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Szanowni Czytelnicy
Kończy się kolejny rok w działalności naszej 

redakcji oraz trudnej działalności biznesowej 
dla przemysłu naftowego i gazowniczego. Nie 
chcę robić przeglądu tych wszystkich wydarzeń 
i całej sytuacji branży w Polsce na koniec 2015 
roku, bo robiłem i komentowałem to na bieżą-
co w kolejnych wydawanych numerach „Wia-
domości…”.  

Krótko wspomnę o tym, z czego wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, czyli o pogłębiającym się 
kryzysie branży, który nie dotyczy tylko Polski 
(np. fiasko polskich łupków), ale całego świata. 
Związany jest on z jednej strony z nadpodażą 
ropy naftowej, pojawieniem się nowych graczy 
na tym rynku, ale przede wszystkim z konflik-
tami zbrojnymi na Ukrainie czy też w Północnej 
Afryce i pojawieniem się niebezpieczeństwa dla 
cywilizacji Zachodu ze strony tzw. „Państwa 
Islamskiego”. Jest to sytuacja, którą trudno 
ocenić z jednej perspektywy, a równocześnie 
nierokująca szybkiego rozwiązania. Również 
wydarzenia polityczne w Polsce coraz bardziej 
się komplikują, co może szybko przełożyć się na 
sferę gospodarki.

Patrząc na to z perspektywy mijającego 
roku w przededniu świąt Bożego Narodzenia 
i zbliżającego się Nowego Roku, pominę te 
aspekty i wszystkim naszym Sponsorom, Czy-
telnikom oraz Autorom tekstów i Współpra-
cownikom serdecznie dziękuję za bycie z nami.  

Oczywiście wszyscy zadajemy sobie pyta-
nie, jaki będzie nadchodzący rok i co nam do-
brego przyniesie? 

Chciałbym, zatem zgodnie z tradycją, z oka-
zji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego 
się Nowego Roku w imieniu swoim i redakcji 
„Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” złożyć 
Wam wszystkim – Pracownikom branż nafto-
wej, gazowniczej i rafineryjnej najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. 

Niech chwile spędzone podczas uroczy-
stych spotkań świątecznych w gronie rodzin-
nym, koleżeńskim i pracowniczym, przełożą się 
na pomyślną realizację planów w nadchodzą-
cym  roku. Życzę rozwiązania problemów i kon-
fliktów oraz solidarności społecznej w Nowym 
2016 Roku.
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Delfina Rogowska

Zagadnienia zrównoważonego 
rozwoju w energetyce

Issues of sustainability 
in power engineering 
Abstract

Nowadays it can be observed a significant 
increase of share of renewable energy. This is 
because of many reasons such as awareness of 
a need of environment protection, a search for 
a new energy sources. In this article aspects of 
sustainable using of solid biomass have been 
discussed. Firstly, the European Union legisla-
tion were briefly described, next the review of 
existing voluntary certification schemes were 
carried out. The schemes focus mainly on forests 
resources protection, they base on verification 
of chain of custody, some of them include GHG 
emission aspects.

Streszczenie
Obecnie można zaobserwować znaczny 

wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych. 
Wynika to z wielu powodów, takich jak świado-
mość potrzeby ochrony środowiska, poszukiwa-
nia nowych źródeł energii. W artykule opisano 
pokrótce aspekty zrównoważonego korzystania 
z biomasy stałej. W pierwszej kolejności przed-
stawiono prawodawstwo Unii Europejskiej, 
następny przegląd istniejących dobrowolnych 
systemów certyfikacji. Systemy te koncentrują 
się głównie na ochronie zasobów leśnych, opie-
rają się na weryfikacji łańcucha dostaw, niektóre 
z nich zawierają aspekty dotyczące emisji gazów 
cieplarnianych.

Wstęp
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawial-

nych jest wciąż rozwijającym się zagadnieniem, 
chociaż proces ten trwa już od wielu lat.  Z jed-
nej strony chęć obniżania emisji gazów cieplar-
nianych z drugiej strony poszukiwania alter-
natywnych dla paliw kopalnych źródeł energii 
sprawiają, że biomasa jako źródło energii wcho-

dzi w kolejne branże energetyczne. Ogromną 
gałęzią zastosowania surowców rolniczych jest 
wykorzystanie ich do biopaliw ciekłych, biokom-
ponentów paliw silnikowych. Obszar ten można 
podzielić na część technologiczną, dotrzymania, 
kontroli i potwierdzania jakości oraz część do-
tyczącą oceny i potwierdzania wpływu na śro-
dowisko. Pierwszy z wymienionych obszarów 
leży w zakresie działalności zakładów badaw-
czych Pionu Technologii Nafty, certyfikaty jako-
ści biokomponentów wydawane są przez Biuro 
Certyfikacji INiG-PIB, natomiast kwestie oceny 
wpływu na środowisko definiowane są w ra-
mach Systemu KZR INiG – systemu certyfikacji 
zrównoważonej produkcji biopaliw.

Drugim znaczącym nurtem wykorzystania 
surowców rolniczych jest zastosowanie ich 
w energetyce. O ile w ww. obszarze z surow-
ców rolniczych produkowane są ciekłe bio-
komponenty, o tyle tu istotną rolę odgrywają 
biopaliwa stałe, stanowiące przeważne reszt-
ki z przemysłu rolniczego i leśnego, będące 
komponentami stałych paliw energetycznych, 
lub stanowiące samoistne paliwa. Dotychczas 
w Instytucie prowadzone były prace głównie 
skupiające się na opracowaniu dodatków po-
prawiających proces spalania, dodawanych do 
tych paliw. Problematyka związana z tym ro-
dzajem surowców energetycznych jest jednak 
dużo szersza. Obejmuje także ocenę jakościową 
i wpływu na środowisko naturalne.

Wykorzystanie biomasy stałej na cele ener-
getyczne stymulowane jest głównie przez poli-
tykę Unii Europejskiej. Tu głównym aktem jest 
dyrektywa 2009/28/WE promująca stosowanie 
odnawialnych źródeł energii [1]. Szczególnie 
istotny jest artykuł 3 nakładający cel 20% udzia-
łu energii ze źródeł odnawialnych w roku 2020. 
Cel ten może przynieść wiele korzyści w obsza-
rze energetyki, gospodarki, wzrost zatrudnie-
nia i korzyści w zakresie ochrony środowiska. 
Niewątpliwą zaletą wykorzystania biomasy 
stałej, jest to, że może być ona w łatwy spo-
sób przechowywana w okresach niskiego zapo-
trzebowania i wykorzystywana w razie potrzeb, 
uzupełniając się wzajemnie z energią wiatrową, 
słoneczną w systemie energetycznym.

Zużycie biomasy do produkcji energii elek-
trycznej i cieplnej Unii Europejskiej systematycz-
nie wzrasta od roku 2005. Bazując na szacun-
kach zamieszczonych w Narodowych Planach 

Działania (National Renewable Energy Action 
Plans NREAPs) prognozuje się wzrost z 86,5 
Mteo w roku 2012 do 110,5Mtoe w roku 
2020 [2]. Pomimo tego, że przewiduje się, iż 
większość zapotrzebowania na biomasę stałą 
będzie zaspokojona przez dostawy krajowe, to 
jednak import z krajów trzecich może wzrosnąć 
pod koniec dekady. Szacuje się, że w roku 2020 
konieczny będzie import 21,4Mteo biomasy 
a głównymi kierunkami importu będą USA, Ka-
nada, Rosja, Ukraina, Białoruś.

Legislacja UE w zakresie zrównowa-
żonej produkcji biomasy stałej

Przy tak znaczącym wzroście zapotrzebo-
wania, rodzi się pytanie czy zwiększenie wy-
korzystania surowców rolniczych i leśnych nie 
wpłynie negatywnie na środowisko naturalne 
i funkcjonowanie ekosystemów. Pewnym odcią-
żeniem dla środowiska jest również wykorzysta-
nie odpadów komunalnych do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej. Pomimo wzbudzania 
wielu emocji, jest to rozwijająca się gałąź ener-
getyki, pozwalająca na uzyskanie wymiernych 
ilości energii elektrycznej i cieplnej [3] bazująca 
na surowcu, który nie konkuruje z żywnością, 
nie wykorzystuje naturalnych zasobów przyrody  
i jednocześnie przynosi korzyści w postaci utyli-
zacji odpadów miejskich.

O ile dyrektywa 2009/28/WE wprowa-
dza obowiązek certyfikacji biopaliw ciekłych 
na zgodność z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju, o tyle w przypadku biomasy stałej, 
obowiązek ten nie jest jednoznacznie określo-
ny. Natomiast artykuł 15 dyrektywy nakłada 
obowiązek zapewnienia gwarancji pochodze-
nia energii elektrycznej oraz energii stosowanej 
w celu ogrzewania lub chłodzenia wytwarzanej 
z odnawialnych źródeł energii. Artykuł ten mówi 
między innymi: 

„1. Do celów wykazania odbiorcom końco-
wym, jaki jest udział lub jaka jest ilość energii ze 
źródeł odnawialnych w koszyku energetycznym 
danego dostawcy energii zgodnie z Art. 3 ust. 
6 dyrektywy 2003/54/WE, państwa członkow-
skie zapewniają możliwość zagwarantowania 
pochodzenia z odnawialnych źródeł energii 
elektrycznej w rozumieniu niniejszej dyrektywy 
zgodnie z obiektywnymi, przejrzystymi i niedy-
skryminacyjnymi kryteriami.”

i dalej 
„.. Państwa członkowskie zapewniają, by ta 

sama jednostka energii ze źródeł odnawialnych 
była brana pod uwagę tylko raz”

Innymi słowy, dyrektywa wymaga od 
państw członkowskich wdrożenia mechani-
zmów zapewnienia pochodzenia energii ze 
źródeł odnawialnych. Nie jest to analogiczne 
przeniesienie kryteriów zrównoważonego roz-
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woju i systemów ich weryfikacji dedykowanych 
biopaliwom, natomiast doświadczenia tam uzy-
skane mogą zostać wykorzystane do uzyskania 
takiego pochodzenia.

Fakt, że nie ma zdefiniowanego obowiąz-
ku stosowania kryteriów zrównoważonego 
rozwoju dla biomasy stałej, nie oznacza, że 
temat ten nie był przedmiotem analizy przepro-
wadzonej przez KE [4]. Dyrektywa [1] nałożyła 
cel 20% energii w roku 2020 pochodzące ze 
źródeł odnawialnych, tym samym dała impuls 
do rozwoju tej gałęzi przemysłu. Z prognoz 
zawartych w Mapie Drogowej na rzecz energii 
odnawialnej [5] wydanej w styczniu 2007 r. 
wynikało, że wykorzystanie biomasy powinno 
wzrosnąć dwukrotnie, zaś biomasa powinna 
odpowiadać za ok. połowę energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, przyczyniając się 
tym samym do osiągnięcia 20% celu do 2020 r. 
W wyniku tych zapisów, biomasa stała staje się 
przedmiotem handlu, a największą popularność 
zyskuje granulat, produkowany z odpadów po-
chodzących z obróbki w sektorach przemysłu 
leśnego, Z szacunków Europejskiego Stowarzy-
szenia Przemysłu Biomasy (European Biomass 
Association – AEBIOM) wynika, że do 2020 r. 
w UE wykorzystywane może być do 80 mln ton 
granulatu (33 Mtoe)  [5]. Rosnące zapotrzebo-
wanie na biomasę stałą sprawia, że znacząca jej 
część pochodzi z importu z krajów spoza UE. Dla 
przykładu w Holandii, ok. 30 % biomasy wyko-
rzystywanej w tym państwie pochodzi z Amery-
ki Północnej, zaś 20 % z Azji [6]. W przypadku 
produkcji biomasy stałej, z odpadów leśnych, 
funkcjonujące w Europie akty prawne zabez-
pieczają przed grabieżczym eksploatowaniem 
lasów. W przypadku importu spoza UE, istnie-
je ryzyko, że popyt na biomasę stałą przyczy-
ni się do niszczenia środowiska naturalnego. 
Świadomość tego zagrożenia doprowadziła do 
powstania dobrowolnych systemów certyfikacji 
biomasy leśnej/rolniczej. Niestety systemy te nie 
zawsze się uzupełniają i nie są kompatybilne.

Głównymi surowcami do produkcji biomasy 
stałej są produkty z upraw rolnych i ich pozosta-
łości (np. kukurydza, pszenica, słoma, obornik), 
z leśnictwa (np. kłody, pniaki, liście i gałęzie), 
przemysłu przetwórstwa drewna (kora, odpady, 
wióry drzewne, trociny), odpadów organicz-
nych (stałe odpady komunalne, pokonsump-
cyjne drewno pochodzące z odzysku, paliwa 
pochodzące z odpadów komunalnych, osady 
ściekowe).

Według [4] Zrównoważona produkcja bio-
masy obejmuje między innymi ochronę ekosys-
temów cechujących się znaczną różnorodnością 
biologiczną oraz ochronę zasobów pierwiastka 
węgla, np. w lasach. W Europie zrównoważo-
ną produkcję rolną regulują przepisy dotyczące 
wymogów wzajemnej zgodności w dziedzinie 

ochrony środowiska, określone we wspólnej 
polityce rolnej (WPR) i wdrożone dobre prakty-
ki rolnicze. Gospodarkę leśną uregulowano na 
szczeblu krajowym, zaś strategia leśna UE i mię-
dzynarodowe procesy takie jak ministerialna 
konferencja na temat ochrony lasów w Europie 
zapewniają wytyczne polityczne w tym zakresie. 
Według [4] szacuje się, że ok. 24 % biomasy 
drzewnej stosowanej do produkcji energii po-
chodzi bezpośrednio z lasów i rolnictwa w Eu-
ropie, zaś znacząca część biomasy pochodzi 
z resztek pożniwnych, odpadów z leśnictwa, 
odpadów pochodzących z obróbki i drewna 
pochodzącego z odzysku. Odpady z leśnictwa 
oznaczają wszystkie surowce pochodzące bez-
pośrednio z lasów, niezależnie od tego, czy są 
skutkiem przerzedzania czy pozyskiwania drew-
na, nieobejmujące odpadów z branż powiąza-
nych lub obróbki. W przeciwieństwie do upraw 
rolnych na cele bioapliwowe, odpady z biomasy 
i odpady pochodzące z odzysku nie są produko-
wane specjalnie w celu wykorzystania w sekto-
rze energetycznym, ale wynikają z działalności 
gospodarczej, która i tak miałaby miejsce. Tak 
jest np. w przypadku tartaków, które sprzedają 
trociny producentom pelletu, zaś obornik wyko-
rzystywany jest w produkcji biogazu w wyniku 
beztlenowego gnicia. Przy zachowaniu tego 
układu, wykorzystanie biomasy do produkcji 
energii może wzrosnąć w UE równocześnie 
z wzrostem powierzchni obszarów leśnych 
w Europie, wzrostem zasobów i miąższości, bez 
negatywnego oddziaływania na środowisko. 
W przypadku prowadzenia gospodarki w spo-
sób niezrównoważony, nadmierny rozwój jednej 
gałęzi gospodarki (np. produkcji biomasy stałej 
do celów energetycznych) będzie skutkował za-
chwianiem innej np. gospodarki leśnej.  Wdro-
żenie standardów w zakresie zrównoważonego 
rozwoju ma zabezpieczyć również przed zja-
wiskiem nadmiernej i intencjonalnej produkcji 
odpadów i pozostałości na cele energetyczne. 
Jednocześnie wzrost popytu na odpady i pozo-
stałości z leśnictwa lub rolnictwa, może dopro-
wadzić do zmniejszenia zasobów pierwiastka 
węgla w glebie. W materii organicznej gleby 
występują znaczne ilości pierwiastka węgla, 
które mogą wzrosnąć lub zmaleć w zależności 
od zasadzonych upraw lub drzew i od syste-
mu gospodarowania, np. od użycia nawozów, 
a więc jej nadmierne usuwanie prowadzi do 
zmniejszenia zasobów węgla w glebie, co prze-
kłada się na emisję GHG. Emisje pochodzące 
z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania 
gruntów i leśnictwa (LULUCF) podlegają obo-
wiązkowi sprawozdawczości przez wszystkie 
państwa wymienione w załączniku I na mocy 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), w tym pań-
stwa członkowskie UE, Rosję, Kanadę i Stany 

Zjednoczone. Jednak przeprowadzone szacunki 
[4, 7, 8] wskazują, że zastosowanie biomasy, 
w zależności od ścieżki produkcji skutkują na-
wet ponad 90% redukcją emisji GHG względem 
odpowiedników kopalnych. Tak więc, zrówno-
ważone wykorzystanie zasobów naturalnych 
może przyczynić się do obniżenia emisji GHG 
do atmosfery. Ze względu na wysokie wskaźni-
ki redukcji emisji GHG, droga ta wydaje się być 
bardziej efektywna niż wykorzystywanie biopa-
liw transportowych. Według [4] jedynie wyższe 
emisje gazów cieplarnianych mogą mieć miejsce 
w przypadku upraw rolnych i w pewnym stop-
niu w przypadku zagajników o krótkiej rotacji. 
Wynika to głównie ze zastosowania w rolnic-
twie nawozów (organicznych i mineralnych), 
które zazwyczaj nie są stosowane w leśnictwie. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zasto-
sowanie biomasy stałej do celów energetycz-
nych jest celowe ze względu na redukcję emisji 
GHG i może być przeprowadzone bez szkody 
dla środowiska naturalnego, pod warunkiem 
prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej 
i rolnej.

Istotną barierą przy wprowadzaniu syste-
mów oceny kryteriów zrównoważonego roz-
woju jest fakt, że sektor biomasy jest sektorem 
bardzo rozdrobnionym. W związku z tym Komi-
sja Europejska zaleca, aby systemy zrównowa-
żonego rozwoju miały zastosowanie tylko do 
większych producentów energii, których moc 
wytwórcza wynosi co najmniej 1 MW energii 
cieplnej lub energii elektrycznej. Nałożenie na 
małych producentów wymogu udowodnienia 
zrównoważonej produkcji stanowiłoby nadmier-
ne obciążenie administracyjne.

Według [4] różnorodność surowców 
z biomasy do celów energetycznych utrudnia 
zaproponowanie zharmonizowanego systemu 
oceny spełnienia kryteriów zrównoważonego 
rozwoju. Różne surowce zarówno pochodze-
nia leśnego jak i rolniczego stawiają różne 
wyzwania w odniesieniu do zrównoważonej 
produkcji, emisji gazów cieplarnianych czy 
sprawności przemiany energii. Jednak uznaje 
się także, że ryzyko związane ze zrównoważoną 
produkcją wewnątrz UE biomasy pochodzącej 
z odpadów i pozostałości rolnych i leśnych, 
przy braku zmiany użytkowania gruntów, jest 
obecnie niewielkie. Stąd Komisja Europejska 
nie wprowadziła jednolitego ustawodawstwa 
w tym zakresie na poziomie UE, przedkładając 
jednocześnie zalecenia państwom członkow-
skim dotyczące rozwoju systemów zrównowa-
żonego rozwoju. W raporcie [4] komisja zaleca, 
aby państwa członkowskie, które wprowadziły 
lub wprowadzają krajowe systemy zrówno-
ważonego rozwoju dotyczące biomasy stałej 
i gazowej stosowanej w produkcji energii elek-
trycznej, ciepła i chłodzenia, zapewniły równo-
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ważność tych systemów z przepisami dyrekty-
wy w sprawie energii odnawialnej  (dyrektywy 
2009/28/WE) w niemal wszystkich aspektach. 
Pozwoliłoby to na zachowanie większej spój-
ności i uniknięcie niepotrzebnej dyskryminacji 
w zastosowaniu surowców, z zastrzeżeniem 
pewnych różnic wynikających z charakteru tego 
rodzaju surowca. Pierwszym punktem różnicu-
jącym są wyznaczone progi w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw cie-
kłych. Niełatwo jest wprowadzić standardowe 
wartości emisji gazów cieplarnianych dla sze-
rokiego zakresu możliwych surowców takich 
jak odpady, czy też wspólne wartości standar-
dowe obejmujące podobne surowce lub ich 
połączenia, z uwzględnieniem ścieżek produkcji 
i wykorzystania. Równie trudno jest uzasadnić 
narzucanie zobowiązań i dodatkowych kosztów 
związanych z udowodnieniem spełnienia kryte-
riów dotyczących emisji gazów cieplarnianych 
dla sektorów, które rutynowo osiągają wyso-
kie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych 
np. poprzez wykorzystanie odpadów. Jednak 
zdaniem Komisji Europejskiej nie jest celowe 
rezygnowanie z kryterium dotyczącego redukcji 
emisji GHG. W załączniku I do dokumentu [4] 
podano metodykę obliczania emisji GHG w cy-
klu życia biomasy stałej. 

