-
wą płynącą w rurach wewnątrz parownika.

ABSORBER - ABSORPCJA PARY CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

Przebiegający w parowniku proces paro-
wania czynnika chłodniczego - wody, powoduje 
stopniowo zwiększenie ciśnienia cząsteczkowe-
go pary oraz temperatury odparowania. Dzięki 
temu para czynnika chłodniczego przepływa 
swobodnie do połączonego z parownikiem 
absorbera, w którym rozpylany jest stężony 
roztwór LiBr. Roztwór pochłania parę czynnika 
chłodniczego utrzymując w ten sposób ciśnienie 
cząsteczkowe pary oraz temperaturę odparowa-

nia na stałym poziomie. Proces absorpcji gene-
ruje ciepło, które jest usuwane poprzez wodę 
chłodzącą pochodzącą z wieży wyparnej, płyną-
cą w przewodach wewnątrz absorbera.

GENERATOR - GENEROWANIE STĘŻONEGO 
ROZTWORU

Podczas procesu absorpcji w absorberze 
stężenie roztworu LiBr staje się coraz niższe, 
a tym samym zmniejsza się zdolność roztwo-
ru do dalszej absorpcji czynnika chłodniczego. 
Z tego powodu stężenie roztworu musi zostać 
ponownie zwiększone. W tym celu rozcieńczony 
w absorberze roztwór LiBr przepływa w dwóch 
częściach do generatora wysokotemperaturo-
wego oraz do generatora niskotemperaturowe-
go. Rozcieńczony roztwór LiBr jest podgrzewany 
w generatorze wysokotemperaturowym poprzez 

AGREGAT ABSORPCYJNY ZASILANY PARĄ  - TYP TERMSTER AR-W
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sprężoną parę o wysokiej temperaturze, po to, 
aby wydzielić z roztworu parę wodną o wysokiej 
temperaturze. W generatorze wysokotempera-
turowym powstaje stężony roztwór LiBr.

Gorąca para czynnika chłodniczego z ge-
neratora wysokotemperaturowego (generator 1 
stopnia) podgrzewa w generatorze niskotempe-
raturowym (generator 2 stopnia) rozcieńczony 
roztwór LiBr, co daje w rezultacie odparowanie 
czynnika chłodniczego oraz roztwór o średnim 
stężeniu.

Stężony roztwór z generatora pierwszego 
stopnia oraz roztwór z generatora drugiego 
stopnia powracają do absorbera.

SKRAPLACZ – SKRAPLANIE CZYNNIKA 
ODPAROWANEGO W GENERATORZE

Odparowany i skroplony czynnik chłodni-
czy w generatorze pierwszego stopnia użyty do 
podgrzania generatora drugiego stopnia oraz 
odparowany czynnik chłodniczy w generatorze 
drugiego stopnia są przesyłane do skraplacza. 
W skraplaczu czynnik chłodniczy z generatora 
1 i 2 stopnia jest łączony (mieszany) i ochła-
dzany poprzez wodę chłodniczą z wieży wy-
parnej płynącą w rurach wewnątrz skraplacza. 
Skroplona woda kierowana jest do rozpylenia 
w parowniku.

3.3. AGREGATY ABSORPCYJNE 
ZASILANE GAZEM - TYP 
TERMSTER ARF / CH 

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 105kW – 700kW

Agregaty absorpcyjne zasilane gazem to 
urządzenia o dwufazowym procesie schładza-
nia. Jako źródło enegii cieplej wykorzystują cie-
pło pochodzące ze spalania gazu bezpośrednio 
w urządzeniu.

PAROWNIK - PROCES ODPAROWANIA 
CZYNNIKA  

Parownik jest szczelnym zbiornikiem, 
z wbudowanymi przewodami rurowymi, w któ-
rych płynie woda lodowa. Wewnątrz parow-
nika jest utrzymywane bliskie próżni ciśnienie 
(6,5mmHg), co sprawia, że woda jako czynnik 
chłodniczy rozpylany w parowniku paruje już 
w temperaturze +5°C, schładzając wodę lodo-
wą płynącą w rurach wewnątrz parownika.

ABSORBER - ABSORPCJA PARY CZYNNIKA 
CHŁODNICZEGO

Przebiegający w parowniku proces paro-
wania czynnika chłodniczego - wody, powoduje 
stopniowo zwiększenie ciśnienia cząsteczkowe-
go pary oraz temperatury odparowania. Dzięki 
temu para czynnika chłodniczego przepływa 

swobodnie do połączonego z parownikiem 
absorbera, w którym rozpylany jest stężony 
roztwór LiBr. Roztwór pochłania parę czynnika 
chłodniczego utrzymując w ten sposób ciśnienie 
cząsteczkowe pary oraz temperaturę odparowa-
nia na stałym poziomie. Proces absorpcji gene-
ruje ciepło, które jest usuwane poprzez wodę 
chłodzącą pochodzącą z wieży wyparnej, płyną-
cą w przewodach wewnątrz absorbera.

GENERATOR - GENEROWANIE STĘŻONEGO 
ROZTWORU

Podczas procesu absorpcji w absorberze 
stężenie roztworu LiBr staje się coraz niższe, 
a tym samym zmniejsza się zdolność roztwo-
ru do dalszej absorpcji czynnika chłodniczego. 
Z tego powodu stężenie roztworu musi zostać 
ponownie zwiększone. W tym celu rozcieńczony 
w absorberze roztwór LiBr przepływa w dwóch 

częściach do generatora wysokotemperaturowe-
go oraz do generatora niskotemperaturowego.

Rozcieńczony roztwór LiBr jest podgrzewa-
ny w generatorze wysokotemperaturowym po-
przez ciepło ze spalania gazu, produkując parę 
wodną o wysokiej temperaturze.

Gorąca para czynnika chłodniczego z ge-
neratora wysokotemperaturowego (generator 
1 stopnia) przepływa poprzez przewody rurowe 
w generatorze niskotemperaturowym (generator 
2 stopnia) podgrzewają rozcieńczony roztwór 
LiBr, co daje w rezultacie odparowanie czynnika 
chłodniczego w generatorze 2 stopnia.

Oznacza to, że generator 2 stopnia pełni 
funkcję skraplacza pary czynnika chłodniczego 
płynącej z generatora 1 stopnia oraz jest jedno-
cześnie generatorem pary czynnika chłodnicze-
go z roztworu LiBr dostarczonego do generatora 
2 stopnia.

AGREGATY ABSORPCYJNE ZASILANE GAZEM - TYP TERMSTER ARF / CH



��
�2(�64)/20��

grudzień

SKRAPLACZ - SKRAPLANIE CZYNNIKA 
ODPAROWANEGO W GENERATORZE

Odparowany czynnik chłodniczy w gene-
ratorze 1 stopnia, który jest następnie skroplo-
ny w generatorze 2 stopnia oraz odparowany 
czynnik chłodniczy w generatorze 2 stopnia są 
przesyłane do skraplacza. W skraplaczu czynnik 
chłodniczy z generatora 1 i 2 stopnia jest ochła-
dzany poprzez wodę chłodniczą z wieży wy-
parnej, płynącą w rurach wewnątrz skraplacza. 
Skroplona woda kierowana jest do rozpylenia 
w parowniku.

4. ASPEKTY EKONOMICZNE 
I EKOLOGICZNE

Od kilku lat obserwujemy ciągły wzrost cen 
surowców naturalnych oraz w efekcie energii. Ze 
względu na kurczące się zasoby, należy spodzie-
wać się utrzymania i przyspieszenia tego trendu. 
Niekorzystne prognozy na przyszłość wymuszają 
opracowanie zrównoważonej i rozsądnej strate-
gii energetycznej, która powinna uwzględniać 
wykorzystanie alternatywnych źródeł energii 
oraz ograniczenie strat, przez zagospodarowa-
nie również energii odpadowej.

Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne 
i ekologiczne należy przyznać, że układy ab-
sorpcyjne stanowią pożądaną i uzasadnianą al-
ternatywę dla sprężarkowych agregatów wody 
lodowej.

Przede wszystkim bezdyskusyjną zaletą 
urządzeń absorpcyjnych jest właśnie możliwość 
pełnego wykorzystania niezagospodarowanej 
energii cieplnej, np. ciepła odpadowego z pro-
cesów technologicznych. Produkcja chłodu może 
się również odbywać praktycznie niezależnie od 

Ekonomiczne i ekologiczne korzyści stosowania agregatów absorpcyjnych
• wyjątkowa możliwość zagospodarowania ciepła odpadowego
• możliwość stosowania w miejscach o deficycie energii elektrycznej
• potwierdzone oszczędności energetyczne w układach trójgeneracyjnych
• urządzenia niewymagające specjalnych procedur serwisowych
• niski poziom hałasu wyznaczający nowe standardy dla urządzeń chłodniczych
• obojętny dla środowiska czynnik chłodniczy
• długi czas pracy („żywotność”)

PRZYKŁAD WDROŻENIA INSTALACJI CHP + ABS (moduł ko generacyjny CHP 
oraz chiller absorpcyjny)

• Stan obecny: 
- Energia elektryczne całkowicie pobierana z sieci energetycznej
- Zasilanie urządzeń technologicznych oraz urządzeń chłodniczych
- Ogrzewanie pochodzące z kotłowni spalającej gaz 
- Wytwarzanie chłodu z użyciem tradycyjnych agregatów sprężarkowych
- Brak instalacji odzysku ciepła ze spalin 

• Stan po wdrożeniu instalacji CHP +ABS
- Moduł CHP zapewnia 75% pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną 
- Moduł CHP wspomaga pracę kotłowni w okresie grzewczym i zapewnia  

ciepło do napędu agregatu absorpcyjnego w okresie letnim
- W okresie letnim ciepło z modułu CHP służy do wytworzenia chłodu  

w agregacie ABS
- Potwierdzone oszczędności energetyczne

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WDROŻENIA UKŁADU TRÓJGENERACJI W ZAKŁADZIE 
PRODUKCYJNYM:

• Różnicowanie dostaw energii elektrycznej 
• Obniżenie zapotrzebowania na energię z sieci
• Możliwość korzystania z „żółtych certyfikatów”
• Wsparcie pracy kotłowni w okresie grzewczym
• Obniżenie zużycia energii elektrycznej o agregaty chłodnicze
• Możliwość zastosowania absorpcyjnych agregatów wody lodowej
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energii elektrycznej, co jest szczególnie ważne 
w miejscach cierpiących na deficyt energii.

W przypadku instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (np. ciepło ze spalania 
biomasy w blokach kogeneracyjnych) agregaty 
absorpcyjne przynoszą również bezsprzeczne 
korzyści ekologiczne, niemożliwe do osiągnięcia 
przez sprężarkowe agregaty chłodnicze.

5. WYKORZYSTANIE ABSORPCJI 
W TRÓJGENERACJI 

Najlepszą efektywność i najlepsze wyniki 
ekonomiczne zapewnia zastosowanie agregatów 
absorpcyjnych w systemach trójgeneracyjnych.

Trójgeneracja to skojarzone technologicznie 
wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej i chło-
du użytkowego. Układy skojarzone charaktery-
zuje wysoka oszczędność energetyczna.

W skład systemu trójgeneracyjnego, oprócz 
agregatu absorpcyjnego, wchodzi moduł CHP, 
produkujący energię elektryczną z gazu ziemne-
go lub biomasy. Wytwarzane w procesie spala-
nia ciepło, które zazwyczaj traktowane jest jako 
produkt odpadowy, w układzie trójgeneracji jest 
w pełni wykorzystywane i przekazywane do 
agregatu absorpcyjnego. Agregat absorpcyjny 
wykorzystuje energię cieplną do produkcji chło-
du na potrzeby procesów technologicznych lub 
klimatyzacji.

W ten sposób, minimalizując zużycie ener-
gii pierwotnej, a co za tym idzie kosztów, można 

PRZYKŁAD WDROŻENIA INSTALACJI CHP + ABS: ANALIZA EKONOMICZNA 
• Stan obecny: 

- Zużycie i koszt energii elektrycznej: 4400 MWh   1 672 000 PLN
- Zużycie i koszty gazu ziemnego: 1 650 tys. m3   1 848 000 PLN
- Koszt działania systemu:    3 520 000 PLN

• Stan po wdrożeniu instalacji CHP +ABS 
- Energia elektryczna wytworzona w module CHP:   3 168 MWh 
- Oszczędność energii wynikająca z pracy agregatu ABS:   302 MWh 
- Ilość energii zakupiona z sieci:     926 MWh 
- Moc cieplna wytworzona w module CHP:    3960 MWh 
- Roczne zużycie gazu przez moduł CHP:     808 tys. m3 
- Roczne zużycie gazu przez kotła:     1 463 tys. m3 

Koszty pracy systemu z CHP+ABS
- Energia elektryczna zakupiona w sieci:     353 248 PLN
- Roczny koszt gazu ziemnego dla modułu CHP:   904 781 PLN
- Wartość gazu dla kotła:     1 638 721 PLN
- Koszt działania systemu:     2 896 750 PLN

otrzymać w jednym procesie energię elektrycz-
ną, energię cieplną oraz chłód.

Zużycie paliwa w procesie trójgeneracyjnym 
jest do 30% niższe w porównaniu do sumarycz-
nego zużycia przy oddzielnych procesach o tej 
samej wydajności.

W Unii Europejskiej systemy skojarzone są 
promowane ze względu na wysoką efektywność 
energetyczną oraz związane z nią ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych 

substancji. Od 2004 roku obowiązuje dyrektywa 
UE wspierająca takie rozwiązania.

TERMSTER Sp. z o.o.
ul.Zawiła 65f, 30-390 Kraków

tel. 0048 12 262 62 66, 
fax 0048 12 262 52 49

biuro@termster.pl
www.termster.pl

Autor publikacji pt. „Smart grids-rewolucja czy ewolucja w sektorze gazowym” – zamieszczonym w październikowym 
numerze WNiG przeprasza Pana Adama Jarka za wykorzystanie Jego materiałów z prezentacji na konferencji Smart 
Forum w dniu 12.10.2011 r. bez wskazania źródła cytowania.

Cezary Tomasz Szyjko
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Legislacyjne modele liberalizacji rynku gazowego w Polsce: 
nowelizacja prawa energetycznego czy nowa ustawa gazowa?

Publikacja poszukuje odpowiedzi m.in. na 
następujące pytania:
• Czy Polska obejmując od 1 lipca 2011 r. pre-

zydencję w Unii Europejskiej wystarczająco 
wykazała się w postępie prac nad tworzeniem 
jednolitego rynku gazu ziemnego w UE?

• W jakim zakresie postanowienia nowej 
ustawy prawo gazowe powielają bliźniacze 
konstrukcje prawne przewidziane w prawie 
energetycznym i w jakim stopniu uregulo-
wanie określonych instytucji odrębnie dla 
sektora gazowego jest niezbędne? 

• Jaka jest alternatywa dla przygotowania od-
dzielnej ustawy dla sektora gazowniczego? 

Wprowadzenie
W dniach 18-20 kwietnia 2012 odbędzie 

się III Kongres Polskiego Przemysłu Gazowni-
czego pod hasłem: „Gaz ziemny w energety-
ce”. Przypomnijmy, że I Kongres w 2008 roku 
zakończył się przyjęciem uchwały, w której 
zostały określone m.in. oczekiwania od Rządu 
RP tworzenia regulacji prawnych odrębnie dla 
rynku gazu ziemnego, a nie poprzez regulacje 
dotyczące elektroenergetyki oraz uwzględnia-
nia stanowisk sektora gazowego w procesie 
tworzenia nowej Europejskiej Dyrektywy Gazo-
wej.1 Rządowy projekt ustawy Prawo Gazowe 
dotychczas nie ujrzał światła dziennego. Zgod-

nie z informacją przekazaną przez Ministerstwo 
Gospodarki nadal trwają uzgodnienia wewnątrz 
resortowe.2 Wydaje się, że jedynym dostępnym 
projektem prawa gazowego jest projekt przygo-
towany przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa, 
który został przekazany Ministerstwu Gospodar-
ki, w załączeniu do pisma 72/AS/201.3 

Od 3 marca 2011 r. powinna następować 
w Polsce implementacja III Pakietu Energetycz-
nego Unii Europejskiej, który ma zabezpieczyć 
przyszłość energetyczną Europy oraz wpro-
wadza w życie unijne przepisy zapewniające 
większą konkurencję na europejskim rynku.4 
Regulacja prawna rynku gazowego jest formą 
przeciwdziałania negatywnym skutkom istnienia 
rynków silnie zdominowanych, zaś jej podsta-
wowymi celami – efektywność gospodarowania 
oraz ochrona interesów odbiorców. 

Przepisy polskiej ustawy – Prawo energe-
tyczne ukazują niejasność rozwiązań ustawo-
dawczych oraz konieczność ich dostosowania do 
dynamiki geopolitycznej. Celem kolejnej noweli-

Dokumenty prawne III Pakietu Energetycznego:

• Regulacja EC 713/2009 z 13 lipca 2009 ustanawiająca Agencję ds. Współpracy Regu-
latorów Energii (ACER);

• Regulacja EC 714/2009 z 13 lipca 2009 o warunkach dostępu do sieci związanych 
z trans-graniczną wymianą energii elektrycznej;

• Regulacja EC 715/2009 z 13 lipca 2009 o warunkach dostępu do sieci przesyłowych 
gazu ziemnego;

• Dyrektywa 2009/72/EC z 13 lipca 2009 dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego 
rynku energii elektrycznej;

• Dyrektywa 2009/73/EC z 13 lipca 2009 dotycząca wspólnych zasad dla wewnętrznego 
rynku gazu ziemnego.5

Źródło: opr. własne

Obecnie obowiązujący stan prawny w sektorze gazu:

• ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne, 
• ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych 

i gazu ziemnego oraz o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeń-
stwa paliwowego państwa i zakłóceńna rynku naftowym. 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego, 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie zasad kształto-
wania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi, 

• rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Źródło: opr. własne

zacji jest wdrożenie nowych rozwiązań unijnych 
związanych z funkcjonowaniem wewnętrznego 
rynku gazu ziemnego oraz wyłączenie z obecnej 
ustawy Prawo energetyczne przepisów dotyczą-
cych zagadnień gazowych. Rozwiązanie takie ma 
na celu transpozycję dyrektyw, uporządkowanie 
i uproszczenie przepisów, dostosowanie istnie-
jących uregulowań do rozporządzeń unijnych. 

Analiza eksportu polskiego gazu ziemnego
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Proponowane rozwiązanie polegać będzie m.in. 
na opracowaniu projektów oddzielnych ustaw: 
ustawy – Prawo energetyczne, regulującą swoim 
zakresem elektroenergetykę i ciepłownictwo oraz 
ustawy – Prawo gazowe obejmująca przepisy od-
noszące się do sektora gazu ziemnego. Przema-
wia za tym to, że w ogromnej większości państw 
UE istnieje osobne prawo dla branży gazowej.

Zdaniem prof. dr Macieja Kaliskiego, wi-
ceministera gospodarki, presja UE sprawi, że 
będziemy musieli już w najbliższym czasie dać 
wyraźne sygnały o liberalizacji rynku, w posta-
ci tego, co nazywa się programem uwalniania 
gazu (PUG), czyli dobrowolnym odstępowaniem 
rynku zarówno w zakresie dostępu do mocy 
przesyłowych, jak i magazynowych.6 Na podsta-
wie zatwierdzonych przez Rządowy Zespół ds. 
Liberalizacji Rynku Gazu Ziemnego rekomenda-
cji prezes URE przygotowuje PUG. Zdaniem Mi-

Determinanty procesu liberalizacji rynku gazowego w ujęciu modelowym

nisterstwa Gospodarki gazownictwo w krótkim 
czasie otrzyma pakiet rozwiązań legislacyjnych, 
w tym nowe prawo gazowe i odpowiednie do 
niego rozporządzenia, które pozwolą rozwijać 
się temu sektorowi. 

Liberalizacja rynku gazowego
Rynek wewnętrzny gazu ziemnego, który 

od 1999r. jest stopniowo realizowany w całej 
Wspólnocie Europejskiej, ma na celu zapewnie-
nie prawdziwej możliwości wyboru wszystkim 
konsumentom w Unii Europejskiej, bez względu 
na to czy są to obywatele, czy przedsiębiorstwa, 
stworzenie nowych możliwości gospodarczych 
oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicz-
nego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie 
wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe stan-
dardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeń-
stwa dostaw i stabilności. 

Wolności, jakie Unia Europejska gwarantuje 
swoim obywatelom – między innymi swobodny 
przepływ towarów, swoboda przedsiębiorczości 
oraz prawo do swobodnego świadczenia usług 
– są możliwe do osiągnięcia jedynie w warun-
kach w pełni otwartego rynku, który umożliwia 
wszystkim konsumentom swobodny wybór do-
stawców, a wszystkim dostawcom – swobodną 
realizację dostaw dla swoich odbiorców. Istnie-
ją jednak obecnie we Wspólnocie przeszkody 
w sprzedaży gazu na równych warunkach oraz 
bez dyskryminacji lub niekorzystnych warunków. 
W szczególności nie we wszystkich państwach 
członkowskich istnieje już niedyskryminacyjny 
dostęp do sieci oraz równie skuteczny nadzór 
regulacyjny. 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
a w konsekwencji konieczność ujednolicenia 
warunków funkcjonowania polskiego rynku 

Źródło: dr inż. Andrzej Sikora, www.ise.com.pl
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energii w ramach szerszego rynku europejskie-
go miały wpływ na diametralną zmianę otocze-
nia w jakim działają firmy gazownicze na kra-
jowym rynku. Aby nie tylko przetrwać, ale też 
z sukcesem rozwijać swoją działalność w zmie-
nionych warunkach będą musiały stawić czoła 
nowym wyzwaniom wiążącym się z działaniem 
w realiach konkurencyjnego rynku i uzyskaniem 
możliwości wyboru dostawcy przez wszystkich 
odbiorców gazu. Stworzy to bodźce do prze-
orientowania polityki rozwojowej i wprowadze-
nia nowoczesnych działań i narzędzi oraz stra-
tegii stosowanych powszechnie na dojrzałych 
rynkach gazu. 

Trójkąt energetyki UE
Jeśli chodzi o politykę energetyczną, to 

Unia Europejska „dzieli kompetencję z Pań-
stwami Członkowskimi”. Ponadto, jeżeli Traktat 
z Lizbony (TfUE)7, który wszedł w życie w dniu 
1 grudnia 2009 rok na to pozwala Unia Euro-
pejska może prowadzić działania w celu wspie-
rania, koordynowania lub uzupełniania działań 
państw członkowskich w niektórych obszarach 
polityki. Czyniąc to, musi jednak zawsze brać 
pod uwagę zasadę pomocniczości. Zasada po-
mocniczości oznacza, że UE ma prawo działać 
tylko w interesie wszystkich państw wspólnoty 
i tylko w takich przypadkach, gdy dany kraj nie 
jest w stanie samodzielnie zrealizować posta-
wionego zadania. Należy jednak przypomnieć, 
że Unia Europejska uzyskała wpływ na polity-
kę energetyczną poprzez swoje kompetencje 
dotyczące Sieci Transeuropejskich, środowiska 
i wspólnego rynku, które również dotyczą ener-
gii elektrycznej i paliw kopalnych. W odniesieniu 
do kompetencji w sprawie środowiska, po raz 
pierwszy w Traktacie lizbońskim jako cel przed-
stawiona została wyraźnie „walka ze zmianami 
klimatycznymi” (art. 191).

Uwzględniając bardzo szeroki zakres no-
wych kompetencji UE w dziedzinie polityki ener-
getycznej należy podkreślić, że w ramach prawa 
pierwotnego UE zostały obecnie wymienione 
wszystkie trzy elementy trójkąta energetyki (bez-
pieczeństwo dostaw, konkurencyjność i zrów-
noważony rozwój). Działania Unii Europejskiej 
w zakresie polityki energetycznej są przedmio-
tem wspólnych kompetencji Unii i Państw Człon-
kowskich. Decyzje podejmowane są większością 
kwalifikowaną, z wyjątkiem decyzji w sprawie 
środków, które mają charakter fiskalny i powin-
ny być uzgodnione jednomyślnie.

Oprócz bardzo szerokich kompetencji 
przedstawionych w rozdziale Energetyka, Unia 
Europejska posiada wyłączne kompetencje 
w zakresie wspólnej polityki handlowej i reguł 
konkurencji niezbędnych do funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. Państwa członkowskie 
dostały zapewnienie, że działania UE w zakre-

sie polityki energetycznej są ograniczone i nie 
wpływają na prawo państw członkowskich do 
określania warunków wykorzystania jego zaso-
bów energetycznych, wyboru między różnymi 
źródłami energii i ogólną strukturą jego za-
opatrzenia w energię. Oprócz warunku mikstu 
energetycznego, który był już częścią obowią-
zującego prawa UE w artykułach dotyczących 
środowiska, państwa członkowskie stwierdziły 
jasno w 15. Deklaracji do Traktatu, że kompe-
tencje UE w dziedzinie energetyki nie naruszają 
prawa państw członkowskich do podejmowa-
nia niezbędnych środków w celu zapewnienia 
dostaw energii w przypadku poważnych zabu-
rzeń wewnętrznych, napięciach w stosunkach 
międzynarodowych lub w celu wykonania zo-
bowiązań jakie państwa członkowskie przyjęły 
w celu utrzymania międzynarodowego pokoju 
i bezpieczeństwa.

wydaje się być osiągnięcie nie tylko celów zwią-
zanych z emisjami gazów cieplarnianych, ale 
także tych dotyczących bezpieczeństwa dostaw 
i konkurencyjności.

Gaz w ustawodawstwie unijnym
Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. 
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego gazu ziemnego8 wniosła znaczący wkład 
w tworzenie takiego rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego. Zasady dotyczące rozdziału prawne-
go i funkcjonalnego przewidziane w dyrektywie 
2003/55/WE nie doprowadziły jednak do sku-
tecznego wydzielenia operatorów systemów 
przesyłowych. W związku powyższym w komu-
nikacie komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. zaty-
tułowanym „Polityka energetyczna dla Europy” 
zwrócono uwagę na zasadnicze znaczenie do-

Polityka energetyczna w Traktacie Lizbońskim. Źródło: J. Szczepiński www.ppwb.org.pl

Podkreślona została kwestia bezpieczeństwa 
dostaw energii; w ramach prawa pierwotnego 
UE znajdują się wszystkie trzy elementy trójkąta 
energetyki (bezpieczeństwo dostaw, konkuren-
cyjność i zrównoważony rozwój). Kompetencje 
Unii wymienione w artykule 194 wydają się 
być bardzo szerokie i mogą służyć za podstawę 
do daleko idących propozycji ze strony Komisji 
Europejskiej w dziedzinie energetyki. Możliwym 

kończenia budowy rynku wewnętrznego gazu 
ziemnego oraz stworzenia równych warunków 
działania dla wszystkich przedsiębiorstw ga-
zowych mających siedzibę we Wspólnocie. 
Komunikaty komisji z dnia 10 stycznia 2007 r. 
zatytułowane „Perspektywy rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej i gazu” oraz „Docho-
dzenie w ramach art. 17 rozporządzenia (WE) nr 
1/2003 w odniesieniu do europejskich sektorów 

Europejska sieć gazociągów to łącznie ponad 200 tys. kilometrów. Źródło: GTE
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gazu i energii elektrycznej (raport końcowy)” wy-
kazały, że obecne zasady i środki nie zapewniają 
niezbędnych ram dla osiągnięcia celu, jakim jest 
właściwie funkcjonujący rynek wewnętrzny. 