W chwili obecnej, coraz bardziej oczywiste 
staje się, że wykorzystanie biomasy do produkcji 
ciepła i energii elektrycznej odgrywa znaczącą 
rolę i będzie prowadzić do przesunięcia w kie-
runku niskoemisyjnej gospodarki do połowy 
wieku. Mając to na względzie, Komisja Europej-
ska po wydaniu opisanego powyżej dokumentu 
[4] przedsięwzięła szereg działań i wydała sto-
sowne opracowania w tym zakresie. 

W lutym-marcu 2011 roku zostały przepro-
wadzone publiczne konsultacje społeczne, które 
wykazały zaniepokojenie wielu podmiotów, że 
wykorzystanie biomasy na szeroką skalę może 
prowadzić do negatywnego wpływu na zrów-
noważony rozwój nie tylko w krajach trzecich, 
ale również w Europie [2]. W efekcie, w grudniu 
2012 r. w komunikacie COM(2012)0271 „Ener-
gia odnawialna ważny uczestnik europejskiego 
rynku energii” Komisja Europejska przedstawiła 
bieżące problemy tego rynku, wraz z rozważa-
niami dotyczącymi ich rozwiązania. W styczniu 
2014 r. w komunikacie dotyczącym polityki ra-
mowej w zakresie klimatu i energii na lata 2020 
do 2030, komisja stwierdziła, że konieczna bę-
dzie poprawa polityki w zakresie biomasy, tak, 
aby zmaksymalizować efektywne korzystanie 
z zasobów biomasy i osiągnąć odpowiednią 
i weryfikowalną redukcję emisji gazów cie-
plarnianych przy jednoczesnym zapewnieniu 
warunków uczciwej konkurencji wśród przed-
siębiorców działających na tym rynku. Zda-
niem Komisji Europejskiej istotne jest również 

wymaganie zrównoważonego wykorzystania 
gruntów, prowadzenia gospodarki leśnej, a tak-
że rozwiązania problemu wpływu pośredniej 
zmiany użytkowania gruntów, analogicznie, jak 
w przypadku biopaliw.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego 
wydanej w lutym 2014 1, parlament zwrócił 
się do Komisji Europejskiej, aby ta zapropono-
wała kryteria zrównoważonego rozwoju dla 
stałej i gazowej biomasy, z uwzględnieniem 
kryterium emisji gazów cieplarnianych w cyklu 
życia, dla instalacji biomasowych o mocy po-
wyżej 1 MW. Co więcej, w marcu 20142, Rada 
podkreśliła, że przyszła polityka klimatyczna 
i energetyczna powinna dążyć do zachowania 
prawidłowej równowagi pomiędzy celami po-
lityki zrównoważoności, bezpieczeństwa ener-
getycznego, konkurencyjności i uznała ważną 
rolę odnawialnych źródeł energii w bardziej 
zrównoważonym i konkurencyjnym systemie 
energetycznym. W odpowiedzi na te wezwania, 
służby komisji opracowały dokument opisujący 
stan zaawansowania zrównoważonej produkcji 
stałej i gazowej biomasy na potrzeby produkcji 
energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia, produ-
kowanych w Unii Europejskiej [2].

Kraje członkowskie w różny sposób reali-
zują politykę zrównoważonego wykorzystania 
biomasy stałej do celów energetycznych.

Belgia wdrożyła systemy certyfikacji na po-
ziomie regionalnym [9]. Bruksela, Flandria i Wa-
lonia posiadają rozdzielne wymagania co do 
certyfikacji biomasy stałej. System obowiązujący 
we Flandrii, tj. Flemish Green Power Certificates 
(FL – GSC) opiera się na bilansie energetycznym. 
System wymaga, aby odjąć wartość energii 
włożonej w transport, przetworzenie biomasy 
i pokrycie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną w danym miejscu od produkcji energii 
elektrycznej brutto. System waloński (Walloon 
Green Certificate Granting System – Wall-CV) 
oraz system brukselski (Brussels Green Certifica-
te Granting System – Bru-CV) są do siebie po-
dobne i są oparte na ograniczaniu emisji gazów 
cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw.

W Wielkiej Brytanii dla energii ze źródeł 
odnawialnych obowiązującym aktem praw-
nym jest Renewables Obligation Order (RO) 
znowelizowany w 2010, który opiera się na 
monitorowaniu całego łańcucha dostaw wraz 
z pochodzeniem i źródłem biomasy, a także 
uwzględnia sumę emisji gazów cieplarnianych, 
zgodnie z dyrektywą RED. Opracowano również 
rozporządzenie dotyczące produkcji ciepła, mia-
nowicie tzw. Renewable Heat Incentive (RHI). 
Natomiast szkocki system tzw. Scottish Biomass 

1. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type-
=TA&reference=P7-TA-2014-0094&language=EN

2. http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/
docs/pressData/en/trans/141312.pdf

Heat Scheme (SBHS) opiera się na oszacowaniu 
emisji przy wykorzystaniu bilansu dwutlenku 
węgla.

Głębokie zrozumienie problemu zrówno-
ważonego wykorzystywania zasobów leśnych 
i biomasy do celów energetycznych spowodo-
wało, że powstały również dobrowolne progra-
my certyfikacji i inicjatywy zajmujące się tą tema-
tyką [9]. Dal potrzeb oceny spełnienia kryteriów 
zrównoważonego rozwoju biopaliw ciekłych, 
Europejski Komitet Normalizacyjny opracował 
zbór standardów, dających wytyczne, co szcze-
gółowych wymagań wobec gruntów, na których 
uprawiane były surowce rolnicze, stosowania 
bilansu masy, czy metodyki obliczania emisji 
GHG w cyklu życia [17]. Dla energetycznego wy-
korzystania biomasy stałej nie ma jednorodnych 
norm  w tym zakresie. Każdy z systemów certyfi-
kacji wdraża tzw. system chain-of-custody (CoC) 
czyli dokumentowanie pochodzenia drewna 
w łańcuchu dostaw. począwszy od źródła jego 
pozyskania do końcowego użytkownika. Daje to 
kupującemu gwarancję przejrzystości łańcucha 
dostaw i pochodzenia produktu. Nadzór i kon-
trola odbywa się na wszystkich etapach łańcu-
cha dostaw, takich jak: przetwarzanie, konwer-
sja, transport produkcja, handel i dystrybucja. 
Dotyczy każdego systemu certyfikacji (nie tylko 
certyfikacji zrównoważonego rozwoju). Zasada 
ta jest analogiczna jak przyjęta dla oceny bio-
paliw ciekłych, np. w ramach systemu KZR INiG.

Poniżej pokrótce scharakteryzowano nie-
które z nich.

Dobrowolne systemy certyfikacji 
biomasy stałej
Forest Stewardship Council – FSC 

Forest Stewardship Council (FSC) [10,9]. 
FSC jest niezależną pozarządową organizacją 
typu non-profit, założoną w roku 1993, jej ce-
lem jest promocja odpowiedzialnej gospodarki 
światowymi zasobami leśnymi. W jej skład 
wchodzą reprezentanci organizacji ekologicz-
nych i społecznych, przedstawiciele przemy-
słu drzewnego i leśnictwa, zainteresowanych 
przedsiębiorstw oraz jednostek certyfikujących 
produkty gospodarki leśnej. FSC podejmuje 
inicjatywy w poszczególnych krajach, promując 
i popierając tworzenie norm na poziomie pań-
stwa i regionów, w swoich wymaganiach stosu-
je 10 podstawowych zasad działania: 
• Zasada1: Przestrzeganie przepisów praw-

nych i zasad FSC 
• Zasada 2: Odpowiedzialność wynikająca 

z tytułów własności i praw 
• Zasada 3: Prawa ludności rdzennej 
• Zasada 4: Współpraca ze społeczeństwem 

i prawa pracowników 
• Zasada 5: Korzyści z lasu 
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• Zasada 6: Oddziaływanie na środowisko 
• Zasada 7: Plan Zarządzania 
• Zasada 8: Monitoring i ocena 
• Zasada 9: Ochrona lasów o szczególnych 

walorach przyrodniczych 
• Zasada 10: Plantacje

Programme for the Endorsement 
of  Forest Certification (PEFC) 

Program Zatwierdzenia Systemów Certyfi-
kacji Leśnej [9,11,12] jest niezależną, pozarzą-
dową organizacją non-profit, założoną w 1999 
roku, której głównym celem jest promocja  zrów-
noważonej gospodarki leśnej poprzez certyfika-
cję wykonywaną przez niezależne  jednostki cer-
tyfikujące. Zakres certyfikacji PEFC obejmuje cały 
łańcuch dostaw, ze szczególnym uwzględnie-
niem dobrych praktyk w gospodarowaniu zaso-
bami leśnymi oraz standardów ekologicznych, 
społecznych i etycznych. PEFC to organizacja 
stowarzyszająca, która popiera tworzenie krajo-
wych systemów certyfikacji, dostosowanych do 
lokalnych priorytetów i warunków. Każdy krajo-
wy system certyfikacji, chcący otrzymać poparcie 
PEFC, poddawany jest niezależnej ocenie i pu-
blicznym konsultacjom. Certyfikat zrównoważo-
nego zarządzania zasobami leśnymi wydawany 
przez PEFC jest dowodem na to, że stosowane 
sposoby gospodarowania są zgodne z zasadą 
dobrych praktyk. Oznacza to, że: 
• utrzymuje się i poprawia różnorodność bio-

logiczną ekosystemów leśnych 
• dba się zrównoważenie wykorzystania lasu 

tak, aby: o dostarczały żywności, włókna/
masy włóknistej, biomasy i drewna o były 
kluczową częścią cyklu hydrologicznego, 
pochłaniały i przechowywały dwutlenek 
węgla oraz zapobiegały erozji gleby, stano-
wiły siedliska i schronienie dla ludzi i zwie-
rząt, oferowały dobrodziejstwa natury du-
chowej i rekreacyjnej 

• zastępuje się środki chemiczne naturalnymi 
lub ogranicza się ich użycie 

• przestrzega się praw pracowników i świad-
czeń socjalnych 

• popiera się zatrudnienie ludności lokalnej 
• respektuje się prawa ludności rdzennej 
• podejmuje się wszelkie działania zgodnie 

z prawem i zasadą dobrych praktyk

Inicjatywa Zrównoważona Gospo-
darka Leśna - Sustainable Forest(ry) 
Initiative (SFI) 
Program Sustainable Forest Initiative (SFI) [9,13] 
rozpoczął się w roku 1994 w Stanach Zjedno-
czonych jako wkład amerykańskiego sektora 
leśnego w wizję zrównoważonego rozwoju, 
przedstawioną w roku 1992 na Konferencji Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącej 

Środowiska i Rozwoju. Jej wytyczne i zasady 
zostały po raz pierwszy wprowadzone w ży-
cie w roku 1995 a następnie przekształciły się 
w pierwszy krajowy program SFI. SFI jest organi-
zacją niezależną typu non-profit, odpowiedzial-
ną za utrzymanie, nadzorowanie i ulepszanie 
programu certyfikacji zrównoważonego rozwoju 
leśnictwa na świecie. Jest uznawana na arenie 
międzynarodowej a jej schemat certyfikacji sta-
nowi największy światowy standard stosowany 
do oceny gospodarki leśnej. Norma SFI 2010-
2014 opiera się na zasadach i środkach, które 
promują zrównoważony rozwój gospodarki 
leśnej i zachowania walorów lasów. Członko-
wie programu SFI są zobowiązani na piśmie do 
stosowania zasad, które dotyczą następujących 
aspektów: 
• leśnictwa przestrzegającego kryteriów zrów-

noważoności 
• produktywności i zdrowia lasu 
• ochrony zasobów wodnych 
• ochrony różnorodności biologicznej 
• estetyki i rekreacji 
• ochrony miejsc o szczególnych walorach 
• odpowiedzialnych praktyk pozyskiwania włók-

na/masy włóknistej w Ameryce Północnej 
• unikania pozyskiwania drewna i włókna/

masy włóknistej z kontrowersyjnych źródeł 
zagranicznych, w tym w sposób nielegalny 

• działania zgodnego z prawem 
• prowadzenia badań 
• szkolenia i edukacji 
• zaangażowania społecznego 
• transparentności 
• nieustannego postępu i podnoszenia jakości

Program zrównoważonego zarzą-
dzania lasami wg Kanadyjskiego 
Stowarzyszenia Normalizacji 

Sustainable Forest Management Program-
me of Canadian Standards Association (CSA) 
[9,14] jest dobrowolnym stowarzyszeniem 
członkowskim typu non-profit, służącym prze-
mysłowi, rządowi, konsumentom oraz innym 
podmiotom zainteresowanym, w Kanadzie i na 
świecie. Program powstał w wyniku współpracy 
CSA z interesariuszami mającymi na względzie 
zrównoważoną gospodarkę zasobami leśnymi, 
w wyniku czego opracowano krajową normę 
zrównoważonej gospodarki leśnej (SFM) CAN/
CSA-Z809. Chrakterystyczne dla tego programu 
jest to, że komitety pracujące w ramach progra-
mu tworzone są w oparciu o zasadę „zrówno-
ważonej matrycy” (balanced matrix), co ozna-
cza, że każdy komitet wykorzystuje potencjał 
i wiedzę wszystkich swoich członków, eliminując 
w ten sposób wykształcenie się grupy wpływu, 
która mogłaby zdominować jego decyzje. Ta 
dobrowolnie przyjęta norma, stworzona w pro-

cesie otwartej i przejrzystej dyskusji zakończonej 
konsensusem, została uznana za obowiązującą 
na terenie całego kraju przez Standards Council 
Kanady. Łączy ona adaptacyjną gospodarkę le-
śną z certyfikacją lasów poprzez trzy kluczowe 
obszary dotyczące: 
• wymagań dla działań i wyników 
• wymagań dla zaangażowania społecznego 
• wymagań dla systemu

Fiński System Certyfikacji Leśnictwa 
(FFCS) 

W Finlandii, 87% obszaru stanowią lasy 
(30.4 mln ha), [9] tylko 9% powierzchni (2.8 
mln ha) przeznaczona jest do celów rolniczych, 
a pozostałe 4% to zabudowania i infrastruk-
tura miejska oraz drogi. Jest to kraj, gdzie go-
spodarka leśna odgrywa kluczową rolę. Troska 
o zrównoważone wykorzystanie tej gałęzi 
przemysłu sprawia, ze 95% obszarów leśnych 
posiada certyfikat Fińskiego Systemu Certyfikacji 
Leśnictwa (FFCS), który oparty jest na systemie 
PEFC. System ten jest używany w Finlandii od 
roku 1999, ale pierwsze akty prawne dotyczące 
lasów fińskich pojawiły się już na początku XVIII 
wieku. Sposób użytkowania i eksploatacji lasów 
przeszedł kolejne stopnie ewolucji od odławia-
nia zwierzyny i rybołówstwa do gospodarki 
slash –and-burn, aż po dzisiejsze wielofunkcyj-
ne wykorzystanie zasobów leśnych. Finlandia 
pracuje nad długoterminowym wykorzystaniem 
zasobów leśnych w sposób zrównoważony już 
od lat czterdziestych ubiegłego wieku. Leśnic-
two zrównoważonego rozwoju popierane jest 
przez władze państwowe, prawodawstwo, 
krajowe i regionalne programy zagospodaro-
wania lasów, jak również działania i współpracę 
prywatnych właścicieli. Główną zasadą jest, że 
drewno opałowe powinno być pozyskiwane 
wg zasad zrównoważonego rozwoju. System 
precyzuje również zasady usuwania biomasy 
nadziemnej i pniaków drzew, gdzie zastoso-
wane metody powinny uwzględniać zdolności 
produkcyjne danego miejsca, jego biologiczną 
różnorodność, jak również aspekty związane 
z ochroną zbiorników wodnych. Pozyskiwa-
nie drewna opałowego nie powinno wpływać 
negatywnie na obszary chronione lub obszary 
należące do sieci Natura 2000, ani zagrażać za-
bytkom wyszczególnionym w Ustawie o Ochro-
nie Zabytków (295/1963). Nakazuje się zabez-
pieczać cenne siedliska i siedliska gatunków 
zagrożonych podczas pozyskiwania drewna do 
celów energetycznych. Zabronione jest również 
przeznaczanie torfowisk naturalnych  pod upra-
wę drzew do celów energetycznych, a podmioty 
pozyskujące drewno opałowe powinny prze-
strzegać wytycznych określonych przez stosow-
ne organy. Wytyczne  dotyczą wycinki, która ma 
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być prowadzona według zasad zrównoważone-
go rozwoju.

Znak jakości  Nordic Ecolabel
Znak jakości Nordic Ecolabel zawiera wy-

magania w stosunku do metod produkcji, 
transportu i przechowywania pellet drzewnych. 
Głównym celem tej certyfikacji jest określenie 
jakości z uwzględnieniem ochrony środowi-
ska. Jakość takich pellet oznacza, że są łatwe 
w użyciu i spełniają oczekiwania końcowego 
użytkownika, a także ich wykorzystanie ogra-
nicza emisję gazów cieplarnianych. Ponadto 
minimalizowana jest ilość energii zużytej do 
wyprodukowania pellet, co zapewnia właściwą 
efektywność energetyczna w cyklu życia tego 
nośnika energii. Podsumowując, spalanie ta-
kich pellet nie powinno stanowić zagrożenia dla 
zdrowia lub środowiska. Pellety ze znakiem ja-
kości Nordic Ecolabel są głównie przeznaczone 
dla prywatnych użytkowników, posiadających 
małe i średnie urządzenia grzewcze. Takie 
kotły i piece są często używane na obszarach 
zabudowanych, w związku z tym konieczne jest 
zminimalizowanie negatywnego wpływu emisji 
gazów na zdrowie i środowisko, a sam proces 
spalania musi być zoptymalizowany. Oznacza 
to, że pellety muszą być trwałe, nierozpadające 
się, a ich wielkość musi odpowiadać wymaga-
niom urządzenia grzewczego. Cechy fizyczne, 
takie jak gęstość, wielkość i zawartość wilgoci 
powinny być jednorodne i zgodne ze specyfi-
kacją. Powyższe kryteria określają możliwość 
uzyskania znaku jakości Nordic Ecolabel przez 
pellety z biomasy przeznaczone do spalania 
w urządzeniach grzewczych prywatnych użyt-
kowników, jak również w blokach mieszkalnych, 
szkołach i tym podobnych instytucjach.

Inicjatywa Przemysłowych Nabyw-
ców Pellet - Industrial Wood Pellets 
Buyer (IWPB) 

Wiele koncernów energetycznych, eksper-
tów ds. certyfikacji oraz handlowców, między 
innymi Laborelec, Electrabel, RWE-Essent, E 
On, Drax Power, Dong Energy, Peterson Control 
Union, Vattenfall, SGS, Argus Media, Fortum 
i Nidera podjęło inicjatywę Wood Pellet Buyers, 
(IWPB) [9,15]. Celem tej inicjatywy jest uła-
twienie handlu pomiędzy przedsiębiorstwami 
poprzez ujednolicenie zasad kontraktowania, 
między innymi poprzez uwzględnienie kryte-
riów zrównoważonego rozwoju. W tym celu 
opracowywany jest meta-system, w oparciu 
o dotychczasowe dobrowolnie stworzone sys-
temy certyfikacji. Nowy system dotyczy przede 
wszystkim drewna, ale nie wyklucza biomasy 
rolnej, w tym upraw lasu energetycznego. Opie-
ra się on na ośmiu zasadach zrównoważonego 

rozwoju: trzy z nich zostaną szczegółowo zwe-
ryfikowane (w oparciu o Dyrektywę OZE), a pięć 
ocenionych i, z czasem, ulepszonych (środowi-
sko i uwarunkowania społeczno-ekonomiczne). 
Podstawą oceny jest lista kontrolna bazująca na 
ośmiu zasadach zrównoważonego rozwoju oraz 
weryfikacja, wyniku której opracowywany jest 
raport niezależnej jednostki. Celem jest ustale-
nie wzajemnej zgodności meta standardów oraz 
regulacji prawnych w kraju pochodzenia. 

ISCC PLUS
Najmłodszym przykładem wykorzystania 

rozwiązań z oceny kryteriów zrównoważone-
go rozwoju jest system ISCC PLUS [16]. System 
został opracowany przez ISCC – dobrowolny 
system certyfikacji biopaliw i biopłynów, uznany 
przez Komisję Europejską, zgodny z wymaga-
niami dyrektywy RED. Obejmuje on certyfikację 
na zgodność z kryteriami zrównoważonego 
rozwoju w sektorach takich jak żywność, pa-
sze, techniczne lub chemiczne zastosowania 
bioenergii (np. stała biomasa). Wymagania do-
tyczące zrównoważoności są zharmonizowane 
z wymaganiami ISCC EU. Dodatkowo do wyma-
gań podstawowych ISCC PLUS, zainteresowane 
strony mogą wybierać z zestawu dobrowolnych 
dodatkowych wymagań. Te dodatki są to mo-
duły, które albo mają zastosowanie do rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, np. add-on 202-01 
„Środowiska i Bioróżnorodności” lub dodatek  
202-02 „Zgrupowana Chemia”. Te dodatkowe 
wymagania, mogą również mieć zastosowanie 
do całego łańcucha dostaw, jak np add-on 205-
01 „emisje gazów cieplarnianych” oraz dodatek 
na 205-02 „Materiały eksploatacyjne procesu 
produkcyjnego”. Stosowanie dodatków jest do-
browolne i nie jest częścią ogólnego certyfikacji 
ISCC PLUS. Schemat systemu, w porównaniu do 
ISCC EU, przedstawiono w tabeli 1.

Podsumowanie
Ocena wpływu biopaliw stałych na śro-

dowisko jest kierunkiem w początkowej fazie 
rozwoju.

Brak jest jednego spójnego systemowego 
podejścia do weryfikacji pochodzenia biomasy 
stałej. Komisja Europejska wydala wytyczne 
w tym zakresie, równolegle rozwijają się stan-
dardowe metody należące do prywatnych, ko-
mercyjnych systemów certyfikacji.

Według zaleceń Komisji Europejskiej opra-
cowywane w krajach UE systemy oceny kryte-
riów zrównoważonego rozwoju powinny być 
spójne z wymaganiami postawionymi w dy-
rektywie RED. Ponieważ System KZR INiG jest 
systemem certyfikacji opartym o te wymagania, 
rozwiązania zastosowane przy certyfikacji na 
zgodność z KZR INiG mogą być wykorzystane 
przy budowie analogicznego systemu dla bio-
masy stałej. 

Funkcjonujące dobrowolne systemy cer-
tyfikacji opierają się na weryfikacji łańcucha 
dostaw, kierują się zasadami poszanowania 
zasobów leśnych, włączają metodykę obliczania 
emisji GHG w cyklu życia.
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The impact of fracturing fluids 
on the shale formation
Abstract

The article presents the results of the fluids 
interactions used in shale hydraulic fracturing 
treatments with formation and with formation 
water. In these studies, the friction reducers ba-
sed fluid (slickwater) and linear polymer based 
fluids were used. The following phenomenon: 
swelling of clay minerals, filtration, compatibi-
lity with formation water, capillary action were 
analyzed.

Streszczenie 
W artykule zaprezentowano wyniki  badań 

oddziaływań płynów stosowanych do zabiegów 
hydraulicznego szczelinowania łupków z ośrod-
kiem geologicznym i z płynami złożowymi. 
W badaniach tych wykorzystano kompozycje 

płynów szczelinujących typu „slickwater” na 
bazie środka redukującego opory przepływu  
i płynów na bazie polimeru liniowego. Anali-
zie poddano następujące zjawiska: pęcznienie 
minerałów ilastych, filtrację, kompatybilność 
z wodą złożową, zjawiska kapilarne.

Wstęp
Zabiegi hydraulicznego szczelinowa-

nia w złożach gazu mogą być wykonywane 
w różnych wariantach technologicznych, z za-
stosowaniem różnych płynów zabiegowych. 
Płynami tymi mogą być: slickwater, polimer 
liniowy, polimer liniowy sieciowany, sprężony 
azot [1], ciekły azot [8], gaz płynny (LPG) [12], 
ciekły dwutlenek węgla (CO2,) [10,16], piany 
[1,15,16], płyny szczelinujące na bazie środków 
powierzchniowo czynnych [12,13], płyny reak-
tywne SRF [7]. Ponieważ każda skała łupkowa 
jest niepowtarzalna ze względu na genezę 
geologiczną, litologię i mechanizm uwalnia-

nia węglowodorów, oddziaływanie cieczy 
technologicznych na ośrodek geologiczny 
i płyny złożowe może być bardzo zróżnico-
wane. Interakcje płynów złożowych i cieczy do 
konwencjonalnych zabiegów hydraulicznego 
szczelinowania są szeroko przebadane i zna-
ne, gdyż każdy projekt zabiegu hydraulicznego 
szczelinowania jest poprzedzany badaniami 
wzajemnego oddziaływania. Natomiast od-
działywania pomiędzy płynami do niekonwen-
cjonalnych zabiegów szczelinowania i płynami 
złożowymi są mniej znane, zwłaszcza, że rynek 
dodatków do cieczy zabiegowych jest bardzo 
duży i ciągle się zmienia. 

W niniejszym artykule zaprezentowa-
no fragmentaryczne wyniki badań wyko-
nanych w ramach projektu INNOTECH–K1/
IN1/48/152754/NCBR/12 [3,4].Badania doty-
czyły oddziaływań płynów technologicznych 
do zabiegów hydraulicznego szczelinowania 
w łupkach z ośrodkiem geologicznym i z płyna-
mi złożowymi. Projekt realizowało konsorcjum 
naukowe AGH, PW, INiG-PIB, zaprezentowane 
badania zostały wykonane w INiG-PIB w Zakła-
dzie Stymulacji Wydobycia Węglowodorów.

Pracę rozpoczęto opracowaniem receptur 
płynów szczelinujących typu „slickwater” opar-
tych na środkach redukujących opory przepływu  
i płynów na bazie polimeru liniowego guar, okre-
ślając rodzaj i ilość poszczególnych komponentów 
oraz badając właściwości reologiczne płynów. 
W kolejnych etapach pracy skoncentrowano się 
na następujących problemach badawczych:

– badaniu wpływu cieczy szczelinujących 
na minerały ilaste zawarte w łupkach

Oddziaływanie cieczy szczelinujących 
na ośrodek geologiczny formacji łupkowych

Elżbieta Biały
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– badaniu filtracji cieczy szczelinujących 
– badaniu kompatybilności cieczy szczeli-

nujących z wodą złożową
– pomiarach kąta zwilżania dla cieczy 

szczelinujących o różnym składzie
– pomiarach napięcia powierzchniowego 

cieczy szczelinujących
Wybór tych zagadnień podyktowany był 

problemami, jakie należy uwzględniać projek-
tując skład płynów do hydraulicznego szczeli-
nowania. Do nich należą: degradacja polimeru, 
wytrącanie się osadów nieorganicznych, pęcz-
nienie minerałów ilastych, filtracja, nasycenie 
wodą w pobliżu systemu szczelin i wewnątrz 
nich, ciśnienie kapilarne. 

Płyny szczelinujące i potencjalne 
konsekwencje ich oddziaływaniana 
ośrodek geologiczny i płyny złożowe

Wybór odpowiedniego rodzaju płynu szcze-
linującego jest jednym z ważniejszych punktów 
w procesie udostępnienia formacji łupkowych. 
Najczęściej stosowaną techniką hydraulicznego 
szczelinowania jest Slickwater Fracturing. Płyn 
szczelinujący jest kompozycją rozmaitych do-
datków chemicznych, które mogą mieć  nieba-
gatelny wpływ na ośrodek geologiczny i płyny 
złożowe. Należą do nich:

– Środki redukujące opory przepływu 
– najczęściej stosowane w tym celu dodatki 
są oparte na poliakryloamidach. Używane są 
trzy rodzaje poliakryloamidów, o charakterze: 
anionowym, kationowym i niejonowym. Cza-
sami używa się również roztworów naturalnych 
polimerów takich jak guar i jego pochodne czy 
hydroksyetyloceluloza (HEC) w koncentracji 0,6 
– 1,2 kg/m3. Środki redukujące opory przepły-
wu pomimo zastosowania ich w bardzo małych 
stężeniach mogą być przyczyną uszkodzenia 
przepuszczalności formacji (jest to związane 
z dużymi ilościami płynu wtłaczanymi w zło-
że, a więc i dużą sumaryczną ilością polimeru) 
i mogą czasami wymagać zastosowania ,,łama-
czy’’. W tym celu stosowane są zwykle dodatki 
o opóźnionym działaniu, które powodują roz-
kład środka redukującego opory przepływu do-
piero po zakończeniu operacji szczelinowania. 
Najczęściej stosowane są łamacze utleniające. 

– Środki bakteriobójcze (biocydy). Stoso-
wane są w celu zapobiegania rozwojowi bak-
terii, które mogą zmieniać właściwości fizyczne 
płynów np. lepkość w wyniku degradacji poli-
merów, a także być niebezpieczne dla złoża ( np. 
bakterie z grupy SRB). 

– Inhibitory wytrącania się osadów nie-
organicznych. Podczas szczelinowania forma-
cji łupkowych woda powoduje rozpuszczanie 
z nich różnych minerałów, które w odpowied-
nich warunkach ulegają wytrąceniu. Zjawisko to 

niekorzystnie wpływa na przyszłą produkcję od-
wiertu. Szczególnie odpowiednio duże stężenia 
siarczanu wapnia, węglanu wapnia oraz siar-
czanu baru w warunkach wysokiego ciśnienia 
i niskiej temperatury mogą być przyczyną tego 
typu problemów. Sprzyja temu również użycie 
do szczelinowania wody pochodzącej z recy-
klingu. Czasami płyn odebrany i oczyszczony po 
poprzednim zabiegu musi być wielokrotnie roz-
cieńczony, aby uzyskać pożądane stężenia soli 
np. baru i strontu. Najczęściej stosowanymi in-
hibitorami wytrącania się osadów nieorganicz-
nych są estry kwasów fosfonowych o charak-
terze anionowym. Użycie tego typu związków 
może być przyczyną problemów z kompatybil-
nością, z niektórymi dodatkami takimi jak środki 
redukujące opory przepływu i stabilizatory iłów. 
Komplikacjom tym można zapobiec poprzez 
poddanie estrów kwasów fosfonowych reakcji 
z chlorkiem wapnia dzięki czemu stają się one 
nierozpuszczalne w wodzie w warunkach po-
wierzchniowych i w tej postaci są tłoczone do 
złoża razem z podsadzką, gdzie może następo-
wać ich powolne uwalnianie [3] .

– Stabilizatory minerałów ilastych. Jako 
stabilizator minerałów ilastych często stosuje się 
2% roztwór KCl, na bazie  którego sporządza się 
płyn szczelinujący. Jednak jak wykazały badania 
laboratoryjne [10] ma to marginalny wpływ na 
ograniczenie pęcznienia iłów. Znacznie lepsze 
rezultaty osiągano stosując 4% roztworu KCl, ale 
wówczas rosły koszty sporządzenia płynu. Poza 
tym KCl ma jedynie znikomy wpływ na migrację 
minerałów ilastych. Dlatego w celu ograniczenia 
migracji minerałów ilastych w skład płynów do 
szczelinowania skał łupkowych włącza się sta-
bilizatory iłów oparte na polimerach. Zazwyczaj 
mają one mniejszą masę cząsteczkową niż środ-
ki redukujące opory przepływu, dlatego łatwiej 
mogą penetrować w matrycę skalną. Głównym 
problemem podczas zabiegów szczelinowania 
jest jednak migracja cząstek w systemie szczelin 
i wypełnieniu podsadzkowym dlatego środki te 
są w miarę skuteczne w zapobieganiu temu nie-
korzystnemu zjawisku.

– Środki powierzchniowo-czynne. Ich za-
daniem podczas zabiegów w złożach łupkowych 
jest obniżenie napięcia powierzchniowego i kąta 
zwilżania, pozwalające na obniżenie ciśnień ka-
pilarnych. Zbyt wysokie ich wartości są przyczyną 
dużego nasycenia wodą w pobliżu powstałego 
systemu szczelin jak i wewnątrz nich, co ma ne-
gatywny wpływ na względną przepuszczalność 
skał zbiornikowych i szczelin dla gazu. Powoduje 
to znaczne zakłócenie przepływu gazu do sys-
temu szczelin i wewnątrz nich, a następnie do 
odwiertu. Wysokie nasycenie wodą jest przy-
czyną dłuższego czasu oczyszczania odwiertu 
i słabej jego wydajności. W celu zapobiegania 
temu zjawisku w skład płynów szczelinujących 

włączane są różnego rodzaju środki powierzch-
niowo-czynne, takie jak: alkohole etoksylowane 
oraz etoksylowanenonylofenole o charakterze 
amfoterycznym i kationowym. Od kilku lat z po-
wodzeniem na świecie stosowane są mikroemul-
sje. Są to termodynamicznie stabilne mieszaniny 
środka powierzchniowo czynnego, rozpuszczal-
nika/ropy/współrozpuszczalnika i wody, które 
występują jako jedna faza, która jest optycznie 
przejrzysta [11].

Technika Slickwater wymaga użycia dużej  
ilości wody (tysiące m3) ze względu na po-
trzebę zatłoczenia dużych mas podsadzki przy 
jej małej koncentracji w płynie, a to wzmaga 
ryzyko wystąpienia kolejnych problemów. Pro-
blemem jaki może wystąpić jest osadzanie się 
polimeru w szczelinach. Pomimo stosowania 
znacznie mniejszej ilości polimeru (0,6 -1,2kg/
m3) w porównaniu do sieciowanych płynów 
szczelinujących (2,4 kg/m3 - 4,8 kg/m3), użycie 
do zabiegu szczelinowania tak dużych ilości 
płynu, może powodować osadzanie się poli-
meru w szczelinach. Kolejnym zagadnieniem  
jest zwiększona filtracja.  W przypadku szcze-
linowania złóż konwencjonalnych jest ona zja-
wiskiem negatywnym, gdyż może powodować 
większe uszkodzenie formacji złożowej, szcze-
gólnie w przypadku złóż wrażliwych na kontakt 
z wodą. Natomiast w przypadku szczelinowania 
skał łupkowych zwiększona filtracja jest atutem 
płynów o małej lepkości ze względu na łatwość 
wnikania do naturalnych szczelin wewnątrz zło-
ża. Dzięki tej właściwości możliwe jest tworze-
nie sieci szczelin w matrycy skalnej.

Woda stosowana do zabiegów szczelino-
wania może pochodzić z różnych źródeł: z sieci 
komunalnej, z wód powierzchniowych (strumie-
nie, rzeki, jeziora), może być to woda z odbio-
ru cieczy po zabiegach, woda złożowa, woda 
odzyskana z płynów wiertniczych. Wody te nie 
są idealnie czyste. Wody powierzchniowe mogą 
zawierać iły, piasek/muł, żelazo, siarczany i bak-
terie  [9]. Z kolei w skład wód złożowych i pły-
nów odzyskanych po  wcześniejszych zabiegach 
szczelinowania mogą wchodzić zanieczyszcze-
nia takie jak: żelazo, wapń, bar, stront, siarcza-
ny, organiczne ciała stałe, rozpuszczalne węglo-
wodory, polimery i żele, ciała stałe, iły, piasek, 
muł, sole, jedno- i dwuwartościowe metale, 
inhibitory wytrącania się osadów nieorganicz-
nych, inhibitory korozji oraz bakterie. Obecność 
tak wielu zanieczyszczeń może wpływać za-
równo na działanie poszczególnych dodatków 
do płynów szczelinujących, jak i powodować 
uszkodzenie przepuszczalności skały złożowej.

Zastosowanie do zabiegu hydraulicznego 
szczelinowania płynu na bazie polimeru liniowe-
go guar może skutkować z jednej strony mniej-
szą filtracją płynu w skałę złożową, a z drugiej 
strony większym uszkodzeniem  przepuszczal-
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ności na skutek większego osadzania się poli-
meru na ścianach szczelin. Innym problemem 
jaki może wystąpić jest większa destrukcja 
wiązań polimeru naturalnego spowodowa-
na bakteriami. Konsekwencją może być utrata 
lepkości płynu, a nawet jego całkowity rozpad.  
Szczególnie niebezpieczne dla złoża są bakterie 
wprowadzone z zewnątrz np. z wodą technolo-
giczną. Mogą one doprowadzić do zaburzenia 
równowagi mikrobiologicznej i chemicznej śro-
dowiska złożowego, a w rezultacie  do zaburzeń 
przepływu węglowodorów i wzrostu zawartości 
H2S w mediach złożowych. 

Badania laboratoryjne 
Do badań laboratoryjnych wzajemnego 

oddziaływania płynów do zabiegów hydrau-
licznego szczelinowania w łupkach z ośrodkiem 
geologicznym i z płynami złożowymi przygoto-
wano kompozycje płynów zabiegowych typu 
„slickwater” na bazie środka redukującego 
opory przepływu i płynów na bazie polimeru 
liniowego guar. 

Receptury tych płynów były następujące:
1) Guar stężenie 0,6 kg/m3

2) Guar stężenie 0,9 kg/m3

3) Guar stężenie 1,2 kg/m3

4) Guar stężenie 0,6 kg/m3 + 0,01% środek 
bakteriobójczy + 0,005% inhibitor osadów 
nieorganicznych + 0,2% inhibitor iłów + 
0,2% mikroemulsja

5) Guar stężenie 0,9 kg/m3 + 0,01% środek 
bakteriobójczy + 0,005% inhibitor osadów 
nieorganicznych+ 0,2% inhibitor iłów+ 
0,2% mikroemulsja

6) Guar stężenie 1,2 kg/m3 + 0,01% środek 
bakteriobójczy + 0,005% inhibitor osadów 
nieorganicznych+ 0,2% inhibitor iłów+ 
0,2% mikroemulsja

7) Środek redukujący opory przepływu stęże-
nie 0,6 kg/m3

8) Środek redukujący opory przepływu stęże-
nie 0,8 kg/m3

9) Środek redukujący opory przepływu stęże-
nie 1,0 kg/m3

10) Środek redukujący opory przepływu stęże-
nie 0,6 kg/m3 + 0,01% środek bakteriobój-
czy + 0,005% inhibitor osadów nieorga-
nicznych + 0,2% inhibitor iłów+ 0,2% 
mikroemulsja

11) Środek redukujący opory przepływu 0,8 
kg/m3 + 0,01% środek bakteriobójczy + 
0,005% inhibitor osadów nieorganicz-
nych+ 0,2% inhibitor iłów + 0,2% mikro-
emulsja

12) Środek redukujący opory przepływu 1,0 kg/
m3 + 0,2% inhibitor iłów + 0,01% środek 
bakteriobójczy + 0,2% mikroemulsja + 
0,005% inhibitor osadów nieorganicznych

W celu określenia właściwości nośnikowych 
przygotowanych płynów wykonano badania re-
ologiczne  w funkcji temperatury i szybkości ści-
nania. Lepkości płynów na bazie guaru wahały 
się od ponad 1 do kilkunastu [mPs*s], natomiast 
płynów na bazie środka redukującego opory 
przepływu od ok.3 do 30[mPas*s] w zależności 
od koncentracji w płynie, temperatury i szybko-
ści ścinania. Lepkości płynów z dodatkami były 
mniejsze niż płynów bez dodatków. Pod wzglę-
dem lepkości lepszymi do zastosowania okazały 
się  płyny na bazie środka redukującego opory 
przepływu. 