Na posiedzeniu w dniach 8 i 9 marca 
2007 r. Rada Europejska wezwała w związku 
z tym komisję do opracowania wniosków legis-
lacyjnych w zakresie „skutecznego oddzielenia 
działalności w zakresie dostaw i produkcji od 
eksploatacji sieci”. Z kolei Parlament Europej-
ski w swojej rezolucji z dnia 10 lipca 2007 r. 
w sprawie perspektyw rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej i gazu nawiązał do rozdziału 
własności na poziomie przesyłu jako najsku-
teczniejszego narzędzia promowania inwestycji 
w infrastrukturę w niedyskryminacyjny sposób, 
sprawiedliwego dostępu do sieci dla nowych 
podmiotów oraz przejrzystego rynku.

W związku powyższym 13 lipca 2009 r. Par-
lament Europejski i Rada uchwalili tzw. „nową 
dyrektywę gazową” dotyczącą wspólnych zasad 
rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylają-
cą dyrektywę 2003/55/WE9. Dyrektywa ustano-
wiła wspólne zasady dotyczące przesyłu, dystry-
bucji, dostaw i magazynowania gazu ziemnego 
oraz zasady dotyczące organizacji i funkcjono-
wania sektora gazu ziemnego, dostępu do ryn-
ku, kryteriów i procedur mających zastosowanie 
do udzielania zezwoleń na świadczenie usług 
przesyłowych, dystrybucyjnych, dostawy i ma-
gazynowanie gazu ziemnego oraz na eksplo-
atację systemów. Zasady ustanowione w naj-
nowszej dyrektywie, dotyczące gazu ziemnego, 
w tym również LNG, mają zastosowanie, w nie-
dyskryminacyjny sposób, również w przypadku 
biogazu i gazu z biomasy albo innych rodzajów 
gazu, w zakresie, w jakim ich wprowadzanie do 
systemu gazowego i transport systemem gazo-
wym są technicznie wykonalne i bezpieczne.

Nowelizacja prawa polskiego
Ze względu na obowiązek implementacji do 

polskiego systemu prawnego tzw. trzeciego pa-
kietu liberalizacyjnego oraz dyrektywy w spra-
wie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych powstała konieczność przygoto-
wania nowych rozwiązań legislacyjnych. Głów-
ne założenia trzeciego pakietu liberalizacyjnego 
to oddzielenie działalności obrotowej i wytwór-
czej od przesyłowej, wzmocnienie uprawnień 
regulacyjnych, upowszechnianie inteligentnych 
systemów  pomiarowych, a przede wszystkim 
wzmocnienie praw konsumenta i ochrona naj-
bardziej wrażliwych odbiorców. Rozwiązania 
przewidziane w pakiecie mają prowadzić do 
liberalizacji rynku gazowego w Europie.

Obecnie obowiązującą podstawą praw-
ną funkcjonowania rynku gazu w Polsce jest 
Ustawa Prawo energetyczne10 uchwalona przez 

Sejm RP 10 kwietnia 1997 r. oraz powiązane 
z nią akty wykonawcze (rozporządzenia), głów-
nie ministra Gospodarki i ministra Środowiska.11 
Akt określa zasady kształtowania polityki ener-
getycznej państwa, zasady i warunki zaopatrze-
nia i użytkowania paliw gazowych oraz działal-
ności przedsiębiorstw energetycznych. Art. 3 
pkt 16 Ustawy stwierdza, że bezpieczeństwo 
energetyczne to „Stan gospodarki umożliwia-
jący pokrycie bieżącego i perspektywicznego 
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i ener-
gię w sposób technicznie i ekonomicznie uza-
sadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony 
środowiska”. 

Ustawę Prawo energetyczne uchwalono 10 
lat temu. Powstała ona przede wszystkim po to, 
by dostosować polską energetykę do wymagań 
gospodarki rynkowej. Wraz z wstąpieniem Pol-
ski do Unii Europejskiej, polskie prawodawstwo 

dotyczące rynku energii zostało dostosowa-
ne do prawodawstwa europejskiego, w tym 
przede wszystkim Dyrektywy UE o zasadach 
wspólnego rynku energii elektrycznej. Z przy-
czyn oczywistych dyrektywy unijne stały się 
podstawą do tworzenia krajowych uregulowań 
prawnych dotyczących rynku energii. Na prze-
strzeni lat polskie prawo energetyczne ulegało 
wielu zmianom. W tym roku czeka nas kolejna 
nowelizacja.

Jedna ustawa czy dwie?
Z fundamentalnej zasady państwa prawa 

i wywodzonego z niego prawa do dobrej le-
gislacji wynikają m. in. postulaty przejrzystości, 
spójności i kompletności systemu prawnego - 
jako zbioru norm kształtujących sytuację prawną 
obywateli, sferę ich wolności i praw. Tworzenie 
prawa krajowego po przystąpieniu do Unii 

Połączenia gazowe Polski. Źródło: Rzeczpospolita

Prawo krajowe a prawo UE. Źródło: www.ukie.gov.pl
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Europejskiej wymaga uwzględnienia pewnych 
zasad i obowiązków wynikających z przynależ-
ności do tej szczególnej organizacji. Unia Euro-
pejska jest przede wszystkim wspólnotą warto-
ści i wspólnotą prawa. Wspólnoty Europejskie 
rozwinęły w ramach prawa międzynarodowego 
„autonomiczny porządek prawny”, w którym re-
alizowane są zasady efektywności, solidarności, 
lojalności i spójności. Zasady te stopniowo roz-
szerzane są na tzw. filary międzyrządowe Unii 
Europejskiej. Polska, przystępując 1 maja 2004 
r. do Unii Europejskiej, nie tylko musiała sprostać 
wyzwaniom związanym z warunkami członko-
stwa, lecz również mieć na względzie jej stały 
rozwój. Pojawiły się – niezależnie od rozwoju 
prawa wspólnotowego – jakościowo nowe 
problemy, powiązane z tworzeniem acquis w II, 
a zwłaszcza w III filarze.

W przededniu uzyskania przez Polskę człon-
kostwa w Unii Europejskiej, w wyniku współ-
pracy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 
oraz Rządowego Centrum Legislacji, zostały 
opracowane i wydane „Wytyczne polityki legis-
lacyjnej i techniki prawodawczej”12, zawierające 
zbiór reguł i wskazówek, których stosowanie 
w krajowej praktyce legislacyjnej miało zapew-
nić skuteczność prawu Unii Europejskiej w pra-
wie polskim. Nawiązywały one do polskich do-
świadczeń związanych z dostosowaniem prawa 
do standardów wspólnotowych w okresie sto-
warzyszenia oraz do ustaleń dokonanych pod-
czas negocjacji akcesyjnych. Sięgały również do 
doświadczeń legislacyjnych ówczesnych państw 
członkowskich. Przede wszystkim jednak opra-
cowanie „Wytycznych …” było próbą wyjścia 
naprzeciw wyzwaniom, z jakimi miał zostać 
skonfrontowany legislator po akcesji. 

Patrząc z perspektywy ośmiu lat członkostwa 
w Unii Europejskiej można z satysfakcją stwier-
dzić, że polscy legislatorzy dobrze przygotowali 
krajowy system prawny do działania w nowych 
warunkach. Podstawowym prawem regulują-
cym metodykę tworzenia prawa w Rzeczpospo-
litej Polskiej jest rozporządzenie prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (ZTP)13 (Dz. u. 
z 2002 r. Nr 100, poz. 908). Do stosowania 
unormowań tego rozporządzenia zobligowani 
są wszyscy polscy ustawodawcy.14

ZTP wprowadzono w drodze rozporzą-
dzenia w celu nadania im mocy powszechnie 
obowiązującej przy jednoczesnym uniknięciu 
problemów związanych z niezgodnością dwóch 
ustaw. Choć jest to akt prawny o podustawowej 
randze, zgodnie z prezentowanym w orzeczni-
ctwie Trybunału Konstytucyjnego rozumieniem 
zasady demokratycznego państwa prawnego, 
wszystkie akty normatywne muszą odpowiadać 
pewnym wymogom technicznym, które są do-
robkiem doktryny, a zostały jedynie wyrażone 

w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Zgodnie 
z powyższym, wszystkie akty normatywne, bez 
względu na rangę, muszą odpowiadać wymo-
gom ZTP. Uchybienia w tej materii, zwłaszcza 
dotyczące przepisów przejściowych, są prze-
słanką uznania danego aktu za niekonstytucyj-
ny, co może prowadzić do jego uchylenia.

W myśl § 2. obowiązującego rozporządze-
nia: Ustawa powinna wyczerpująco regulować 
daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza 
zakresem swego unormowania istotnych frag-
mentów tej dziedziny. 

§ 3. 1. Ustawa powinna być tak skonstruo-
wana, aby od przyjętych w niej zasad regulacji 
nie trzeba było wprowadzać licznych wyjątków.

§ 4. 1. Ustawa nie może powtarzać przepi-
sów zamieszczonych w innych ustawach.

§ 5. Przepisy ustawy redaguje się zwięźle 
i syntetycznie, unikając nadmiernej szczegó-

łowości, a zarazem w sposób, w jaki opisuje 
się typowe sytuacje występujące w dziedzinie 
spraw regulowanych tą ustawą.

§ 6. Przepisy ustawy redaguje się tak, aby 
dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów 
zawartych w nich norm wyrażały intencje pra-
wodawcy.

§ 7. Zdania w ustawie redaguje się zgod-
nie z powszechnie przyjętymi regułami składni 
języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie 
złożonych.

§ 9. W ustawie należy posługiwać się okre-
śleniami, które zostały użyte w ustawie podsta-
wowej dla danej dziedziny spraw, w szczegól-
ności w ustawie określanej jako „kodeks” lub 
„prawo”.

§ 13. Jednocześnie z projektem ustawy 
przygotowuje się projekty rozporządzeń o zna-
czeniu podstawowym dla jej funkcjonowania.

Proces legislacyjny. Źródło: Centrum legislacji RP
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§ 21. 2. W przepisach ogólnych zamieszcza 
się również inne, niż wskazane w ust. 1, po-
stanowienia wspólne dla wszystkich albo dla 
większości przepisów merytorycznych zawar-
tych w ustawie.

§ 23. 2. Jeżeli określone elementy uściślające 
treść kilku przepisów szczegółowych powtarzają 
się w tych przepisach, wydziela się je w jeden 
wspólny przepis i zamieszcza się w przepisach 
ogólnych albo w bezpośrednim sąsiedztwie tych 
przepisów szczegółowych, w których te elemen-
ty występują.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy 
projektu ustawy

Projekt ustawy – Prawo gazowe ma na 
celu wprowadzenie całościowej regulacji dla 
sektora gazowniczego oraz odbiorców gazu 
ziemnego. Ustawa zastępuje dotychczas sto-
sowaną ustawę Prawo energetyczne (PE) oraz 
implementuje dyrektywę 2009/73/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 
2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą 
dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U.UE L z dnia 14 
sierpnia 2009 r.) (Dyrektywa). Ustawa – pra-
wo gazowe zastępuje również dotychczas sto-
sowaną ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o za-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych 
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania 
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa pa-
liwowego państwa i zakłóceń na rynku naf-
towym (Dz.U. z 2007 r., nr  52, poz. 343 ze 
zm.) (Ustawa o zapasach). Ustawa zawiera 
propozycje niezbędnych zmian wynikających 
z dotychczasowych doświadczeń stosowania 
prawa energetycznego wobec podmiotów 

prowadzących działalność na rynku gazu 
ziemnego w Polsce. Szczegółowo Ustawa 
określa m.in.: 

1. zasady podejmowania i prowadzenia 
działalności w zakresie przesyłania, dys-
trybucji, skraplania, regazyfikacji skroplo-
nego gazu ziemnego, obrotu i magazy-
nowania gazu ziemnego oraz pełnienia 
zadań operatorskich;

2. zasady dostępu do systemu lub instalacji 
służących do prowadzenia działalno-
ści w zakresie przesyłania, dystrybucji, 
skraplania, regazyfikacji lub magazyno-
wania gazu ziemnego; 

3. zasady tworzenia, utrzymywania i finan-
sowania zapasów gazu ziemnego oraz 
postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa; 

4. obowiązki publiczne, pełnione w ogól-
nym interesie gospodarczym, przez przed-
siębiorców gazowniczych; 

5. organy właściwe w sprawach regulacji 
sektora gazu ziemnego oraz zasady ich 
współdziałania z innymi organami re-
gulacyjnymi państw członkowskich oraz 
instytucjami Unii Europejskiej. 

Celem ustawy jest tworzenie warunków do: 
1. zapewnienia odbiorcom końcowym do-

starczania gazu ziemnego na warunkach 
rynkowych;

2. uwzględniania wymogów ochrony śro-
dowiska; 

3. zwiększania inwestycji w system gazowy; 
4. rozwoju konkurencji; 
5. przeciwdziałania negatywnym skutkom 

naturalnych monopoli; 
6. zapewnienia bezpieczeństwa oraz 

oszczędnego i racjonalnego użytkowania 
gazu ziemnego; 

7. równoważenia interesów przedsiębior-
ców gazowniczych i odbiorców gazu 
ziemnego. 

Istotną zmianą wprowadzoną w Prawie 
gazowym jest ograniczenie zakresu jego stoso-
wania jedynie w stosunku do gazu ziemnego, 
który jest lub może być zatłaczany do systemu 
gazowego. Gaz ziemny, zgodnie z nową de-
finicją, to gaz ziemny wysokometanowy lub 
zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny, 
dostarczany za pomocą sieci gazowej. Inne 
rodzaje gazu palnego, w tym biogaz rolniczy, 
są gazem ziemnym na potrzeby ustawy w za-
kresie, w jakim możliwe jest wprowadzenie ich 
do systemu gazowego oraz transport syste-
mem gazowym. Tym samym zrezygnowano 
z regulacji gazu propan butan, jako produktu 
ropopochodnego o innej charakterystyce che-
micznej, którego nie można wprowadzić do 
systemu gazowego. Skutkiem zmiany definicji 
jest zmniejszenie obciążeń przedsiębiorców ga-
zowniczych związanych z regulacją wąskiego 
segmentu rynku. W tym celu zrezygnowano 
również z regulacji obrotu skroplonym gazem 
ziemnym, jeżeli nie jest on przesyłany za po-
mocą systemu gazowego. Poza regulacją tej 
ustawy pozostaje również gaz ziemny, którego 
obrót i transport nie odbywa się z wykorzysta-
niem infrastruktury gazowej. 

Ustawa – Prawo gazowe szczegółowo 
reguluje zasady prowadzenia działalności 
przez operatorów systemów gazowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa 
systemu gazowego. Określenie precyzyjnych 
warunków świadczenia usług powinno pozy-
tywnie wpłynąć na warunki konkurencji mię-
dzy przedsiębiorcami gazowniczymi. Powstaje 
bowiem przejrzysta sytuacja prawna, w której 
każdy przedsiębiorca ma sprecyzowane swoje 
prawa i obowiązki. Prawo gazowe precyzuje 
również zasady współpracy pomiędzy przedsię-
biorcami gazowniczymi. Podstawowe obowiąz-
ki przedsiębiorców gazowniczych związane ze 
świadczeniem usług dostępu do infrastruktury, 
przyłączaniem podmiotów do systemu itp. po-
zostają bez zmian w stosunku do regulacji usta-
wy – Prawo energetyczne.

Ustawa – Prawo gazowe wprowadza rów-
nież zasady obrotu w punkcie wymiany handlo-
wej. Jest to nowe rozwiązanie, mające na celu 
poprawę warunków funkcjonowania i rozwoju 
rynku gazu ziemnego. Zgodnie z tym rozwią-
zaniem możliwy będzie obrót gazem ziemnym 
w punkcie niemającym fizycznej lokalizacji. 
Sprzedaż w punkcie wymiany handlowej umoż-
liwia wejście na rynek nowym podmiotom, 
zwiększa płynność rynku. 

Źródło: D.Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Nowe definicje – przedsiębiorca gazowniczy

Nowe definicje – gaz ziemny

Źródło: D.Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
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Krytyka prawa energetycznego
Założenie poczynione przez autorów oma-

wianego projektu jest takie, że ustawa nie 
zmienia Prawa energetycznego tylko je uchyla 
(zakładając, że w chwili jej wejścia w życie inne 
akty prawne też zdąża „wysączkować” z Prawa 
energetycznego). Do uzupełnienia pozostają 
przepisy przejściowe i zmieniające - projekt nie 
zapewnia zmiany obowiązujących przepisów, 
tak, by wyłączyć stosowanie określonych norm 
przewidzianych w Prawie energetycznym do 
przedsiębiorstw gazowych (dopóki będą oni 
traktowani jako przedsiębiorcy energetyczni na 
gruncie PE i dopóki ustawa ta będzie obowiązy-
wać). W uzasadnieniu do projektu IGG zwraca 
się uwagę na wiele wad prawa energetycznego 
i utrudnienia przy stosowaniu go przez przed-
siębiorstwa gazownicze. 

Prawo energetyczne w obecnym kształcie 
zostało skonstruowane w poszanowaniu tzw. 

zasady jednorodności sektora paliw i energii:
• opiera się na założeniu, że prowadzenie 

działalności gospodarczej polegającej na 
wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji lub 

obrocie energią lub paliwami jest ekono-
micznie jednorodne; 

• nie zakłada braku odrębności pomiędzy 
poszczególnymi podsektorami i dopusz-
cza stosowanie pewnych odstępstw 
w przepisach.15

Dyrektywy unijne dotyczące poszczególnych 
sektorów są w przeważającej części homoge-
niczne w zakresie „szkieletu”, podobny jest ich 
cel i sposób regulacji wszystkich podsektorów. 
Tożsame są instytucje, które regulują funkcjono-
wanie poszczególnych rynków, ich kompetencje, 
uprawnienia i procedury. Argumenty podawane 
w doktrynie za utrzymaniem jednolitości tekstu 
prawa energetycznego podkreślają ponadto, że 
istnieje spójność leksykalna i systemowa posta-
nowień. Istnieje niebezpieczeństwo, że przyszłe 
nowelizacje mogą powodować pogłębianie 
się różnic w podejściu do tożsamych instytucji 
prawnych wynikających z prawa europejskiego. 
Przemawia za tym ekonomika tworzenia pra-
wa: brak uzasadnienia do powielania w dwóch 
aktach prawnych tożsamych instytucji. Powo-
dowałoby to konieczność wydzielenia również 
innych części z prawa energetycznego, np. cie-
pła i paliw ciekłych. Dodatkowo należy zwrócić 
uwagę, że w obecnym stanie faktycznym istnieje 
większa potrzeba skoncentrowania się w pierw-
szej kolejności na implementacji dyrektyw III 
pakietu do prawa energetycznego, co jest do 
osiągnięcia znacznie szybciej niż przygotowanie 
nowych ustaw.16 

Podsumowanie
W świetle powyższego rodzi się pytanie 

o losy ustawy prawo energetyczne: czy całko-
wicie ono zniknie? Czy zostaną z niego wyłą-
czone tylko przepisy dotyczące gazu i OZE? Czy 
powinno zostać przeredagowane tak, by sta-
nowić zbiór przepisów regulujących pewne za-
gadnienia ogólne, tj. „szkielet” regulacji sektora 
energetycznego? Czy też może zostanie jako 
akt szczątkowy, w którym pozostaną przepisy, 

Nowe definicje – obrót i dystrybucja

Źródło: D.Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Istotne nowe instytucje prawne. Źródło: D.Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Zarzuty sektora gazowego wobec ustawy prawo energetyczne. Źródło: D.Strzałkowski, SSW Spaczyński, Szczepa-
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których nie da się zakwalifikować do którego-
kolwiek prawa sektorowego? 

Konkludując należy zauważyć, że autorzy pro-
jektu IGG zaproponowali szereg ważnych zmian: 

• Implementacja przepisów dotyczących 
operatorów systemów do wymogów 
przewidzianych w III Pakiecie energe-
tycznym. 

• Nowy rodzaj działalności koncesjono-
wanej – jako wynik wyodrębnienia gazu 
spod definicji paliw. 

• Wyłączenie regulowania działalności 
dotyczącej skroplonego gazu ziemnego 
(o ile nie jest on przesyłany za pomocą 
systemu gazowego). 

• Rozszerzenie listy wyłączeń z obowiązku 
uzyskania koncesji na obrót gazem ziem-
nym: 
- np. gdy roczna wartość obrotu gazem 

ziemnym nie przekracza 1.000.000 
Euro (a nie 100.000 Euro jako na 
gruncie PE) 

- obrotu gazem ziemnym z podmiotem, 
który dokonuje zakupu gazu ziemnego 
w celu innym niż na własny użytek. 

• Wyłączenie obowiązku ustalania taryf 
dla obrotu gazem ziemnym: 
- taryfa jedynie dla przesyłania, dys-

trybucji, magazynowania, skraplania 
i regazyfikacji;

- likwidacja istotnej kompetencji preze-
sa URE. 

• Certyfikacja operatora systemu przesyło-
wego, (postępowanie, które ma na celu 
ustalenie, czy przedsiębiorca, który ma 
pełnić funkcję operatora spełnia kryteria 
niezależności – implementacja dyrektywy). 

Zgodnie z projektem IGG poza zakresem 
ustawy mają znaleźć się zagadnienia:

• wydobywania kopalin ze złóż oraz bez-
zbiornikowego magazynowania gazu 
ziemnego w zakresie uregulowanym 
ustawą Prawo geologiczne i górnicze; 

• obrotu gazem ziemnym dostarczanym 
odbiorcom w inny sposób niż z wyko-
rzystaniem systemu gazowego, w tym 
obrotu skroplonym gazem ziemnym; 

• obrotu gazem ziemnym przeznaczonym 
do zasilania pojazdów mechanicznych; 

• obrotu produkowanym gazem ziemnym 
przed jego wprowadzeniem do systemu 
gazowego. 

Projekt IGG przewiduje, że prawo gazowe 
nie będzie miało zastosowania do: 

• kwestii dotyczących powołania i funkcjo-
nowania organu regulacyjnego (prezesa 
URE); 

• procedur, wg których prowadzone są po-
stępowania przed prezesem URE; 

• zasad sporządzania Polityki energetycz-
nej dla sektora gazowniczego; 

• obowiązków jednostek sektora teryto-
rialnego w zakresie sporządzania planów 
rozwoju. 

sów między producentami, dostawcami i ope-
ratorami systemów przesyłowych, aby stworzyć 
zachęty do niezbędnych inwestycji i zagwaran-
tować dostęp nowych podmiotów wchodzących 
na rynek w ramach przejrzystego i skutecznego 
systemu regulacyjnego i nie powinien tworzyć 
zbyt kosztownego systemu regulacyjnego dla 
krajowych organów regulacyjnych związanych 
z dostawami i produkcją. 

Kolejnym krokiem, który ma ułatwić wcho-
dzenie na polski rynek nowych podmiotów za-
interesowanych prowadzeniem obrotu gazem 
z zagranicy oraz wsparciem dla funkcjonujących 
na polskim rynku prywatnych firm gazowych 
prowadzących już taką działalność w Polsce, 
dotychczas na niewielką skalę, jest istotna no-
welizacja ustawy z 16 lutego 2007 roku o za-
pasach ropy naftowej i gazu ziemnego... jaką 
przyjął parlament RP w ostatnim dniu swojej VI 
kadencji, tj. 16.09.2011 r. 

Zgłaszane są postulaty, aby w miejsce za-
pisów utrzymywania zapasów obowiązkowych, 
a także skomplikowanych warunków maga-
zynowania poza granicami Polski ponownie 
rozważyć koncepcję zapasów strategicznych, 
których obowiązek utrzymania spoczywałby na 
organach naszego państwa, zaś ich uruchamia-
nie związane z uniknięciem zagrożenia bezpie-
czeństwa gazoenergetycznego obejmowałoby 
wszystkich odbiorców. W celu obniżenia kosz-
tów dla budżetu państwa – każde przedsiębior-
stwo sprzedające gaz  miałoby obowiązek np. 
uwzględniać opłatę za „bezpieczeństwo”, którą 
finansowałby odbiorca. Pomysł taki wynika 
z preambuły rozporządzenia Unii Europejskiej 
z 20 października 2010 roku w sprawie środ-
ków zapewniających bezpieczeństwo dostaw 
gazu, tzw. SOS. 

W szybkim tempie muszą nastąpić zmiany 
w rozporządzeniach w sprawie zasad funkcjo-
nowania rynku, tak aby uwzględniały zmiany 
kształtu tego rynku. Reasumując, bez szybkie-
go (na początku nowej kadencji parlamentu) 
uchwalenia prawa gazowego – najlepiej połą-
czonego z ustawą o zapasach i równoległego 
przyjęcia zmienionych kluczowych rozporzą-
dzeń: taryfowego i systemowego, a następnie 
możliwie szybko zmienionych „instrukcji ruchu 
i eksploatacji sieci” – ogromnie trudno będzie 
liberalizować polski rynek gazu ziemnego. Prze-
analizowane projekty nowelizacji prawa ener-
getycznego są jedynie próbą zarysowania cało-
kształtu zmian dokonujących się nieprzerwanie 
w polskim sektorze gazowym. Spowodowane 
są one koniecznością dostosowania polskie-
go prawodawstwa do norm unijnych z jednej 
strony, a głębokimi zmianami strukturalnymi 
z drugiej. Zakładając, że prawo gazowe zostanie 
ostatecznie uregulowane jako odrębna ustawa 

Wpływ liberalizacji na ceny gazu

Bez skutecznego oddzielenia sieci od dzia-
łalności w zakresie produkcji i dostaw („sku-
teczny rozdział”), istnieje ryzyko dyskryminacji 
nie tylko w zakresie eksploatacji sieci, ale także 
w zakresie środków zachęcających przedsiębior-
stwa zintegrowane pionowo do dokonywania 
stosownych inwestycji w swoje sieci. Skuteczny 
rozdział może zostać zapewniony jedynie po-
przez wyeliminowanie środków zachęcających 
przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo do 
stosowania dyskryminacji wobec konkurentów 
w odniesieniu do dostępu do sieci oraz w za-
kresie inwestycji. Rozdział własności — który 
należy rozumieć jako wyznaczenie właściciela 
sieci na operatora systemu i zachowanie jego 
niezależności od wszelkich interesów związa-
nych z dostawami i produkcją, jest wyraźnie 
skutecznym i stabilnym sposobem na rozwią-
zanie nieodłącznego konfliktu interesów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw. 

 Zgodnie z zasadami rozdziału własności, 
państwa członkowskie powinny być zobowią-
zane do zapewnienia, aby ta sama osoba lub 
te same osoby nie były uprawnione do sprawo-
wania kontroli nad przedsiębiorstwem produ-
kującym lub dostarczającym gaz i jednocześnie 
do sprawowania kontroli lub wykonywania ja-
kichkolwiek praw względem operatora systemu 
przesyłowego. Każdy system rozdziału powinien 
skutecznie eliminować wszelkie konflikty intere-
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– otwiera się pole do następujących perspekty-
wicznych badań: 

W którą stronę pójdą przyszłe nowelizacje 
rozdzielonych ustaw? 

Czy będą prowadziły do rozchodzenia się 
„wspólnych instytucji prawnych”? Czy ustawo-
dawca będzie konsekwentnie pilnował spójno-
ści leksykalnej analogicznych postanowień?

Jak się zachowa orzecznictwo i organy 
stosujące nowe prawo gazowe w podobnych 
stanach faktycznych? 

Czy tego rodzaju nowelizacja nie wpłynie 
jednak na przewlekłość postępowań przed urzę-
dem regulacyjnym? 

Czy może dojdzie do „konkurencji sekto-
rów” w zakresie przygotowywania najbardziej 
korzystnych/elastycznych rozwiązań prawnych? 

Czy wzrośnie świadomość prawa u od-
biorców końcowych (w szczególności konsu-
mentów)? 