Następnie wykonano badania, których wy-
niki miały dać odpowiedź na pytanie o charakter 
wzajemnych oddziaływań płynów, skały łupko-
wej i płynów złożowych.

1. Badania wpływu cieczy 
szczelinujących na minerały ilaste 
zawarte w łupkach

Wpływ cieczy szczelinujących na minerały 
ilaste zawarte w łupkach badano określając na-
stępujące parametry:

– czas kapilarnej nasiąkliwości (wskaźnik 
wrażliwości)

– wielkość pęcznienia skał ilastych 
– ciśnienie pęcznienia

Jako płyny referencyjne zastosowano wodę wo-
dociągową i wodę destylowaną. 

Czas kapilarnej nasiąkliwości 
Czas kapilarnej nasiąkliwości (CST) jest to 

czas, w którym następuje radialne przemiesz-
czanie się frontu wody niezwiązanej, oddawa-
nej przez zawiesinę ilastą, pomiędzy dwoma 

czujnikami na specjalnym, porowatym papie-
rze filtracyjnym. Parametr ten jest wskaźnikiem 
przepuszczalności osadu filtracyjnego utworzo-
nego przez zawiesinę skały ilastej i płynu uży-
tego do badań. Może być stosowany do oceny 
względnej wrażliwości łupka/skały ilastej na od-
działywanie różnych cieczy zabiegowych.

Wskaźnik wrażliwości obliczany jest ze 
wzoru: 

W = (tCST-próbka – tCST-czysty roztwór) / tCST-czysty roztwór  

gdzie:
tCST-próbka – czas kapilarnej nasiąkliwości zawie-
siny skały ilastej i cieczy
tCST-czysty roztwór – czas kapilarnej nasiąkliwości 
cieczy bez skały złożowej

Wskaźniki wrażliwości płynów na bazie 
guaru (bez dodatków)  wahały się w granicach 
0,09 do 0,19 (Rys.1). Nieco mniejsze, ale podob-
nego rzędu, były wskaźniki wrażliwości płynów 
na bazie środka redukującego opory przepływu. 
Zmieniały się one w zależności od koncentracji 
od 0,04 do 0,19. Wszystkie badane płyny szcze-
linujące wykazywały większy wpływ na skałę 
łupkową (dłuższy czas kapilarnej nasiąkliwości 
czyli większy wskaźnik wrażliwości) po doda-
niu do nich dodatków. Różnice te były większe 
w przypadku cieczy na bazie guaru, dla których 
wskaźnik wrażliwości cieczy z dodatkami osiągał 
wartości od ok. 5 do 9. Natomiast w przypad-
ku cieczy na bazie środka redukującego opory 
przepływu z dodatkami wskaźniki wrażliwości 
minerałów ilastych wahały się od ok. 0,35 do 
2,33. W porównaniu z wodą wodociągową 
i wodą destylowaną ciecze szczelinujące wyka-

Rys. 1. Wskaźniki wrażliwości skały łupkowej

(1)
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zywały znacznie lepsze właściwości inhibitujące 
minerały ilaste. Dla wody destylowanej wskaźnik 
wrażliwości wynosił ok. 18, natomiast dla wody 
wodociągowej ok. 11. Dodatki spowodowały 
obniżenie wskaźnika wrażliwości 1,6- krotnie 
w wodzie wodociągowej oraz ponad 8-krotnie 
w wodzie destylowanej, odwrotnie niż w przy-
padku cieczy szczelinujących. 

Ze względu na to, że obecność w płynie 
szczelinującym inhibitorów minerałów ilastych 
na bazie polimerów może wpływać na wyniki 
tych badań, w celu weryfikacji wykonuje się tak-
że badania pęcznienia skał ilastych. Tak też się 
stało w przypadku tych badań. Badania wraż-
liwości minerałów ilastych pokazały, że wrażli-
wość skał łupkowych na badane ciecze nie była 
duża. Natomiast przedstawione poniżej wiel-
kości pęcznienia skał łupkowych w środowisku 
zastosowanych płynów szczelinujących były na 
tyle duże, że można przypuszczać o znacznym 
wpływie pęcznienia na przepuszczalność skał 
złożowych.

Badanie pęcznienia skał ilastych
Pomiary pęcznienia wykonano dla następu-

jących płynów szczelinujących [Tab.1].
Skała użyta do badań (łupek mioceński)

pochodziła z  otworów odwierconych na Przed-
górzu Karpat.

Największe pęcznienie zanotowano dla 
cieczy nr 3 (25,21%), natomiast najmniejsze dla 
cieczy nr 6 (18,45%). Ciecz nr 3 i nr 9 wykazały 
wielkość pęcznienia większą od zanotowanej 
dla wody wodociągowej, która   teoretycznie 
powinna być największa. Uzyskane wielkości 
pęcznienia badanych próbek można uznać za 
często spotykane dla reaktywnych mioceńskich 
skał ilastych/łupków. Są one na tyle duże, że 
hydratacja minerałów ilastych i ich pęcznienie 
może w znacznym stopniu wpływać na prze-
strzeń porową skały, zmniejszając pole po-
wierzchni przepływowej kanałów porowych, 
a więc i przepuszczalność skał.

W tabeli 2 i na rys.2 zestawiono wyniki 
badań pęcznienia łupka mioceńskiego (przyrost 

objętości) poddanego oddziaływaniu płynów 
szczelinujących. 

Pomiar ciśnienia pęcznienia
Ciśnienie pęcznienia skał ilasto-łupkowych 

mierzono zmodyfikowanym edometrem. Jako 

ciecze robocze stosowano wytypowane do ba-
dań płyny szczelinujące oraz wodę wodociągo-
wą (ciecz13).

Poniżej w Tab. 3 zestawiono wyniki badań 
ciśnienia pęcznienia łupka poddanego oddziały-
waniu wybranych do badań cieczy szczelinują-

Nr 
płynu

Rodzaj płynu

1 Guar, stężenie 0,6 kg/m3

3 Guar, stężenie 1,2 kg/m3

4 Guar, stężenie 0,6 kg/m3 + 0,2% inhibitor iłów + 0,01% środek bakteriobójczy + 
0,2% mikroemulsja + 0,005% inhibitor osadów nieorganicznych

6 Guar, stężenie 1,2 kg/m3 + 0,2% inhibitor iłów + 0,01% środek bakteriobójczy + 
0,2% mikroemulsja + 0,005% inhibitor osadów nieorganicznych

7 Środek redukujący opory przepływu o stężeniu 0,6 kg/m3

9 Środek redukujący opory przepływu o stężeniu 1,0 kg/m3

10 Środek redukujący opory przepływu o stężeniu 0,6 kg/m3 + 0,2% inhibitor iłów + 
0,01% środek bakteriobójczy + 0,2% mikroemulsja + 0,005% inhibitor osadów nie-
organicznych

12 Środek redukujący opory przepływu o stężeniu 1,0 kg/m3 + 0,2% inhibitor iłów + 
0,01% środek bakteriobójczy + 0,2% mikroemulsja + 0,005% inhibitor osadów  
nieorganicznych

13 Woda wodociągowa

Tab.1. Skład płynów do badania pęcznienia skał ilastych

Rys. 2. Pęcznienie skały łupkowej w funkcji czasu

Płyn Pęcznienie, [%]
Nr 1 21,43
Nr 3 25,21
Nr 4 19,55
Nr 6 18,45
Nr 7 19,15
Nr 9 24,83
Nr 10 18,65
Nr 12 20,39
Nr 13 23,58

Ciecz Ciśnienie pęcznienia [MPa]
Nr 1 4,42
Nr 3 5,04
Nr 4 4,42
Nr 6 4,20
Nr 7 4,04
Nr 9 4,06
Nr 10 4,30
Nr 12 4,56
Nr 13 4,26

Tab. 2. Pęcznienie skały łupkowej poddanej oddziaływaniu cieczy 
szczelinujących

Tab. 3. Ciśnienie pęcznienia próbek łupków poddanych oddziaływa-
niu danej cieczy



13
12(212)/2015

grudzień

cych. Największe ciśnienie pęcznienia uzyskano 
dla cieczy nr 3 (5,04 MPa), a najmniejsze dla cie-
czy nr 7 (4,04 MPa). Dla porównania, dla wody 
ciśnienie pęcznienia wynosiło 4,26 MPa i teore-
tycznie powinno być największe, jako że woda 
nie zawiera rozmaitych substancji chemicznych 
wpływających na hydratację (inhibitowanie) skał 
ilastych. Wysokie ciśnienia pęcznienia świadczą 
o dużym przyroście objętości minerałów ilastych 
obecnych w porach badanych skał, co będzie 
skutkowało zmniejszaniem pola powierzchni 
przepływu kanałów porowych i w konsekwencji 
zmniejszaniem przepuszczalności próbek.

2. Badania filtracji cieczy 
szczelinujących w warunkach 
statycznych i dynamicznych

Wielkość współczynnika filtracji (fluid loss) 
daje odpowiedź  na  pytanie o  efektywności 
płynu szczelinującego. Od niego zależy szybkość 
filtracji. Z kolei na współczynnik filtracji (C) ma 
wpływ kombinacja trzech rodzajów czynników, 
które występują podczas zabiegu szczelinowa-
nia. Są to: lepkość filtratu i wpływ względnej 
przepuszczalności (Cv), wpływ lepkości/ściśli-
wości płynu złożowego (CC), wpływ tworzenia 
placka filtracyjnego (Cw). Pierwsze dwa współ-
czynniki mogą być obliczone na podstawie da-
nych złożowych oraz lepkości płynu szczelinu-
jącego. Natomiast trzeci współczynnik musi być 
wyznaczony eksperymentalnie [9]. Jego wartość 
można określić metodą pomiarów w warunkach 
statycznych i dynamicznych. 

Badania filtracji w warunkach statycznych 
wykonano wg procedury pomiarowej opisanej 
w normie API RP39, wykorzystując urządzenie 
AFS-300 (Fot. 1) oraz rdzenie o średnicy 2,54cm.  

Rdzeń przed pomiarem osadzano w komo-
rze pomiarowej i termostatowano do tempera-
tury 80oC., następnie nasycano 2% roztworem 
KCl przy stałej wydajności. Następnie komorę 
wypełniano cieczą szczelinującą i utrzymywano 
ciśnienie równe 6,89 MPa (1000 psi). Po otwar-
ciu zaworu za rdzeniem, u wylotu z komory 
rozpoczynano pomiar, mierząc wielkość filtracji 
po 1, 4, 9, 16, 25 i 36, 49 i 64 minutach. Dys-
ponując danymi o ilości filtratu w funkcji czasu 
wykreślono w układzie kartezjańskim wykresy 
zależności ilości filtratu [cm3] od pierwiastka 
czasu [min1/2]. Dopasowując prostą do punktów 
pomiarowych określono współczynniki filtracji 
Cw i wartości Spurt w następujący sposób:

gdzie:
Cw – współczynnik kontroli filtracji [ft/min1/2] 
przeliczony  na [m/min1/2]
m – współczynnik kierunkowy prostej [cm3/
min1/2]
a – powierzchnia rdzenia [cm2]
przecięcie z OY – wartość funkcji dla pier-
wiastka z czasu [cm3]
Spurt – spurt loss [gal/ft2] przeliczony na [m3/m2]

Podobne testy wykonano dla wyznaczenia 
filtracji w warunkach dynamicznych, z tym, że 
podczas nich kierunek przepływu cieczy szcze-
linującej był prostopadły do kierunku filtracji. 
Analogicznie jak przy pomiarze w warunkach 
statycznych mierzona była ilość filtratu w funkcji 
czasu. Wielkości charakterystyczne dla procesu 
filtracji w warunkach dynamicznych obliczano 
stosując metodę interpretacji Roodhart’a [4]. 
Zgodnie z tą metodą filtracje można opisać na-
stępującym równaniem: 

i ustalenia równowagi pomiędzy tworzeniem 
i erozją w warunkach przepływu cieczy.

Badania filtracji wykonano dla następujących 
płynów szczelinujących:

Płyn nr 1:
• Guar 1,2 kg/m3

• Środek bakteriobójczy 0,01 g/dm3

• Środek stabilizujący iły i łupki   2,0 cm3/dm3

• Mikroemulsja 2,0 cm3/dm3

• Środek zapobiegający wytrącaniu się osa-
dów nieorganicznych   0,05 cm3/dm3

Płyn nr 2:
• Guar 0,6 kg/m3

• Środek bakteriobójczy 0,01 g/dm3

• Środek stabilizujący iły i łupki   2,0 cm3/dm3

• Mikroemulsja 2,0 cm3/dm3

• Środek zapobiegający wytrącaniu się osa-
dów nieorganicznych   0,05 cm3/dm3

Płyn nr 3:
• Środek ograniczający opory 
 przepływu 1,0 kg/m3

• Środek bakteriobójczy 0,01 g/dm3

• Środek stabilizujący iły i łupki   2,0 cm3/dm3

• Mikroemulsja 2,0 cm3/dm3

• Środek zapobiegający wytrącaniu się osa-
dów nieorganicznych   0,05 cm3/dm3

Płyn nr 4:
• Środek ograniczający opory 
 przepływu 0,6 kg/m3

• Środek bakteriobójczy 0,01 g/dm3

• Środek stabilizujący iły i łupki   2,0 cm3/dm3

• Mikroemulsja 2,0 cm3/dm3

• Środek zapobiegający wytrącaniu się osa-
dów nieorganicznych  0,05 cm3/dm3

Wyniki badań przedstawiono w tabelach 4, 5, 6.

(2)

(3)

(4)

gdzie:
V – całkowita objętość filtratu na jednostkę po-
wierzchni [m3/m2]
Vsp – objętość spurt loss [m3/m2]
Cw – współczynnik kontroli filtracji [m/s1/2]
Cd – współczynnik dynamiczny kontroli filtracji 
[m/s]
t – czas [s]

Każdy ze składników równania (4) repre-
zentuje poszczególne etapy procesu filtracji. 
Pierwszy ze składników to tak zwany Spurt 
loss. Drugi to filtracja w warunkach tworzenia 
się osadu filtracyjnego (analogiczna do filtracji 
w warunkach statycznych). Ostatni składnik 
reprezentuje proces erozji osadu filtracyjnego 

Fot. 1. Urządzenie AFS-300 firmy Core Lab
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Analizując wyniki testów filtracji w warun-
kach statycznych (tab. 4) należy przypomnieć, że 
współczynnik Cw jest wprost proporcjonalny do 
szybkości filtracji poprzez utworzony placek fil-
tracyjny. Badania te wyraźnie wskazują, że roz-
twory polimeru liniowego (guaru) charaktery-
zują się mniejszymi współczynnikami filtracji Cw 
niż ciecze typu „slickwater” oparte na środkach 
redukujących opory przepływu, co świadczy 
o tym, że tworzony przez nie placek filtracyjny 
charakteryzuje się mniejszą przepuszczalnością. 
Można również zaobserwować zależność po-
między koncentracją polimeru w cieczy, a zmie-
rzonymi współczynnikami filtracji. Im to stężenie 
jest większe, tym tworzy się mniej przepuszczal-
ny placek i uzyskujemy mniejsze współczynniki 
filtracji Cw.

Podobne zależności zaobserwowano 
dla testów wykonanych w warunkach dyna-
micznych, podczas których ścinanie związane 
z przepływem cieczy powoduje erozję osadu 
filtracyjnego, co zwiększa filtrację do złoża. Dla 
cieczy opartych na polimerze naturalnym (guar) 
uzyskano mniejsze wartości obydwu współ-
czynników Cwjak i Cd niż dla cieczy „slickwater” 
(której głównym składnikiem jest polimer syn-
tetyczny odpowiedzialny za redukcję oporów 
przepływu).

Powyższe testy wykonano dla skał pia-
skowcowych, ze względu na to, że dla skał łup-
kowych dla ciśnienia (6,89 MPa), przy którym 
według normy powinno wykonywać się testy 
filtracji, nie uzyskiwano mierzalnych objętości 
filtratu. Jednak testy te obrazują fakt, że atutem 
płynów o małej lepkości, takich jak „slickwater”, 
podczas hydraulicznego szczelinowania formacji 
łupkowych jest zdolność filtracji do naturalnych 
szczelin wewnątrz złoża. Dzięki temu możliwe 
jest wewnątrz nich zwiększenie ciśnienia, co po-
woduje propagację szczelin, a w związku z tym 
tworzona jest ich sieć, która może objąć większy 
obszar matrycy złożowej niż w przypadku cieczy 
o większej lepkości (np. żele oparte na natural-
nych polimerach liniowych). 

3. Badania kompatybilności cieczy 
szczelinujących z wodą złożową

Badania kompatybilności przygotowanych 
cieczy szczelinujących z wodą złożową wyko-
nano zgodnie z normą API RP39.  Każdą ciecz 
szczelinującą mieszano przez 30 sekund w ob-
rotach 14000-18000 rpm w proporcjach 3:1 
oraz 1:1 z wodą złożową. Mieszaniny przelano 
do cylindrów o pojemności 100 ml i przepro-
wadzono pomiar objętości po 15 minutach, 1 
godzinie oraz 24 godzinach. Wynik badań po-
dawany jest w procentach ubytku oryginalnej 
fazy wodnej, gdzie 100% oznacza całkowity 
brak fazy wodnej. Badania wykazały, że wszyst-

Ciecz na bazie guaru - 
1,2 g/dm3

Ciecz na bazie guaru - 
0,6 kg/m3

Ciecz na bazie 
reduktora oporów 

przepływu 1,0 kg/m3

Ciecz na bazie 
reduktora oporów 

przepływu 0,6 kg/m3

Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
0,001353 0,005905 0,001491 0,030602 0,004962 - 0,007491 -

Tab. 4. Porównanie współczynników kontroli filtracji Cw i Spurt loss dla cieczy szczelinujących 
– testy w warunkach statycznych

Fot. 2. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach statycz-
nych cieczą na bazie guaru w koncentracji 1,2 g/l

Fot. 3. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach statycz-
nych cieczą na bazie guaru w koncentracji 0,6 g/l

Fot. 4. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach statycz-
nych cieczą na bazie środka redukującego opory przepływu 
w koncentracji 1,0 g/l

Fot. 5. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach statycz-
nych cieczą na bazie środka redukującego opory przepływu 
w koncentracji 0,6 g/l

kie ciecze szczelinujące są kompatybilne z wodą 
złożową, a ubytek oryginalnej fazy wodnej wy-
nosił dla wszystkich mieszanin 0%.

4. Pomiar kąta zwilżania i napięcia 
powierzchniowego

Zwilżalność jest bardzo ważnym efektem 
kapilarnym, który ustala się na podstawie wiel-
kości kąta zwilżania. Wyższa wartość kąta zwil-
żania wskazuje na niską zwilżalność materiału, 
tj. jego hydrofobowość, natomiast niższa war-
tość kąta na hydrofilność. Kąt zwilżania może 
być zawarty w przedziale od 180° (materiały 
całkowicie hydrofobowe) do 0° (materiały mak-
symalnie hydrofilne). Badania wielkości kąta 
zwilżania dla poszczególnych roztworów wyko-
nano za pomocą Goniometru OCA 15EC Data-
Physics (Fot. 10 ) metodą kropli posadowionej 

(Sessile Drop-Method). Pomiar odbywał się na 
wyszlifowanej powierzchni skały łupkowej.

Pomiar napięcia powierzchniowego 
przeprowadzono metodą kropli zawieszonej 
(Pendant Drop Method). Najniższe wielkości 
napięcia powierzchniowego i kąta zwilżania 
powierzchni skały łupkowej uzyskano dla cieczy 
numer: 4,5,6 i 10,11,12. Są to ciecze szczeli-

Fot. 10. Goniometr OCA 15EC DataPhysics
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Ciecz na bazie guaru - 1,2 kg/m3 Ciecz na bazie guaru - 0,6 kg/m3

Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cd

[m/min]
Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cd

[m/min]
0,002671 0,015579 0,000201 0,001457 0,022070 0,000181

Tab. 5. Porównanie współczynników kontroli filtracji Cw , Spurt loss oraz Cd dla cieczy szczeli-
nujących na bazie guaru – testy w warunkach dynamicznych.

Fot. 6. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach dynamicz-
nych cieczą na bazie guaru w koncentracji 1,2 g/l

Fot. 7. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach dynamicz-
nych cieczą na bazie guaru w koncentracji 0,6 g/l

Ciecz na bazie reduktora oporów 
przepływu - 1,0 kg/m3

Ciecz na bazie reduktora oporów 
przepływu - 0,6 kg/m3

Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cd

[m/min]
Cw

[m/min1/2]
Spurt

[m3/m2]
Cd

[m/min]
0,002816 - 0,000508 0,035691 - 0,010559

Tab. 6. Porównanie współczynników kontroli filtracji Cw , Spurt loss oraz Cd dla cieczy szczeli-
nujących na bazie środka redukującego opory przepływu – testy w warunkach dynamicznych

Fot. 8. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach dynamicz-
nych cieczą na bazie środka redukującego opory przepływu 
w koncentracji 1,0 g/l

Fot. 9. Powierzchnia rdzenia po teście w warunkach dynamicz-
nych cieczą na bazie środka redukującego opory przepływu 
w koncentracji 0,6 g/l

nujące mające w swoim składzie mikroemulsję 
i środki redukujące opory przepływu – czyli 
dodatki redukujące napięcie powierzchniowe. 
Wielkości kątów zwilżania oscylują pomiędzy 
45° a 63°. Cieczami najbardziej zwilżającymi 
powierzchnie skały okazały się te na bazie po-
limeru guar z dodatkami (Rys. 3).

Podsumowanie 
Oczekiwanym rezultatem realizowanych 

badań było pozyskanie wiedzy na temat wza-

jemnego oddziaływania płynów zabiegowych 
do hydraulicznego szczelinowania łupków 
z ośrodkiem geologicznym i z płynami złożowy-
mi. Badania wykonano dla kompozycji 12 cieczy 
szczelinujących dwóch typów: slickwater i pły-
nów na bazie polimeru liniowego. Kompozycje 
zawierały czyste roztwory składników bazowych  
oraz dodatki chemiczne w postaci inhibitorów 
osadów nieorganicznych, stabilizatorów mi-
nerałów ilastych, środków zmniejszających 
opory przepływu i środków bakteriobójczych.

Uzyskane wyniki nie były jednoznaczne, gdyż 
ze względu na brak dostatecznej ilości materia-
łu skalnego pomiary wykonywano  na różnych 
skałach, a pomiary pęcznienia i ciśnienie pęcz-
nienia zostały przeprowadzone na ekstremalnie 
wrażliwym materiale. 

Mimo to, wykonane badania pozwoliły na 
wyciągnięcie następujących wniosków: 
• Badania wrażliwości minerałów ilastych 

pokazały, że wrażliwość skał łupkowych na 
badane ciecze nie była duża. Ze względu na 
wielkość tego wskaźnika lepszymi do zasto-
sowania są płyny szczelinujące na bazie 
środka redukującego opory przepływu. Po-
nieważ w skład płynów do szczelinowania 
wchodziły inhibitory minerałów ilastych na 
bazie polimerów, które mogą zakłócać ob-
raz wrażliwości łupków, wykonano badania 
pęcznienia skał ilastych.

• Uzyskane w badaniach wielkości pęcznie-
nia skał łupkowych w środowisku zasto-
sowanych płynów szczelinujących można 
uznać za często spotykane dla reaktywnych 
mioceńskich skał ilastych/łupków. Są one na 
tyle duże, że hydratacja minerałów ilastych 
i ich pęcznienie może w znacznym stop-
niu wpływać na przestrzeń porową skały, 
zmniejszając pole powierzchni przepływo-
wej kanałów porowych, a więc i przepusz-
czalność skał.

• Także uzyskane wysokie wartości ciśnienia 
pęcznienia świadczą o dużym przyroście 
objętości minerałów ilastych obecnych 
w porach badanych skał pod wpływem 
oddziaływania badanych cieczy, co będzie 
skutkowało zmniejszaniem pola powierzch-
ni przepływu kanałów porowych i w konse-
kwencji zmniejszaniem przepuszczalności.  

• Badania filtracji statycznej i dynamicznej 
cieczy szczelinujących dowodzą, że pod 
względem wartości współczynników filtra-
cji Cw i Cd lepsze do zastosowania są ciecze 
szczelinujące na bazie środka redukującego 

Rys. 3. Kąt zwilżania  i napięcie powierzchniowe w funkcji ro-
dzaju cieczy (pomiar w 25 OC )
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Wszystkie dostarczane materiały przeznaczone do druku powinny być w formie elektronicznej, przesłane na adres re-
dakcji na CD, wraz z wydrukiem. Materiały do 2O MB mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: 
redakcja@wnig.pl, redakcja.wnig@interia.pl, jednakże autor musi dostarczyć dodatkowo wydruk. Każdy autor wraz z tek-
stem, który jest jego autorstwa, przesyła swoje zdjęcie. Tekst powinien zawierać krótki tytuł oddający prezentowaną treść 
oraz streszczenie. Pod nim imię(a) nazwisko(a) autora(ów), adres, e-mail. Tekst nie powinien przekraczać 10 stron A-4 
wraz z grafiką i spisem cytowanych w tekście pozycji literatury. Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman 12 pt 
i podwójny odstęp między wierszami. Wszystkie przeznaczone do zamieszczania w tekście rysunki, zdjęcia, itp. powinny 
być cytowane jako figury. Figury numerowane w osobnych plikach (wykonane w Corel Draw 7-14 lub jako JPG lub TIFF 300 
DPI) z zaznaczeniem w tekście miejsc ich umieszczenia. Podpisy pod figurami na końcu tekstu. Spis literatury powinien 
zawierać imię i nazwisko autora, rok publikacji, tytuł, wydawcę i strony. Szczegółowe zasady opisane są na naszej stronie 
internetowej: http://www.wnig.pl/info/publikuj-u-nas

Informacja dla autorów publikujących w „Wiadomościach Naftowych 
i Gazowniczych”

opory przepływu, gdyż charakteryzowały 
się większymi jego wartościami. Mogą więc 
łatwiej filtrować do naturalnych szczelin, 
rozbudowując sieć szczelin powstającą 
podczas zabiegu. 

• Badania kompatybilności z wodą złożową 
dla 12 cieczy szczelinujących w proporcjach 
3:1 i 1:1 wykazały, że wszystkie ciecze 
szczelinujące są kompatybilne z wodą zło-
żową, a ubytek oryginalnej fazy wodnej 
wynosił dla wszystkich mieszanin 0%.

• Badania napięcia powierzchniowego i zwil-
żalności na granicy faz skała łupkowa / 
ciecze szczelinujące z dodatkami i bez, 
o różnych stężeniach polimeru wykazały, 
że najniższe wielkości napięcia powierzch-
niowego i kąta zwilżania powierzchni ska-
ły łupkowej uzyskano dla cieczy mających 
w swoim składzie dodatki chemiczne. Cie-
czami najbardziej zwilżającymi powierzch-
nie skały okazały się te na bazie polimeru 
guar z dodatkami.

Wniosek ogólny jaki wynika z tych badań  jest 
następujący: w  procesie projektowania składu 
płynów szczelinujących  oprócz badań reologicz-
nych, które są podstawą wyboru płynu zabiego-
wego, każdorazowo należy wykonywać bada-
nia interakcji tych płynów ze skałami i płynami 
złożowymi. Wyniki tych badań mogą wpływać 
na ostateczny skład płynów szczelinujących.
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Artykuł powstał na podstawie badań wyko-
nanych w ramach projektu „Modelowanie pro-
cesu udostępniania gazu ziemnego zalegające-
go w łupkach na wybranych koncesjach PGNiG 
S.A”f inansowanego przez NCBiR w programie 
INNOTECH, zrealizowanego przez Konsorcjum 
Polska Platforma Prac Rozwojowych dla Gazu 
Niekonwencjonalnego (3PRGN) w skład którego 
wchodzili: PGNiG S.A, AGH, PW, INiG-PIB. 
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Złoty Laur Innowacyjności 2015 
dla EuRoPol GAZ s.a.

Decyzją Kapituły Konkursu im. 
Stanisława Staszica „Laur Inno-
wacyjności” Spółka EuRoPol GAZ 
za projekt „Usługa przesyłu gazu 
w aspekcie zwiększenia bezpieczeń-
stwa osób, środowiska oraz techniki” 
została nagrodzona Złotym Laurem 
Innowacyjności 2015 w kategorii 
„Budownictwo i obiekty użyteczno-
ści publicznej, bezpieczeństwo i po-
żarnictwo”.

Jest to kolejna nagroda przyznana 
spółce za wkład w rozwój bezpieczeństwa 
technicznego infrastruktury polskiego od-
cinka gazociągu jamalskiego. W 2014 roku 
EuRoPol GAZ s.a. otrzymał statuetkę „Lider 
Bezpieczeństwa Technicznego” w kategorii 
Użytkownik przyznaną przez Urząd Dozoru 

Technicznego. 
Celem Konkursu im. Stanisława Staszi-

ca „Laur Innowacyjności” organizowanego 
corocznie przez Federację Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych – Naczelną Organizację 
Techniczną (NOT) jest promocja innowacyj-
nych produktów, technologii i usług, a także 
innych innowacyjnych rozwiązań mogących 
mieć wpływ na przyśpieszenie rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs 
ten odbywa się pod patronatami instytucji 
rządowych, parlamentarnych, branżowych, 
zarówno polskich, jak i zagranicznych. 

Głównym celem projektu EuRoPol GAZ 
s.a. „Usługa przesyłu gazu w aspekcie 
zwiększenia bezpieczeństwa osób, środo-
wiska oraz techniki” jest wdrożenie nowych 
innowacyjnych technologii w zakresie ochro-
ny osób, środowiska i mienia od skutków 

niekontrolowanych wypływów gazu, wybu-
chu pożaru lub innych zdarzeń awaryjnych 
na polskim odcinku gazociągu jamalskiego. 
Projekt wprowadza najnowsze rozwiązania 
w dziedzinie wykrywania gazów wybu-
chowych i pożaru, jak również w dziedzi-
nie elektronicznych zabezpieczeń procesu 
technologicznego, a szczególnie systemów 
awaryjnego wyłączenia (ESD). Wszystkie 
urządzenia, jak również gotowy system jest 
certyfikowany przez uprawnioną jednostkę 
certyfikacyjną w zakresie Oceny Funkcji Bez-
pieczeństwa oraz w zakresie spełnienia wy-
mogu osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa 
funkcjonalnego na poziomie SIL2.

Dzięki temu projektowi nowoczesne sys-
temy automatyki zainstalowane na tłoczniach 
gazu na polskim odcinku gazociągu jamalskie-
go zwiększają bezpieczeństwo i przyczyniają 
się do zwiększenia niezawodności świadcze-
nia usług przez EuRoPol GAZ s.a.

Fot. arch. EuRoPol GAZ s.a.
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Grzegorz Małecki Marcin Sienkiewicz

Hiszpania jest jednym z większych a za-
razem dynamicznie zmieniających się rynków 
gazu ziemnego w Unii Europejskiej. Ze względu 
na postępującą liberalizację i integrację w ob-
szarze gazu ziemnego oraz niemal pełne uzależ-
nienie od importu, Hiszpania i jej model polityki 
wobec tego paliwa mogą być interesujące dla 
Polski. Podobnie jak w przypadku Polski poło-
żenie geograficzne Królestwa Hiszpanii, zasoby 
geologiczne oraz struktura gospodarcza w naj-
większym stopniu decydują o kształcie tamtej-
szego rynku gazu ziemnego. W przeciwieństwie 
jednak do naszego kraju, Hiszpania z racji 
swojego położenia na Półwyspie Iberyjskim, 
posiada szeroki dostęp do Morza Śródziemnego 
i otwartych wód Oceanu Atlantyckiego. Czyn-
nik geograficzny zdeterminował więc sposób 
i kierunki dostaw gazu ziemnego na hiszpański 
rynek. Odpowiednie zorganizowanie systemu 
transportowego było dla Hiszpanii kluczową  
kwestią ze względu na śladowe ilości krajowe-
go wydobycia i w konsekwencji niemal 100% 
uzależnienie od importu gazu ziemnego. Dzię-
ki właściwym decyzjom dotyczącym inwestycji 
infrastrukturalnych państwo to, pomimo braku 
własnej produkcji, eksportuje znaczące ilości 
gazu na rynki Unii Europejskiej.

Wielkość i struktura rynku 
Hiszpania od przełomu XX i XXI wieku była 

bardo dynamicznie rozwijającym się rynkiem 
gazu ziemnego. W 1985 roku udział gazu ziem-
nego w bilansie energii pierwotnej kraju wyno-
sił zaledwie 2%. Po 25 latach udział ten urósł do 
24,5% w 2010 roku1. Zapotrzebowanie na gaz 
ziemny w Hiszpanii w 2012 roku  wyniosło 32,5 
mld m³ i było o ok. 20% mniejsze od wielkości 
popytu, który przed  wybuchem kryzysu w 2008 
roku sięgał poziomu 40,3 mld m³ rocznie2. Ten-
dencja spadkowa w konsumpcji utrzymała się 
także w latach następnych. Jej spadek był szcze-
gólnie wyraźny w roku 2014, w którym zapo-
trzebowanie na gaz spadło o 9,6% w porówna-
niu do roku 20133. Pierwsze miejsce w bilansie 
energetycznym kraju w 2012 roku posiadała 
ropa naftowa z 43% udziałem. Na drugim 

miejscu uplasował się natomiast gaz ziemny 
z 23% udziałem. Na dalszych miejscach znala-
zła się energetyka jądrowa 13% i węgiel 12%. 
Największymi konsumentami gazu ziemnego 
w 2011 roku były: sektor energetyczny odpo-
wiadający za 44% rocznego zużycia oraz prze-
mysł z 26% udziałem4. Popyt na gaz gwałtow-
nie wzrastał po roku 2000 generowany przede 
wszystkim przez zapotrzebowanie zgłaszane 
przez sektor elektroenergetyczny. Jednak popyt 
w tym segmencie rynku został zahamowany 
i produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego 
po 2008 roku wykazuje trwałą tendencję spad-
kową. W 2012 roku średni współczynnik obcią-
żenia elektrowni gazowych wyniósł 29% gdy 
w 2008 roku wynosił aż 52%. Istotny wpływ na 
dynamikę konsumpcji gazu  w Hiszpanii posiada 
rozwijający się od 2000 roku sektor odnawial-
nych źródeł energii. Ze względu na elastyczność 
dostaw błękitnego paliwa, energetyka pracują-
ca na gazie ziemnym skojarzona została z mało 
stabilną produkcją energii z farm wiatrowych 
i instalacji solarnych. 

Liderem sprzedaży na hiszpańskim ryku 
gazu, zarówno w segmencie hurtowym i deta-
licznym, jest Compañía Española de Petróleos, 

S.A.U. (CEPSA) będąca zintegrowanym pionowo 
koncernem energetycznym. CEPSA prowadzi 
działalność poszukiwawczo-wydobywczą ropy 
naftowej i gazu ziemnego; rafinacji, transportu 
i sprzedaży produktów ropopochodnych; petro-
chemicznych, gazu i energii elektrycznej. Kon-
cern tworzy czwartą co do wielkości pod wzglę-
dem obrotów grupę przemysłową w Hiszpanii. 
Działalność CEPSA nie ogranicza się jedynie 
do Hiszpanii ale posiada zakres globalny pro-
wadząc interesy w Algierii, Brazylii, Kanadzie, 
Kolumbii, Panamie, Peru i Portugalii i sprzedając 
swoje produkty na całym świecie5.

Istotnym graczem na  rynku gazu ziemnego 
był  działający w skali globalnej koncern naftowy 
REPSOL. Firma działa w 50 krajach prowadząc 
w nich wydobycie ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Podstawowym przedmiotem działalności 
firmy jest ropa naftowa, jednak jednym z prio-
rytetowych obszarów rozwoju był także trans-
port gazu skroplonego, regazyfikacja i sprzedaż  
gazu ziemnego na hiszpańskim rynku. Jednak 
koncern w ramach przyjętego programu dez-
inwestycji aktywów niestrategicznych posta-
nowił znacząco ograniczyć swoją działalność 
w segmencie gazu ziemnego. W ciągu 2013 
roku i na początku 2014 roku, część aktywów 
przedsiębiorstw z branży LNG została sprzeda-
na. Natomiast w roku 2015 koncern postanowił  
sprzedać część swojej działalności w obszarze 
dystrybucji gazu na rynku hiszpańskim firmom 
Gas Natural Distribution i Redexis Gas za kwotę 
651,5 mln euro. Pełne sfinalizowanie transakcji 
ma nastąpić na początku 2016 roku.6

Gas Natural Fenosa jest największym zin-
tegrowanym przedsiębiorstwem gazu i energii 
elektrycznej w Hiszpanii i trzecim najwięk-
szym dystrybutorem gazu i energii elektrycznej 
na rynku iberyjskim. W sektorze dystrybucji 

Rynek Gazu ziemnego w Królestwie Hiszpanii

Rys nr 1. Dynamika konsumpcji gazu ziemnego w Królestwie Hiszpanii w latach 2005 – 2014. Źródło: http://ecp.crai.com/ecp/
assets/IESE_Federico_SpanishEnergySector.pdf
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gazu Gas Natural Fenosa działa poprzez sze-
reg różnych spółek dystrybucyjnych działają-
cych w dziesięciu regionach autonomicznych: 
Gas Natural DISTRIBUCION (Katalonia, Madryt 
i Aragonia), Gas Natural Cegas (Valencia), Gas 
Natural Andalucía, Gaz Natural Castilla-La 
Mancha, Gas Natural Castilla-León, Gas Na-
tural Navarra, Gaz Natural Rioja i Gas Natural 
w Galicji. Obecnie długość  sieci dystrybucyjnej 
należąca do wyżej wymienionych spółek wynosi  
prawie 45.000 kilometrów. Koncern jest także 
50% udziałowcem spółki Union Fenosa Gas 
(drugą połowę udziałów posiada Eni SpA), która 
z kolei jest operatorem odbiorczego Terminala 
LNG w Sagunto. Terminal od 2000 roku służył 
do obsługi dostaw gazu ziemnego z Egiptu 
realizowanych na podstawie 25 letniego kon-
traktu zawartego z Egyptian General Petroleum 
Corporation. W konsekwencji przerwania do-
staw z Egiptu podpisano nowy długotermino-
wy kontrakt z Omanem7. Głównymi klientami 
Union Fenosa Gas są hiszpańskie i portugalskie 
przedsiębiorstwa energetyczne.