Czy tak skonstruowana ustawa będzie mia-
ła zdolność absorbowania dodatkowych regu-
lacji w przyszłości (mogą np. wynikać z planów 
EU dotyczących infrastruktury energetycznej, 
rozwoju regulacji dotyczących biogazu i przyłą-
czania małych wytwórców, rozwój i uruchomie-
nie produkcji gazu łupkowego)? 
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Betonowanie ścian 
drugiego zbiornika zakończone 

30 listopada 2011 r. ostatnia taczka do-
wiozła beton na najwyższy poziom ogromnego 
cylindra wieńcząc w ten sposób blisko 20-dnio-
we betonowanie ciągłe ścian drugiego zbiornika 
na skroplony gaz w budowanym terminalu LNG 
w Świnoujściu. W niecałe dwa miesiące powstały 
największe i najważniejsze elementy realizowanej 
inwestycji. Dzięki wyjątkowo sprawnej organizacji 
budowy i zastosowaniu nowych technologii, drugi 
zbiornik stanął wcześniej niż zakładano. Umożliwi 
to szybsze rozpoczęcie kolejnych etapów realizacji 
tej ważnej inwestycji. 

Zewnętrzne cylindry, które w przyszłości chro-
nić będą zbiorniki ze stali kriogenicznej, stanęły za-
ledwie po upływie 8 miesięcy od wmurowania ka-
mienia węgielnego symbolizującego rozpoczęcie 
budowy, które miało miejsce w marcu tego roku. 
W ciągu 2 miesięcy, w dwóch 4-tygodniowych 
i 24-godzinnych maratonach, powstały ściany 
obu zbiorników. Mają one 40 m wysokości, 80 m 
średnicy i należą do największych w Europie. 

Udało się tego dokonać dzięki zastosowaniu 
nowoczesnych technologii, doświadczeniu inży-
nierów, ale i samej naturze. Sprzymierzeńcem wy-
konawcy stała się wyjątkowo dobra pogoda, jaka 
panowała w Świnoujściu podczas tegorocznej 
jesieni. Ale ostatnie dni okazały się być szczegól-
nie wietrzne, co może zwiastować rychłe pogor-
szenie się warunków atmosferycznych, które są 
szczególnie niebezpieczne dla osób wykonujących 
prace na wysokościach. Dlatego na finiszu prace 
nabrały ogromnego tempa, tak, aby można było 
bezpiecznie zdjąć szalunki, oświetlenie i pozostałe 
konstrukcje ze szczytu zbiornika. 

– Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi wykonu-
jących prace na wysokościach zdecydowaliśmy się 
zakończyć pracę jak najszybciej – zaznacza Zbi-
gniew Rapciak, prezes Zarządu Polskie LNG S.A. 
– Nie ukrywam jednak, że jesteśmy także dumni, 
iż mogliśmy tego dokonać przed planowanym ter-
minem – dodaje prezes. 

Mimo iż prace na wysokościach dobiegają 
końca, wykonawca przygotowuje się już do ko-
lejnych etapów działań. W pierwszym kwartale 
przyszłego roku oba betonowe walce przykryją 
betonowe kopuły. Dziś już trwają prace przy ele-
mentach stalowych, które zostaną przy pomocy 
sprężonego powietrza uniesione wewnątrz cylin-
drów i staną się podstawą konstrukcji dachów. To 
będzie kolejna bardzo skomplikowania operacja 
umożliwiająca utrzymanie wysokiego tempa 
prac. Następnie rozpocznie się budowa estaka-
dy łączącej zbiorniki z częścią morską terminalu. 

W przyszłym roku do pracy na budowie przystąpią 
również doświadczeni spawacze, którzy zajmą się 
łączeniem stali kriogenicznej pod zbiorniki właści-
we, w których będzie utrzymywany gaz w stanie 
skroplonym. 

Terminal LNG, zasadnicza część inwestycji po-
tocznie zwanej gazoportem, to instalacje do od-
bioru drogą morską skroplonego gazu ziemnego. 
Dzięki dwóm ogromnym zbiornikom i instalacji 

regazyfikacyjnej, 1/3 krajowego zapotrzebowania 
na gaz trafi do Polski przez Świnoujście. To pierw-
sza w naszej części Europy tego typu inwestycja 
i z pewnością jedna z najważniejszych realizacji 
infrastrukturalnych w naszym kraju. To inżynieryj-
ne wyzwanie, które jest wynikiem coraz popular-
niejszej formy obrotu gazem ziemnym na świecie 
– w stanie skroplonym. 

LNG (Liquified Natural Gas) to gaz ziemny 
w stanie ciekłym, utrzymywany w temperaturze 
minus 162 st. Celsjusza, którego zaletą jest ponad 
600  razy mniejsza objętość niż w stanie gazowym. 
Ta cecha umożliwia transportowanie ogromnych 
ilości tego surowca statkami na duże odległości, 
nie korzystając z tradycyjnych sieci przesyłowych 
– gazociągów. W porcie docelowym zmienia on 
swój stan skupienia, dzięki instalacjom takim jak 
ta powstająca w Świnoujściu. To właśnie zbiorniki 
są kluczowe w tego rodzaju przedsięwzięciach. 
Nie tylko muszą być ogromne (ok. 160 tys. m3 
każdy), aby odebrać cały ładunek gazowca, ale też 
bezpieczne, wytrzymałe i dobrze izolowane – róż-
nica temperatur wewnątrz i na zewnątrz to prawie 
200 st. C. Aby je postawić, należy użyć najbar-
dziej zaawansowanych technologii stosowanych 
w budownictwie. Właśnie tak złożone czynności 
są prowadzone przy wznoszeniu zbiorników pol-
skiego terminalu LNG. 

Justyna Bracha-Rutkowska
Rzecznik prasowy, Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.
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28 listopada podsumowano IX 
edycję Międzynarodowego Konkursu 
EKO-2011 na rozwiązania w dzie-
dzinie ochrony środowiska. Wśród 
nagrodzonych rozwiązań znalazły się 
również zgłoszone przez Instytut Naf-
ty i Gazu.

Jury konkursu przyznało Instytutowi Nafty 
i Gazu:

• GRAND PRIX za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie ochrony środowiska,

Nagroda GRAND PRIX dla Instytutu
• dyplom Krajowy Mistrz Ekologii oraz na-

grodę III stopnia w wysokości 2500 zł za 
rozwiązanie pt.: Biodegradowalny smar 
plastyczny autorstwa Anny Zajezierskiej, 
Agnieszki Skibińskiej, Katarzyny Sikory, 
Małgorzaty Maślanki.

Do konkursu zgłaszano rozwiązania opaten-
towane lub zgłoszone do opatentowania, których 
wdrożenie miało miejsce w okresie ostatnich 2 lat. 
Instytut wysłał na Konkurs 8 takich rozwiązań.

• Biodegradowalny smar plastyczny 
– Anna Zajezierska, Agnieszka Skibińska, 
Katarzyna Sikora, Małgorzata Maślanka.

• Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwaso-
wo-ropnej – Piotr Kasza, Marek Czupski, 
Elżbieta Biały.

• Inhibitor parafin do rop naftowych – Barba-
ra Gaździk, Leszek Ziemiański, Iwona Skręt, 
Michał, Pajda Stefan Ptak, Wojciech Maze-
la, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha.

• Kinetyczny inhibitor hydratów i korozji 
– Barbara Gaździk, Leszek Ziemiański, 
Iwona Skręt, Michał Pajda, Stefan Ptak, 
Michał Krasodomski, Ewa Zegarmistrz, 
Mieczysław Socha. 

• Kompozycja cementu plastycznego – Ze-
nobia Kątna, Marcin Rzepka, Marcin Kre-
mieniewski, Łukasz Kut, Krystyna Kubal, 
Szczepan Filip.

• Kompozycja środka do zestalania zuży-
tych płuczek wiertniczych – Małgorzata 

Uliasz, Teresa Steliga, Sławomir Błaż, 
Grzegorz Zima, Danuta Kinel, Grzegorz 
Szubra, Dorota Kluk, Piotr Jakubowicz.

• Pakiety dodatków do bioestrów – Wi-
nicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łu-
kasik, Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, 
Maria Łenyk, Grażyna Żak.

• Sposób usuwania skażenia mikrobio-
logicznego w zbiornikach cieczy wiert-
niczych – Anna Turkiewicz, Joanna 
Brzeszcz, Piotr Kapusta, Teresa Steliga.

Organizatorami konkursu było m.in. Stowa-
rzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizato-
rów z Warszawy oraz Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Instytut Nafty i Gazu

5.11.2011 r. odebrały w Warsza-
wie Odznaki Honorowe Za Zasługi 
dla Wynalazczości nadane przez 
prezesa Rady Ministrów – Donalda 
Tuska, następujące osoby:

• dr inż. Iwona Skręt,
• dr inż. Anna Zajezierska,
• dr Leszek Ziemiański.
Odznaka jest szczególnym wyróżnieniem za 

zasługi w dziedzinie wynalazczości i jest nadawa-
na m.in.: twórcom wyróżniającym się znaczącymi 
osiągnięciami wynalazczymi, które przyczyniły się 
do rozwoju nauki i techniki oraz osobom wyróż-
niającym się współdziałaniem przy dopracowy-
waniu i wdrażaniu osiągnięć wynalazczych, jak 
również przyczyniającym się do ich rozpowszech-
niania i stosowania.

Instytut Nafty i Gazu

Medale za Zasługi dla Wynalazczości dla pracowników INiG

Fot. arch. INiG
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W dniach 03–05.11.2011 r. w War-
szawie – w Centrum Kongresowo-Wy-
stawienniczym Hotelu Gromada odby-
ła się V Międzynarodowa Warszawska 
Wystawa Innowacji IWIS 2011 zorga-
nizowana przez Stowarzyszenie Pol-
skich Wynalazców i Racjonalizatorów, 
SPWIR, pod patronatem Parlamentu 
Europejskiego.

W Wystawie IWIS wzięli udział przedstawi-
ciele 30 krajów Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, 
prezentując ok. 550 innowacyjnych rozwiązań.

Międzynarodowe Jury przyznały medale 
i wyróżnienia następującym wynalazkom zgło-
szonym przez Instytut:

MEDAL ZŁOTY Z WYRÓŻNIENIEM
Sposób zwiększenia dokładności i głębo-

kości rozpoznania ośrodka geologicznego na 
podstawie rejestrowanych drgań sejsmicznych, 
Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żu-
kowska, Irena Irlik.

MEDALE ZŁOTE
Uniwersalny pakiet dodatków do bioestrów, 

Winicjusz Stanik, Ireneusz Bedyk, Zofia Łukasik, 
Katarzyna Sikora, Rafał Konieczny, Maria Łenyk, 
Grażyna Żak.

Dodatek detergentowo-dyspergujący do 
olejów napędowych, Winicjusz Stanik, Leszek 
Ziemiański, Iwona Skręt, Zofia Łukasik, Tade-
usz Stokłosa, Wiesław Żylik, Zbigniew Bieniek, 
Mirosław Cichoński, Krzysztof Kozera, Ireneusz, 
Bedyk, Andrzej Sztupecki, Andrzej Majstrowicz.

Smar przekładniowy, Anna Zajezierska, 
Małgorzata Kowal, Mieczysław Socha, Małgo-
rzata Maślanka.

Inhibitor do ochrony antykorozyjnej ruro-
ciągów gazowych, Barbara Gaździk, Leszek 
Ziemiański, Iwona Skręt, Stefan Ptak, Wojciech 
Mazela, Ewa Zegarmistrz, Mieczysław Socha, 
Barbara Trzaska.

Sposób wydłużenia okresu eksploatacji 
złoża wód geotermalnych, Sławomir Falkowicz, 
Scott Bailey, Stanisław Dubiel, Renata Cicha-
Szot.

MEDALE SREBRNE
Sposób wytwarzania alkenylobursztyno-

imidoamidów, Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, 
Grażyna Żak, Michał Wojtasik.

Biodegradowalny smar plastyczny, Anna 
Zajezierska, Agnieszka Skibińska, Katarzyna 
Sikora, Małgorzata Maślanka.

Sposób oznaczania efektywności działania 
neutralizatorów siarkowodoru w środowisku 
płynów złożonych, Anna Turkiewicz.

Sposób usuwania skażenia mikrobiologicz-
nego w zbiornikach cieczy wiertniczych, Anna 
Turkiewicz, Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Te-
resa Steliga.

Ciecz kwasująca na bazie emulsji kwaso-
wo-ropnej, Piotr Kasza, Marek Czupski, Elżbieta 
Biały.

Dodatek do cieczy wiertniczych, Małgorza-
ta Uliasz, Jadwiga Chudoba, Zdzisław Herman, 
Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, 
Grzegorz Szubra.

Sposób odsalania ropy naftowej przy użyciu 
demulgatora, Dariusz Bęben.

MEDALE BRĄZOWE
Wielofunkcyjny pakiet dodatków biobójczo-

stabilizujących, Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, 
Katarzyna Sikora, Grażyna Żak, Maria Łenyk, 
Ireneusz Bedyk.

Ekologiczny lekki olej opałowy, Iwona 
Skręt, Winicjusz Stanik, Leszek Ziemiański, Zofia 
Łukasik, Jan Lubowicz, Marta Baranik, Tomasz 
Łaczek.

Olej napędowy dla pojazdów wyposażo-
nych w filtry cząstek stałych, Leszek Ziemiański, 
Zbigniew Stępień, Michał Krasodomski, Wini-
cjusz Stanik, Iwona Skręt, Wojciech Krasodom-
ski, Jan Lubowicz.

Sposób zapobiegania niekontrolowanemu 
wynoszeniu piasku podczas eksploatacji odwier-
tu gazowego, Tadeusz Szpunar, Paweł Budak.

Przepływowa instalacja oczyszczania ście-
ków eksploatacyjnych, Teresa Steliga, Piotr Ja-
kubowicz, Marcin Rogaliński, Henryk Żak.

Sposób likwidacji skażenia bakteriami ka-
werny solnej, Anna Turkiewicz.

Sposób neutralizacji siarkowodoru powsta-
jącego w kawernach solnych, Anna Turkiewicz, 
Piotr Kapusta, Teresa Steliga.

Łącznie Instytut Nafty i Gazu otrzymał: 
1 medal złoty z wyróżnieniem, 5 medali złotych, 
7 medali srebrnych, 7 medali brązowych.

Instytut Nafty i Gazu

Międzynarodowa Warszawska Wystawa Innowacji IWIS 2011

Fot. arch. INiG

Fot. arch. INiG
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Październik i listopad były dla 
Instytutu szczególnie obfite w na-
grody i wyróżnienia. Na międzyna-
rodowych wystawach wynalazków 
i technologii INiG uzyskał 8 medali, 
w tym 5 złotych.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków 
i Nowych Technologii, INVENTICA 2011, 

5-8.10.2011 r., Budapeszt, Rumunia.

MEDAL ZŁOTY
Dodatek do cieczy wiertniczych, Małgorza-

ta Uliasz, Jadwiga Chudoba, Zdzisław Herman, 
Sławomir Błaż, Grzegorz Zima, Danuta Kinel, 
Grzegorz Szubra.

Olej do procesu szlifowania stali, Franciszek 
Steinmec, Barbara Gaździk, Marta Łapa, Alicja 
Bednarska.

Sposób wytwarzania alkenylobursztyno-
imido-amidów, Winicjusz Stanik, Zofia Łukasik, 
Grażyna Żak, Michał Wojtasik.

Międzynarodowa Wystawa „Pomysły – 
Wynalazki – Nowe Produkty” IENA, 

27-30.10.2011 r., Norymberga, Niemcy.

MEDAL ZŁOTY
Sposób oczyszczania zbiornika, zwłaszcza 

z osadów ropopochodnych, Sławomir Falkowicz, 
Jacek Szczepański, Scott Bailey, Marcin Rogaliński.

Instytut Nafty i Gazu

Złota jesień w Instytucie 
Nafty i Gazu

3–5.11.2011 r., w ramach Wysta-
wy IWIS-2011 w Warszawie, odbył 
się I Światowy Konkursu Wynalaz-
ków Chemicznych zorganizowany 
przez Stowarzyszenie Polskich Wyna-
lazców i Racjonalizatorów (SPWiR) 
wspólnie z Międzynarodową Federa-
cją Stowarzyszeń Wynalazców IFIA. 
Rok 2011 obchodzony jest jako Mię-
dzynarodowy Rok Chemii oraz Rok 
Marii Skłodowskiej-Curie.

W I Światowym Konkursie Wynalazków 
Chemicznych Instytut Nafty i Gazu otrzymał Pu-
char – Nagrodę FSNT-NOT za całokształt prezen-
towanych osiągnięć w zakresie innowacji.

Prezydent Międzynarodowej Federacji Sto-
warzyszeń Wynalazców IFIA – Andres Vedres 
– wręczył dr inż. Iwonie Skręt medal za Zasługi 
dla Międzynarodowej Wynalazczości „INVENT 
AND SERVE” oraz Nagrodę specjalną dr Annie 
Turkiewicz za wynalazek pt.: „The methodo-
logy of bacterial pollution’s elimination in salt 
cavern”.

Wyróżnienia dla Instytutu i Pracowników
Prezydent Vedres przyznał również Medale 

Marii Skłodowskiej-Curie, wyróżniając nimi 24 
wynalazki i technologie opracowane w Instytu-
cie Nafty i Gazu. 

Instytut Nafty i Gazu

Fot. arch. INiG

Międzynarodowe Targi Nowych Pomysłów, 
Produktów i Technologii ARCA-2011, 

13-15.10.2011 r., Zagrzeb, Chorwacja.

MEDAL SREBRNY
Sposób zwiększenia dokładności i głębo-

kości rozpoznania ośrodka geologicznego na 
podstawie rejestrowanych drgań sejsmicznych, 
Halina Jędrzejowska-Tyczkowska, Krystyna Żu-
kowska, Irena Irlik.
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Już niebawem znikną kolejne 
białe plamy na gazowniczej mapie 
Polski. Na rok 2012 Karpacka Spół-
ka Gazownictwa Oddział Zakład 
Gazowniczy w Lublinie planuje re-
alizację szeregu istotnych dla regionu 
inwestycji. 

8 listopada 2011 r. KSG podpisała umo-
wę z Urzędem Gminy Bychawa, dotyczącą 
wzajemnej współpracy przy gazyfikacji tejże 
miejscowości. Bychawa, to miasto położone 
w odległości 26 km od Lublina. Po Włodawie, 
jest ono ostatnim ośrodkiem miejskim znajdu-
jącym się w obszarze działalności Zakładu Ga-
zowniczego w Lublinie, do którego nie został 
doprowadzony gaz ziemny. Dlatego też Kar-
packa Spółka Gazownictwa wraz z Gazownią 
Lubelską i Gminą Bychawa podjęły działania, 
których celem jest  doprowadzenie gazu do 
odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych 
Bychawy, a później również ościennych miej-
scowości. 

Aby zapewnić możliwość dostaw gazu 
ziemnego do Bychawy, konieczna jest współ-
praca KSG z Urzędem Gminy Bychawa. W lipcu 

tego roku podpisano w tym temacie stosowne 
porozumienie. Jego kontynuacją jest umowa 
o współpracy, którą w listopadzie ze strony KSG 
sygnował prezes Zarządu dyrektor generalny - 

Bogdan Pastuszko, gminę Bychawa reprezento-
wał burmistrz - Janusz Urban. W uroczystości 
wzięli udział również przedstawiciele Zakładu 
Gazowniczego w Lublinie, Gazowni Lubelskiej, 
Starostwa Powiatu Lubelskiego oraz przedsta-
wiciele przedsiębiorstw i instytucji Bychawy 
zainteresowani odbiorem gazu ziemnego. 

Pierwszym krokiem w kierunku gazyfikacji 
miejscowości było opracowanie koncepcji ga-

Nowe inwestycje 
gazownicze 
na Lubelszczyźnie

zyfikacji tego obszaru. Obecnie trwają prace 
związane z przygotowaniem postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy doku-
mentacji projektowej inwestycji. Doprowa-
dzenie gazu wymagać będzie budowy sieci 
gazowej dosyłowej podwyższonego średnie-
go ciśnienia oraz sieci rozdzielczej średniego 
ciśnienia.

Ustalenia umowy określają, iż po stronie 
Karpackiej Spółki Gazownictwa będzie bu-
dowa gazociągu podwyższonego średniego 
ciśnienia o długości około 22,0 km, budo-
wa stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia 
o przepustowości Q = 2600 m3/h w Głusku 
oraz stacji redukcyjnej I stopnia o przepusto-
wości Q = 2600 m3/h w Bychawie. Do Urzę-
du Miejskiego w Bychawie należeć będzie 
realizacja sieci gazowej rozdzielczej z przyłą-
czami. Inwestycja zostanie realizowana eta-
pami, a planowanym terminem podłączenia 
pierwszych odbiorców jest maj 2015 roku. 

Kolejną ważną dla Lubelszczyzny inwesty-
cją, jest gazyfikacja rejonu Włodawy. 1 lipca 
2011 r. KSG podpisała umowę na dofinanso-
wanie ze środków UE projektu „Gazyfikacja 
rejonu Włodawy”. Planowany koszt inwesty-
cji, to blisko 80 mln zł. Dofinansowanie z UE 
wynosi 27 mln zł., co stanowi 41,7% poziomu 

Fot. arch. KSG

Fot. arch. KSG
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dofinansowania. Trwają już prace związane 
z wszczęciem postępowań przetargowych na 
wybór wykonawcy robót budowlanych, do-
staw inwestorskich oraz funkcji pomocniczych. 
Rozpoczęcie robót budowlanych planowane 
jest w II kwartale 2012 roku, a zakończenie 
inwestycji planuje się na przełomie I – II kwar-
tału 2015 roku.

Oprócz gazyfikacji rejonu Włodawy do 
największych zadań inwestycyjnych planowa-
nych na rok 2012 należy zmiana lokalizacji SRP 
Io „WROTKÓW” Q = 30000 Nm3/h w Lublinie 
przy ul. Diamentowej. Planowana jest mo-
dernizacja i zmiana lokalizacji tej kluczowej 
dla systemu zasilania w gaz miasta stacji, 
która obecnie mieści się w terenie silnie zur-
banizowanym. Gazociąg wysokiego ciśnienia 
zasilający istniejącą stację zostanie przekwa-
lifikowany na gazociąg średniego ciśnienia, co 

pozwoli na ograniczenie strefy kontrolowanej 
gazociągu. W 2012 roku planowane są m.in. 
również modernizacje sieci gazowych w tere-
nach zabudowy jedno i wielorodzinnej m.in. 
w Lublinie, Świdniku, Opolu Lubelskim, Ponia-
towej, Rykach, Dęblinie.

Gazownictwo lubelskie, wsparte 130-
letnim doświadczeniem nieprzerwanie do-
starcza gaz kolejnym pokoleniom Polaków. 
W jubileuszowym roku 2011 Oddział Zakład 
Gazowniczy w Lublinie, zapewnia bezpieczną 
i niezawodną dostawę gazu ziemnego do oko-
ło 247 tys. odbiorców indywidualnych i insty-
tucjonalnych. Swym zasięgiem obejmuje 380–
tysięczne miasto Lublin oraz obszar dawnych 
województw – lubelskiego i chełmskiego, 
gdzie znajduje się 68 zgazyfikowanych gmin 
w 11 powiatach, 18 miast i 526 wsi zasilanych 
gazem ziemnym. Zajmuje się eksploatacją sieci 

gazowej niskiego, średniego i wysokiego ciś-
nienia o łącznej długości 6,7 tys. km, obsługuje 
209 stacji gazowych I i II stopnia oraz 41 tys. 
punktów gazowych. Całkowity roczny przesył 
gazu ziemnego w sieci gazowej wynosi 215 
mln m3. Prace przyłączeniowe i eksploatacyj-
ne na sieciach gazowych prowadzone są przez 
wysoko wykwalifikowane kadry techniczne 
w oparciu o najnowsze technologie w sposób 
zapewniający bezpieczeństwo i poszanowanie 
środowiska. W ramach Zakładu Gazowniczego 
w Lublinie funkcjonuje 8 Rejonów Dystrybu-
cji Gazu w miejscowościach: Lublin, Bełżyce, 
Ryki, Chełm, Świdnik, Kraśnik, Krasnystaw, 
Końskowola. Prowadzą one działania w zakre-
sie: obsługi i eksploatacji sieci gazowej, przy-
łączania i dystrybucji gazu oraz działalności 
Pogotowia Gazowego.

Karpacka Spółka Gazownictwa 
otrzymała wyróżnienie w Ogólno-
polskim Konkursie „Laur Innowa-
cyjności” za projekt budowy stacji 
pomiarowej w Sworzycach. Nagrodę 
odebrał prezes Zarządu KSG – Bog-
dan Pastuszko na uroczystej Gali, któ-
ra odbyła się 29 listopada br. w Domu 
Technika w Warszawie. 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu 
„Laur innowacyjności”  o nagrodę im. Stanisła-
wa Staszica „Staszice” jest Zakład Usług Tech-

nicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Ce-
lem konkursu było  wyróżnienie przedsiębiorstw, 
instytucji i wynalazców, którzy wnoszą znaczący 
wkład w unowocześnienie i rozwój polskiej go-
spodarki oraz budują jej pozytywny wizerunek 
w kraju i za granicą.  Wyróżnienie otrzymała 
zgłoszona do konkursu inwestycja KSG – stacja 
pomiarowa Q 50 000 w miejscowości Sworzy-
ce, oddana do eksploatacji w sierpniu br. Stacja 
ta stanowi główny punkt rozliczania gazu na 
granicy największych w Polsce systemów prze-
syłowych: Karpackiej Spółki Gazownictwa i Ma-
zowieckiej Spółki Gazownictwa.

Innowacyjność projektu polega na za-
stosowaniu w budowie stacji najnowszych 
rozwiązań i standardów technicznych zapew-
niających dokładny i niezawodny dwukie-
runkowy pomiar przepływu strumienia gazu 
ziemnego oraz jej bezpieczną eksploatację. 
Dla zapewnienia niezawodności oraz dokład-
ności pomiaru zastosowano dwa różne rodzaje 
gazomierzy - ultradźwiękowy oraz turbinowy. 
W stacji zastosowano szereg układów techno-
logicznych przesyłu gazu, mających wpływ na 
bezpieczeństwo oraz parametry układów po-
miarowych i automatyki. Urządzenia zastoso-
wane na stacji zapewniają lokalną wizualizację 
i rejestrację danych pomiarowych dla potrzeb 
rozliczeniowych gazu, jak również umożliwia-
ją sterowanie ruchem gazu w stacji w sposób 
ręczny, półautomatyczny i automatyczny. Dzię-
ki zastosowanym rozwiązaniom technicznym 
możliwe są trzy niezależne metody zabezpie-
czenia odczytów strumienia gazu na wypadek 
awarii: klasyczny, lokalny oraz zdalny przez sy-
stem telemetryczny. Stacja nie wymaga stałej 
obsługi, punkty pomiarowe i obwody na obiek-
cie rozmieszczono w taki sposób, aby zdalnie 
kontrolować zdarzenia mające bezpośredni 
wpływ na bezpieczeństwo i jej prawidłową 
pracę. Realizację projektu nadzorował oddział 
KSG - Zakład Gazowniczy w Kielcach. 

Joanna Pilch

Biuro Komunikacji i PR
Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

w Tarnowie

„Laur Innowacyjności” dla KSG

Bogdan Pastuszko – prezes Zarzadu KSG z wyróżnieniem dla spółki za innowacyjny projekt stacji pomiarowej  
w Sworzycach. Fot. arch. KSG
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PGNiG SA Oddział w Zielonej 
Górze w 2011 r. kontynuuje realiza-
cję dwóch dużych inwestycji, których 
zakończenie planowane jest na przy-
szły rok. To „Projekt LMG”, czyli bu-
dowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu 
Ziemnego Lubiatów, a także rozbu-
dowa Podziemnego Magazynu Gazu 
Wierzchowice. 

W minionym roku wśród ważnych wydarzeń 
warto wspomnieć o odkryciu trzech nowych złóż 
gazu ziemnego (Międzyrzecz, Pławce, Lisewo) 
oraz o rozpoczęciu wiercenia w perspektywie naj-
głębszego otworu w obszarze działania Oddziału 
– Kutno 2 o głębokości 6 450 m.

W mijającym roku wiele czasu poświęciliśmy 
na przygotowanie wiercenia otworu Lubocino-1 
(analizy i zabieg szczelinowania hydraulicznego). 
Daje to nadzieję na efektywne wykorzystanie za-
sobów złóż gazu z łupków, a to niewątpliwy krok 

Miniony rok dla górników 
naftowych z Zielonej Góry

siębiorstwa – Władysław Wiśniak i Kazimierz 
Dyjaczyński otrzymali odznaczenia za specjalne 
zasługi dla miasta od prezydenta Zielonej Góry 
– Janusza Kubickiego

Oprócz prezydenta miasta na konferencji 
w Rybakach pojawili się m.in. były marszałek Sej-

mu Józef Zych, starosta krośnieński Jacek Hoffman 
oraz wójt gminy Maszewo Dariusz Jarociński.

Podczas konferencji mówiono o szansach, 
jakie daje efektywne wykorzystanie koncesji na 
wydobycie gazu z łupków, a także wspólnej pra-
cy wkładanej w rozwój przemysłu naftowego 
i gazowniczego.

Michał Burkowski
PGNiG SA 

Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze

Przecięcie wstęgi przy tablicy pamiątkowej. Od lewej: prezes PGNiG SA Marek Karabuła, wójt gminy Maszewo 
Dariusz Jarociński, prezes PNiG „Nafta” sp. z o.o. w Pile Henryk Dytko, były dyrektor Oddziału w Zielonej Górze 
Tadeusz Kulczyk i były prezes PN „Diament” sp. z o.o. Józef Lenart. Fot. Sebastian Rzepiel

w przyszłość. Nie zapominamy jednak o przeszło-
ści i własnych korzeniach…

W dniach 14-16 września PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze zorganizował w historycznych 
Rybakach i centrum konferencyjnym hotelu „Bu-
kowy Dworek” konferencję naukowo-technicz-
ną pod nazwą „Od Rybaków do LMG” z okazji 
jubileuszu 50-lecia górnictwa naftowego na 
Niżu Polskim. Obchody przebiegły w atmosfe-
rze wspomnień weteranów „Nafty”, którzy byli 
prekursorami dzisiejszej działalności Oddziału 
w Zielonej Górze. Zasłużeni pracownicy przed-

Krzysztof Kwolek w sali konferencyjnej hotelu „Bukowy 
Dworek” prezentuje swój referat pn. „Tight gas w pia-
skowcach czerwonego spągowca w Polsce”. Fot. Seba-
stian Rzepiel

Władysław Wiśniak otrzymuje odznaczenie za specjalne 
zasługi dla miasta z rąk Bachusa. Fot. Sebastian Rzepiel

Z okazji jubileuszu 50-lecia górnictwa naftowego na Niżu Polskim, w centralnej części wsi Rybaki stanął kiwon 
ufundowany przez Oddział w Zielonej Górze oraz kamień z tablicą upamiętniającą odkrycie ropy naftowej w 1961 r. 
ufundowany przez spółkę PNiG „Nafta” z Piły. Fot. Sebastian Rzepiel
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26 października PGNiG SA Od-
dział w Zielonej Górze oficjalnie 
uruchomił nowe jednostki eksploatu-
jące gaz ziemny – Ośrodek Grupowy 
Kromolice i Ośrodek Produkcyjny 
Środa Wlkp. 

Na uroczystym otwarciu instalacji po-
jawili się przedstawiciele władz PGNiG SA 
oraz spółki FX Energy Poland, które wspólnie 
realizowały projekt zagospodarowania złóż 
w tym rejonie. O współpracy obu firm przy 
„Projekcie Środa” mówili dyrektor Oddziału 
w Zielonej Górze Tadeusz Kulczyk, dyrektor 
FX Energy Poland sp. z o.o. Zbigniew Tatys 
oraz członek Zarządu FX Energy Poland sp. 
z o.o. Jerzy Maciołek.

Nowe instalacje gazowe

Na miejscu obecni byli również dyrektor 
Departamentu Eksploatacji i Robót Górniczych 
Zbigniew Ząbkiewicz z centrali spółki w War-
szawie, a także przedstawiciele lokalnych 
władz – starosta powiatu średzkiego Tomasz 

Pawlicki i burmistrz Środy Wlkp. Wojciech 
Ziętkowski.

Michał Burkowski
PGNiG SA, Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze

Uroczyste przecięcie wstęgi. Od lewej: Zbigniew Tatys – dyrektor FX Energy Poland, Tadeusz Kulczyk – były dy-
rektor Oddziału w Zielonej Górze, Zbigniew Ząbkiewicz – dyrektor Departamentu Eksploatacji i Robót Górniczych 
i Jerzy Maciołek – członek zarządu FX Energy Poland. Fot. Michał Burkowski

Instalację poświęcił ksiądz Włodzimierz Jackiewicz, proboszcz parafii w Zaniemyślu. Fot. Michał Burkowski
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PGNiG SA wraz ze spółką Poszukiwania 
Naftowe „Diament”, zorganizowały 2 grudnia 
uroczyste obchody Barbórki w Zielonej Górze. 

Górnicze święto w Zielonej Górze rozpo-
częło się od złożenia kwiatów pod pomnikiem 
Ignacego Łukasiewicza przed siedzibą Oddziału. 
Licznie zebranym na placu górnikom towarzy-
szyła orkiestra dęta z Grodziska Wlkp. Nietypo-

Barbórka 2011 
w Winnym Grodzie

Oddział w Zielonej Górze

To już druga taka akcja edukacyjna kiero-
wana do najmłodszych mieszkańców obszaru 
działania Oddziału w Zielonej Górze. W tym 

roku górnicy naftowi spotkali się z ponad 4 
tysiącami dzieci.

Projekt „Górnik w przedszkolu” to inicjatywa 
organizowana w ramach wolontariatu pracowni-
czego, podczas której przedstawiono dzieciom, 
na czym polega praca górnika naftowca i opo-
wiedziano skąd tak naprawdę bierze się ropa 

naftowa i gaz ziemny.
Wszyscy pracownicy, którzy wzięli udział 

w przedsięwzięciu zostali wyposażeni w pre-
zentację multimedialną, foldery firmowe, spe-
cjalne wydanie zakładowego pisma „Szejk” oraz 
słodycze i drobne upominki. Oprócz tego dzieci 
dostały pamiątkę – czako górnicze – składankę 
z łamigłówkami. 

Akcja, która stała się już tradycją Oddziału 
przynosi oczekiwane rezultaty. Dzieci pytane 
gdzie najczęściej można spotkać górnika odpo-
wiadały szybko i bez namysłu:

– „Górnika można spotkać… w przed-
szkolu”.

Michał Burkowski
PGNiG SA 

Oddział w Zielonej Górze

Późnym popołudniem uczestnicy Barbórki 
przenieśli się do Palmiarni. Po obiedzie wręczo-
no kolejne stopnie górnicze oraz wręczono listy 
gratulacyjne z okazji jubileuszu 35, 30 i 25-lecia 
pracy zawodowej w górnictwie naftowym i ga-
zownictwie. 

Michał Burkowski
PGNiG SA 

Oddział w Zielonej Górze

Górnik w przedszkolu

Andrzej Hrywna (z lewej) i Zbigniew Wantuch odwiedzili przedszkole nr 34 w Zielonej Górze. Fot. arch. PGNiG SA 
Oddział w Zielonej Górze

we wydarzenie w centrum miasta przyciągnęło 
uwagę przechodniów, którzy tłumnie obserwo-
wali to, co dzieje się przy pomniku.

Po ceremonii górnicy w asyście orkiestry 
przeszli do kościoła pw. Najświętszego Zba-
wiciela gdzie odbyła się msza święta. Po mszy 
uczestnicy Barbórki przemaszerowali ulicami 
miasta do Filharmonii Zielonogórskiej. Właśnie 
tu miała miejsce najważniejsza część uroczysto-
ści – Akademia Barbórkowa.

Podczas Akademii Barbórkowej zostały 
wręczone odznaczenia państwowe i resorto-
we: „Zasłużony dla Górnictwa RP”, „Zasłużony 

dla Górnictwa Nafty i Gazu” oraz „Zasłużony 
dla Polskiej Geologii”. Oprócz tego przyznane 
zostały dyrektorskie stopnie górnicze, a także 
wręczone listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 
40 i 45-lecia pracy zawodowej w górnictwie 
naftowym i gazownictwie. 

Kazimierz Chrobak pełniący od 1 grudnia obowiązki 
dyrektora Oddziału składa kwiaty pod pomnikiem Igna-
cego Łukasiewicza. Fot. Mariusz Kapała

Orkiestra dęta z Grodziska Wlkp. w przemarszu ulicami miasta do Filharmonii Zielonogórskiej. Fot. Mariusz Kapała
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LNG w Piszu

23 listopada 2011 roku na terenie 
Rejonu Dystrybucji Gazu Ostrołę-
ka oraz Placówki Pisz odbyły się 
uroczystości zorganizowane z okazji 
zwieńczenia prac nad pierwszymi 
inwestycjami z wykorzystaniem tech-
nologii LNG na obszarze działania 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa 
sp. z o.o.

Spotkanie rozpoczęło się w Ostrołęce, gdzie 
zgromadzonych na uroczystości gości przywitał 
dyrektor Oddziału Zakład Gazowniczy Białystok 
– Robert Jaromski. Swoją obecnością zaszczycili 
nas przedstawiciele Zarządu MSG – Kazimierz 
Nowak i Jan Anysz, Starosta Ostrołęki – Stani-
sław Kubeł, reprezentanci konsorcjum z firmy 
GP Energia oraz ze spółki Pegas. Miło nam było 
również przywitać gości z Centrali spółki PGNiG 
SA – Sławomira Nestorowicza, Annę Granicką 
oraz Sebastiana Szymczuka.

Na uroczystości dokonano pamiątkowego 
przecięcia wstęgi stacji regazyfikacji LNG o prze-
pustowości Q = 1200 Nm3/h, która w sezonie 
zimowym 2011/2012 wesprze miejską sieć dys-
trybucyjną Rejonu Dystrybucji Gazu w Ostrołęce. 
Prezentacji nowo wybudowanego obiektu oraz 
omówienia zastosowanych rozwiązań technicz-
nych dokonał Janusz Daniuk – kierownik Działu 
LNG OZG Białystok. 

Drugi etap uroczystości odbył się już w sa-
mym Piszu, gdzie 15.11.2011 roku została od-
dana do użytku stacja regazyfikacji LNG o prze-
pustowości Q = 600 Nm3/h. Projekt otwiera 
realizację przedsięwzięcia o nieco szerszym cha-
rakterze, obejmującego zamianę paliwa w sieci 
z gazu propan-butan-powietrze na gaz ziemny 
wysokometanowy w czterech miastach (Pisz, 
Ełk, Suwałki, Olecko). 

Inwestorem w ramach realizowanego 
przedsięwzięcia jest PGNiG SA, Oddział Zakład 
Gazowniczy Białystok pełnił w tym procesie funk-
cję inwestora zastępczego. Grono naszych gości 
powiększyło się o przedstawicieli służb i samo-
rządów lokalnych. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również: Wiesław Szeżyński – dyrektor 
Oddziału Obrotu Gazem w Warszawie, Marian 
Sawicki – dyrektor Gazowni Białostockiej, Woj-
ciech Pankiewicz – zastępca dyrektora ds. Eko-
nomicznych Gazowni Białostockiej oraz Krzysztof 

Stacja regazyfikacji w mieście Pisz. Fot. arch. MSG

Smorczewski – kierownik Działu Marketingu 
Gazowni Białostockiej. Pamiątkowego przecię-
cia wstęgi dokonali: starosta powiatu piskiego 
– Andrzej Nowicki, Burmistrz Pisza – Jan Alicki, 
dyrektor Departamentu Obrotu PGNiG SA – Artur 
Bieliński, prezes Zarządu Mazowieckiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. – Kazimierz Nowak oraz 
dyrektor Zakładu Gazowniczego w Białymstoku 
– Robert Jaromski. Aby tradycji gazowniczej sta-
ło się zadość, prezes Kazimierz Nowak dokonał 
uroczystego zapalenia znicza symbolizującego 
zakończenie inwestycji polegającej na budowie 
stacji regazyfikacji LNG w mieście Pisz, będącej 
zwieńczeniem dwóch lat intensywnych prac za-
równo pracowników PGNiG SA, jak i Mazowie-
ckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 

Wizyta na terenie placówki Pisz była świet-
ną okazją do zwiedzenia mieszalni gazu pro-
pan-butan-powietrze. O jej historii opowiedział 
zgromadzonym Józef Rogowski – kierownik 
dawnego Rejonu Dystrybucji Gazu Pisz, który za-
rządzał mieszalnią od momentu jej uruchomienia 
w 1976 roku, do jej wyłączenia 2011 roku. 

Realizacja projektu ma niezwykłe znaczenie. 
Dzięki niemu w najbliższych latach stara tech-
nologia mieszania gazu propanu-butanu ustąpi 
miejsca nowoczesnym, bezpiecznym i ekologicz-
nym rozwiązaniom z zakresu LNG w całej północ-
no-wschodniej Polsce. 

Katarzyna Romanowska 
Mazowiecka Spółka Gazownictwa

Zespoły zaporowo-upustowe. Fot. arch. MSG

Uroczyste przecięcie wstęgi. Fot. arch. MSG

Ostrołęka. Fot. arch. MSG



�2(�64)/20��
grudzień

�2

Tradycyjna Barbórka jest najod-
powiedniejszym w roku momentem, 
aby wyrazić uznanie i szacunek pra-
cownikom w firmie, którzy swoją 
wiedzą, zdolnościami organizacyj-
nymi, pracowitością i wytrwałością 
budują prestiż firmy.

Tak się też stało w czasie uroczystej akade-
mii barbórkowej w Sanoku w ostatnich dniach 
listopada 2011r.

W bieżącym roku z 46 kopalń Sanocki Od-
dział PGNiG planuje wydobyć 1,7 mln m3 wy-
sokometanowego gazu, do rafinerii sprzeda 45 
tys. ton ropy naftowej, a w czterech podziem-
nych magazynach zgromadził i odda do systemu 
885 mln m3 gazu wysokometanowego.

Na koszty operacyjne, czyli bieżące prowa-
dzenie działalności oddział przeznaczył do koń-
ca roku 580 mln. zł. Składają się nań  głównie 
koszty eksploatacji kopalń i utrzymanie pod-
ziemnych magazynów gazu. 

Służby inżynieryjno-techniczne czuwają 
nad regularnym i bezpiecznym ruchem zakładu 
górniczego. Troska pracowników oddziału, ich 
bezpośrednia dbałość o złoża, odwierty i jakość 
wydobywanego gazu ziemnego łączy i wytycza 
kolejne działania. Nieprzerwanie prowadzone 

Prace rekonstrukcyjne i obróbcze przynoszą 
wymierne efekty w postaci dodatkowej produk-
cji gazu ziemnego i ropy naftowej.

W roku bieżącym nakłady na realizację in-
westycji, które w sposób szczególny kształtują 

przyszłość oddziału i całej spółki, przekroczyły 
270 mln. zł. 

Na różnym etapie przygotowania i realizacji 
oddział w Sanoku prowadzi ponad sto projek-
tów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz 
szereg istotnych zakupów. Wśród najważniej-
szych zadań, zakończonych w tym roku wymie-

Ewa Król

Czas na podsumowanie, czyli o działalności 
Oddziału PGNiG w Sanoku w 2011 roku

nić można: 
1. Rozbudowę Podziemnego Magazynu 

Gazu Ziemnego Strachocina, która przy-
niosła zwiększenie pojemności magazy-
nowej do 330 mln Nm3. 

są próby wdrażania nowych technik i techno-
logii, zmierzające do zintensyfikowania wydo-
bycia gazu ziemnego ze złóż, w bieżącym roku 
szczególnie w rejonie Przemyśla.

Promowana i kształtowana jest kultura bez-
pieczeństwa pracy, szczególnie na stanowiskach 
ruchowych.

Kopalnia Jasionka

Strachocina z lotu ptaka. Fot. Z. Nater Strachocina, oficjalne odkręcenie zasuw. Fot. Z. Nater
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 Skala zrealizowanego w tym roku pro-
jektu pozwala osadzić, że był on jednym 
z największych i z pewnością najtrud-
niejszych w historii ostatnich lat sano-
ckiego oddziału. Rozwiercanie bardzo, 
geologicznie i technicznie, trudnego 
złoża, odwiercenie 9 odwiertów hory-
zontalnych, budowa Ośrodka Central-
nego z jego wyjątkowym, specjalnym 
zabezpieczeniem, zmaganie się ludzi 
z błotem i ostrą zimą, roboty liniowe 
i montażowe - a wszystko to prowadzo-
ne na czynnym obiekcie górniczym były 
wyjątkowym sprawdzianem ludzkich 
możliwości, zdolności przewidywania, 
szybkiego reagowania i podejmowania 
trudnych decyzji. 

2. Kolejnym, zrealizowanym w mijającym 
roku zadaniem inwestycyjnym było 
podłączenie odwiertów gazowych na 
kopalni Zalesie oraz zagospodarowanie 
odwiertów gazowych na złożu Jeżowe i 
Jaśniny.

3. Do końca roku w Sanoku plany zakła-
dają zakończenie budowy i włączenie 
do eksploatacji kolejnych odwiertów 
gazowych: Dzików, Rudka, Łękawica, 
Podole i Nowosielec oraz tłoczni na 
OZG Terliczka. Na początku przyszłego 
roku dobiegną końca prace, związane 
z zagospodarowaniem złoża gazu Ry-
lowa - Rajsko oraz sprzedażą gazu do 
Zakładów Azotowych w Tarnowie.

4. W 2011 r. na sanockich kopalniach 
gazu ziemnego zainstalowano 4 sprę-
żarki, które pozwalają na utrzymanie 
lub zwiększenie wydobycia gazu z po-
szczególnych złóż. 

5. Celem modernizacji i zwiększenia po-
jemności magazynowych rozpoczęto 
prace przy rozbudowie podziemnego 
magazynu Husów, do pojemności 500 
mln. m3 i Brzeźnicy do 100 mln.m3.

Z myślą o zwiększaniu zasobów złóż 
węglowodorów wytyczane są nowe kierunki 
poszukiwań; z nadzieją kierowane jest zain-
teresowanie i sięganie w głębokie Karpaty. 
Nowe technologie i nowoczesna sejsmika, za-
przęgnięta do badania bardzo skomplikowa-
nych struktur karpackich jest sprzymierzeńcem 
w odważnym patrzeniu w przyszłość polskie-
go wydobycia. 

Zrealizowano wiercenie trzech otworów, 
w tym dwóch poszukiwawczych: Niebiesz-
czany-1 i Draganowa-2 oraz eksploatacyjnego 
Łodyna-90K. Pierwszy z nich, z którym PGNiG 
wiąże duże nadzieje aktualnie znajduje się 
w opróbowaniu. W wierceniu natomiast po-
zostaje kolejny głęboki odwiert Dukla-1 (akt. 
ponad 4100 m. głęb.).

W wyniku dotychczasowych prac wiert-
niczych w 2011 roku na Przedgórzu Karpat 
Oddział w Sanoku odkrył nowe, dotychczas 
nieudokumentowane horyzonty gazonośne 
w złożu Przeworsk, Wola Różaniecka, Terlicz-
ka, Siedleczka i Białoboki. Sumarycznie uzy-
skano przypływy gazu ziemnego na poziomie 
1000 m3/min., a w otworze Gosławice 1 uzy-
skaliśmy znaczące przypływy ropy naftowej. 

W planie prac poszukiwawczych niezbęd-
ne są prace sejsmiczne. To od nich w znacznej 
mierze zależy powodzenie prac poszukiwaw-
czych. W bieżącym roku przewidziano w Od-
dziale  wykonanie 7 zdjęć sejsmicznych 2D i 3D 
o łącznej długości 970 km i powierzchni 148 
km2. Prace polowe ukończono na 4 tematach, 
na pozostałych trwają roboty. Szacunkowy 
koszt pochłonie ok. 77 mln. zł. Prace poszuki-
wawcze Oddział w Sanoku realizuje także we 
współpracy z firmami zagranicznymi: Aurelian, 
Eurogas czy FX Energy.

W wyniku zmian w strukturze organizacyj-
nej, związanej z powstaniem pionu wierceń, 
przystąpiono w oddziale do rozszerzenia Zin-
tegrowanego Systemu Zarządzania o obszar 
projektowania, poszukiwania i rozpoznania 

złóż węglowodorów oraz nadzoru wierceń. 
W efekcie pozytywnego audytu jednost-
ki certyfikującej Det Norske Veritas Oddział 
w Sanoku otrzymał  certyfikat, potwierdzający 
zgodność z wymaganiami norm serii ISO oraz 
skuteczność funkcjonujących systemów zarzą-
dzania.

Oddział PGNiG SA w Sanoku postrzega-
ny jest jako firma stabilna ekonomicznie. Taka  
pozycja daje poczucie bezpieczeństwa dla 
pracujących tutaj ludzi, lecz z drugiej strony 
zobowiązuje. Pracownicy oddziału mają świa-
domość i pracują zgodnie z zasadami zrów-
noważonego rozwoju i odpowiedzialnego 
biznesu. Działalność poszukiwawcza i eksplo-
atacyjna nierozerwalnie wiąże się z oddziały-
waniem na środowisko, z codziennymi kontak-
tami ze społecznościami lokalnymi. 

We wszystkich obszarach odpowiedzial-
nego biznesu wspieramy i uzupełniamy nasze 
cele i działania. Dialog i współpraca z partne-
rami biznesowymi i społecznymi, bezpieczne 
i przyjazne miejsce pracy, troska i poszanowa-
nie środowiska naturalnego, dbałość o klienta, 
stałe poszukiwanie nowych obszarów działal-
ności biznesowej określa przyjęta w oddziale, 
realizowana i stale doskonalona Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialne-
go Biznesu.

Naszym stałym wyzwaniem jest takie pro-
wadzenie działalności poszukiwawczej i wy-
dobywczej, aby  tam, gdzie jesteśmy obecni 
z naszymi obiektami i kopalniami, być postrze-
ganym jako uczciwy i wiarygodny partner. 

Ewa Król
Kier. Dz. Komunikacji i Public Relations

PGNiG SA Oddział w Sanoku

Minister M. Budzanowski na wiertni Markowola 1 w czasie zabiegu szczelinowania Park maszynowy w czasie szczelinowania
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Jerzy 
Zagórski

Podwyższenie perspektywy dla 
PGNiG SA przez Standard & Poor’s

Agencja ratingowa Standard & Poor’s Fi-
nancial Services podwyższyła perspektywę Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
z „negatywnej” na „stabilną”. Rating spółki 
został podtrzymany na poziomie „BBB+.” 

Głównym powodem podwyższenia perspek-
tywy był trwający nadal proces przejęcia akty-
wów ciepłowniczych i energetycznych Vattenfall 
Heat Poland, które Standard & Poor’s uznała za 
znaczącą dywersyfikację działalności PGNiG. 
W opinii Agencji, strategia PGNiG zakładająca 
rozszerzenie zakresu działalności dotychczas 
związanej z wydobyciem i dystrybucją gazu 
ziemnego o inne usługi oferowane na krajowym 
rynku energetycznym oraz dalsze inwestycje w in-
frastrukturę gazową Spółki niezwiązaną z dystry-
bucją i obrotem w Polsce, korzystnie wpłyną na 
ocenę profilu ryzyka działalności w perspektywie 
średnioterminowej. 

Podtrzymana ocena ratingowa PGNiG od-
zwierciedla pozycję spółki jako dominującego 
krajowego dostawy gazu ziemnego w Polsce. 
Profil ryzyka działalności PGNiG został oceniony 
jako zadowalający dzięki silnej pozycji rynkowej 
jako czołowego polskiego producenta i importera 
gazu ziemnego oraz właściciela i operatora krajo-
wego systemu magazynowania gazu i głównych 
sieci dystrybucyjnych. Jednocześnie poziom płyn-
ności PGNiG został uznany za wystarczający.

Według Agencji podwyższenie PGNiG per-
spektywy na stabilną odzwierciedla jej przeko-
nanie, że korzyści wynikające z rozwoju krajowej 
działalności regulowanej PGNiG obejmującej 
magazynowanie gazu i produkcję ciepła, a tak-
że dywersyfikacja w stronę rynku wytwarzania 
energii mogą zrównoważyć negatywny wpływ 

rozwoju działalności w segmencie poszukiwania 
i wydobycia na profil ryzyka biznesowego PGNiG. 
Spodziewana niska rentowność w 2011 r. oraz 
program inwestycyjny, a szczególnie przejęcie 
aktywów VHP, prawdopodobnie doprowadzą 
do znacznego spadku kluczowych wskaźników 
kredytowych w 2011 r. Niemniej, wg Standard 
& Poor’s Financial Services, w perspektywie 
średnioterminowej wskaźniki te utrzymają się 
na poziomie odpowiadającym aktualnej ocenie 
ratingowej. 

Agencja Standard & Poor’s Financial Services 
wskazała jednak, że na pozytywne aspekty profi-
lu kredytowego PGNiG niekorzystny wpływ mają 
zmienność wysokości osiąganych zysków oraz ry-
zyko niepełnego i nieterminowego odzyskiwania 
poniesionych kosztów za pośrednictwem stawek 
taryfowych w wypadku wzrostu cen gazu z im-
portu. Czynnikiem o niekorzystnym wpływie na 
ocenę ratingową PGNiG jest również uzależnie-
nie od importu gazu z Rosji oraz rosnący udział 
zysków z działalności poszukiwawczo-wydobyw-
czej odznaczającej się wyższym ryzykiem.

PGNiG obniża cenę za usługi 
magazynowe

Od 1 grudnia br. będzie obowiązywać 
nowa taryfa na usługi magazynowania paliwa 
gazowego. Taryfa PGNiG SA, zatwierdzona de-
cyzją prezesa URE, wprowadza 3-procentową 
obniżkę względem tej obecnie obowiązującej. 
Wprowadzenie nowej taryfy powiązane jest 
z udostępnieniem przez PGNiG SA na rynek 
dodatkowych pojemności magazynowych.

Nowa taryfa wprowadza nie tylko obniżenie 
ceny usług PGNiG SA, ale zwiększa dostępność 
i elastyczność świadczonych usług w zakresie 
magazynowania paliwa gazowego. Klientom 
zostaną zaoferowane dodatkowe pojemności 
magazynowe – w PMG Mogilno 21 mln m3 po-
jemności magazynowych. Łącznie PGNiG oferuje 
905 mln m3 pojemności magazynowych, dotych-

czas wykorzystywanych przez spółkę (Husów 
– 200 mln m3, Wierzchowice – 400 mln m3, Stra-
chocina – 150 mln m3, Swarzów – 90 mln m3, 
Brzeźnica – 65 mln m3). Prowadzone działania 
są jednym z elementów procesu, którego celem 
jest prawne wyodrębnienie Operatora Systemu 
Magazynowania (OSM) ze struktur PGNiG SA. 
Stosowne wnioski zostały już złożone w Urzędzie 
Regulacji Energetyki. PGNiG SA oczekuje na de-
cyzję URE w tej sprawie. Nowa taryfa jest zgodna 
z przepisami unijnymi regulującymi działalność 
magazynowania paliw gazowych. Wprowadza 
szereg nowych usług, które wychodzą naprze-
ciw oczekiwaniom rynku pozwalając klientom 
elastycznie dopasować zakupione usługi do ich 
potrzeb. Nowa taryfa będzie obowiązywała do 
dnia 31 marca 2012 roku. Szczegóły znajdują 
się w Taryfie dla paliw gazowych PGNiG SA za-
twierdzonej decyzją prezesa URE nr DTA-4212-
43(12)/2011/652/IV/AG dostępnej na stronie 
internetowej www.ure.gov.pl. 