Koncern w swojej działalności nie ogranicza 
się jedynie do Półwyspu Iberyjskiego. Od 1992 
roku poprzez spółkę Gas Natural BAN działa 
intensywnie w Argentynie, w której rozprowa-
dza gaz ziemny w 30 gminach w północnej 
i zachodniej części prowincji Buenos Aires ob-
sługując 1,8 mln klientów8. Union Fenosa Gas 
od 2004 roku obecny jest na rynku egipskim. 
Poprzez spółkę Segas, której jest 80% udzia-
łowcem, hiszpański koncern jest właścicielem 
instalacji skraplającej  znajdującej się w porcie 
w Damietty, 60 km od ujścia Kanału Sueskiego. 
Łączny koszt tej inwestycji przekroczył 1 mld 
euro. Roczna zdolność tego zakładu do upłyn-
niania gazu wynosi około 7,6 mld m³. Obiekt 
rozpoczął działalność w grudniu 2004 roku9. 
Łącznie hiszpański koncern zaangażowany 
jest w 25 krajach Europy, Afryki, Ameryki 
Południowej i Australii.

Liberalizacja runku gazu
Polityka liberalizacji hiszpańskiego rynku 

gazu ziemnego została rozpoczęta  pod koniec 
lat 90. XX wieku.  Pierwszym krokiem było od-
dzielenie działalności związanej z transportem 
i dystrybucją od zaopatrzenia i sprzedaży, które 
zostały zderegulowane i poddane grze rynko-
wej (zachowując nadzór publiczny w kwestiach 
technicznych). Rozwój sektora gazowniczego 
w Hiszpanii następował w sposób typowy dla 
wielu innych europejskich państw, pod wpły-
wem oraz kierunkiem polityki Unii Europejskiej 
skoncentrowanej na zliberalizowanie tej dzie-
dziny gospodarki. Warto wspomnieć tu usta-
wę 34/1998 dotyczącą hiszpańskiego sektora 
węglowodorów, która zbudowała podstawy 

liberalizacji i dzięki której od końca lat 90. 
Hiszpania znajdowała się w czołówce krajów 
europejskich w kwestii liberalizacji rynku gazu 
ziemnego. Już w roku 2000 pojawiły się pierw-
sze prywatne firmy zajmujące się sprzedażą 
gazu ziemnego a 11% sprzedaży odbywało się 
poprzez wolny rynek.

Należy także zaznaczyć, że proces libera-
lizacji rynku gazu ziemnego w Hiszpanii został 
rozpoczęty w okresie kiedy nie było jeszcze 
w pełni uformowanej wspólnej europejskiej 
polityki energetycznej, będącej odpowiednikiem 
polityk prowadzonych wobec takich sektorów 
jak rolnictwo czy rybołówstwo. W celu zniwe-
lowania skutków braku takiej polityki zaczęto 
poszukiwać rozwiązania, które wprowadziłoby 
hiszpański rynek gazu ziemnego na drogę libe-
ralizacji i konkurencji. Poprzez takie działania 
chciano osiągnąć dostęp do rynku gazu ziemne-
go na zasadach, które gwarantowałyby niższe 
ceny i wyższą jakość dzięki dużej podaży. Tym 
samym oczekiwano, że wzrośnie produktyw-
ność systemu gospodarczego i zarazem poziom 
dobrobytu obywateli.

Lata 1998-2003 były okresem budowy 
systemu i mechanizmów oraz stopniowego roz-
woju liberalizacji. Między 2003 a 2008 rokiem  
przeprowadza się całkowitą liberalizację rynku 
gazu ziemnego. Zamknięcie procesu liberaliza-
cji następuje zaś w 2008 roku, kiedy to znikają 
ostatnie pozostałości regulacji sektora. Warto 
wspomnieć, że jeszcze przez 2008 rokiem 89% 
zużycia gazu odbywało się poprzez wolny rynek 
co wskazuje na wysoki poziom zaawansowania 
hiszpańskiego rynku gazu ziemnego w skali eu-
ropejskiej.

Od 2013 roku istnieje państwowy organ 
odpowiedzialny za gwarantowanie wolnej kon-
kurencji we wszystkich sektorach hiszpańskiej 
gospodarki w celu ochrony konsumenta. Jest to 

Narodowa Komisja ds. Rynków i Konkurencji –
CNMC (La Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia), organ niezależny od rządu 
hiszpańskiego, poddany jednak kontroli parla-
mentu. Jednym z sektorów, którego działalność 
monitoruje CNMC jest właśnie sektor gazu 
ziemnego.

CNMC kierowana jest przez przewodni-
czącego oraz dziesięcioosobową radę, powo-
ływaną przez parlament na 6-letnią kadencję. 
Na strukturę organizacyjną składają się 4 dy-
rekcje: ds. konkurencji, energii, telekomunikacji 
oraz sektora audiowizualnego, transportowego 
i pocztowego. Zatrudnia 515 pracowników. Do 
głównych funkcji CNMC należy:

– kontrola wszystkich sektorów gospodar-
ki, w tym sektora gazu ziemnego, pod 
kątem stosowania praktyk monopoli-
stycznych,

– wdrażanie zasad ochrony konkurencyj-
ności,

– rozwiązywanie konfliktów pomiędzy 
operatorami systemów przesyłowych 
a pozostałymi uczestnikami rynku, 

– promocja konkurencyjności,
– sporządzanie opracowań, analiz, rapor-

tów sektorowych,
– prowadzenie konsultacji w dziedzinie 

promocji skutecznej konkurencji.
Kolejnym krokiem prowadzącym do udo-

skonalenia liberalizacji rynku gazu ziemnego 
było uchwalenie 21 maja 2015 roku ustawy 
dedykowanej sektorowi węglowodorów (Ley 
8/2015 del Sector de Hidrocarburos), która 
nowelizowała ustawę z 7 października 1998 
roku (Ley 34/1998). Dostosowała ona rynek 
gazu do zmian jakie nastąpiły w tym obszarze 
w ostatnich dwóch dekadach. Wprowadziła 
ona rozwiązania prawne umożliwiające m.in. 
stworzenie nowego iberyjskiego rynku gazu 

Rys. nr 2. Ewolucja proporcji wzrostu podaży na rynku regulowanym i wolnym. Źródło: Comisión Nacional de Energía, http://
www.cne.cl/en
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obejmującego Hiszpanię i Portugalię, zwięk-
szenie bezpieczeństwa dostaw poprzez inte-
grację i koordynację hiszpańskiego i portugal-
skiego systemu gazowego, rozwój połączeń 
oraz wzrost konkurencji na obydwu rynkach10. 
Stanowi ona ukoronowanie procesu rozpoczę-
tego podpisaniem w 2007 roku Planu regulacji 
„sektora energetycznego Hiszpanii i Portugalii”, 
który był uważany za pierwszy krok w kierunku 
stworzenia i rozwoju iberyjskiego rynku gazu 
ziemnego – Mercado Iberico del Gas. W celu 
ułatwienia wejścia na rynek nowym sprzedaw-
com gazu ustawa zniosła obowiązek wcześniej-
szego pozwolenia administracyjnego dla firm 
spoza Unii Europejskiej oraz wyrównała wyma-
gania wobec obowiązku utrzymywania rezerw 
dla nowych operatorów i tych już obecnych na 
rynku. Przede wszystkim jednak na mocy tego 
aktu prawnego stało się możliwym powoła-
nie punktu obrotu gazem ziemnym dla zinte-
growanych rynków Hiszpanii i Portugalii czyli 
hubu gazowego. Operatorem hubu została, 
na mocy ustawy, powstała w 2014 roku firma 
MIBGAS S.A.. Spółka posiada swoją oficjalną 
siedzibę w Bilbao, jednak centrum operacyjne 
hubu mieści się w Madrycie. W skład udzia-
łowców MIBGAS wchodzi wiele firm sektora 
gazowego i instytucji finansowych z Hiszpanii 
i Portugalii. Pierwotnymi właścicielami są m.in. 
Enagás Internacional – Grupa Enagás, Kutxa-
bank poprzez spółkę Kartera 2 S.L, bank La Ca-
ixa, spółka inwestycyjna Criteria Caixaholding 
(jednym z jej udziałowców jest Gas Natural 
Fenosa) oraz Kataloński Instytut Energii (L’In-
stitut Català d’Energia) reprezentujący władze 
Katalonii. W lipcu 2014 grono akcjonariuszy po-
szerzyło się m.in. o EDP-Energías de Portugal, 
S.A., Endesa, S.A., E.ON España, S.L., Nexus 
Energía, S.A., Repsol LNG Holding S.A.. Jako 
operator MIBGAS ma za zadanie między innymi 
zarządzać sesjami negocjacyjnymi, tworzenie li-
sty produktów, które będą przedmiotem tychże 
negocjacji, przyjmować oferty kupna i sprze-
daży oraz zarządzać procesem kupna i sprze-
daży. Wśród innych zadań operatora można 
wymienić jeszcze obowiązek informowania 
uczestników rynku o wydarzeniach mogących 
wpłynąć negatywnie na rynek gazu ziemnego, 
informowanie uczestników rynku o rezultacie 
ekonomicznym przeprowadzanych przez nich 
transakcji czy realizowanie formalności zwią-
zanych z przyjmowaniem nowych uczestników.

Celem, wzorowanego na brytyjskim Eu-
ropean Target Model, Iberyjskiego Hubu Ga-
zowego jest przede wszystkim zwiększenie 
konkurencyjność na rynku, sprawowanie pieczy 
nad uczciwością i transparentnością transakcji, 
zapewnienie równych zasad dla wszystkich 
uczestników rynku, zapewnienie bezpieczeń-
stwa dostaw oraz wzmocnienie połączeń 

energetycznych Półwyspu Iberyjskiego z Euro-
pą. Hiszpańskie prawo przewiduje istnienie na 
rynku gazu ziemnego dwóch rynków, główne-
go i wtórnego. Rynek główny ma zajmować 
się transakcjami pomiędzy producentami (po-
daż) a dostawcami (popyt), w ramach których 
ustalana jest cena. Natomiast rynek wtórny, 
który do momentu powstania hubu nie istniał, 
ma być narodowym rynkiem gazu, na którym 
dokonują się wszystkie inne pozostałe trans-
akcje. Rynek wtórny ma obejmować kontrakty 
resellingowe i transakcje między dostawcami 
w oparciu o równe zasady dla wszystkich. 
Wszelkie transakcje na rynku wtórnym mają 
odbywać się podczas sesji, na których trans-
akcje będą odbywały się poprzez licytację lub 
poprzez „rynek ciągły”. Obecnie na rynku wtór-
nym o dostawy dla klientów końcowych konku-
ruje między sobą kilku dostawców takich jak:

– EDP Last Resort, S.A.
– Endesa Energia XXI, S.L.U.
– Gaz ziemny S.U.R. SDG, S.A.
– Iberdrola Marketing ostateczności, SAU
– Dostaw gazu S.U.R. Madrileña, S.L.11

Najmniejsi konsumenci gazu ziemnego, 
których roczne zużycie jest mniejsze niż 50.000 
kWh, mogą natomiast skorzystać z cen taryfo-
wanych ustalanych przez CNMC.

Bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego
Bezpieczeństwo energetyczne traktowane 

jest w Hiszpanii jako integralny element bezpie-
czeństwa narodowego państwa. Zagadnienie 
to zostało przedstawione w dokumencie rzą-
dowym „Strategia Bezpieczeństwa Narodowe-
go” z 2013 roku w rozdziale zatytułowanym 
„Strategiczne kierunki działania”. Przez zacho-
wanie bezpieczeństwa energetycznego kraju 
hiszpańskie władze rozumieją przede wszystkim 
dywersyfikację źródeł energii oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa transportu i dostaw surowców 
energetycznych. Istotną kwestią dla zachowania 
bezpieczeństwa energetycznego Hiszpanii  jest 
także prowadzenie polityki zrównoważonego 
rozwoju energetycznego. W przypadku rynku 
gazu ziemnego, który rozpatrywany jest łącz-
nie z rynkiem ropy naftowej,  zachowanie jego 
bezpieczeństwa upatruje się w promowaniu 
wspólnej polityki UE zmierzającej do budowania 
połączeń transportowych między poszczególny-
mi rynkami państw członkowskich. Konkurencja 
i integracja rynków gazu w obrębie UE trakto-
wane są jako instrumenty wzmacniające bezpie-
czeństwo Hiszpanii i całej wspólnoty. W doku-
mencie kładzie się także nacisk na zachowanie 
bezpieczeństwa szlaków morskich i lądowych 
transportowych, którymi dostarczany jest gaz 
ziemny i ropa naftowa. Zabezpieczeniu rynku 
gazu ziemnego służyć ma także systematyczne 
powiększanie krajowych zdolności magazyno-

wych. Przykłada się także wagę do opracowania 
i wdrożenia odpowiednich procedur postępo-
wania dla instytucji państwowych i podmiotów 
gospodarczych na wypadek zaistnienia sytuacji 
kryzysowych12.

W 2015 roku rząd Hiszpanii przyjął „Naro-
dową Strategię Bezpieczeństwa Energetycznego” 
(Estrategia de Seguridad Energetica Nacional), 
zawierającą całościową wizję systemu zarządza-
nia narodowym bezpieczeństwem energetycz-
nym, obejmującą m.in.  mechanizmy i struktury 
służące temu celowi. Dokument ten postrzega 
system bezpieczeństwa energetycznego Hiszpanii 
jako jeden z kluczowych elementów Narodowe-
go Systemu Bezpieczeństwa. Władze Hiszpanii 
zakładają, że ostateczne uformowanie i optyma-
lizacja  systemu bezpieczeństwa energetycznego 
osiągnięte zostaną za pomocą rządowej polityki 
energetycznej przy współpracy z  firmami działa-
jącymi na rynku energetycznym oraz z organami 
nadzorującymi działalność rynku energetycznego. 
Zwraca się także uwagę na duże znaczenie opi-
nii społeczeństwa, jako konsumenta końcowego 
zasobów energetycznych, które powinny być wy-
dajne i ogólnodostępne.

Strategia definiuje narodowe bezpieczeń-
stwo energetyczne jako „działanie państwa 
ukierunkowane na zapewnienie dostępu do 
energii w sposób zrównoważony ekonomicznie 
oraz neutralny dla środowiska naturalnego. Jest 
to proces realizowany za pośrednictwem do-
staw zagranicznych oraz produkcji z własnych 
źródeł, w ramach przyjętych zobowiązań mię-
dzynarodowych”13. Ta sama definicja wskazuje 
cztery filary bezpieczeństwa energetycznego: 
ciągłość dostaw do końcowego odbiorcy, cią-
głość zaopatrzenia od dostawców, zrównowa-
żenie ekonomiczne (przystępne ceny), dbałość 
o środowisko.

Wśród potencjalnych zagrożeń dla bezpie-
czeństwa energetycznego Hiszpanii wskazuje się: 

– zagrożenia ekonomiczne takie jak nie-
wystarczające lub nieodpowiednie in-
westycje w infrastrukturę lub oszustwa 
podatkowe, 

– geostrategiczne w postaci wystąpienia 
konfliktów bądź niestabilnej sytuacji poli-
tycznej w krajach produkujących surowce 
energetyczne, 

– ekologiczne takie jak klęski żywiołowe,
– techniczne w postaci nieodpowiednich 

połączeń energetycznych czy poważnych 
wypadków i awarii technicznych zakłóca-
jących bądź uniemożliwiających normal-
ną pracę infrastruktury energetycznej. 

Katalog zagrożeń obejmuje także cyberata-
ki, które mogą godzić w bezpieczeństwo ener-
getyczne Hiszpanii.

Uznanie bezpieczeństwa energetycznego 
jako istotnego elementu Systemu Bezpieczeń-
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stwa Narodowego pozwala na lepsze planowa-
nie i koordynowanie działań mających na celu 
jego umocnienie i dostosowanie do potrzeb. 
System Bezpieczeństwa Narodowego jest zor-
ganizowany w sposób, który pozwala na stałą 
gotowość do przekazania premierowi i rządowi 
informacji potrzebnych do podejmowania waż-
nych decyzji, które mają chronić bezpieczeństwo 
państwa, a tym przypadku bezpieczeństwo 
energetyczne.

Za politykę energetyczną państwa, a w tym 
politykę w zakresie bezpieczeństwa energetycz-
nego odpowiedzialne jest Ministerstwo Przemy-
słu, Energetyki i Turystyki. Role i kompetencje 
ministerstwa określa art. 10 Dekretu Królewskie-
go nr 1823/2011 z 21 grudnia 2011. Wg. Art. 
10 Ministerstwo odpowiada za opracowanie 
i wykonywanie polityki rządu dotyczącej energii, 
rozwoju przemysłowego, turystyki i telekomuni-
kacji. Ministerstwo dzieli się na trzy tzw. orga-
ny nadrzędne odpowiadające za poszczególne 
działy administracji. Jednym z nich jest Sekreta-
riat Stanu ds. Energii - Secretaria de Estado de 
Energia, w którego skład wchodzi m.in.  Depar-
tament Węglowodorów (Secretaria General de 
Hidrocarburos).

Kompetencje Sekretariatu Stanu ds. Ener-
gii wyznacza art.2 Dekretu Królewskiego nr 
344/2012 z 10 lutego 2012

Są to m.in.: 
• rozwój i wdrażanie środków skierowa-

nych na zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw;

• opracowanie propozycji taryf regulu-
jących i jeżeli zajdzie taka potrzeba za-
twierdzanie struktury taryf, cen surow-
ców energetycznych, opłat oraz zwrotu  
kosztów prowadzenia prac w ramach 
sektora energetycznego, w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami;

• kierowanie, koordynacja i realizacja mię-
dzynarodowej współpracy i procesów 
energetycznych o charakterze regional-
nym i globalnym;

• koordynacja i organizacja uczestnictwa 
Hiszpanii na różnych międzynarodowych 
forach dotyczących energetyki;

• koordynacja współpracy z Minister-
stwem Spraw Zagranicznych w sprawach 
związanych z polityką energetyczną 
i górniczą;

• uczestnictwo w transpozycji legislacji 
wspólnotowej w dziedzinie energii;

• realizacja polityki energetycznych UE;
• wydawanie rozporządzeń dotyczących 

funkcjonowania rynków energii elek-
trycznej i gazu ziemnego;

• analiza ekonomiczna rynków energe-
tycznych wspólnie z Secretaría General 
Técnica14.

Na podstawie analizy powyższych do-
kumentów rządowych należy stwierdzić, że 
w przypadku Hiszpanii ryzyka wystąpienia 
zagrożeń dla rynku gazu ziemnego i ropy 
naftowej upatruje się przede wszystkim 
w możliwości  wystąpienia  braku ciągłości 
dostaw, a w konsekwencji ograniczonym 
bądź zupełnym brakiem fizycznej dostęp-
ności do surowca. Ze względu na niemal 
pełne uzależnienie od importu tych dwóch 
surowców, polityka w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego Hiszpanii koncentruje 
się przede wszystkim na wypracowaniu roz-
wiązań zabezpieczających prawidłowe funk-
cjonowanie rynków ropy i gazu. Działania 
w tym zakresie podejmowane są zasadniczo 
w trzech obszarach: zmniejszenia zależności 
importowej, dywersyfikacji dostaw, zapa-
sów i rezerw strategicznych paliw. Zależność 
od importu energii pierwotnej zmniejszyła 
się z około 80% w 2009 roku  do około 70% 
w roku 2014. Sukces w tym obszarze Hisz-
pania zawdzięcza w dużej mierze dynamicz-
nemu rozwojowi sektora odnawialnych źró-
deł energii. Dzięki stosowanym przez rząd 
dopłatom do produkcji „zielonej energii” 
rozwinęły się szczególnie  źródła wiatrowe 
i solarne. W 2013 roku energia elektryczna 
pochodząca z instalacji solarnych stanowiła 
3,1% całkowitej energii elektrycznej wytwo-
rzonej w Hiszpanii, natomiast energia  wia-
trowa w 2014 roku osiągnęła 24 % udział 
w tej produkcji15.