Zgoda Prezesa UOKiK na zakup 
ponad 99,8% akcji Vattenfall Heat 
Poland S.A. przez PGNiG SA

29 listopada br. prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję 
o bezwarunkowej zgodzie na przejęcie przez 
spółkę celową PGNiG SPV1 Sp. z o.o, w której 
PGNiG SA posiada 100% udziałów, 24.591.544 
akcji stanowiących ponad 99,8% akcji Vatten-
fall Heat Poland S.A. (VHP). 

Doręczenie pisemnej decyzji UOKiK w przed-
miotowej sprawie oznaczać będzie spełnienie 
warunku zawieszającego zamknięcie transakcji 
określonego w przedwstępnej umowie sprzeda-
ży akcji VHP zawartej w dniu 23 sierpnia 2011 
roku. Zamierzeniem PGNiG SA jest możliwie szyb-
ka finalizacja transakcji przejęcia aktywów przez 
podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży akcji 
VHP. Zakup stołecznych elektrociepłowni jest dla 
PGNiG kolejnym, po projekcie w Stalowej Woli, 
etapem rozwoju PGNiG jako koncernu multiener-
getycznego. Nabycie przez PGNiG warszawskich 
aktywów Vattenfalla umożliwi dywersyfikację źró-
deł osiąganych przychodów przewidzianą w zak-
tualizowanej strategii Grupy Kapitałowej, zgodnie 
z którą energetyka jest jednym z trzech kluczo-
wych obszarów rozwoju spółki. Dzięki tej transak-
cji do grupy PGNiG dołączy podmiot uważany za 
krajowego lidera sektora elektroenergetycznego, 
charakteryzujący się wysoką efektywnością, silną 
pozycją finansową oraz wykwalifikowaną i do-

Marcin
Zachowicz
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świadczoną kadrą. Przejęcie aktywów ciepłowni-
czych i energetycznych Vattenfall Heat Poland jest 
dobrze oceniane przez rynek. Między innymi dzię-
ki transakcji agencja ratingowa Standard & Poor’s 
Financial Services podwyższyła perspektywę 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, 
uznając ją za znaczącą dywersyfikację działalno-
ści PGNiG. Agencja oceniła także, że korzystnie 
wpłynie ona na ocenę profilu ryzyka działalności 
w perspektywie średnioterminowej.

Zespół prasowy PGNiG SA

Forum GECF w Katarze
W stolicy Kataru Ad-Dauha 15 listopada br. 

odbyło się spotkanie przedstawicieli państw GECF 
(Gas Exporting Countries Forum). Członkowie 
GECF potwierdzili swoją aprobatę dla dotychczas 
obowiązującej formuły cenowej, wiążącej cenę 
gazu z ceną ropy, ponieważ jest to system rzetel-
ny i nie ma powodów do jego zmiany. Powtórzo-
no wezwania do pogłębienia współpracy między 
państwami członkowskimi, czego wyrazem ma 
być utworzenie własnego instytutu badawczego. 
Nie określono jednak jego lokalizacji, ani daty roz-
poczęcia działalności. Sekretarz generalny Forum 
Leonid Bochanowski podkreślił także znaczenie 
kontraktów długoterminowych jako podstawo-
wego czynnika równowagi interesów producen-
tów i konsumentów gazu ziemnego, co znalazło 
wyraz w deklaracji końcowej. Do organizacji jako 
12 członek został przyjęty Oman.

Konkurencja dla Nabucco
Konsorcjum ds. budowy gazociągu Nabucco 

poinformowało niedawno o przesunięciu terminu 
rozpoczęcia inwestycji na rok 2013 r. i początku 
eksploatacji na rok 2017. Jest to już czwarta zmia-
na harmonogramu. Gazociąg nadal jest na etapie 
założeń projektowych. Teraz z konkurencyjnym 
projektem wystąpił BP plc. Brytyjski koncern biorą-
cy udział w zagospodarowaniu złoża Szach Deniz 
(25,5% udziałów) chce w porozumieniu z Azerbej-
dżanem skierować gaz ziemny m. in. z tego złoża 
do Europy. Gazociąg nazwany South East Europe 
Pipeline o długości 1300 km miałby przebiegać 
z zachodniej Turcji przez Bułgarię, Rumunię do 
wschodniej granicy Węgier. Przepustowość wyno-
siłaby 10 mld m3 rocznie, a więc znacznie mniej 
niż w Nabucco, ale inwestycja jest mniejsza, tań-

sza i łatwiejsza w realizacji dzięki wykorzystaniu 
istniejącej sieci przesyłowej. Najpoważniejszym 
rywalem Nabucco jest South Stream, ale niedaw-
no pojawił się też projekt irański. 

Wiercenie Belvedere-1
Firma San Leon Energy plc z Dublina rozpo-

częła w listopadzie br. wiercenie otworu Lewino 
1G-2 w obrębie koncesji Gdańsk W. Poprzednio 
prowadzono prace w obrębie koncesji Nida, 
których zadaniem było zbadanie struktury w pia-
skowcach kredowych i poziomów zbiornikowych 
w podścielających utworach węglanowych 
w jurze, stanowiącej kontynuację złoża Pławo-
wice. Odwiercono tam wiercenie Belvedere 1, 
zakończone na głębokości 1000 m. Przewiercono 
kilka interwałów kredowych o bardzo dobrych 
własnościach zbiornikowych, lecz bez objawów 
węglowodorów. Otwór został zlikwidowany jako 
negatywny. Koszt wyniósł ok. 750 000 €.

Biełtransgaz w rękach Gazpromu
Przy udziale prezydentów i premierów Rosji 

i Białorusi w Moskwie 25 listopada 2011 r. pod-
pisano umowę o sprzedaży na rzecz Gazpromu 
50% udziałów przedsiębiorstwa Biełtransgaz za 
kwotę 2,5 mld USD. Ponieważ w 2007 r. Ga-
zprom wykupił już 50% udziałów białoruskiej 
firmy, tym samym teraz przejął w całości jej sieć 
gazowniczą. Druga umowa dotyczy ceny zakupu 
gazu rosyjskiego. Zgodnie z ustaleniami Rosja 
dostarczy Białorusi w 2012 r. 22,5 mld m3 gazu 
według stawki 165,60 USD za 1000 m3. W okre-
sie 2013-2014 dostawy wzrosną do 23 mld m3, 
ale cena będzie skalkulowana z uwzględnieniem 
ceny gazu ziemnego ze złóż na półwyspie Jamał, 
kosztów przesyłu i kosztów przechowywania 
gazu w podziemnych magazynach gazu Gazpro-
mu. Poprzednie porozumienie Białorusi z Gazpro-
mem regulujące dostawy i kształtowanie cen 
gazu obowiązujące od 2008 r. wygasło z końcem 
2011 r. Dla porównania: w III kwartale 2011 r. 
Ukraina płaciła za gaz rosyjski 354 USD/1000 m3, 
w IV kw. cena wzrosła do 388 USD/1000 m3. Na 
rynku wewnętrznym w Rosji w 2011 r. cena gazu 
wynosiła średnio 99 USD/1000 m3, w 2012 r. wy-
niesie 106-107 USD/1000 m3.

Rośnie wydobycie ropy w Libii
Wydobycie ropy naftowej w Libii przed 

wojną domową i obaleniem Kadafiego wynosi-
ło według danych państwowego koncernu NOC 
(National Oil Corp.) ok. 220 tys. t/d. Działania 
wojenne, zniszczenia instalacji i chaos spowo-
dowały niemal całkowite wstrzymanie produk-
cji, jednak odbudowa postępuje szybko. Szef 
NOC, Nuri Berruien, podał pod koniec listopada 
br., że wydobycie ropy wynosi już 100 tys. t/d 
i do końca roku osiągnie 110 tys. t/d. Następ-
nym celem ma być uzyskanie poziomu produkcji 
ropy sprzed rewolty, co powinno nastąpić przed 
końcem roku 2012.

Informacje NOC znajdują potwierdzenie 
w doniesieniach ENI, które mówią o wznowie-
niu produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego 
ze wszystkich złóż eksploatowanych w Libii 
przez włoski koncern. Prezes ENI, Paolo Scaroni 
stwierdził, że praca odbywa się normalnie i wy-
niki są zadowalające.

Libia ma nowego ministra ds. ropy nafto-
wej. Został nim Abdulrahman Ben Yazza, który 
wcześnie był szefem konsorcjum włosko-libij-
skiego.

Gaz z łupków w Hiszpanii
Wstępne szacunki wielkości zasobów złóż 

gazu łupkowego odkrytych w Kraju Basków są 
bardzo optymistyczne. Zużycie gazu ziemnego 
w Hiszpanii w 2010 r. wyniosło 34,4 mld m3, 
nowe zasoby mogłyby zaspokoić zapotrzebo-
wanie Kraju Basków przez sześć dekad, a ca-
łego kraju przez pięć lat. Złoża gazu w łupkach 
o łącznych zasobach 180 mld m3 odkryto w pro-
wincji Alava w Kraju Basków. Występowanie 
gazu stwierdzono w 13 wierceniach na złożu 
Gran Enara i niebawem zostaną odwiercone ko-
lejne 2 otwory w celu sprawdzenia technicznej 
wykonalności eksploatacji gazu z łupków i opła-
calności przedsięwzięcia. Zagospodarowanie 
nowych zasobów będzie prowadzone wspólnie 
z amerykańskimi firmami Heyco Energy i Camb-
ria Europe, które zainwestują 59,5 mln €, jed-
nocześnie premier rządu regionalnego Patxi 
Lopez zapowiedział przeznaczenie na ten cel 40 
mln €. Wydobycie gazu z formacji łupkowych 
Gran Enara wymaga, podobnie jak w większości 
podobnych przypadków, zastosowania szczeli-
nowania hydraulicznego.
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Niekonwencjonalne zasoby ropy 
i gazu w Argentynie

W sytuacji znacznego spadku udokumento-
wanych zasobów gazu ziemnego w Argentynie 
– w okresie 2000-2009 zasoby zmniejszyły się 
o 51%, co groziło zakończeniem eksploatacji 
w ciągu 8 lat – odkrycia w prowincji Neuquen 
mają duże znaczenie. Znajdują się tam niekon-
wencjonalne złoża ropy naftowej o zasobach 
szacowanych na 126 mln t – donosi Yacimientos 
Petroliferos Fiscales (YPF), największa firma naf-
towa Argentyny. YPF rozpoczął wydobycie ropy 
z łupków w 2007 r., ale dopiero odkrycie w strefie 
Loma La Lata Norte w formacji łupkowej Vaca Mu-
erta złoża o zasobach rzędu 20 mln t ropy przy-
spieszyło rozpoznanie. Obecnie, po wynikach 15 
wierceń, oszacowano zasoby ropy na 126 mln t. 
Kredowa formacja Vaca Muerta (tyton-walanżyn) 
zbudowana z łupków bitumicznych z przeławice-
niami wapieni jest najważniejszym kompleksem 
skał macierzystych w basenie Neuquen. Nieco 
wcześniej, w grudniu 2010 r. na południowym 
skłonie złoża Loma La Lata odkryto złoże niekon-
wencjonalnego gazu o zasobach 127 mld m3.

Total domaga się odwołania 
zakazu wierceń w łupkach

W wypowiedzi dla dziennika „Les Echos” dy-
rektor generalny Total SA, Christophe de Margerie 
poruszył sprawę cofnięcia pozwolenia na wierce-
nia w poszukiwaniu gazu w łupkach w rejonie 
Montelimar w południowej Francji. C. de Marge-
rie podkreślił, że koncern nie planował żadnych 
niedozwolonych zabiegów technicznych, szcze-
gólnie zaś szczelinowania hydraulicznego, mimo 
że w tej strefie zasoby gazu znajdują się głównie 
w łupkach. Zaniechanie poszukiwań gazu z łup-
ków może spowodować, że Francja pozostanie 
w tyle w rozwijaniu eksploatacji nowych surow-
ców energetycznych. Należy zatem prowadzić 
badania, jak wydobywać gaz z łupków bez-
piecznymi metodami. Obecnie rozważane jest 
ponowne wystąpienie do ministrów ds. energii 
i środowiska o szczegółowe wyjaśnienie przyczyn 
odwołania pozwolenia na poszukiwania lub też 
zaskarżenie decyzji w sądzie.

Jerzy Zagórski
Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 

Gazprom, gulf-times.com, Hart’s E&P, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal,  

oilvoice, Rigzone, World Oil.

LOTOS wpisany na Złotą Listę 
Pracodawców

22 listopada na Zamku Królewskim 
w Warszawie odbył się uroczysty finał ogól-
nopolskiego etapu konkursu „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej”. Nagrodę 
główną, przyznaną przez Głównego Inspek-
tora Pracy, odebrał Marek Sokołowski – wice-
prezes oraz dyrektor  ds. produkcji i rozwoju 
Grupy LOTOS S.A.

LOTOS nagrodzono w kategorii pracodaw-
ców zatrudniających powyżej 250 pracowników. 
Jako laureat XVIII edycji konkursu „Pracodawca 
– organizator pracy bezpiecznej” spółka został 
również wpisany na tzw. Złotą Listę Pracodaw-
ców. Tym samym LOTOS dołączył do elitarnej 
grupy pracodawców, których cechuje przede 
wszystkim odpowiedzialność za bezpieczeń-
stwo pracy i dobro pracowników. 

LOTOS po raz pierwszy znalazł się na po-
dium etapu ogólnopolskiego konkursu. Oznacza 
to, że wszystkie działania na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa pracy realizowane są w spółce nie 
tylko w sposób wymagany przepisami prawa, 
ale w sposób daleko wykraczający poza przyjęte 
standardy. Oprócz wdrożenia efektywnych roz-
wiązań systemowych i szeregu działań dodatko-
wych, jako liderów bezpieczeństwa Państwowa 
Inspekcja Pracy postrzega zakłady przykładają-
ce dużą wagę do budowania wysokiej kultury 
bezpieczeństwa oraz dobrego przygotowania 
pracowników do wykonywanej pracy.  Jedynie 
spełniając te wymagania można było osiągnąć 
tak wielki sukces.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej” co roku cieszy się dużym zain-
teresowaniem pracodawców. Coraz więcej 
przedsiębiorstw jest bowiem świadomych, że 
bezpieczeństwo pracy wpływa na sposób po-
strzegania firmy na arenie krajowej i międzyna-
rodowej. Firmy kierujące się przede wszystkim 
dobrem pracowników, poprzez zapewnienie im 
bezpiecznych i ergonomicznych warunków pra-
cy zyskują na atrakcyjności i prestiżu, co prze-
kłada się również na aspekty ekonomiczne ich 
działalności.

Marcin Zachowicz, 
Rzecznik prasowy, Grupa LOTOS S.A.

Raport społeczny PKN ORLEN 
najlepszy w 2011 r. 

PKN ORLEN został głównym laureatem kon-
kursu „Raporty Społeczne 2011”, który wyróżnia 
najlepsze sprawozdania z zakresu społecznej od-
powiedzialności biznesu. Jury konkursu zwróciło 
szczególną uwagę na zachowanie ciągłości i wy-
soki poziom raportowania przez płocką spółkę.

Dla PKN ORLEN tegoroczne wyróżnienie było 
już czwartym w pięcioletniej historii konkursu. 
W roku 2008 i 2009 raporty społeczne firmy zo-
stały uznane za najlepsze w głosowaniu interne-
towym interesariuszy. W 2009 roku koncern został 
uhonorowany za konsekwencję w raportowaniu, 
a w 2010 otrzymał wyróżnienie za utrzymanie wy-
sokiego poziomu merytorycznego we wszystkich 
dotychczasowych edycjach konkursu. 

Raporty zgłoszone do konkursu zostały pod-
dane ocenie niezależnego jury, pod kierownictwem 
prof. Witolda Orłowskiego, głównego doradcy eko-
nomicznego PricewaterhouseCoopers. Członkowie 
jury w swoich ocenach kierowali się kryteriami 
zaufania, kompletności i komunikacji. Ponadto, 
eksperci docenili ekologiczny wymiar publikacji 
i bardzo atrakcyjną szatę graficzną. Podkreślali tak-
że, że informacje zostały przedstawione w sposób 
przyjazny dla czytelników o różnym poziomie zna-
jomości tematyki. 

– Rozwijając nasz biznes staramy się zacho-
wać równowagę i odpowiedzialność za otoczenie 
w jakim funkcjonujemy. Raportowanie danych 
pozafinansowych to podstawowe narzędzie prze-
kazywania informacji naszym interesariuszom, 
dlatego staramy się, aby przygotowywane przez 
nas raporty społeczne były rzetelne i wartościowe. 
Cieszę się, że jury po raz kolejny doceniło ten wy-
siłek – powiedział Jacek Krawiec, prezes Zarządu 
PKN ORLEN. 

Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na zna-
czenie raportowania społecznego. Wyróżniane są 
przedsiębiorstwa, które w swojej działalności biorą 
pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska 
oraz potrafią w sposób jasny i wiarygodny komu-
nikować swoje dokonania. Organizatorami konkur-
su są CSR Consulting, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu i PricewaterhouseCoopers, a patronem 
Ministerstwo Gospodarki.

W tym roku oprócz głównej nagrody zostały 
przyznane wyróżnienia, które otrzymali CEMEX Pol-
ska, GlaxoSmithKline, Telekomunikacja Polska oraz 
Kompania Piwowarska.

Biuro prasowe PKN ORLEN S.A.
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Stanisław Szafran Wioleta Wanat

70 urodziny Zenon Owczarek 
z Oddziału SITPNiG Warszawa II 

w dniu 08.12.2011 r. 

75 urodziny Ignacy Strugała 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie 

w dniu 05.12.2011 r.

75 urodziny Barbara Sierota 
z Oddziału SITPNiG Warszawa II 

w dniu 21.12.2011 r.

75 urodziny Wojciech Ostoja-Domaradzki 
z Oddziału SITPNiG we Wrocławiu 

w dniu 26.12.2011 r.

80 urodziny Edward Woźniak 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie 

w dniu 10.12.2011 r.

80 urodziny Jan Foremny 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie 

w dniu 12.12.2011 r.

80 urodziny Antoni Ginalski 
z Oddziału SITPNiG w Krośnie 

w dniu 16.12.2011 r. 

80 urodziny Danuta Poprawa 
z Oddziału SITPNiG w Krakowie 

w dniu 24.12.2011 r.

85 urodziny Zenon Galik 
z Oddziału SITPNiG Warszawa II 

w dniu 10.12.1926 r.

Jubileusze urodzinowe 
Koleżanek i Kolegów

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny 
obchodzą Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG 
Szanownym Koleżankom i Kolegom 

życzymy zdrowia, pomyślności i radości 
w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
12.12.2011 r. odbyło się zebranie Zarządu Głównego SITPNiG w Krakowie;
W programie zebrania podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia:

• planu pracy SITPNiG na 2012 r.;
• prowizorium budżetowego SITPNiG na 2012 r.;
• wysokości składki członka wspierającego na 2012 r.;  
• wysokości zapomogi wypłacanej z Kasy Pomocy Koleżeńskiej w 2012 r.;
• likwidacji Zakładu Usługowego przy Oddziale SITPNiG we Wrocławiu;
• zmiany struktury organizacyjnej Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa SITPNiG;
• powołania Komitetu Organizacyjnego XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG 
 w Słoku k/Bełchatowa;

28-12-2011 r. w Krakowie odbędzie się posiedzenie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG. 
Przedmiotem posiedzenia będzie:

• rozstrzygnięcie Konkursu o Honorową Szpadę SITPNiG na najlepszych absolwentów 
 Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz Wydziału Wiertnictwa 
 Nafty i Gazu AGH w 2011 r. 
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28 listopada 2011 r. odbyło się w Krakowie 
posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Bu-
dżetowej Zarządu Głównego SITPNiG. Zebraniu 
przewodniczyła kol. Zofia Marciniak. Przedmio-
tem posiedzenia było:

• przedyskutowanie i zaopiniowanie pro-
jektu prowizorium budżetowego SITPNiG 
na rok 2012, 

• analiza wyników finansowych SITPNiG 
za trzy kwartały 2011 r.,

• sprawy bieżące i wniesione. 
Komisja szczegółowo przeanalizowała 

prowizorium budżetowe stowarzyszenia na 
rok 2012 przedłożone przez sekretarza ge-
neralnego SITPNiG. W dyskusji członkowie 
komisji zwrócili uwagę na to, że w przedłożo-
nym prowizorium zostały przyjęte pozytywne 
kierunki w gospodarce finansowej SITPNiG 
w roku 2012, zapewniające zrealizowanie 
postawionych zadań merytorycznych. Mając 
to na uwadze komisja przyjęła wniosek re-
komendujący Zarządowi Głównemu SITPNiG 

Posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

Fot. S. Szafran

zatwierdzenie przedłożonego prowizorium 
budżetowego SITPNiG na rok 2012. Komisja 
z uznaniem odniosła się do wyników finanso-
wych stowarzyszenia osiągniętych w pierw-
szych trzech kwartałach 2011 r. W końcowej 

części posiedzenia komisja przyjęła plan po-
siedzeń i program pracy na rok 2012. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

16 listopada 2011r. w sali konferencyjnej 
PKN ORLEN SA przy ul. Chłodnej 51 odbyło się 
XXXII posiedzenie Rady Fundacji Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 
Łukasiewicza w Bóbrce. Posiedzeniu przewodni-
czył kol. Mieczysław Jakiel – prezes Rady Funda-
cji. Przedmiotem posiedzenia było:

• Rozpatrzenie przedstawionego przez Za-
rząd programu działania Fundacji Bóbrka 

i preliminarza wydatków utrzymania Mu-
zeum w 2012 r.;

• Rozpatrzenie proponowanych przez Za-
rząd Fundacji zmian w strukturze organi-
zacyjnej Fundacji Bóbrka;

• Informacja Zarządu Fundacji o realizacji 
programu działania  Fundacji Bóbrka za 
10 miesięcy 2011 r.;

• Podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia do 
majątku Fundacji Bóbrka działki przeka-
zanej przez PGNiG SA;

• Upoważnienie Zarządu Fundacji do wy-
boru audytora;

• Omówienie spraw kadrowych Fundacji 
Bóbrka;

• Sprawy bieżące i wniesione.
Rada Fundacji Muzeum Przemysłu Nafto-

wego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewi-
cza w Bóbrce, w oparciu o § 31 pkt. 3 Statutu 
Fundacji, po rozpatrzeniu przedstawionego 
przez Zarząd programu działania Fundacji Bób-
rka i preliminarza wydatków utrzymania Muze-
um w 2012 r. oraz po dyskusji podjęła uchwałę 
o zatwierdzeniu programu działania, budżetu 

Fundacji zamykającego się kwotą 1882000 zł 
i preliminarza wydatków utrzymania Muzeum 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Igna-
cego Łukasiewicza w Bóbrce na rok 2012.

Rada Fundacji podjęła decyzję o przyjęcia 
do majątku Fundacji Bóbrka działki wraz nieru-
chomościami na niej posadowionymi, przekaza-
nej przez PGNiG SA.

Rada Fundacji przedyskutowała przedłożo-
ne przez Zarząd projekty zmian organizacyjnych 
w działalności Fundacji i możliwości zmian ka-
drowych, uznając za konieczne doskonalenie 
struktury organizacyjnej i kadrowej muzeum.

Rada Fundacji przyjęła do wiadomości infor-
mację Zarządu o działalności Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza 
w Bóbrce w 10 miesiącach 2011 r. Równocześ-
nie członkowie Rady z uznaniem odnieśli się do 
organizacji i przebiegu obchodów Jubileuszu 
50-lecia Muzeum. Pozytywnie zostały ocenione 
również działania związane z nową aranżacją 
ekspozycji w „Domu Łukasiewicza” i budynku 
„górskiej stacji CPN”.

Rada upoważniła Zarząd Fundacji do wybo-
ru audytora zewnętrznego do przeprowadzenia 
badania działalności Fundacji w roku 2011. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

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

Kierownictwo Fundacji: Czesław Bobek - prezes Zarzą-
du, Stanisław Kubit - główny księgowy i Bogdan Gocz 
- kierownik działu administracyjnego. Fot. S. Szafran
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W dniach 10 – 12 listopada 2011 r. w Za-
kopanem odbyło się Sympozjum Naukowo-Tech-
niczne nt. „Możliwe strategie górnictwa nafto-
wego, gazownictwa i przemysłu rafineryjnego 
w dobie globalnego kryzysu gospodarczego”. 
Organizatorem Sympozjum był Zarząd Oddziału 
SITPNiG w Krośnie.

Podczas sympozjum zaprezentowano trzy 
referaty:

• Stanisław Rychlicki – „Gaz ziemny ze skał 
ilastych – szanse i zagrożenia dla Polski”;

Sympozjum Naukowo-Techniczne nt. „Możliwe strategie górnictwa naftowego, 
gazownictwa i przemysłu rafineryjnego w dobie globalnego kryzysu gospodarczego”

• Ryszard Ryba – „Kierunki rozwoju  Gaz-
System SA”;

• Janusz Walciszewski – „Strategia Spółki 
PGNiG Technologie Sp. z o.o.”.

Sympozjum zgromadziło ponad 40 przed-
stawicieli zakładów i spółek przemysłu nafto-
wego i gazowniczego w szczególności z Pod-
karpacia. Tematyka referatów wywołała żywą 
dyskusję uczestników, którzy wskazywali na 
konieczność intensyfikacji poszukiwań zarówno 
złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonal-

nych takich jak „gaz z łupków”, „gaz ze zbiorni-
ków granularnych o zaciśniętych porach”, „gaz 
z pokładów węglowych” oraz „gaz z głęboko 
zalegających zbiorników”. Konieczne są pra-
ce badawcze w zakresie zrozumienia zjawisk 
wpływających na eksploatację gazu ze złóż 
niekonwencjonalnych oraz opracowanie tech-
nologii i „dobrych praktyk” eksploatacyjnych 
skutecznych w polskich warunkach geologicz-
nych. Zarówno referenci jak również dyskutanci 
zwracali uwagę w swoich wypowiedziach, że 
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju jest rozbudowa kra-
jowego systemu przesyłowego gazu ziemnego, 
a w tym: priorytetowych korytarzy infrastruk-
turalnych, interkonektorów, terminalu LNG oraz 
zwiększenia pojemności czynnej istniejących 
krajowych PMG i budowa nowych magazynów 
gazu dla uzyskania strategicznych rezerw tego 
surowca energetycznego na poziomie zaleceń 
europejskich. 

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Uczestnicy sympozjum. Fot. S. Szafran

9 listopada 2011 r. odbyło się w AGH 
w Krakowie otwarte zebranie Zarządu  Krakow-
skiego Oddziału SITPNiG. Gospodarzem spot-
kania było Koło SITPNiG Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH, które zorganizowało wykład 
prof. dr hab. inż. Stanisława Rychlickiego i prof. 
dr hab. inż. Jerzego Stopy nt. „Prognozowanie 
eksploatacji niekonwencjonalnych złóż wę-
glowodorów”. Temat wykładu wzbudził duże 
zainteresowanie w środowisku – gromadząc 
ponad 200 studentów, pracowników nauko-
wych i pracowników przemysłu. Przedstawiona 
treść wykładu wywołała żywą dyskusję zarów-
no na temat pojęć podstawowych, jak również 
zagadnień bardzo specjalistycznych. Świadczy 
to o potrzebie szerszej informacji na temat po-
szukiwania złóż węglowodorów w zbiornikach 
niekonwencjonalnych oraz możliwości i warun-
kach tworzenia akumulacji ropy naftowej i gazu 
ziemnego w środowisku geologicznym wnętrza 
Ziemi, a także o technice i technologii pozyski-

wania tych surowców energetycznych za złóż 
niekonwencjonalnych. Duże zainteresowanie 
tematyką wykładu może wynikać również 
z podpisanego ostatnio listu intencyjnego przez 
władze Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie  i przedstawicieli firmy Marathon Petrole-
um. Firma ma zatrudniać absolwentów uczelni 
i prowadzić z nią wspólne badania. Współpracę 
z polskim oddziałem amerykańskiego koncernu 
będzie prowadził przede wszystkim Wydział 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Umowa z AGH do-
tyczyć będzie m.in. możliwości zatrudniania ab-
solwentów uczelni, a także współpracy w ob-
szarze naukowo-badawczym. Firma Marathon 
prowadzi działalność w dziesięciu krajach, są 
to: Stany Zjednoczone, Kanada, Indonezja, 
Wielka Brytania, Norwegia, Angola, Gwinea 
Równikowa, Libia, Irak, a od niedawna również 
Polska. Marathon składa się z dwóch nieza-
leżnych korporacji: Marathon Petroleum oraz 
Marathon Oil. Marathon Oil Poland ma 51 % 

udziałów w dziesięciu koncesjach na wydobycie 
gazu ziemnego w Polsce, na obszarze o łącznej 
powierzchni około 8,5 tys. km2. W latach 2011-
2012 planuje rozpocząć badania sejsmiczne 
i pierwsze wiercenia.  

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Wykład w AGH na temat: „Prognozowanie eksploatacji 
niekonwencjonalnych złóż węglowodorów”

Uczestnicy spotkania wypenili salę wykładową
Fot. S. Szafran
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4 grudnia 2011 r. zmarł 
kolega dr hab. inż. Jan Jewul-
ski – emerytowany profesor 
AGH, członek Stowarzyszenia 
Naukowo-Technicznego Inży-
nierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego (nr 
leg. 2269), który całe swoje ży-
cie zawodowe związał z dzia-
łalnością naukowo-dydaktycz-
ną na Wydziale Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu AGH, specjalizując 
się w zagadnieniach eksploa-
tacji otworowej, zagospoda-
rowaniu złóż węglowodorów, 
eksploatacji otworowej złóż surowców stałych oraz transporcie, magazynowa-
niu i dystrybucji węglowodorów. Wspaniały nauczyciel i wychowawca pokoleń 
górników naftowych, piewca i propagator tradycji górniczych,  znakomity mistrz 
ceremonii tradycyjnych „skoków przez skórę”. Człowiek o niezwykłych cechach 
charakteru: prawy, pracowity, lojalny, uczynny, owładnięty pasją badawczą, dą-
żący do zastosowań wyników naukowych badań laboratoryjnych w przemyśle, 
rzetelny i dokładny we wszystkim co robił i czego się podejmował. Szczególnym 
wyznacznikiem Jego życiowego działania było umiłowanie  prawdy i konse-
kwentne dążenie do jej odkrywania. Był zwolennikiem prostych i surowych, lecz 
w swym zamiarze czytelnych i przyjaznych zasad dydaktycznych i wychowaw-
czych. Z godnością znosił wszystkie przeciwności i zniewagi. Wszyscy, którym 
było dane zetknąć się z Nim na rozlicznych drogach Jego działalności zawodowej 
zdają sobie sprawę jak wielką stratą jest ta śmierć dla środowiska naukowego 
Akademii Górniczo Hutniczej i całego środowiska naftowców i gazowników. 

Urodził się 15 stycznia 1938 r. w Charzewicach, pow. tarnowski. Studia 
wyższe ukończył na Wydziale Górniczym AGH w 1966 r. na specjalności ko-
palnictwo naftowe. W tym samym roku podjął pracę zawodową w Katedrze 
Kopalnictwa Naftowego na Wydziale Górniczym AGH na stanowisku asystenta, 
uzyskując następnie stanowisko starszego asystenta, adiunkta i profesora nad-
zwyczajnego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1973 r., a doktora 
habilitowanego w 1996 r. Był autorem i współautorem 7 książek i monografii, 
6 patentów oraz ponad 80  publikacji i referatów prezentowanych na konferen-
cjach krajowych i zagranicznych. Ponadto kierował lub uczestniczył w opraco-
waniu ponad 60 prac badawczych,  głównie dla potrzeb przemysłu naftowego 
i siarkowego. Był wybierany i powoływany na wiele odpowiedzialnych stano-
wisk i funkcji, a m.in. na.: kierownika Zakładu Eksploatacji Otworowej i Inżynierii 
Złożowej, opiekuna Specjalizacji „Eksploatacja Otworowa” WW-N AGH (1979 
– 1980), kierownika Zakładu Eksploatacji Otworowej WW-N (1987 – 1988), 
kierownika Pracowni Eksploatacji Otworowej Złóż WWNiG (od 2002 – 2010),  
pełnomocnika dziekana ds. współpracy ze studenckimi Kołami Naukowymi 
Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH ( od 1990),  opiekuna Studenckiego 
Koła Naukowego „Nafta i Gaz” (od 1979 r.). Był aktywnym działaczem SITPNiG, 
a m.in. był: członkiem Komisji ds. Specjalizacji Zawodowej Techników (1987 
– 1992), przewodniczącym  i zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Oddziału Krakowskiego SITPNiG (1992 – 2004), członkiem Głównej Komisji 
Rewizyjnej SITPNiG i in.  Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany wysokimi 
odznaczeniami państwowymi, resortowymi, regionalnymi i stowarzyszenio-
wymi, a m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP (2002), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1998), Odznakami Honorowymi za zasługi dla woj. pilskiego, kroś-
nieńskiego i tarnobrzeskiego. Za działalność w SITPNiG otrzymał Diamentową 
Odznakę Honorową SITPNiG.

Trudno jest oswoić się z myślą, że odszedł człowiek, którego życie i działal-
ność wniosły tak wiele w działalność Akademii Górniczo-Hutniczej i Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Pozostawił liczne prace publikowane i wiele 
rozpoczętych, z nieukończonych tematów. Zmarł na posterunku przygotowując 
nowych adeptów tradycji górniczych do uroczystości tegorocznego Święta Gór-

Prof.dr hab. inż. Jan Jewulski nie żyje nika – będzie Go bardzo brakowało. 12 grudnia 2011 r. rodzina, przyjaciele, 
współpracownicy, koleżanki i koledzy z żalem pożegnali prof. dr hab. inż. Jana 
Jewulskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Cześć Jego pamięci.

29 listopada 2011 r. 
zmarł kolega dr hab. inż. Lu-
dwik Zawisza – profesor AGH,  
członek Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego Inżynierów 
i Techników Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego (nr leg. 
2897), który całe swoje życie 
zawodowe związał z działal-
nością naukowo-dydaktyczną 
na Wydziale Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu AGH, oddając się  do 
ostatnich chwil pracy badaw-
czej w zakresie geologii nafto-
wej, hydrogeologii, inżynierii 
naftowej i inżynierii środowi-
ska. Wszyscy, którym było dane zetknąć się z Nim na rozlicznych drogach Jego 
działalności zawodowej zdają sobie sprawę jak wielką stratą jest ta śmierć dla 
polskiej geologii naftowej, środowiska naukowego Akademii Górniczo Hutniczej 
i całego środowiska naftowców i gazowników. Odszedł bowiem od nas człowiek 
obdarzony dużą wiedzą i doświadczeniem w badaniu i dokumentowaniu złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Znaliśmy Go jako człowieka bardzo pracowitego, 
wrażliwego, taktownego,  obdarzonego wyjątkowym wyczuciem w formułowa-
niu tez naukowych oraz metodyki  rozwiązywania postawionych problemów. 

Urodził się 16 stycznia 1949 r. w Odrzykoniu. Ukończył Liceum Ogólno-
kształcące w Krośnie, a następnie studia wyższe na Wydziale Geologiczno-
Poszukiwawczym AGH, uzyskując tytuł magistra inżyniera geologa górniczego 
w specjalności geologia naftowa. Pracę zawodową rozpoczął w 1972 r. w Przed-
siębiorstwie Geologicznym w Katowicach, a następnie w tym samym roku prze-
szedł do Katedry Geologii Naftowej na Wydziale Wiertniczo-Naftowym AGH na 
stanowisko asystenta, uzyskując następnie stanowisko starszego asystenta, ad-
iunkta i profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał 
w 1980 r., a doktora habilitowanego w 1991 r. Był autorem i współautorem 
6 książek i monografii, 3 patentów oraz ponad 130 publikacji i referatów pre-
zentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych, dotyczących geologii 
naftowej, hydrogeologii, geofizyki wiertniczej, inżynierii złożowej, inżynierii śro-
dowiska, geotermii i geologicznego składowania CO2. Ponadto kierował lub 
uczestniczył w opracowaniu ponad 120 prac i projektów,wykonanych głównie 
dla potrzeb przemysłu naftowego oraz Ministerstwa Środowiska. Był wybiera-
ny i powoływany na wiele odpowiedzialnych stanowisk i funkcji, a m.in na.: 
członka Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (1999 
– 2002), prodziekana Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (1993 – 1999), 
kierownika Zakładu Naftowej Inżynierii Złożowej (1993 – 2000), kierownika 
Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce (2000 – 2007), kierownika Kate-
dry Złóż Węglowodorów i Kształtowania Środowiska (2007 – 2010), zastępcy 
przewodniczącego Komisji Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska, członka 
Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN, człon-
ka Komitetu Redakcyjnego Rocznika AGH „Wiertnictwo, Nafta, Gaz”, członka 
Komitetu Redakcyjnego Dwumiesięcznika „Technika Poszukiwań Geologicz-
nych Geosynoptyka i Geotermia”. Trudno jest oswoić się z myślą, że odszedł 
człowiek, którego życie i działalność wniosły tak wiele w działalność Wydziału 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i tak wiele w rozwój polskiej geologii naftowej. 
Pozostawił liczne prace publikowane i wiele rozpoczętych, z nieukończonych 
tematów. Będzie Go bardzo brakowało. 7 grudnia 2011 r. rodzina, przyjaciele, 
współpracownicy, koleżanki i koledzy z żalem pożegnali prof. dr hab. inż. Ludwi-
ka Zawiszę na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Cześć Jego pamięci.

Prof.dr hab. inż. Ludwik Zawisza nie żyje
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21 października br w Uniwersytecie 
Nafty i Gazu w Ploieşti (Rumunia) miała 
miejsce sesja wspomnieniowa związana 
z życiem i działalnością wieloletniego jego 
profesora i rektora, pana prof. inż. Sergiu 
Raşeeva, który był jednym z najbardziej 
znanych i cenionych profesorów rumuńskich 
– specjalistów od technologii przerobu ropy naftowej. 

W wieku 34 lat został mianowany profesorem uniwersyteckim w spe-
cjalności – Technologia ropy naftowej – oraz rektorem Instytutu Nafty i Gazu 
w Bukareszcie, który za Jego kadencji rozrasta się o kolejne wydziały; Kon-
strukcji Maszyn i Urządzeń Naftowych, Ekonomii Naftowej oraz Geologii 
– Geofizyki.

Jako profesor – wykładowca, odznaczał się jasnością wykładu oraz lo-
giczną jego konstrukcją. Wychodząc od założeń teoretycznych danego pro-
cesu (mechanizmy reakcji, termodynamika, kinetyka i wpływ katalizatorów) 
prezentował następnie jego realizacje przemysłowe w aspekcie historycznym 
rozwoju danego procesu oraz specyficzne metody obliczeń technologicznych. 
Nadzorowane przez Profesora laboratoria były wyposażone w instalacje pilo-
towe symulujące podstawowe procesy przeróbki termokatalitycznej ropy naf-
towej lub jej frakcji. Jego wykłady w zakresie „Procesów termokatalitycznej 
przeróbki ropy naftowej”, „Katalizy przemysłowej”, „Produkcji olejów i pro-
duktów finalnych”, „Jakości produktów i schematów kompleksowych rafinerii” 
oraz” Nowe problemy w przeróbce ropy naftowej” cieszyły się nieprzymu-
szoną frekwencją studentów, ponieważ były prowadzone na najwyższym 
poziomie.

Od 1968 roku, w ramach studiów podyplomowych UNESCO, wykładał: 
„Nowoczesne procesy przeróbki ropy naftowej”, „Katalizę heterogeniczną 
w przemyśle naftowym i petrochemicznym”. Jako export UNESCO po przejściu 
na emeryturę w 1978 roku i zamieszkaniu na stałe we Francji, prowadzi wy-
kłady we Francji, Niemczech, USA, Wenezueli, Meksyku, misje i studia w za-
kresie przeróbki ropy naftowej w Afryce i Gwinei.

Podstawową dziedziną Jego badań były procesy termokatalityczne sto-
sowane w nowoczesnej przeróbce ropy naftowej. Podejmował również prob-
lemy podstawowe w  termodynamice, mechanizmach i kinetyce procesów, 
hydraulice fluidyzacji, studia płynności w reaktorach katalitycznych itp. Itp.

Inną dziedziną aktywności badawczej Profesora były procesy rafinacji 
selektywnej rozpuszczalnikami i odparafinowanie, ukierunkowane na wy-
pracowanie nowych procesów i rozszerzenie stosowania rozpuszczalników 
naftowych.

W latach 1994 – 1997 opublikował 
w 3 tomach pracę pt. „Konwersja węglo-
wodorów”, która syntetyzuje na pozio-
mie podyplomowym problemy; krakingu 
termicznego, pirolizy, koksowania i in-
nych procesów katalitycznych przeróbki 
ropy naftowej.

Książka „Konwersja węglowodo-
rów” została opublikowana w języku 
angielskim w USA w 2003 roku w Wy-
dawnictwie Marcel Dekker Inc. I stanowi 
syntezę działalności Profesora jako bada-
cza i specjalisty w tych dziedzinach.

Wkład naukowy, dydaktyczny, 
techniczny i organizacyjny prof. Sergiu 

Raşeeva w dziedzinie przeróbki węglowodorów został uznany na forum mię-
dzynarodowym. Jego życiorys figuruje w publikacjach wydawanych przez 
„International Biographical Centem w Cambridge i „American Biographical 
Centem” w USA.

Z Jego wiedzy i wykładów mieli szczęście korzystać niektórzy ze studen-
tów polskich studiujących „Technologię przerobu ropy i gazu ziemnego” w In-
stytucie Nafty, Gazu i Geologii w Bukareszcie

[na podstawie materiałów rumuńskich – opracował Ryszard Cygan, 
student Instytutu Nafty, Gazu i Geologii w latach 1956-1961]

WSPOMNIENIE
Jestem pewien, że wszyscy absolwenci Wydziału Technologii Instytutu 

Nafty, Gazu i Geologii w Bukareszcie (potem Ploiesti) pamiętają profesora 
Raşeeva, jego charakterystyczny chód i tubalny bas.

Profesora Raşeeva znałem dobrze, bo często miałem z Nim kontakt 
tak w czasie studiów jak i w okresie późniejszym. W Katedrze Technologii 
Przerobu Ropy wykonałem pracę dyplomową n.t kinetyki procesu krakingu 
katalitycznego.

Kilka miesięcy później rozpocząłem prace w MZRiP na budującej się insta-
lacji Krakingu Katalitycznego, której kierownictwo objąłem kilka lat później.

Prof. Sergiu Raşeev urodził się w Odessie; studia zakończył  na Wydziale 
Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Bukareszcie w r.1938. Do roku 1950 pracuje 
w rafinerii w Ploiesti na stanowiskach: kierownika instalacji, głównego tech-
nologa i dyrektora technicznego.

W roku 1950 zostaje profesorem w Instytucie Ropy, i Gazu w Bukareszcie 
a zarazem jego rektorem.

Pamiętam dobrze wykłady prof. Raşeeva z Technologii Przerobu Ropy 
Naftowej – nie opuściłem żadnego z nich. Profesor, podobnie jak i wykła-
dowcy innych przedmiotów, miał bogate doświadczenie praktyczne i świetne 
przygotowanie teoretyczne, co dawało w efekcie wykłady od których nie moż-
na było się oderwać.

Specjalnością Profesora były procesy termokatalityczne w przeróbce ropy 
naftowej.

Opublikował 69 prac naukowych i 3 książki monograficzne:
- Reformowanie katalityczne (wraz z prof. Ionescu)
- Procesy rozkładowe w przeróbce ropy naftowej
- Konwersja węglowodorów.
Pierwsze dwie pozycje były przetłumaczone przeze mnie na język polski 

i wydane przez WNT.
Trzecia ukazała się w USA w roku 2003.
W trakcie pracy w Instytucie Profesor promował ponad 30 doktorantów.
W roku 1978 Profesor przeszedł na emeryturę i wraz z żoną wyjechał 

na stale do Francji. W tym okresie pracował bardzo aktywnie jako ekspert 
UNESCO w Afryce i Ameryce Pld. Profesor był prawdziwym poliglotą: władał  
biegle niemieckim, francuskim, angielskim i rosyjskim.

Do studentów polskich odnosił się zawsze z sympatią i chętnie pomagał 
w rozwiązywaniu naszych problemów. Pamiętam, że kiedyś dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Technicznej w Płocku powierzył mi zorganizowanie laborato-
rium technologii przerobu ropy.

Nie namyślając się długo pojechałem do Bukaresztu, gdzie z pomocą 
Profesora zebrałem wszystkie potrzebne materiały, co znacznie przyśpieszyło 
i ułatwiło wykonanie postawionego zadania.

Przypuszczam, że sympatia Profesora do Polaków wypływała także 
z tego, że Jego drugą żoną była Polka – Irena Markijanowicz, z wykształcenia 
– ekonomistka, pracująca w Bukareszcie.

Mój krótki, bo tylko dwuletni pobyt na studiach w Bukareszcie wspomi-
nam bardzo dobrze i jestem dumny z dyplomu wydanego przez Instytut Nafty, 
Gazu i Geologii. 

Wojciech Swinarski – student Instytutu Nafty, 
Gazu i Geologii-promocja 1963.

Listopad 2011 rok.

Prof.inż Sergiu Raşeev
25 września 1916 – 5 lipca 2011
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Antyczna Hellada w 8 dni

Alicja Kaczmarczyk 

Byliśmy już w Italii, na Krymie, w Norwe-
gii, Słowenii i wielu innych pięknych miejscach. 
19 września 2011 r. przyszedł czas aby dotknąć 
pozostałości po antycznej cywilizacji greckiej. 
To przecież w antycznej Grecji wykształciły 
się wszystkie instytucje, dzięki którym Europa 
uzyskała tożsamość. Po dwóch godzinach lotu 
członkowie zaprzyjaźnionych stowarzyszeń PZITS 
i SITPNiG rozpoczęli zwiedzanie od Thessalonik. 
Sympatyczna przewodniczka pokazała nam naj-
ważniejsze miejsca historyczne w Salonikach 
a to: Łuk cesarza Galeriusza, Rotundę, mury 
obronne miasta, Białą Wieżę w pobliżu której 
znajduje się pomnik Aleksandra Wielkiego. 
Saloniki były miejscem urodzenia i początków 
działalności Cyryla i Metodego stąd w języku 
greckim dużo liter i słów pisanych cyrlicą. Po 
wczesnym  śniadaniu przejazd do Aten – objazd 
miasta. Pod Parlamentem niepowtarzalna zmia-
na warty, dalej Stadion Panatejski. Wieczorem 
wyjazd do dawnej dzielnicy rzemieślników - na 
kolorową Plakę, która znajduje się pod bajecz-
nie oświetlonym Akropolem. Większość z nas 
bierze udział w wieczorze greckim. Po krótkiej 
nocy rano zwiedzamy Akropol z Partenonem, 
kariatydami na Erechtjonie, Propylejami. Oglą-
damy Agorę grecką, Forum Romanum i kiedy 
pod Akropolem kłębi się tłum w kolejce do wej-
ścia – my pełni wrażeń z serca starożytnej Grecji 
wyjeżdżamy w stronę Peloponezu. 

Zasadniczym celem wyjazdu zorganizo-
wanego przez stowarzyszenia techniczne była 
wizyta w terminalu skroplonego gazu ziem-
nego (LNG). Dla uczestników wyjazdu była to 
nowość, chociażby z powodu braku takiego 
obiektu w Polsce. Dzięki przychylności Zarządu 
przedsiębiorstwa DESFA, operatora greckiego 
systemu gazowego, terminal został nam udo-
stępniony do zwiedzenia.

Sam terminal jest jednym z głównych ele-
mentów krajowej infrastruktury gazowniczej 
w Grecji oraz jednym z 13 działających obecnie 
na Morzu Śródziemnym i Europie. Krótko mówiąc 
to skomplikowana instalacja spełniającą kilka 
ważnych funkcji ściśle ze sobą powiązanych. Są 

Józef Katra 

nimi w kolejności: port rozładunkowy, krioge-
niczna instalacja rozładunkowa, magazynowanie 
ciekłego gazu, odparowanie i wtłoczenie gazu 
do systemu przesyłowego. Wszystkie te zadania 
wypełnia grecki terminal (został zaprojektowany 
i jest eksploatowany zgodnie z najsurowszymi 
europejskimi normami bezpieczeństwa). W ciągu 
10 lat działalności przyjął ponad 300 ładunków 
skroplonego gazu ziemnego (LNG) z tankowców. 

Wielkość wymierna zużycia gazu ziemnego 
przez Grecję w skali roku wynosi ok. 3 mld m3. 
Główne zasilanie następuje poprzez gazociąg 
wysokiego ciśnienia gazem z kontraktu rosyj-
skiego. 

Thessaloniki. Pod pomnikiem Aleksandra Wielkiego. Fot. Andrzej Grabowski

Schemat systemu przesyłowego w Grecji
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Terminal spełnia rolę dywersyfikacyjną, 
uzupełniającą i magazynową dla zachowania 
równowagi i bezpieczeństwa dostaw greckim 
odbiorcom – jednym słowem jest „atutem” dla 
Grecji, gdyż zapewnia bezpieczeństwo dostaw 
energii i elastyczności działania systemu prze-
syłowego. Dostawa gazu skroplonego nastę-
puje z Algierii. Terminal znajduje się na wyspie 
Revythoussa, 500 metrów od plaży Aghia Tria-
da, w zatoce Pachi, 45 km na zachód od Aten. 

Po rejestracji uczestników wycieczki przez 
pracowników firmy ochroniarskiej, udzieleniu in-
struktarzu o możliwym zagrożeniu i zachowaniu 
bezpieczeństwa, statkiem osobowym przetrans-
portowano nas na teren wyspy. W sali budynku 
dyspozytorskiego zostaliśmy przywitani przez 
kierownika Terminalu i nieliczną obsługę. Tam też 
zaprezentowano instalację w formie wizualnej 
(makieta przedstawiająca terminal LNG) z uzupeł-
nioną informacją dokonaną przez zarządzające-
go terminalem. Z naszej strony również podana 
została krótka informacja o systemie gazowym 
w Polsce, operatorstwie, systemie dostaw i zu-
życiu gazu. Po kurtuazyjnej wymianie poglądów 
z dużą pomocą „pilota Leszka”, skromnym poczę-
stunku kawą i ciastkiem, nastąpiło zwiedzenie 
terminalu z okien autokaru (przetransportowane-
go wcześniej promem towarowym). 

Wspólne zdjęcie przed siedzibą dyrekcji terminala LNG. Fot. Marian Żołyniak

Widok na wyspę Revythoussa którą zajmuje terminal LNG

Spotkanie z kierownictwem terminala LNG na wyspie 
Revythoussa. Fot. Bożena Damian

Widok na instalcję regazyfikacji gazu LNGWidok na pompy przeładunkowe oraz instalację przesyłu gazu z tankowca do 
terminala LNG

Terminal prezentował się wspaniale. Został 
zaprojektowany i zbudowany w latach 1999-
2000 według najbardziej rygorystycznych 
standardów bezpieczeństwa. Magazynowanie 
- przetłoczonego płynnego gazu z tankowców 
- następuje w dwóch zbiornikach o pojemności 
65 tys. m3 każdy przy zachowaniu temperatury 
magazynowania minus 160 OC. Zbiorniki wy-

konane ze stali chromoniklowej w obudowie 
betonowej, są częściowo zagłębione w skalnej 
części wyspy. Początkowa zdolność przeładun-
kowa wynosiła 271 m3 gazu skroplonego na 
godzinę.

W roku 2007 nastąpiła modernizacja i roz-
budowa terminalu zwiększająca możliwości 
przeładunkowe i regazyfikacyjne.

Akropol. Odeon Herodesa Attyka. Może pomieścić 5 tys. Widzów i nadal jest wykorzystywany. Fot. Marian Żołyniak
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Terminal potrafi obecnie przyjąć szybciej 
oraz bardziej efektywnie duże tankowce i odbie-
rać zwiększoną ilość gazu. Jego objętość gazu 
potroiła się i tak z 271 m3 gazu LNG na godzinę 
wzrosła do 1 000 m3, pozwalając przetworzyć 
3-krotną ilość skroplonego gazu ziemnego i do-
starczyć do greckiej sieci około 5,2 – 5,3 miliar-
dów m3 gazu rocznie. Ponadto w kwietniu 2009 
terminal LNG został doposażony w nowe insta-
lacje pozwalające m.in. na uzyskanie autonomii 
energetycznej terminalu (kogeneracja) oraz od-
zyskiwania energii termalnej i wykorzystanie jej 
w procesie regazyfikacji.

Zastosowane rozwiązania technologicz-
ne i konstrukcyjne związane z regazyfikacją 
skroplonego gazu ziemnego są przyjazne dla 
środowiska, bezpieczne dla pracowników za-
trudnionych na terminalu oraz mieszkańców 
okolic wyspy, a także w pełni dostosowane 
do greckiego i europejskiego prawa. Terminal 

Rion. Most nad kanałem łączącym Zatokę Patraską z Zatoką Koryncką. W związku z oddalaniem się Peloponezu 
od kontynentu jego żywotność obliczono na 120 lat. Fot. Leszek Kozioł

Widok ze Wzgórza zamkowego w Mykenach. Fot. Leszek Kozioł

posiada certyfikaty bezpieczeństwa OHSAS 
18001 i ISO 14001. Zastosowanie technologii 
skraplania gazu ziemnego, umożliwia zmniej-
szenie jego objętości 600 krotnie co czyni go 
opłacalnym w transporcie morskim.

Po śniadaniu wyjeżdżamy na zwiedzanie 
pętli Argolidzkiej. W Epidauros siedzieliśmy  
w najpiękniejszym i najlepiej zachowanym 
starożytnym teatrze Grecji. Odkryto go dopie-
ro w XIX wieku pod porastającym wzgórze 
gęstym lasem jeszcze teraz ma wspaniałą aku-
stykę. W sanktuarium boga sztuki lekarskiej 
Asklepiosa, gdzie dzisiaj jest muzeum, znaj-
duje się złota maska podobno Agamemnona. 
W Mykenach Brama Lwic i Cytadela. Śladem 
Słowackiego weszliśmy do skarbca Arteusza 
zwanego grobem Agamemnona. Jedziemy do 
Nafplionu – piękne miasteczko pełne kwia-
tów, sympatycznych wąskich uliczek, gdzie 
rzuca się w oczy górująca nad miastem twier-
dza Palamidi. Warto pamiętać, że Nafplion to 
przez 5 lat pierwsza stolica wyzwolonej Grecji. 

Wzgórze Akrokorynt z ruinami świątyni Afrodyty. Fot. Leszek Kozioł

Urokliwe uliczki w Nafplion. Fot. Leszek Kozioł



4�
�2(�64)/20��

grudzień

Następnie Korynt, gdzie swoje kazania głosił 
św. Paweł i gdzie pięknej Afrodycie służyły 
„córy Koryntu” i udzielały swych wdzięków 
pobożnym pielgrzymom. Był to dzień pełen 
wrażeń, ale się skończył. Rano wyruszamy 
w kierunku Olimpii. Zwiedzamy stadion na 35 
tys. widzów, gdzie narodziła się kiedyś idea 
igrzysk olimpijskich. W Olimpii zwiedziliśmy 
też, ruiny Gimnazjonu, świątyni Hery, świątyni 
Zeusa, miejsce rozpalania ognia olimpijskiego 
pracowni Fidiasza, w której powstał jeden 
z 7 cudów Świata – Zeus Olimpijski. Następ-
nego dnia krótki rejs z Peloponezu na ląd. 
W czasie rejsu oglądamy most łączący Pelo-
ponez z resztą Grecji. Obiekt ma 2.88 km, co 
roku wydłuża się o kilka cm i kosztował po-
dobno 630 milionów euro a i tak mało kto nim 
jeździ ponieważ jest bardzo drogo. Jedziemy 
w wysokie góry gdzie u stóp Parnasu odwie-
dzamy antyczny Środek świata prastare Delfy, 

odpoczywamy, wspominamy i napawamy się 
klimatem nadmorskiego miasteczka. Czas po-
bytu w niezwykłym kraju jakim niewątpliwie 
jest Grecja minął szybko. I tak 26.09.2011 r. 
wylądowaliśmy szczęśliwie w Katowicach 
z nowym bagażem wiedzy i wrażeń.