Podstawowym instrumentem służącym 
zachowaniu bezpieczeństwa rynku gazu 
ziemnego w Hiszpanii jest dywersyfikacja 
dostaw. W przypadku Królestwa Hiszpanii 
dywersyfikacja realizowana jest w pełnym 
wymiarze, tzn. istnieje zróżnicowanie źródeł 
dostaw, kierunków dostaw oraz rodzajów 
transportu, którymi realizowane są dostawy. 
Hiszpania posiada najlepiej w Europie rozbu-
dowaną infrastrukturę umożliwiającą odbiór 
skroplonego gazu ziemnego transportowa-
nego drogą morską. Na wybrzeżach Hisz-
panii  zlokalizowanych jest 6 terminali LNG 
o łącznej zdolności regazyfikacyjnej wyno-
szącej 61 mld m³ rocznie. Dzięki tym możli-

wościom technicznym większość importowa-
nego gazu dociera do Hiszpanii transportem 
morskim (przykładowo w 2012 roku było to 
60,2% importu)16. W konsekwencji inten-
sywnej rozbudowy infrastruktury odbiorczej 
LNG w dyspozycji Hiszpanii znajduje się 
jedna trzecia całkowitej zdolności regazyfi-
kacyjnej skroplonego gazu ziemnego w Unii 
Europejskiej. Hiszpania jest też największym 
w UE importerem gazu skroplonego. Gaz jest 
sprowadzany z kilkunastu krajów, a najwięk-
sze firmy importujące mogą zaopatrywać się 
tylko w połowie swojej rocznej sumy z da-
nego kraju17. 

W 2014 roku Hiszpania importowała gaz 
z 11 różnych krajów, spośród których Algie-
ria  z 52,2% udziałem była głównym dostaw-
cą. Gaz ziemny sprowadzany był także m.in. 
z Norwegii – 12,2%, Kataru – 9,1% oraz Ni-
gerii – 8,3%18. Terminale LNG spięte są z sys-
temem przesyłowym kraju, którego długość 
wynosi ok. 11 000  kilometrów. Hiszpański 
system jest połączony z Francją za pośred-
nictwem rurociągów Larrau oraz Irun (trzecie 
połączenie planowane jest w miejscowości 
Girona), z Algierią (rurociągiem Medgaz) 
oraz z Marokiem (rurociągiem Maghrebu). 
Ponadto systemy hiszpański i portugalski są 
ze sobą połączone za pomocą rurociągów 
Badajoz i Tuy19. Operatorem Sieci Przesyło-
wej w Hiszpanii jest firma Enagás. Oprócz 
sytemu rurociągowego hiszpański OSP po-
siada także  trzy podziemne magazyny gazu 
w miejscowościach: Serrablo w prowincji 

l.p. Lokalizacja terminalu LNG Techniczna zdolność regazyfikacji 
w mld m³/rok

1. Barcelona 17
2. Cartagena 12
3. Huelva 12
4. Bilbao 7
5. Sagunto 9
6. Mugardos 4

Tabela nr 1. Hiszpańskie terminale LNG

Źródło: www.ceer.eu

Rys. nr 3. Należący do Enagas terminal LNG w Barcelonie. 
Źródło: http://www.lngworldnews.com/enagas-to-start-lng-
-reloading-at-barcelona-plant/
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Huesca, Gaviota w prowincji Vizcaya i Yela 
w prowincji Guadalajara. Do firmy nalezą 
także cztery instalacje regazyfikacji w Barce-
lonie, Huelva, Kartagina i Gijón. Jest także 
właścicielem 50% regazyfikacji zakładu BBG 
w Bilbao, 30% instalacji regazyfikacji w Sa-
gunto. Jest Enagás także 100%  udziałowcem 
spółki Gascan, która buduje dwa odbiorcze 
terminale LNG na wyspach Teneryfie i Gran 
Canarii należących do archipelagu Wysp Ka-
naryjskich. W sierpniu 2012 roku Komisja Eu-
ropejska potwierdziła niezależny status Ena-
gás jako Operatora Systemu Przesyłowego. 
To akredytacja daje  gwarancję niezależności 
hiszpańskiej sieci przesyłu gazu w odniesie-
niu do producentów i dystrybutorów gazu 
i jest świadectwem wdrożenia zasady Third 
Party Access20.

Pomimo pełnej dywersyfikacji dostaw, 
ważnym instrumentem służącym zachowa-
niu bezpieczeństwa rynku gazu w Hiszpanii 
są jego zapasy. Obowiązek utrzymywania 
zapasów, utrzymywanych na wypadek za-
istnienia zakłóceń w funkcjonowaniu syte-
mu dostaw, spoczywa na dostawcach oraz 
konsumentach przemysłowych gazu ziemne-
go. Podmioty te muszą utrzymywać zapasy 
gazu o równowartości minimum 20 dniowe-
go średniego zużycia bądź sprzedaży gazu 
z roku poprzedniego. Oblicze odpowiedniej 
ilości zapasów odbywa się raz w roku po 
zakończeniu tzw. roku podażowego i ma za-
stosowanie do okresu od 1 kwietnia danego 
roku do 31 marca roku następnego. Pod-
mioty, które wchodzą na hiszpański rynek 
gazu, w pierwszym roku swojej działalności 

gromadzą zapasy w oparciu o prognozę za-
twierdzoną przez ministra Przemysłu, Energii 
i Turystyki. Tożsame rozwiązania dotyczą 
także hiszpańskiego rynku ropy naftowej. 

Instytucją odpowiedzialną za monito-
rowanie i kontrolę gromadzonych zapasów  
paliw jest utworzona w 1995 roku Corpo-
ración de Reservas Estratégicas de Produc-
tos Petrolíferos (CORES). CORES posiada 
status korporacji publicznej nadzorowanej 
przez hiszpańskie Ministerstwo Przemy-
słu, Energetyki i Turystyki. Jest to odrębny 
podmiot prawny, działający na podstawie 
prawa prywatnego. Zakres jego  działania 

określa ustawa 34/1998 w sprawie sekto-
ra węglowodorów oraz dekret królewski nr 
1716/2004. Od grudnia 2013 roku zgodnie 
z dyrektywą 2009/119 UE pełni rolę central-
nej rezerwy strategicznej. Podstawowym 
zadaniem CORES jest więc zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw węglowodorów na 
hiszpański rynek poprzez gromadzenie zapa-
sów gazu ziemnego i produktów naftowych. 
Uprawnienia kontrolne CORES obejmują 
tworzone przez uczestników rynku zapasy 
ropy naftowej, produktów naftowych, gazu 
płynnego (LPG) oraz gazu ziemnego. Insty-
tucja ta jest także najważniejszym źródłem 
informacji w sektorze naftowo-gazowym 
w Hiszpanii. CORES od momentu swego po-
wstania gromadzi dane i informacje o rynku 
paliwowym Hiszpanii i rynkach światowych. 
Do jego obowiązków należy zatem tworze-
nie raportów i statystyk dotyczących sektora 
węglowodorów oraz współpraca z admi-
nistracją publiczną w celu dostarczania jej 
informacji, doradztwa czy jakiejkolwiek innej 
kwestii wymagającej wsparcia.

Do kompetencji CORES należy także 
prawo egzekwowania obowiązku zachowa-
nia odpowiedniego poziomu zróżnicowa-
nia źródeł zapotrzebowania od podmiotów 
importujących gaz i ropę. Importerzy paliw 
na rynek hiszpański nie mogą od jednego 
dostawcy kupować więcej niż 50% sprowa-
dzanego przez siebie paliwa w ciągu roku21. 

Podstawowym zadaniem CORES jest 
więc, jak już wyżej zaznaczono, przyczy-
nienie się do zapewnienia bezpieczeństwa 
dostaw węglowodorów w każdym czasie na 
hiszpański rynek. W przypadku gazu ziem-
nego zadanie to realizowane jest poprzez 

Rys nr 4. Infrastruktura gazownicza w Hiszpanii. Źródło: IEA, Energy supply security 2014. Spain, www.iea.org

Rys nr 5. System minimalnych zapasów węglowodorów w Hiszpanii - schemat. Źródło: http://www.cores.es/en/seguridad-suministro
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kontrolę i monitorowanie zapasów groma-
dzonych przez odpowiednie podmioty go-
spodarcze. W przypadku ropy naftowej i pa-
liw płynnych CORES uzupełnia obowiązkowe 
zapasy podmiotów gospodarczych groma-
dzonymi przez siebie rezerwami. 

Ponadto, pod nadzorem wspomnianego 
już wyżej Ministerstwa Przemysłu, Energe-
tyki i Turystyki, CORES współpracuje z pod-
miotami importującymi ropę i gaz w zakresie  
zapewnienia ciągłości dostaw, koordyno-
waniu dostępności zapasów produktów ro-
popochodnych i gazu  w przypadku wystą-
pienia krajowego lub międzynarodowego 
kryzysu dostaw.

Podsumowanie 
Pierwsza uwaga jaka nasuwa się po 

analizie problematyki gazu ziemnego w Hisz-
panii jest taka, że państwo to właściwie po-
trafi zadbać o bezpieczeństwo energetyczne 
w obszarze funkcjonowania rynku tego su-
rowca. Na przestrzeni lat został stworzony 
system posiadający zdolność do skutecznego 
neutralizowania zagrożeń. Na wspomniany 
system składają się odpowiednie akty praw-
ne, konkretne instytucje wyposażone w kom-
petencje i instrumenty działania oraz ciągle 
rozbudowywana infrastruktura transporto-
wo-magazynowa. Niewątpliwie atutem Hisz-
panii jest jej położenie geograficzne i sze-
roki dostęp do akwenów morskich o czym 
wspomniano na wstępie. Budowa kolejnych 
terminali odbiorczych LNG uzupełnionych 
połączeniami przesyłowymi zdecydowanie 
ułatwiła Hiszpanii pełną dywersyfikację. 
Polityka władz Hiszpanii nie poprzestaje je-
dynie na zachowaniu swojego bezpieczeń-
stwa energetycznego. Jeszcze pod koniec 
minionego wieku dostrzeżona została szansa 
dla rozwoju sektora gazu w procesie libe-
ralizacji i integracji z unijnymi rynkami. Ak-
tualnie hiszpański rynek gazu można uznać 
za bezpieczny, wolny i otwarty. Instytucją, 
która ostatecznie dopełniła proces zmiany 
oblicza hiszpańskiego rynku gazu jest nato-
miast opisany wyżej Iberyjski Hub Gazowy. 
Władze Hiszpanii dostrzegły także korzystną 
koniunkturę związaną z agresywnym po-
stępowaniem Rosji wobec Ukrainy. Madryt 
zaczyna przekonywać pozostałe stolice UE, 
że może odegrać kluczową rolę w zapewnie-
niu dostaw energii dla Europy, zmniejszając 
zależność Wspólnoty od Rosji. Temu celowi 
ma służyć rozbudowa wzajemnych połączeń 
z Francją, do której może docierać gaz z Afryki 
Północnej i innych rejonów świata. Rząd 
hiszpański stara się wykreować swój kraj do 
roli strategicznego podmiotu umacniającego 
bezpieczeństwo integrujących się unijnych 

rynków energii. W  tę politykę wpisuje się 
m.in. wypowiedź Antonio Perisa, prezesa 
stowarzyszenia gazu Sedigas, który w marcu 
2014 roku stwierdził: „Hiszpania jest jednym 
z najbezpieczniejszych i najbardziej zróżni-
cowanych systemów gazowych w Europie. 
Chcemy zaoferować nasze zdolności reszcie 
kontynentu”22. W związku z tym Hiszpanie 
promują na forum unijnym realizację projek-
tów infrastrukturalnych zwiększających ich 
możliwości eksportowe na rynki państw UE. 
Jest to m.in. znajdujący się na liście strate-
gicznych projektów Komisji Europejskiej ruro-
ciąg MIDCAT o planowanej długości 190 km, 
który pozwoli w przyszłości przesyłać 14 mld 
m³ gazu rocznie z Hiszpanii do Francji. 

Hiszpania, pomimo braku własnych 
zasobów gazu ziemnego, potrafiła wy-
korzystać własne atuty, wynikające m.in. 
z położenia geograficznego, do stworzenia 
bezpiecznego i wolnego rynku gazu ziemne-
go. Osiągając zadawalający stan własnego 
rynku, władze państwa podjęły starania na 
rzecz zbudowania kluczowej roli Hiszpanii 
na integrującym się unijnym rynku gazu. 
Opisany w artykule przykład może stać się 
pewną inspiracją dla rządu Rzeczpospolitej 
przy formowaniu nowej ambitnej 
i ofensywnej polityki energetycznej. 

Przypisy:
1 http://www.minetur.gob.es/energia/Gas/

Paginas/Index.aspx
2 A. Honoré, The Outlook for Natural Gas 

Demand in Europe, Oxford Institute for 
Energy Studies June 2014, s. 151, http://
www.oxfordenergy.org

3 Statistic news-sheet of the enagás Gas 
system. preview december 2014

4 A. Honoré, The Outlook for Natural Gas 
…, op.cit., s.151.

5 http://www.cepsa.com/cepsa/Who_we_
are/The_Company/Profile/

6 h t tp: / /w w w.repso l .com /es_en /cor-
por ac ion /p rens a /no t as - de -p rens a /
ultimas-notas/30092015-repsol-vende-
por-652-millones-de-euros-parte-de-su-
negocio-de-gas-canalizado.aspx

7 https://www.unionfenosagas.com/Car-
petaCompartida/comunicacion/Informa-
cion%20corporativa/2014/ACC2014.pdf

8 h t tp: / /www.gasnatura l fenosa.com/
en/ac tivit ies /global+presence/ameri-
ca/1285338593049/argentina.html

9 h t tp: / /www.gasnatura l fenosa.com/
en /ac t iv i t ies /g lobal+presence /a f r i -
ca/1285338593618/egypt.html

10  Ustawa o węglowodorach wspiera rów-

nież rozwój tzw. frackingu czyli hydrosz-
czelinowania. W celu wsparcia rozwoju 
procesu hydroszczelinowania rząd stwo-
rzy podatek od wartości produkcji węglo-
wodorów wraz ze specjalnymi dotacjami 
dla wspólnot autonomicznych i samo-
rządów, w których będą znajdowały się 
złoża.  Właściciele ziem (SUBSUELOS), na 
których będzie odbywała się eksploatacja 
węglowodorów otrzymają ok. 1% war-
tości produkcji rocznej podczas trwania 
okresu koncesji.

11  www.cnmc.es
12  THE NATIONAL SECURITY STRATEGY, 

Sharing a Common Project, Presidencia 
del Gobierno, www.lamoncloa.gob.es

13 Estrategia de Seguridad Energetica Na-
cional 2015, Presidencia del Gobierno. La 
Moncloa, s. 16.

14 http://www.iese.edu/en/files/energy%20
report_Esp_tcm4-31331.pdf 66

15  E. Szklarska, Hiszpania liderem w OZE, ale 
niemałym kosztem, 10.04.2015 r., http://
www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/
Hiszpania- l iderem-w-OZE-niemalym-
-kosztem-739.html

16 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/
files/documents/2014_countryreports_
spain.pdf, s.208

17 ht tps://www.iea.org/Textbase/npsum/
spain2015sum.pdf 

18 CORES, Informe estadistico anual 2014, 
s.15 http://www.cores.es

19 http://www.iberiangashub.com/TheIberi-
annaturalgasmarket.aspx

20 http://www.enagas.es/enagas/en/Quie-
nesSomos/Presentacion

21 CORES, Industry reserves, http://www.
cores.es/en/seguridad-suministro/gas-
natural/reservas-industria

22 Spanish MIDCAT pipeline to replace 10% 
of Russian gas imports, 28 Mar 2014, 
ht tp://www.euractiv.com/sections/en-
ergy/spanish-midcat-pipeline-replace-
10-russian-gas-imports-301205

Płk. Grzegorz Małecki 
Współtwórca i prezes zarządu (od 2013 r.) 

think-tanku BINASE. 
Obecnie Szef Agencji Wywiadu

dr Marcin Sienkiewicz
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Dzień górnika w winnym grodzie

Barbórka to czas podziękowań 
dla górników za ich codzienne, rze-
telne, bezpieczne i zaangażowane 
wykonywanie zadań na każdym 
stanowisku. Uroczystości Dnia Gór-
nika w Zielonej Górze odbyły się 3 
grudnia. 

Obchody, których organizatorami był Od-
dział w Zielonej Górze oraz Oddział Geologii 
i Eksploatacji rozpoczęły się od złożenia kwia-
tów pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza 
przed siedzibą Oddziału. Kolejnym punktem był 
przemarsz wraz z orkiestrą górniczą z Grodziska 
Wlkp. pod batutą Renaty Kubali do kościoła 
pw. Najświętszego Zbawiciela. Po zakończeniu 
mszy świętej, odprawionej przez biskupa Stefa-
na Regmunta, uczestnicy przeszli do Filharmonii 
Zielonogórskiej, gdzie odbyła się akademia bar-

bórkowa. Na akademii gościliśmy w tym roku 
ponad 300 osób. Podczas uroczystości wręczo-
no odznaczenia resortowe i branżowe, nadane 
zostały także stopnie górnicze oraz odznaki ho-
norowe dla ratowników górniczych. Ten wyjąt-
kowy dla górników dzień zakończył się Karczmą 
Piwną i Combrem Babskim oraz wspólną zaba-
wą górniczej braci. 

Czas podsumowań 
Dzień Górnika był okazją do podsumowań. 

W swoim wystąpieniu dyrektor Oddziału Krzysz-
tof Potera mówił o roku 2014: „Mijający rok to 
kolejne projekty i nowe inwestycje, dzięki którym 
poziom wydobycia węglowodorów w obszarze 
działania Oddziału w Zielonej Górze wzrośnie. Je-
steśmy w trakcie budowy Ośrodka Produkcyjne-
go Połęcko i przygotowania inwestycji związanej 
z budową Ośrodka Grupowego Radoszyn (woje-
wództwo lubuskie). Wspólnie z firmą FX Energy 
zagospodarowujemy także złoże Karmin (woje-
wództwo wielkopolskie). Oprócz tego moder-
nizujemy istniejące instalacje, a także wiercimy 
nowe otwory na już eksploatowanych złożach, 
co również przyczyni się do wzrostu wydobycia. 

Nie zapominamy o złożach, które odkryto 
kilkanaście lat temu i do tej pory czekały na 

zagospodarowanie. Przykładem działań w tym 
zakresie jest decyzja o włączeniu do eksploatacji 
złoża Różańsko oraz praca nad uzyskaniem ta-
kiej decyzji dla złóż Babimost, Zbąszyń, Kargowa 
i Wilcze. Rozpoczęliśmy w tym roku w Oddziale 
ambitny projekt – jako jedni z pierwszych w Eu-
ropie. Polega on na połączeniu wielu obszarów 
związanych z eksploatacją poprzez zintegrowa-
nie programów służących do symulacji przepły-
wu węglowodorów – od złoża do odbiorcy.” 

Magdalena Wajda 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Górniczy pochód zawsze wzbudza żywe zainteresowanie 
mieszkańców miasta. Fot. archiwum Oddziału

Pod pomnikiem I. Łukasiewicza w Zielonej Górze oprócz górników, obecne były władze i miesz-
kańcy miasta, a także liczna delegacja zielonogórskich przedszkolaków. Fot. archiwum Oddziału

Pracownicy PGNiG SA Oddziału w Zielonej i OGIE obchodzący 45, 40, 35, 30 i 25-lecia pracy 
otrzymali listy gratulacyjne z rąk wiceprezesa Zarządu Waldemara Wójcika, dyrektora Oddziału 
Krzysztofa Potery i Andrzeja Maksyma, zastępcy dyrektora ds. Geologii. Fot. archiwum Oddziału

Wiktor Dudek, kierownik Działu Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu  jako jedyny w branży 
górnictwa naftowego i gazownictwa, otrzymał odznaczenie „Zasłużony dla Bezpieczeństwa 
w Górnictwie", odznaczenie wręczył wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha. 
Fot. archiwum Oddziału

Barbórka to czas wyróżnień dla zasłużonych pracowników, odznakę honorową „Zasłużony dla 
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego” otrzymało dziesięciu pracowników Oddziału w Zielonej 
Górze. Fot. archiwum Oddziału
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Górnik w przedszkolu i szkole po raz szósty

„Górnik w przedszkolu i szkole” 
to coroczna akcja realizowana przez 
zielonogórski Oddział PGNiG SA. 
Opiera się ona na wolontariacie pra-
cowniczym, czyli wspieranym przez 
pracodawcę programie umożliwia-
jącym pracownikom dobrowolny 
udział w działaniach realizowanych 
na rzecz społeczności lokalnych. Bę-
dąc największym tego typu przed-
sięwzięciem w PGNiG, stała się jed-
nym z filarów strategii społecznego 
zaangażowania firmy.