Alicja Kaczmarczyk 
Józef Katra 

SITPNIG Oddział Tarnów

tu wyrocznia kształtowała politykę swego 
czasu. A my oglądamy ruiny Świętego Okrę-
gu ze skarbcami, Świątynię Apolina, Rzymski 
Teatr, stadion, jeden z siedmiu światowych 
czakramów o niezbadanej energii kosmicznej. 
Rano jedziemy w stronę Kalambaki tutaj śpimy 
i znowu niezapomniane wrażenia, z hotelu wi-
dać niesamowite góry a jutro tam będziemy. 
Wyjeżdżamy w głąb Meteorów gdzie zobaczy-
my jeden ze 100 cudów świata: klasztory na 
szczytach skał zawieszone w powietrzu Me-
teory. Zwiedzamy 2 z 6 istniejących monasty-
rów. Wśród fantazyjnych skał z monastyrami 
i klasztorami na szczytach, jadąc wąskimi gór-
skimi drogami tuż nad przepaścią podziwiamy 
bajkowe krajobrazy Grecji. Opuszczamy Me-
teory i jedziemy w stronę Riwiery Olimpijskiej. 
Ostatnim etapem naszej podróży jest Paralia 
najstarszy kurort turystyczny. Spacerujemy, Na widowni najpiękniejszego starożytnego teatru Grecji w Epidauros. Fot. Bożena Damian

W drodze do siedziby Pytii Delfickiej. Fot. Marian Żołyniak

Klasztory na szczytach Meteorów. Fot. Leszek Kozioł
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5 grudnia 2011 roku w nowo ot-
wartym lokalu Perła w Jaśle odbyło 
się spotkanie z okazji święta bar-
bórkowego pracowników Oddziału 
w Sanoku, emerytów oraz członków 
SITPNiG KZ nr 7. 

Zaszczycili Nas swoją obecnością wicepre-
zes Zarządu PGNiG S.A. Mirosław Szkałuba, 
prezes Petrogeo Andrzej Baczyński, dyrektor 
Geologii Józef Potera, z-ca dyrektora ds. Poszu-
kiwania Złóż Tadeusz Kozimor, redaktor naczelny 
„Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” Piotr 
Dziadzio oraz zacne grono emerytów i inni za-
proszeni goście.

Spotkanie barbórkowe 
w Jaśle ODDZIAŁ SANOK

Na spotkaniu była okazja do wręczenia 
odznaczeń, dyplomów oraz stopni górniczych 
zasłużonym pracownikom. Nowym członkom 
SITPNiG KZ nr 7 w Jaśle wręczono legitymacje.

Wygłoszono referat dotyczący wyników 
prac poszukiwawczych realizowanych w roku 

2011 oraz działalności Koła Zakładowego nr 7.
Przy suto zastawionym stole była okazja do 

dyskusji, wymiany poglądów Naszych pracow-
ników z koleżankami i kolegami ze starszych, 
doświadczonych pokoleń.

Iwona Byś
SITPNiG Oddział Sanok
p.o. Przewodniczącego

Koła Zakładowego Nr 7

Przemówienie wiceprezesa Zarządu PGNiG S.A. Mirosława Szkałuby. Fot. arch. SITPNiG KZ nr 7, Oddział Sanok

Wręczenie odznaczeń, dyplomów i stopni górniczych. Fot. arch. SITPNiG KZ nr 7, Oddział Sanok

Przyjęcie nowych członków w szeregi SITPNiG. Fot. arch. SITPNiG KZ nr 7, 
Oddział Sanok

Szanowne grono emerytów. Fot. arch. SITPNiG KZ nr 7, Oddział Sanok
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W dniach 19 - 21 września 2011 w Rogo-
wie k/Łodzi odbyła się VI Konferencja „Technika 
opomiarowania gazu dziś i jutro” TOp – Gaz.

Honorowy patronat nad tą specjalistyczną 
konferencją przyjęli: Michał Szubski – prezes 
PGNiG, Jan Chadam – prezes OGP GAZ-SYSTEM 
S.A., Mirosław Dobrut – prezes Izby Gospodar-
czej Gazownictwa, Kazimierz Nowak – prezes 
Mazowieckiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Patronat medialny nad konferencją objął 
miesięcznik naukowo techniczny „Pomiary Au-
tomatyka Robotyka PAR”. 

Organizatorem odbywającej się co dwa lata 
konferencji są: 

• Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
Wydział Terenowy Łódź przy Stowarzy-
szeniu Naukowo –Technicznym Inżynie-
rów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego, 

• Mazowiecka Spółka Gazownictwa sp. 
z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź 

• firma COMMON S.A.
Włodzimierz Tomczak – prezes Łódzkie-

go Oddziału SITPNiG, uroczyście otworzył VI 
Konferencję. Do prezydium konferencji zaprosił 
gospodarzy tego terenu, przedstawicieli Ma-
zowieckiej Spółki Gazownictwa – Jana Anysza 
– członka zarządu Spółki oraz Karola Papiernika 
– dyrektora Zakładu Gazowniczego Łódź. 

Stanisław Szafran, sekretarz generalny SIT-
PNiG, biorący czynny udział wszystkich dotych-
czasowych edycjach konferencji, podkreślił wy-
sokie zaangażowanie członków stowarzyszenia 
w organizowaniu szerokiej gamy konferencji, 
sympozjów czy spotkań integrujących środowi-
sko gazowników i naftowców.

Dalej głos zabrali przedstawiciele firm oraz 
organizacji, które objęły honorowym patrona-
tem VI konferencję. Jako pierwszy zabrał głos 
Radosław Dudziński, członek Zarządu PGNiG 
S.A. Zapoznał On uczestników ze strategią Gru-
py Kapitałowej PGNiG do 2015 roku w obszarze 
dystrybucji gazu. W imieniu Izby Gospodarczej 
Gazownictwa głos zabrał Andrzej Schoeneich, 
Dyrektor IGG, przedstawiając zadania realizo-
wane przez Izbę a w szczególności zaawanso-
wanie prac normalizacyjnych podjętych w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i or-
ganizacyjnego oraz bezpieczeństwa środowiska 

naturalnego, poprzez opracowanie i wprowa-
dzanie do stosowania kolejnych Standardów 
Technicznych IGG. Wojciech Kowalski, Członek 
Zarządu OGP GAZ-SYSTEM S.A. wraz z Olivie-
rem Bousquet, ekspertem w Pionie LNG, omówił 
powstający w Świnoujściu terminal do odbioru 
skroplonego gazu ziemnego LNG, eksponując 
kwestie opomiarowania gazu na wyjściu z ter-
minala zarówno pod względem ilości jak i skła-
du chemicznego.  

Jan Anysz, członek Zarządu MSG sp. z o.o., 
zasygnalizował konieczność rozwoju szkol-
nictwa zawodowego w celu przygotowania 
zaplecza kadrowego dla szeroko rozumianej 
branży gazowniczej, przedstawiając współpra-
cę Mazowieckiej Spółki Gazownictwa z Zespo-
łem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi co 
między innymi zaowocowało wpisaniem do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
zawodu technik gazownictwa. 

Wśród tegorocznych wykładowców gości-
li pracownicy PGNiG, OGP GAZ-SYSTEM, KSG, 
WSG, MSG, Politechniki Warszawskiej, Instytutu 
Nafty i Gazu, Głównego Urzędu Miar, firm: COM-
MON, APATOR METRIX, KROHNE, GIG Kopalnia 
Doświadczalna Barbara, ATREM, TEL-STER.

Włodzimierz Sanocki przedstawił swoją opi-
nię o proponowanych zmianach w polskiej admi-
nistracji miar wywołując szeroką i żywą dyskusję 
wśród zgromadzonych na sali pomiarowców. 

Drugą sesję otworzyła Eliza Dyakowska 
prezentując problem wzorcowania gazomie-

rzy przy ciśnieniu roboczym, przedstawiając 
koncepcję zapewnienia spójności pomiarowej 
z europejskim zharmonizowanym metrem sześ-
ciennym gazu ziemnego oraz wyniki wstępnego 
oszacowania niepewności wyników wzorco-
wania na stanowisku, które powstanie przy 
finansowym wsparciu w ramach Programu Ope-
racyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 
1.4 – 4.1, a zostanie zabudowane na terenie 

„Technika opomiarowania gazu 
dziś i jutro” TOp – Gaz

Panel dyskusyjny prowadzony przez Jacka Jaworskiego a dotyczący rozliczenia gazu w jednostkach energii, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele: OGP Gaz-System, EroPolGaz, PGNiG, GSG, MSG, WSG, Handen. Fot. Katarzyna 
Prochowska, arch. SITPNiG O/Łódź

tłoczni Hołowczyce. Paweł Szufleński nawią-
zał do poprzedniego referatu przedstawiając, 
jako przykład, wyniki badań nad optymalizacją 
stanowiska do wzorcowania gazomierzy przy 
zastosowaniu numerycznej mechaniki płynów 
(CFD) oraz wyniki symulacji dla układów pomia-
rowych opartych na kolektorach. Pierwszy dzień 
konferencji zamknął Witold Warowny omawia-
jąc współczynnik ściśliwości w nauce i praktyce. 
Merytoryczne dyskusje przeniosły się na wie-
czorną kolację sponsorowaną przez Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Adam Bogucki rozpoczął drugi dzień kon-
ferencji, prezentując wyniki badań wpływu 
niepewności aparatury pomiarowej oraz nie-
pewności określenia parametrów gazociągu 
na skuteczność i dokładność systemów detek-
cji nieszczelności gazociągów. Jerzy Kwilman 
przedstawił wymagania norm i zaleceń OIML 
dotyczące badań trwałościowych gazomierzy 
turbinowych i rotorowych a następnie omówił 
wyniki badań trwałości gazomierzy przeprowa-
dzone na stanowisku zaprojektowanym i wyko-
nanym przez firmę COMMON, pod nadzorem 
Instytutu Nafty i Gazu. 

Bogdan Szutowski zaprezentował diag-
nostyczne i korekcyjne możliwości gazomierzy 
ultradźwiękowych przeznaczonych do pomiaru 
gazu ziemnego, w odniesieniu do dwóch naji-
stotniejszych czynników pogarszających charak-
terystyki metrologiczne urządzeń użytkowanych 
w rzeczywistych warunkach eksploatacji, jakimi 
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jest wpływ instalacji oraz wpływ zanieczysz-
czeń. Jacek Jaworski przedstawiając implikacje 
wynikające z wdrożenia dyrektywy MID do 
polskiego prawodawstwa w kontekście kontroli 
metrologicznej gazomierzy i przeliczników obję-
tości gazu i porównując podejście do tej kontroli 
przed i po wprowadzeniu systemu oceny zgod-
ności, zwrócił uwagę na konieczność adaptacji 
istniejących regulacji krajowych do obecnych 
realiów jakie niesie ze sobą system oceny zgod-
ności. Andrzej Trębaczewski odnosząc się do 
wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady EU w sprawie ujednolicenia przepisów 
prawnych państw członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych przeznaczo-
nych do użytku w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem, wskazał na konieczność poddania 
wnikliwej analizie tworzenie systemów iskrobez-
piecznych na bazie certyfikowanych urządzeń 
nie tylko pod względem poprawnego doboru 
tych urządzeń ale również konieczności prze-
prowadzenia analizy połączeń obwodów, wery-
fikacji parametrów wejściowych i wyjściowych 
ze szczególnym uwzględnieniem występujących 
w nich indukcyjności i pojemności.

Arkadiusz Chmielewski otworzył sesję zwią-
zaną z gazomierzami miechowymi omawiając 
problem konieczności sparametryzowania gazo-
mierzy inteligentnych równocześnie wskazując 
minimalne wymagania, które mogą służyć do 
oceny jakości oferowanych na rynku Gazomie-
rzy Inteligentnych w związku z dynamicznym 
rozwojem technologii Smart Meteringu. 

Propozycję rozwiązania problemu związa-
nego z wtórną legalizacją gazomierzy miesz-
kaniowych poprzez zastosowanie metody pró-
by losowej omówili: Joanna Nadolna i Maciej 
Józefczyk, równocześnie zwracając uwagę, że 
metoda ta jest możliwa do zastosowania tylko 
i wyłącznie w odniesieniu do gazomierzy o naj-
wyższej jakości metrologicznej i bezpieczeństwie 
eksploatacji oraz na konieczność prowadzenia 
ewidencji gazomierzy w sposób pozwalający 
w przyszłości na wyselekcjonowanie grup gazo-
mierzy poddawanych takiej próbie. Adam Jarek  

omówił doświadczenia wynikające z wdro-
żenia nowoczesnych układów pomiarowych, 
w tym również w zakresie Smart Meteringu, 
oraz przedstawił główne zalety i wady wprowa-
dzonych rozwiązań.

Grzegorz Rosłonek poruszył problem nad-
zoru metrologicznego nad systemem pomiaru 
jakości gazu w Polsce w związku z nadcho-
dzącą koniecznością bilansowania i rozliczeń 
w jednostkach energii, podkreślając koniecz-
ność wprowadzenia zmian w polskim prawo-
dawstwie oraz bliskiej współpracy z instytucjami 
państwowymi, w tym szczególnie z Głównym 
Urzędem Miar. 

Duże zainteresowanie wywołał panel dys-
kusyjny prowadzony przez Jacka Jaworskiego 
a dotyczący rozliczenia gazu w jednostkach 
energii w którym uczestniczyli przedstawicie-
le: OGP Gaz-System – Stanisław Brzęczkowski 
i Bartłomiej Szczepaniak, Europolgaz – Piotr 
Dworak, PGNiG – Robert Kwiatkowski, GSG 
– Dariusz Jarczyk, MSG – Przemysław Gil, WSG 
– Leszek Pozdrowski oraz Handen (spółka obro-
tu gazem) – Ireneusz Sawicki.

Referaty prezentowane w trzecim dniu kon-
ferencji służyły przede wszystkim zobrazowaniu 
sposobów wykorzystania systemów informa-
tycznych w przedsiębiorstwach gazowniczych ze 
szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumia-
nego obszaru pomiarów. W związku z koniecz-
nością monitorowania procesów realizowanych 
w przedsiębiorstwie oraz ciągłym dążeniem do 
ich optymalizacji, Adam Błoch przedstawił moż-
liwości przeprowadzania analiz i pozyskiwania 
wiedzy w oparciu o dane powszechnie dostępne 
w połączeniu z danymi zbieranymi przez syste-
my wewnętrzne w przedsiębiorstwach. Michał 
Ściebiura nakreślił krótko historię telemetrii od 
systemu DINO, gdzie przekaz danych odbywał 
się na drodze radiowej, poprzez układy teleme-
trii oparte o modem telefoniczny aż po techno-
logię GSM. Wojciech Woźniakowski omawiając 
systemy informatyczne wykorzystywane przez 
służby techniczne w przedsiębiorstwie gazowni-
czym, scharakteryzował systemy wykorzystywa-

ne w procesie transportu gazu. Artur Sobkowiak 
omówił podstawowe funkcje protokołu Gaz-
Modem, powszechnie stosowanego w Polsce 
standardu do komunikacji z elektronicznymi 
przelicznikami gazu oraz alternatywne roz-
wiązania jakim jest DSfG czy IEC. Dzień trzeci 
zakończył Jakub Wildner i Arkadiusz Zadworny 
przedstawiając budowę, zasadę działania oraz 
wyniki porównania największego na świecie 
stanowiska z wzorcowym zbiornikiem dzwo-
nowym i stanowiska pomiarowego z wzorcami 
tłokowymi. 

Uczestnicy konferencji przyjęli z żalem in-
formację, że z referatem Andrzeja Osiadacza 
prezentujący metody określania energii zawartej 
w gazie ziemnym – symulacja rozpływu energii 
w krajowej sieci przesyłowej, mogą się zapo-
znać tylko w materiałach konferencyjnych.

Ośrodek Dydaktyczny SGGW w Rogowie 
stał się miejscem, gdzie przedstawiciele służb 
pomiarowych operatorów systemów przesyło-
wych i dystrybucyjnych, producenci urządzeń 
dla szeroko rozumianych pomiarów oraz prze-
twarzania i przesyłania danych pomiarowych 
w gazownictwie, przedstawiciele spółek obrotu 
gazem oraz reprezentanci stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych i innych okołogazowniczych 
organizacji, mogą podzielić się doświadczenia-
mi czy wymienić poglądy. 

Rosnąca z każdą edycją liczba uczestników 
(w roku bieżącym Rogów gościł ponad 220 
osób) po raz kolejny potwierdziła potrzebę or-
ganizowania  konferencji o tak wąskiej tematyce 
jaką są, w tym przypadku, pomiary

Zgodnie z opinią wyrażoną przez uczestni-
ków konferencji w Karcie oceny konferencji, ko-
lejna spotkanie „pomiarowców” TOp – Gaz od-
będzie się w roku 2013 w Rogowie, do udziału 
w którym organizatorzy serdecznie zapraszają. 

Bogusława Gutowska
Z-ca Prezesa Oddziału 
SITPNiG Oddział Łódź

Uczestnicy nie tylko z zainteresowaniem przysłuchują się prezentacjom, lecz również 
biorą udział w dyskusji. Fot. Katarzyna Prochowska, arch. SITPNiG O/Łódź

Dużym zainteresowaniem cieszyło się arboretum SGGW, jeden z największym tego 
typu ogrodów w Polsce, z bogatą kolekcją drzew i krzewów Europy Środkowo-
Wschodniej. Fot. Katarzyna Prochowska, arch. SITPNiG O/Łódź
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Na Wydziale Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego 16 listopada 2011 roku odbył się 
Dzień Energii zorganizowany przez Wydział Geo-
logii UW oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo S.A. 

Dzień Energii jest już cyklicznym wyda-
rzeniem na stałe zapisanym w kalendarzu 
Wydziału Geologii UW, w którym uczestniczą 
studenci i pracownicy Wydziału Geologii oraz 
przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa S.A. Tegoroczny Dzień Energii 
został zorganizowany we współpracy z Od-
działem w Sanoku PGNiG S.A. Inicjatorem tego 
wydarzenia był prof. dr hab. Andrzej Kozłowski 
dziekan Wydziału Geologii UW oraz Mieczysław 
Jakiel dyrektor Oddziału w Sanoku PGNiG S.A. 
W spotkaniu uczestniczyli także przedstawicie-
le Oddziału w Zielonej Górze PGNiG S.A. Nafta 
Gaz w Pile. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom zarówno środowiska akademickiego jak 
i przemysłu sesja referatowa została podzielona 
na dwie części: prezentacje PGNiG S.A. Oddział 
w Sanoku oraz prezentacje projektów i prac 
doktorskich wykonywanych na Wydziale Geolo-
gii UW we współpracy z PGNiG S.A. Stanowiło 
to doskonałe odniesienie badań naukowych do 
prac realizowanych w PGNiG S.A. Oddział w Sa-
noku oraz zakresu przyszłej współpracy.

Spotkanie w imieniu organizatorów otwo-
rzyła dr Anna Poszytek – pełnomocnik dziekana 
Wydziału Geologii UW ds. kontaktów z przemy-
słem, która powitała gości i przedstawiła program 
Dnia Energii 2011, zachęcając równocześnie do 
aktywnego uczestnictwa w dyskusjach. Następnie 
głos zabrała dziekan Wydziału Geologii UW prof. 
dr hab. Ewa Krogulec, która podkreśliła przede 
wszystkim konieczność współpracy środowiska 
akademickiego z przemysłem i korzyści płynące 
z takowej współpracy. Sesję referatową rozpoczął 
prof. dr hab. Paweł Karnkowski, który z prawdzi-
wą wirtuozerią, opierając się na założeniach hi-
storycznych, sięgających jeszcze czasów zaborów, 
udowodnił siłę związków jakie istnieją pomiędzy 
Warszawą a Sanokiem, a tegoroczny Dzień Energii 
jest tego najlepszym potwierdzeniem.

Następnie swoje miały miejsce wystąpienia 
pracowników PGNiG Oddział w Sanoku. Jako 
pierwszy wystąpił Tadeusz Kozimor z-ca dyrektora 
ds. Poszukiwania Złóż, który przedstawił Oddział 
w Sanoku oraz prowadzony zakres działalności, 
co stanowiło wstęp do kolejnych prezentacji. 
Dalsze wstąpienia miały na celu prześledzenie 
działalności Oddziału w Sanoku od etapu poszuki-

wań, przez eksploatację gazu po podziemne jego 
magazynowanie. 

Prezentację na temat prospekcji naftowej 
oraz obszarów poszukiwawczych w PGNiG Od-
dział w Sanoku wygłosił Mariusz Słyś główny 
specjalista ds. Poszukiwania Złóż. Wykład spotkał 
się z olbrzymim zainteresowaniem. Szczególne 
uznanie zyskała koncepcja wyodrębnienia dwóch 
prowincji naftowych, w których PGNiG Oddział 
w Sanoku rozpoczyna poszukiwania. Wiele py-
tań dotyczyło także planowanego na przyszły rok 
otworu badawczego na łupki sylursko-ordowickie 
w obrębie basenu lubelskiego. 

Kolejny wykład na temat „Nowoczesnych 
metod eksploatacji i zagospodarowania złóż 
gazu ziemnego” wygłosił Erwin Szwast kierownik 
Działu Eksploatacji Gazu. Wykład w systematycz-
ny i szczegółowy sposób przedstawił techniczne 
rozwiązania w kopalniach gazu ziemnego oraz 
nowoczesne metody rozwiązywania problemów 
związanych z jego eksploatacją. Technologiczne 
aspekty spotkały się z dużym zainteresowaniem 
studentów jak i pracowników Wydziału Geologii 
UW, którzy mieli szereg pytań dotyczących aspek-
tów opomiarowania czy też selektywnej eksploa-
tacji wybranych horyzontów gazonośnych.

Przerwa kawowa, która została zasponoro-
wana przez PGNiG Oddział w Sanoku była dosko-
nałą okazją do szerszej dyskusji oraz nawiązania 
kontaktów zarówno dla studentów i jak i pracow-
ników Wydziału Geologii UW. Studenci piątego 
roku specjalizacji geologia złożowa i gospodarcza 
długo dyskutowali z Panem Tadeuszem Kozimo-
rem nad możliwościami odbycia praktyk i staży 
zawodowych w PGNiG S.A., co prawdopodobnie 
zaowocuje w przyszłości.

Po przerwie wykład na temat podziemnych 
magazynów gazu wygłosił Marcin Pojnar z-ca 
kierownika Działu PMG. Olbrzymie wrażenie na 
słuchaczach zrobiła zaprezentowana nowoczesna 
metoda wprowadzania filtrów do otworu hory-
zontalnego uzupełniona animacjami, na podsta-
wie wykonanych prac w PMG w Strachocinie. 
Zaprezentowana tematyka była tak interesująca, 
że w dyskusję po wykładzie zostali włączeni wszy-
scy wcześniejsi prelegenci, co stanowiło także do-
skonałe zamknięcie części związanej z PGNiG S.A. 
Oddział w Sanoku.

Następnie odbyła się sesja referatowa wy-
branych prac doktorskich, które wykonywane 
są we współpracy z PGNiG S.A.  Swoje prace 
zaprezentowali:

Agnieszka Rożek Instytut Geochemii Mine-

ralogii i Petrologii „Bioremediacja terenów skażo-
nych ropą i produktami ropopochodnymi”.

Ludwina Jarzynowska Instytut Geochemii 
Mineralogii i Petrologii „Udział Mikroorgani-
zmów w procesach biogeochemicznych zacho-
dzących w solankach w układzie woda złożowa 
– ropa naftowa”

Michał Wyglądała Instytut Geologii Pod-
stawowej (w zastępstwie za Joannę Urodę) 
„Mechanizmy deformacji płaszczowiny skolskiej 
oraz „zatoki rzeszowskiej” w rejonie Rzeszów 
– Strzyżów”. 

Michał Wyglądała Instytut Geologii Podsta-
wowej „Mechanizm deformacji płaszczowiny ślą-
skiej w rejonie Jasła”.

Przedstawiona problematyka spotkała się 
z zainteresowaniem przedstawicieli PGNiG S.A. co 
zaowocowało pytaniami i szerszą dyskusją.

Na zakończenie referat wygłosiła dr Dorota 
Wolicka kierownik Pracowni Geomikrobiologicznej 
na Wydziale Geologii UW, która zaprezentowała 
realizowane na Wydziale Geologii UW projekty, 
których beneficjentem jest PGNiG S.A. Z szerokiej 
gamy projektów związanych z bioremediacją te-
renów skażonych ropopochodnymi, badaniem 
wód złożowych, hydrogeochemią oraz badaniami 
geomechanicznymi na szczególne podkreślenie 
zasługuje wskazanie, że taka współpraca owocuje 
nie tylko dużą ilością prac magisterskich, ale także 
konkretnymi rozwiązaniami aplikacyjnymi. 

Na zakończenie dr Anna Poszytek podzięko-
wała przedstawicielom PGNiG Oddział w Sanoku 
za wygłoszone wykłady w ramach Dnia Energii 
2011. Wyraziła także gotowość Wydziału Geologii 
UW do dalszej współpracy i jej stałe poszerzanie. 
Po czym oficjalnie zakończyła Dzień Energii 2011 
na Wydziale Geologii UW.

Dzień Energii na Wydziale Geologii UW to 
przede wszystkim, często pierwszy, kontakt stu-
dentów z przemysłem naftowym. Tegoroczny 
Dzień Energii zostanie w naszej pamięci jako pro-
fesjonalne przygotowanie przedstawicieli PGNiG 
Oddział w Sanoku, którzy swoje prezentacje 
przygotowali na wysokim poziomie, a równocześ-
nie były one zrozumiałe dla studentów geologii. 
Prawdopodobnie wielu z nich w przyszłości wy-
bierze tematy prac magisterskich związane z prze-
mysłem naftowym. Uważam, że duże znaczenie 
w tych wyborach mają takie wydarzenia jak ten 
na Wydziale Geologii UW.

Anna Poszytek

Dzień Energii 2011 na Wydziale Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego
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21 listopada w Domu Dziennikarza w War-
szawie odbyło się seminarium: GAZ ŁUPKOWY 
– NOWE BOGACTWO POLAKÓW – SZANSA 
I WYZWANIE. 

Organizatorzy: członkowie Oddziału War-
szawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol-
skich: Grzegorz Cydejko i Teresa Wójcik, publi-
cyści „Forbesa” i „Gazety Polskiej” 

Uczestniczący w seminarium Przemysław 
Krogulec, szef zespołu ds. poszukiwań gazu 
z łupków PGNiG poinformował, że zasoby na 
koncesjach PGNiG wynoszą ok. 900 mld m3. 
Jego firma może uruchomić regularne wydo-
bycie już w 2014 r. z jednego z prowadzonych 
przez firmę odwiertów w Lubocinie. W począt-
kowej fazie może ona sięgnąć 200 metrów 
sześciennych na minutę, by po kilkunastu mie-
siącach ustabilizować się na poziomie ok. 40-60 
metrów sześciennych na minutę. Spółka posia-
da 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łup-
ków w Polsce. Krogulec powiedział też, że na 
początku 2012 r. na należącej do spółki koncesji 
Tomaszów Lubelski PGNiG przeprowadzi kolej-
ny odwiert. Jego głębokość sięgnie 4,5 tys. me-
trów. Wcześniej spółka przeprowadziła odwierty 
w okolicach Markowoli i Lubocina.

Na razie trudno wciąż jeszcze oszacować 
na ile ekonomicznie opłacalne okaże się całe to 
przedsięwzięcie. Brakuje także jego „oprzyrządo-
wania prawnego” – brakuje ustaw określających 
m.in. jakie korzyści dla budżetu może przynieść 
eksploatacja gazu łupkowego oraz wprowadza-
jące specjalny podatek od firm wydobywczych, 
ewentualnie wprowadzające specjalną agencję 
rządową, koordynującą eksploatację gazu od 
strony władz centralnych. Za kilka lat okaże 

się, czy – podobnie jak to miało miejsce w USA 
klika lat temu – Polska zamieni się z importera 
w eksportera gazu. W pozyskiwaniu gazu ze 
złóż niekonwencjonalnych przodują obecnie 
Stany Zjednoczone, gdzie ok. 10 proc. wydoby-
cia gazu pochodzi właśnie z tego rodzaju złóż. 
Amerykanie zakładają zwiększanie wydobycia, 
bo udokumentowane zasoby gazu z takich złóż 
są znacznie większe od złóż konwencjonalnych. 
Kanadyjska produkcja gazu niekonwencjonalne-
go wynosi około jednej trzeciej produkcji USA. 
Jerzy Woźniak, dyrektor Halliburton Co. oddział 
w Polsce zapewnił, że jego firma będzie gotowa 
do obsługi kopalń. Polscy inżynierowie już od 
stycznia szkolą się w amerykańskich kopalniach 
obsługiwanych przez Halliburton w szczelino-
waniu hydraulicznym.

Zdaniem Pawła Poprawy, eksperta Pań-
stwowego Instytutu Geologicznego, już dziś 
odkrycie i przyszła eksploatacja gazu niekon-
wencjonalnego wyzwala pozytywne emocje 
w polskim społeczeństwie. Dr Poprawa ocenia, 
że Polska może mieć co najmniej 1 bln m3 gazu 
w łupkach. Możliwe, że złoża wydobywalne 
są nawet 5 razy większe, co zaspokoiłoby po-
trzeby Polski na 300 lat. Dr. Poprawa uważa, 
że wydobycie nie jest uciążliwe dla mieszkań-
ców okolic kopalń. Zdaniem Małgorzaty Szy-
mańskiej, dyrektor Departamentu Ropy i Gazu 
w Ministerstwie Gospodarki, gaz z łupków już 
ma w Polsce gotowych do zakupu odbiorców: 
to firmy energetyczne, które w ciągu trzech lat 
opracowały nowe projekty elektrowni i elektro-
ciepłowni wykorzystujących to paliwo. Marcin 
Matyka, partner w kancelarii DLA Piper Wiater 
opisał warunki, jakie powinno spełnić prawo 

podatkowe, by nie zniechęcić firm wydobyw-
czych do eksploatacji gazu w Polsce. Zdaniem 
Piotra Naimskiego, posła na Sejm, koncerny 
zachodnie są gotowe zaakceptować jasno sfor-
mułowane wymogi. Poseł jest współautorem 
projektu ustawy regulującej proces koncesyjny 
i opłaty wydobywcze.

Według Andrzeja Sikory, prezesa Instytu-
tu Studiów Energetycznych, dobrze jest, gdy 
państwo posiadające złoża nie pobiera opłat 
na początku eksploatacji surowca. Także on 
uznał, że warunki prawne i fiskalne można do-
stosować do warunków wydobycia gazu tak, by 
opłacało się ono i przedsiębiorstwom i państwu. 
Konrad Szymański, deputowany do Parlamentu 
Europejskiego stwierdził, że w Unii Europejskiej 
silne jest lobby przemysłu odnawialnych źródeł 
energii. Jego zdaniem, moda na OZE i akcja do-
tychczasowego monopolisty w dostawach gazu 
na teren UE, Gazpromu, może mieć wpływ na 
warunki opłacalności wydobycia w Polsce.

– Możliwe, że w nowej perspektywie finan-
sowej duże środki z budżetu Unii pójdą na linie 
przesyłowe energii wiatrowej z Morza Północ-
nego lub solarnej z Afryki, jednak nikt jednak nie 
będzie w stanie zabronić Polsce eksploatacji jej 
gazu – powiedział poseł.

Również zdaniem Stanisława Ciosa z De-
partamentu Polityki Ekonomicznej MSZ gaz łup-
kowy ma w Europie swoich aliantów. Zaliczył do 
nich Holandię, Danię, Wielką Brytanię, Bułgarię 
i Rumunię. Jak wyjaśnił Andrzej Jagusiewicz, 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, pewne 
jest, że spalanie gazu z łupków nie wnosi do 
atmosfery rakotwórczych pyłów i siarki. Jego 
zdaniem, polskie służby są w stanie wymóc 
przestrzeganie wymogów środowiskowych 
w czasie eksploatacji złóż. Kazimierz Krupa, 
redaktor naczelny magazynu „Forbes” i Tomasz 
Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej” 
ocenili jako pozytywne nastawienie Polaków do 
ich nowego bogactwa. 

– Dla Polaków oznacza ono przede wszyst-
kim możliwość uniezależnienia się polityczne-
go od Rosji. Na drugim planie dostrzegają oni 
korzyści ekonomiczne z tego tytułu. Polakom 
potrzebny jest sukces, świadomość, że coś się 
w skali kraju udało – mówił red. Sakiewicz. 

Uczestnicy seminarium doszli do przeko-
nania, że Polska ma gaz, potrafi go bezpiecznie 
produkować, jest komu go sprzedać i nikt, choć 
wielu się stara, nie zdoła zdezawuować tego 
bogactwa Polaków.

Cezary Tomasz Szyjko

GAZ ŁUPKOWY – NOWE BOGACTWO POLAKÓW – SZANSA I WYZWANIE

Teresa Wójcik – moderatorka panelu, Piotr Naimski – poseł na Sejm, b. wiceminister gospodarki, Marcin Matyka 
– partner DLA Piper Wiater, Andrzej Sikora – prezes Instytutu Studiów Strategicznych. Źródło: http://sdpwarszawa.pl
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Organizatorzy: S.C. Consulting, PowerMeetings
Ekskluzywny patronat medialny: Wiadomości 
Naftowe i Gazownicze
Honorowy patronat: Państwowy Instytut Geo-
logiczny – Państwowy Instytut Badawczy, 
Kancelaria Wierzbowski Eversheds, Cleantech 
Poland – Shale Gas Investment Guide, TPA 
Horwath Polska, LNG Energy Ltd. i Instytut 
Geofizyki PAN.
Partner strategiczny: Aurelian Oil & Gaz

Zasoby gazu łupkowego w Polsce, szaco-
wane są przez amerykańską agencję ds. ener-
getyki EIA na 5,3 mld m.3 i mogą być warte 
nawet bilion dolarów. Wielka gazowa gorączka 
dotarła do Polski. Nowe błękitne paliwo robi fu-
rorę w polskich mediach i już zmienia krajobraz 
energetyczny Europy. Gaz z łupków jest dla Pol-
ski szansą, ale i wyzwaniem, z uwagi na skom-
plikowanie warunków złożowych, które wyma-
gają nowoczesnej technologii, specjalistycznej 
wiedzy i uregulowań prawno-administracyj-
nych. Popularny na YouTube film pt. „Gasland” 
jest przykładem jak niewiedza wywołuje strach 
i podsyca obawy społeczne. Czy „gazowa go-
rączka” stała się zakładniczką wielkiej polityki?

Państwo w oczach biznesu
Temat gazu łupkowego w Polsce nie prze-

staje budzić sprzecznych kontrowersji zarówno 
w kręgach biznesu jaki i wśród polityków. Na-
dzieje na nowe zasoby gazu ziemnego przycią-
gają do Polski największych inwestorów prze-
mysłu naftowego. Do poszukiwań przystępują 
wielkie koncerny międzynarodowe i przedsię-
biorstwa krajowe, a ich wynik może zdecydo-
wać o niezależności energetycznej kraju.  

Dobiegające nas, często sprzeczne infor-
macje wywołują lawiny spekulacji w społeczeń-
stwach lokalnych oraz dyskusje „ekspertów” 
na temat zasobów niekonwencjonalnych złóż 
gazu w Polsce. W celu wyjaśnienia wszelkich 
wątpliwości oraz prezentacji aktualnego stanu 
badań naukowych opiniotwórczy zespół Power-
Meetings perfekcyjnie przygotował już drugą 
odsłonę międzynarodowego forum, zapraszając 
przedstawicieli polskich ministerstw, urzędów 

marszałkowskich, jak również gremia naukowe 
i ekspertów reprezentujących czołowe polskie 
i zagraniczne firmy sektora gazowego. Wyda-
rzenie o randze międzynarodowej stanowiło 
profesjonalną platformę do wymiany doświad-
czeń i poglądów na temat perspektyw gazu 
łupkowego w Polsce dla specjalistów z różnych 
krajów. 

Konferencja dotyczyła kwestii istotnych dla 
spółek już zaangażowanych lub rozważających 
inwestycje w zakresie poszukiwania gazu łup-
kowego w Polsce. Dyskusje panelowe skoncen-
trowały się wokół aspektów prawnych i regula-
cyjnych wydobywania gazu łupkowego, w tym 
kwestie związane z formalnymi aspektami orga-
nizacji procesu poszukiwań i eksploatacji zapre-
zentował Maciej Jóźwiak, adwokat z kancelarii 
Wierzbowski Eversheds. Cały poranny blok pt.: 
„Strategia państwa i ramy regulacyjne w oczach 
biznesu” moderował z wielką elokwencją i ele-
gancją ulubieniec całej branży energetycznej 
Andrzej Szczęśniak – uznany ekspert rynku pa-
liw i gazu (NaftaGaz.pl).

Biznes w oczach nauki
Uwarunkowania ekologiczne i kontrolę 

jakości przy wierceniu i szczelinowaniu gazu 
łupkowego zaprezentował systemowo Jan Krzy-
siek z Politechniki Gdańskiej a wyzwania infra-
struktury omówił analitycznie Wojciech Sztuba, 
Partner Zarządzający z TPA Horwath. Jak zwykle 
przy imprezach o takiej renomie niezastąpio-
ny był charyzmatyczny Andrzej Sikora, prezes 
Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych 
wieloaspektowo prezentując najświeższe dane 
i prognozy w swoim wykładzie zatytułowanym 
„Rynek gazu – obecni i nowi nabywcy, kreowa-
nie popytu”. Zagrożenia w obszarze ochrony 
środowiska i związaną z tym odpowiedzialnoś-
cią uczestników procesu celnie zidentyfikował 
Maciej Pietraszek, dyrektor Techniczny z firmy 
PP-EKO Sp. z o.o. prezentując wykład zatytuło-
wany „Polskie technologie oczyszczania ścieków 
ze szczelinowania gazu łupkowego”.

Najwięcej emocji wywołał problem efektyw-
ności recyklingu użytkowanej wody i uzyskiwa-
nie jakości przyjaznej dla środowiska w świetle 

Polityczny gaz 
sprawozdanie eksperckie z II edycji 
konferencji międzynarodowej 
pt.: „Perspektywy gazu 
niekonwencjonalnego w Polsce”
18 listopada 2011 r., Hotel Hyatt Regency, Warszawa

Uczestnicy panelu dyskusyjnego pt.: Lekcje ze światowych doświadczeń, polskie doświadczenia i wnioski: (od lewej) 
Patrycja Kujawa, Business Development Manager, LNG Energy; Dariusz Jasak, Prezes Zarządu, Veolia Water Systems; 
Maciej Jóźwiak, Adwokat, Wierzbowski Eversheds; moderator bloku: Parker Snyder, Co-founder and Director, Clean-
techPoland oraz Renata Kałużna, Prezes PowerMeetings. Źródło: Wojciech Niewiński, www.powermeetings.pl
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uregulowań gospodarki wodnej. W bloku pt.: 
„Środowisko i jego bezpieczeństwo” domino-
wała wiedzą i charyzmą Małgorzata Chodur, 
dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu, Veolia 
Water Systems Sp. z o.o., która w swoim eksper-
ckim wystąpieniu skutecznie uciszyła sceptyków 
zaznaczając, że na rynku istnieją sprawdzone 
i bezpieczne technologie do oczyszczania pły-
nu szczelinującego i wody procesowej w celu 
ponownego użycia lub zrzutu zgodnie z wymo-
gami ochrony środowiska. Płyn zwrotny i woda 
procesowa mogą być oczyszczane na miejscu za 
pomocą jednostek przewoźnych lub poza miej-
scem wydobycia w specjalnych przeznaczonych 
do tego stacjach. Zdaniem Pani dyrektor możli-
wy jest wysoki stopień odzysku wody a co za 
tym idzie, mniejsze zużycie świeżej wody, dzięki 
zaawansowanym innowacyjnym rozwiązaniom 
do oczyszczania ścieków, przy czym każdora-
zowo dobór technologii powinien odbywać się 
w oparciu o analizę techniczną i ekonomiczną. 

Polskie doświadczenia i wnioski
Nadmiar optymizmu niektórych uczest-

ników panelu pt.: „Lekcje ze światowych do-
świadczeń” starała się zrównoważyć czarująca 
i kompetentna Patrycja Kujawa, Business De-
velopment Manager z firmy LNG Energy, która 
podkreśliła, że w tej chwili jest jeszcze za wcześ-
nie, żeby mówić o powodzeniu lub niepowo-
dzeniu poszukiwań gazu łupkowego w Polsce. 
Do tej pory wykonano bowiem niewielką licz-
bę odwiertów, z których zaledwie kilka było 
szczelinowanych, a odnogi poziome utworzo-
no tylko w dwóch z nich. Ponadto, większość 
wykonanych odwiertów była skoncentrowana 
jedynie na niewielkim obszarze wielkich base-
nów geologicznych, stanowiących potencjalne 
źródło gazu łupkowego. Z tych powodów wy-

ciąganie wniosków na podstawie wykonanych 
odwiertów jest przedwczesne i niemiarodajne. 
Próbka danych jest z punku widzenia statystyki 
po prostu zbyt mała.

Kontynuując swoje wystąpienie dodała: to 
tak, jakby - używając pewnej analogii - polityk 
ubiegający się o prezydenturę kraju, szacował 
swoje szanse na zwycięstwo na podstawie son-
dy przeprowadzonej wśród zaledwie kilku osób, 
dodatkowo o zbliżonych poglądach, mieszka-
jących na jednej ulicy, pracujących w jednym 
przedsiębiorstwie itp. Wiadomo, że takie son-
daże przeprowadza się na grupach o liczebno-
ści sięgającej nawet kilku tysięcy, a dodatkowo 
osoby dobrane są tak, aby stanowić jak najbar-
dziej realistyczny przekrój całości społeczeństwa. 
Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych wierci 
się półtora tysiąca otworów miesięcznie. Na ta-
kiej podstawie można już oszacować możliwo-
ści wydobycia gazu z danych pokładów.

Dlatego, zanim okaże się, czy wydobycie 
gazu z polskich łupków będzie opłacalne, po-
trzebne będą liczne kolejne odwierty, wielomi-
lionowe zagraniczne inwestycje i sprzyjająca 
polityka rządu. Przedstawiciele przemysłu wy-
dobywczego uczestniczący w panelu dyskusyj-
nym  zaznaczyli, że są optymistami i wierzą, że 
prowadzone badania zakończą się sukcesem. 
Polski biznes planuje je wykonać w sposób 
fachowy, kładąc szczególny nacisk na ochronę 
środowiska a także na dialog z lokalnymi spo-
łecznościami.

Uczestnicy konferencji moderowani m.in. 
przez Wojciecha Sztubę, partnera zarządzają-
cego z TPA Horwath, dr Małgorzatę Woźnicką, 
dyrektora ds. gospodarowania wodami pod-
ziemnymi z Państwowego Instytutu Geologicz-
nego i Parkera Snydera założyciela Cleantech-
Poland szukali odpowiedzi na pytania, które 
stawiają sobie dzisiaj polscy przedsiębiorcy, 
administracja państwowa i samorządowa oraz 
inne podmioty uczestniczące w procesie wydo-
bywania, produkcji i transportu gazu łupkowe-
go. To trwające pół dnia wydarzenie było peł-
nowartościowym forum profesjonalistów oraz 
ważnym głosem w ogólnopolskiej debacie na 
temat oczekiwanego burzliwego rozwoju tego 
przemysłu oraz problemów, jakie będziemy na-
potykać w najbliższej przyszłości. Podsumowu-
jąc intensywne obrady, zawsze elegancka i goś-
cinna, Renata Kałużna serdecznie podziękowała 
w imieniu organizatorów wszystkim uczestni-
kom i panelistom za aktywny wkład w debatę 
oraz zapowiedziała, zważywszy na dynamikę 
rynku, organizację kolejnej trzeciej edycji kon-
ferencji. Szczegóły już wkrótce na stronie: www.
powermeetings.pl 

Cezary Tomasz Szyjko

Specyfika procesu wydobycia gazu z łupków w Polsce. Źródło: Małgorzata Woźnicka, PIG PIB

Nowoczesna mobilna jednostka do usuwania zawiesiny i twardości - przed ponownym zastosowaniem płynu zwrot-
nego. Źródło: Veolia Water Systems Sp. z o.o.
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Temat gazu łupkowego w Polsce nie prze-
staje budzić sprzecznych kontrowersji. Do-
wodem temu był protest ekologów podczas 
międzynarodowej konferencji „Shale Gas World 
Europe” zorganizowanej przez Terrapinn Ltd 
w warszawskim hotelu InterContinental od 29 
listopada do 1 grudnia. Dotychczas wydawa-
ło się, że Polacy są za wydobyciem złóż gazu 
łupkowego. Jak wynika z sondażu CBOS, aż 74 
proc. ankietowanych popiera jego wydobycie. 
Tym większe więc było zdziwienie uczestników 
konferencji na widok protestujących przedsta-
wicieli organizacji ekologicznych grających na 
bębnach i rozwieszających wielki transparent 
w hotelowym lobby. Protest ekologów za-

wą propagandą nastawioną przeciwko niemu. 
Zdaniem przedstawiciela Schlumbergera bi-
znes w Polsce musi aktywniej zaangażować 
się w lokalne projekty środowiskowe oraz 
w edukację społeczeństwa. 

Zdaniem Michaela Schutza z Komisji 
Europejskiej opinia publiczna powinna przy-
zwyczaić się do nasilającego się sceptycyzmu 
Polaków. Jego zdaniem, chociażby z powodu 
wysokiej gęstości zaludnienia nastroje w Pol-
sce będą bardziej negatywne niż np. w USA. 
Prezydent MND, Bernhard Cociancig uważa, że 
przemysł wydobywczy w Polsce musi znaleźć 
właściwe  podejście do dialogu ze społeczeń-
stwem. Poranne zamieszki w hotelu skomen-
tował również John Buggenhagen, dyrektor 
zarządzający San Leon Energy, który stwier-
dził, że nerwowy poranek jest dowodem na 
to, iż biznes łupkowy w Polsce będzie musiał 
poradzić sobie z wyzwaniami niespotykanymi 
w innych częściach świata.

Drugi dzień obrad zdominowały prezentacje 
i wystąpienia polskich naukowców: Prof. Stani-
sława nagy z AGH, Jana Krzyśka z Politechniki 
Gdańskiej, Grzegorza Wróbla z Państwowego 
Instytutu Geologicznego. Andrzej Kassenberg, 
prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju podkreślił, 
że wykorzystanie gazu z łupków w Polsce nale-
ży widzieć w dwóch b. istotnych wymiarach. 
Jeden dotyczy polityki klimatycznej UE, która 
w perspektywie roku 2050 oznacza praktycz-

nie całkowite wycofanie się z paliw kopalnych 
w energetyce. Tak więc gaz z łupków mógłby 
być na okres do połowy XXI w. paliwem przej-
ściowym tzn. pozwalającym nam na odcho-
dzenie od węgla w perspektywie 20-30 lat. 
Jednocześnie trzeba mieć na uwadze potrzebę 
szerokiego rozwoju energetyki rozproszonej 
bazującej na źródłach odnawialnych. Zdaniem 
prezesa, aby nie tworzyć konkurencji pomiędzy 
gazem z łupków a OZE skala jego rozwoju po-
winna być dostosowana do potrzeb zabezpie-
czenia jakie jest niezbędne z punktu widzenia 
bezpieczeństwa energetycznego dla OZE. Do-
chody z łupków powinny wspierać poprawę 
efektywności energetycznej i rozwój OZE. Drugi 
ważny wymiar dotyczy uciążliwości i zagrożeń 
związanych z metodą szczelinowania. Andrzej 
Kassenberg uważa, że wymaga to dogłębnej 
analizy systemu prawnego jak i instytucjonal-
nego; szerokiego informowania społeczeństwa, 
zwłaszcza lokalnego, o uciążliwościach i zagro-
żeniach. Należy rozważyć stworzenie funduszu 
depozytowego na wypadek poważnych wy-
padków, jak i także zorganizowanie instytucji 
na wzór niezależnej Komisji ds. Gazu i Ropy 
Naftowej w stanie Kolumbia Brytyjska w Ka-
nadzie, które bardzo profesjonalnie monitoruje 
i kontroluje wydobycie gaz z łupków. 

Cezary Tomasz Szyjko

Interes lokalny kontra biznes globalny

powiadał się spokojnie. Ale niespodziewanie 
grupa 20 ekologów wdarła się do sali balowej 
i rozpoczęła 2 godzinną okupację sali. Niepro-
szeni goście usiedli na scenie, złapali się za ręce 
i nie chcieli wyjść. Uczestnicy konferencji zostali 
wywołani z sali na przerwę kawową. 

Brak wiarygodnej informacji wywołał 
wiele spekulacji wśród tłumu uczestników 
zmuszonych do przedłużającej się przerwy 
w lobby hotelowym. Pojawiły się nawet plotki 
o prowokacji ze strony biznesu rosyjskiego. 
Sean Willis, dyrektor zarządzający Terrapinn 
ocenił akcję ekologów jako bardzo dobrze 
przygotowaną. W imieniu organizatorów kon-
ferencji wyraził rozczarowanie i zaskoczenie 
zaistniałą sytuacją. Poranny incydent posłużył 
panelistom konferencji jako punkt odniesienia 
do debaty. Pete Richter, prezydent ds. marke-
tingu firmy Schlumberger zauważył w swoim 
inauguracyjnym przemówieniu, że przemysł 
łupkowy na całym świecie zderza się z maso-

Terrapinn specjalizuje się w organizacji konferencji 
o gazie łupkowym w rożnych częściach globu
Źródło: www.terrapinn.com

Dynamika światowego mixu energetycznego. Źródło: Cociancig Bernhard, MND, Warszawa 1.12.2011 r.
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Tomasz Życzyński

X jubileuszowa edycja Barbórkowego Tur-
nieju w Kręgle o Puchar Przewodniczącego Koła 
SITPNiG przy Oddziale/Zakładzie Gazowniczym 
w Lublinie została rozegrana w gościnnej krę-
gielni Lublin-Plaza 2.12.2011 r. Jak zwykle była 
wspaniała zabawa, wysoki poziom sportowy 
(z roku na rok zwyżkujący) oraz, co najważniej-
sze, integracja członków Koła w Lublinie i ich 
sympatyków połączona z promocją działalności 
SITPNiG. W imprezie wystartowało 14 drużyn 
pięcioosobowych (w każdej drużynie musiała 
występować przynajmniej 1 kobieta), podzie-
lonych w fazie eliminacji na 2 grupy. Do finału 

Barbórkowy Turniej w Kręgle o Puchar 
Przewodniczącego Koła SITPNiG w Lublinie – X edycja 
zakończyła się zwycięstwem faworytów

„A” awansowali zwycięzcy grup eliminacyjnych 
i 3 drużyny z najlepszymi wynikami (pozosta-
łe 5 drużyn grało o finał „B” czyli o miejsca 
6-10). Najsłabsze 4 drużyny tradycyjnie koń-
czyły rywalizację na meczu eliminacyjnym. 
W eliminacyjnej fazie turnieju odpadły drużyny: 
Niedyspozycja, FireBowls, INieMaMocni i Dy-
namo Krasnystaw. Dużym zaskoczeniem było 
wygranie I-szej grupy eliminacyjnej przez dru-
żynę Gubernator z Bełżyc (kapitan W. Janczak). 
II-gą grupę eliminacji wygrali faworyci turnieju 

Inwestorzy (kapitan J. Szczepański). Finał „B” 
zwany finałem „małym” lub „pocieszenia” wy-
grała drużyna Inspektorzy (kapitan S. Wilkołek) 
pokonując drużyny Eksploatacji (kapitan T. Ży-
czyński), Wykonawców (kapitan C. Mróz), Hu-
ragan Kraśnik (kapitan A. Gudyka) oraz Kazusy 
(kapitan M. Góralski).

Główny finał „A” zdecydowanie wygrała 
drużyna Inwestorzy (w składzie: J. Szczepań-
ski – kapitan, J. Siwiec, R. Bury, A. Gwarda 
i E. Wielguszewska-Bury), potwierdzając swoją 

hegemonię w tym sporcie (wygrali 9 razy w 10-
ciu edycjach turnieju). Drugie miejsce zajęła 
drużyna dRES z Lublina (kapitan D. Rybczyński) 
a ostatnie miejsce na podium wywalczyła dru-
żyna GasBowling prowadzona przez kapitana 
Z. Warszawskiego. Czwarte miejsce dla drużyny 
Falcon 3 (kapitan G. Kępski) a piąte miejsce za-
jął „czarny koń” zawodów drużyna Gubernator 
z Bełżyc. Triumfatorzy turnieju otrzymali okazałe 
puchary ufundowane przez przewodniczącego 

Koła SITPNiG przy O/ZG w Lublinie. Natomiast 
każdy uczestnik fazy finałowej otrzymał pamiąt-
kowy medal (za zdobyte miejsca 1-10). Nagrody 
rzeczowe ufundowała także KSG O/ZG w Lub-
linie, PGNiG S.A. Gazownia Lubelska oraz za-
przyjaźniona Sekcja Wędkarska MARENA przy 
ZG w Lublinie. Nagrody wręczał z-ca dyrektora 
ds. Eksploatacji Mirosław Główka oraz Prze-
wodniczący Koła SITPNiG Tomasz Życzyński.

Jubileuszowe zawody stały nie tylko na 
bardzo wysokim poziomie sportowym ale i or-

Zwycięska drużyna INWESTORZY – 777 pkt.

Kibice z zapartym tchem obserwowali zmagania Koncentracja przed rzutem



ganizacyjnie udało się zapanować nad prawie 
setką kibiców i zawodników (70-ciu). Z uwagi 
na nieustające zapotrzebowanie na tego typu 
imprezy planujemy w kolejnych latach dalsze 
edycje naszego turnieju, który na stałe wpisał 
się w obchody Barbórki. Z kronikarskiego obo-
wiązku informuję, iż najlepszą zawodniczką 
została Barbara Hofman z Gazowni Lubelskiej 
– rzuciła w jednej grze 186 pkt. a wśród pa-
nów najwięcej punktów uzyskał w finale Jaro-
sław Szczepański – 199 pkt.

Tradycyjnie Zarząd Koła składa podzięko-
wanie Oddziałowi SITPNiG w Tarnowie za po-
moc finansową przy organizacji zawodów oraz 
dyrekcjom O/ZG w Lublinie i PGNiG S.A. Ga-
zowni Lubelskiej za wsparcie i przychylność.

Tomasz Życzyński
Przewodniczący Koła SITPNiG w Lublinie

Zdjęcia: Arch. Dział Eksploatacji 
O/ZG w Lublinie T. Życzyński

Najlepsza zawodniczka imprezy Basia Hofman – 186 pkt. Najlepszy zawodnik zawodów Jarosław Szczepański – 199 pkt.

II miejsce drużyna dRES z Lublina III miejsce drużyna GASBOWLING 

O takie trofea walczyliśmy