Kierowana do najmłodszych akcja ma cha-
rakter edukacyjny. W okresie jej trwania ubrani 
w galowe mundury górnicze, a także wyposaże-
ni w prezentacje multimedialne, upominki oraz 
słodycze pracownicy jednostek Oddziału spo-
tykają się z wychowankami przedszkoli i szkół 
na zachodzie i północy Polski. Dla dzieci jest to 

Górnik w przedszkolu i szkole 2015

• Liczba wolontariuszy: 131
• Liczba dzieci: ponad 15 tysięcy
• Liczba zaangażowanych placówek 
 edukacyjnych: 215
• Zasięg akcji: 5 województw

szansa spotkania się z prawdziwym górnikiem 
i uzyskania odpowiedzi na najbardziej nurtujące 
pytania. Wolontariusze opowiadają m.in. o isto-
cie codziennej pracy górnika naftowego, historii 
i rozwoju przemysłu naftowego oraz procesie 
wydobycia ropy i gazu. Przybliżają najmłodszym 
sylwetkę Ignacego Łukasiewicza, pokazują jak 
wygląda kopalnia ropy naftowej i gazu ziemne-
go i razem z dziećmi zastanawiają się, do czego 
służyła lampa naftowa i dlaczego górnik nafto-
wy nie schodzi pod ziemię?

Spotkania cieszą się dużym zainteresowa-
niem i uznaniem, dostarczając zaangażowanym 
górnikom powodów do satysfakcji. Od dwóch 
lat akcja prezentowana jest jako „dobra prakty-
ka” w raporcie społecznym wydawanym przez 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Piotr Nieporowski
Stażysta w Dziale Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Przedszkola i szkoły odwiedzały także panie górniczki, m.in. Dorota Łapa z Oddziału Geologii i Eksploatacji spotkała się z ucznia-
mi Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. Fot. archiwum Oddziału

Marian Siuta, kierownik Ekspedytu w Barnówku z przedszkola-
kami w Szczecinie. Fot. archiwum Oddziału

W Kamieńcu Pomorskim był Bartosz Bystrzycki. Fot. archi-
wum Oddziału

Piotr Skotniczny z Grupy Serwisowania i Wyposażenia Odwiertów w Miejskim Przedszkolu w Żarach. Fot. archiwum Oddziału

Marianna Fedorczuk i Paweł Dziuban z KRNiGZ Lubiatów 
prowadzili zajęcia z najmłodszymi  w Szkole Podstawowej 
w Niegosławiu. Fot. archiwum Oddziału
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Pierwsza dekada segmentu 
upstream w PKN ORLEN za nami

Dziesięć lat po decyzji Zarządu 
PKN ORLEN o utworzeniu seg-
mentu upstream Grupa ORLEN 
konsekwentnie zmierza do reali-
zacji założeń Strategii i budowy 
zrównoważonego portfela aktywów 
poszukiwawczo-wydobywczych 
z produkcją węglowodorów w 2017 
roku na poziomie 6 mln boe rocznie. 
W jubileuszowym, 10. roku działal-
ności ORLEN Upstream uruchomił 
kolejne procesy przejęcia aktywów 
wydobywczych w Polsce i Kanadzie, 
pozwalające na zwiększenie produk-
cji i rozszerzenie bazy zasobowej 2P.

Jubileusz 10-lecia to szczególny czas w hi-
storii każdej firmy. To przede wszystkim okazja 
do podsumowań, ale również doskonały mo-
ment na chwilę refleksji nad tym, gdzie byliśmy 
na początku, gdzie jesteśmy obecnie, a gdzie 
chcielibyśmy być za kolejnych 10 lat. Udzielony 
przed dziesięciu laty kredyt zaufania z sukce-
sem przekuliśmy w dynamicznie rozwijającą się 
i stabilną organizację. Nasza droga od niewiel-
kiego i kilkuosobowego biura do wejścia na 
globalny rynek upstream nie byłaby możliwa, 
gdyby nie ludzie i wartości Grupy ORLEN, będą-
ce dla nas filarami. 

2 grudnia w Warszawie odbyły się uro-
czystości barbórkowe ORLEN Upstream 
połączone z jubileuszem 10-lecia istnienia 

spółki, w których udział wzięło około 200 
osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli 
przedstawiciele administracji państwowej, 
organizacji branżowych, świata nauki, firm 
z sektora oil&gas oraz pracownicy segmentu 
upstream w Grupie ORLEN. W trakcie uro-
czystej mszy świętej został nadany sztandar 
ORLEN Upstream, a podczas akademii zwy-
czajowo wręczono stopnie i odznaczenia 
górnicze. Uhonorowany został między innymi 
Wiesław Prugar, Prezes Zarządu – Dyrektor 
Generalny ORLEN Upstream. Decyzją Ministra 
Gospodarki został on nagrodzony Odznaką 
Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodar-
ki Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotka-
nia liczne były także gratulacje i życzenia dla 
obchodzącej jubileusz spółki córki Polskiego 
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Po akade-
mii goście wzięli udział w tradycyjnej Karcz-
mie Piwnej.

W listopadzie br. minęło dziesięć lat od mo-
mentu zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN 
Strategii zakładającej powołanie w Koncernie 
nowego segmentu, którego celem miała być 
budowa globalnego portfela aktywów wę-
glowodorowych. Spółka zależna powołana 
do zarzadzania projektami poszukiwawczo-
-wydobywczymi została zarejestrowana 26 
kwietnia 2006 roku i stopniowo przejmowa-
ła od Biura Poszukiwań i Wydobycia dzia-
łającego przy PKN ORLEN ogół aktywności 
związanych z segmentem upstream. Dziesięć 

lat istnienia ORLEN Upstream to intensywne 
prace nad budową zdywersyfikowanego port-
fela aktywów poszukiwawczo-wydobywczych 
o zasięgu globalnym. Przez ten czas ORLEN 
Upstream wykonał tysiące kilometrów profili 
sejsmicznych, przeprowadził liczne odwierty 
poszukiwawczo-rozpoznawcze i eksploata-
cyjne, zarówno typu onshore jak i offshore 
oraz zaawansowane zabiegi szczelinowania 
hydraulicznego. Spółka angażowała się także 
w projekty naukowo-badawcze oraz rozwojo-
we. A w ostatnich 3 latach sfinalizowała serię 
korzystnych przejęć na rynku oil&gas zapew-
niając pierwsze w historii Koncernu przychody 
z wydobycia ropy i gazu. 

Lata 2005-2015 to także setki przykładów 
inspirującej współpracy z pracownikami Grupy 
ORLEN, partnerami biznesowymi, instytucja-
mi, organami administracji centralnej i samo-
rządowej oraz społecznościami lokalnymi. 

Dziesięć lat segmentu upstream w PKN ORLEN 
to czas, w którym ugruntowaliśmy swoją mocną 
pozycję wśród operatorów prowadzących prace 
poszukiwawcze w Polsce i na Świecie. Tym sa-
mym zbudowaliśmy zupełnie nową działalność 
Koncernu. Jest to zasługa między innymi zespołu 
ORLEN Upstream, który posiada dziś doświad-
czenie i kompetencje pozwalające na zarządza-
nie dowolnym projektem poszukiwawczo-wy-
dobywczym na świecie – powiedział Wiesław 
Prugar, Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny 
ORLEN Upstream.

Obecnie ORLEN Upstream prowadzi dzia-
łania mające na celu przejęcie za kwotę ok. 
308 mln PLN, całościowego pakietu akcji spół-
ki FX Energy, Dzięki tej inwestycji Koncern po-
większy swoją bazę zasobową (2P) o 8,4 mln 
boe. Zbilansowany zostanie również portfel 
wydobywczy o perspektywiczne aktywa kon-
wencjonalne w Polsce, położone na dwóch 
obszarach (Płotki i Edge) zlokalizowanych 
w obrębie Niżu Polskiego. Przejmowana spół-
ka dysponuje również blokiem poszukiwaw-
czym w Basenie Lubelskim, który sąsiaduje 
z posiadanymi przez ORLEN Upstream konce-
sjami (Wołomin oraz Garwolin). 

Drugą spółką, którą ORLEN Upstream 
przejął w ostatnich dniach za kwotę 1 023 
mln PLN to kanadyjska firma naftowa Kicking 
Horse Energy. Finalizacja transakcji nastąpiła 
1 grudnia, dzięki czemu Koncern rozszerzył 
działalność o położone w Albercie (formacja 
Montney) perspektywiczne obszary, wyróż-Fot. arch. ORLEN Upstream
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niające się wysokim potencjałem dalszego 
wzrostu zasobów i produkcji w kolejnych la-
tach. Ekonomika złóż w tym rejonie należy do 
najwyższych w zachodniej Kanadzie, charak-
teryzuje się niskim poziomem ryzyka. Akwizy-
cja zwiększyła dzienne wydobycie PKN ORLEN 
o 4 100 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie 
oraz poszerzyła bazę zasobową o ok. 30 mln 
boe zasobów 2P.

W II połowie 2015 roku sfinalizowana 
została również umowa przejęcia 100 proc. 
udziałów w koncesjach położonych w połu-
dniowo-wschodniej Polsce o powierzchni ok. 
2000 km2 należących do DEA Deutsche Erdoel 
AG. Lokalizacja przejętych aktywów umożliwi-
ła dalszy rozwój prowadzonych w tym rejonie 
przez spółkę projektów poszukiwawczych.

ORLEN Upstream pracuje dziś w Polsce na 
terenie 20 bloków koncesyjnych, z czego na 
10 sprawuje rolę operatora (sześć na terenie 
Lubelszczyzny i Mazowsza, trzy w Karpatach 
oraz jedna w centralnej Polsce, w okolicy Sie-
radza). Pozostałych 10 koncesji, położonych 
w Wielkopolsce i Bieszczadach, objętych jest 
wspólnymi operacjami z Polskim Górnictwem 
Naftowym i Gazownictwem S.A. Celem tych 
działań jest poszukiwanie, rozpoznawanie 
oraz wydobycie węglowodorów w obrębie 
województwa podkarpackiego, małopolskie-
go i wielkopolskiego. 

Łączny potencjał aktywów wydobyw-
czych Grupy ORLEN wynosi obecnie ok. 80 
mln boe zasobów (2P), a produkcja węglowo-
dorów osiąga poziom ok. 11 000 boe/d. Port-
folio projektów skoncentrowane w prowincji 
Alberta w Kanadzie obejmuje rejony: Pouce 
Coupe (formacja Montney gas), Kaybob (for-
macja Dunvegan oil), Lochend (formacja Car-

dium oil), Ferrier/Strachan (formacja Cardium) 
oraz Kakwa (Montney).

Fundamentem działalności ORLEN Upstream  
jest doskonałość operacyjna osiągana po-
przez przemyślaną dywersyfikację ryzyka 
inwestycyjnego, realizację projektów gwa-
rantujących zwroty w możliwie bliskim hory-
zoncie czasowym, stałą optymalizację nakła-
dów oraz docelowo finansowanie kolejnych 
prac z udziałem wypracowanego zysku ope-
racyjnego. 

Miniona dekada to dla ORLEN Upstream 
czas intensywnej nauki, budowania kapitału 
wiedzy, kompetencji i doświadczeń w sta-
le zmieniających się warunkach rynkowych. 
Efektywne zarządzanie działalnością operacyj-
ną w oparciu o przemyślany model biznesowy 
stanowiło główną siłę napędową dynamicz-
nego rozwoju ORLEN Upstream w kraju i na 
arenie międzynarodowej. 

Intensywny rozwój ORLEN Upstream 
był jednak możliwy przede wszystkim dzięki 
ludziom, których pomysły i determinacja po-
zwoliły na stworzenie ambitnej organizacji, 
stawiającej czoła największym wyzwaniom. 
Przez 10 lat zbudowaliśmy zespół specjali-
stów, których kompetencje pozwalają dziś 
odpowiedzialnie i bez kompleksów zarządzać 
globalną działalnością poszukiwawczo-wy-
dobywczą. Do 2010 zespół ORLEN Upstream 
liczył zaledwie 18 osób. Po finalizacji rozpo-
czętych w ostatnich miesiącach transakcji, 
w Polsce i Kanadzie będzie pracować łącznie 
około 230 specjalistów. Wykwalifikowana 
i doświadczona kadra menadżersko-inżynie-
ryjna stanowi naszą największą wartość i jest 
dziś jedną z głównych przewag konkurencyj-
nych spółki.

Efektywne i odpowiedzialne zarządza-
nie globalną strukturą poszukiwawczo-wy-
dobywczą wymaga dochowania należytych 
standardów i reguł bezpieczeństwa. Gwa-
rancją niezawodności najwyższej jakości 
realizowanych przez nas projektów oraz 
niezawodnym wsparciem dla podejmowania 
trafnych decyzji biznesowych jest wdrożo-
ny, certyfikowany w oparciu o systemy ISO 
Zintegrowany System Zarządzania. W co-
dziennej praktyce biznesowej posługujemy 
się również szerokim katalogiem dobrych 
praktyk, których elementem są m.in. otwar-
ta komunikacja i dialog społeczny. Najwyż-
sze standardy operacyjne sprawiają, że dziś 
ORLEN Upstream to nowoczesny, godny 
zaufania, lecz również wymagający partner 
biznesowy.

Strategiczne cele na kolejnych 10 lat po-
zostają niezmienne. Systematyczna rozbudo-
wa zdywersyfikowanego portfela aktywów, 
w tym poszerzanie bazy zasobowej i zwięk-
szanie poziomów wydobycia ropy i gazu; dal-
sze umacnianie pozycji Koncernu w obszarze 
upstream poprzez budowę wartości segmen-
tu, a także wyznaczanie standardów w zakre-
sie zarządzania działalnością oil & gas w Pol-
sce i na innych rynkach. Wierzymy, że wpisane 
w strategię Koncernu długofalowe myślenie 
o przyszłości firmy oraz strategiczne dla Pol-
ski znaczenie branży naftowo-gazowniczej, 
połączone z naszą wytężoną i konsekwentną 
pracą, pozwolą nam przez kolejne dziesięcio-
lecia wspólnie z całą Grupą ORLEN napędzać 
przyszłość!

ORLEN Upstream Sp. z o.o.

Fot. arch. ORLEN Upstream
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Pierwsza dostawa LNG 
z Kataru dotarła do Polski

Statek z pierwszym transportem 
skroplonego gazu ziemnego przy-
płynął 11 grudnia br. do terminalu 
LNG w Świnoujściu. Dostawcą su-
rowca jest Qatargas Operating Com-
pany Limited. Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo pośredniczy 
w dostawie w ramach umowy z Pol-
skim LNG, które jest odbiorcą surow-
ca przeznaczonego do uruchomienia 
instalacji.

Wyczarterowany przez Qatargas statek 
typu Q-flex, pod nazwą Al-Nuaman, dostarczył 
210 tys. m sześc. gazu do nowo wybudowa-
nego terminalu LNG w Świnoujściu. To pierw-
sza z dwóch planowanych dostaw, które będą 
zrealizowane przez Qatargas w celu schłodzenia 
i rozruchu instalacji polskiego terminalu. Druga 
dostawa, zgodnie z obecnym harmonogramem, 
planowana jest w lutym 2016 r. 

Podczas wizyty roboczej związanej z pierw-
szą dostawą LNG do terminalu LNG w Świnouj-
ściu, prezes Qatargas Khalid Bin Khalifa Al-Thani 
powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego 
historycznego kamienia milowego i mamy na-
dzieję, że nasze wsparcie w uruchomienie tego 
nowo wybudowanego terminala LNG pomoże 
podtrzymać zrównoważony wzrost gospodarczy 
i rozwój Polski, Wschodniej Europy i wszystkich 
krajów w basenie Morza Bałtyckiego. Terminal 
w Świnoujściu jest jasną oznaką wizji Polski i jej 
zaangażowania w zapewnienie zdywersyfiko-
wanych, wiarygodnych i bezpiecznych dostaw 
LNG i gazu ziemnego.”

Prezes firmy Qatargas dodał: „Polska sta-
nowi nowy rynek dla dostaw LNG premium od 
spółki Qatargas, a dostawy LNG do Polski po-
kazują nasze zaangażowanie, by dostarczać do 
Europy czyste źródło energii, wiarygodnie i bez-
piecznie. Ten terminal przyczyni się do dalszego 
rozwoju LNG w Europie, najpierw w Polsce, 
a następnie jako brama do krajów Środkowej 
Europy, które nie mają dostępu do morza oraz 
do krajów rejonu Morza Bałtyckiego. Terminal 
w Świnoujściu to 17-sty terminal LNG, do któ-
rego Qatargas dostarczył pierwszy transport 
LNG i oznacza kolejny krok milowy w historii 
Qatargas. Spółka Qatargas jest bardzo dumna 
z tego, że może współpracować z terminalem 
LNG w Świnoujściu oraz z Polską.”
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Terminal LNG w Świnoujściu został zapro-
jektowany do odbioru, regazyfikacji i dostar-
czania nawet 5 mld m sześc. gazu rocznie do 
polskiej sieci przesyłowej. Na terminal składa się 
nowy falochron o długości ok. 3 km, nabrzeże 
wraz z cumą, które umożliwia rozładowanie me-
tanowców o ładowności od 120 tys. m sześc. 
LNG (w przypadku statków konwencjonalnych) 
do 217 tys. m sześc. (w przypadku statków typu 
Q-flex), dwa kriogeniczne zbiorniki gazu (każdy 
o pojemności 160 tys. m sześc.), instalacje do 
regazyfikacji oraz rurociąg o długości 85 km 
łączący terminal z polską siecią gazu. Terminal 
LNG w Świnoujściu jest jedyną tej wielkości 

Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu i Polskie-
go LNG powiedział: „Terminal LNG, wraz z dy-
namicznie rozbudowywaną wewnętrzną siecią 
przesyłową i połączeniami międzysystemowy-
mi otwiera Polsce drzwi do światowego rynku 
gazu i pozytywnie wpływa na konkurencyjność 
ceny surowca. Potencjał terminalu sprawia, że 
stajemy się także istotnym podmiotem w grze 
o niezależność energetyczną całego regionu. 
Zapewniamy bezpieczeństwo sobie i możli-
wość dywersyfikacji dostaw innym europejskim 
krajom, które łącząc systemy przesyłowe przy-
spieszą budowę konkurencyjnego rynku gazu. 
Polska wchodzi do grupy państw niezależnych, 
bezpiecznych i nowoczesnych.”

Waldemar Wójcik, wiceprezes PGNiG powie-
dział: „Dostawy LNG to jeden z najważniejszych 
kroków na drodze do dywersyfikacji źródeł gazu 
w Polsce oraz ważny element strategii PGNiG, 
której celem jest zróżnicowanie portfela zaopa-
trzenia. Import LNG pomoże nie tylko bardziej 
elastycznie reagować na warunki rynkowe, ale 
też wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Pol-
ski. Jesteśmy zadowoleni z rozpoczęcia dostaw 
LNG do terminalu w Świnoujściu i liczymy też, 
że realizacja umowy podpisanej przez PGNiG 
i Qatargas otworzy nowe możliwości długoletniej 
współpracy pomiędzy obiema spółkami.”

instalacją w Europie Północnej i Środkowo – 
Wschodniej.

Projekt jest obecnie w fazie uruchamiania 
do operacji komercyjnych, które rozpoczną się 
w drugim kwartale 2016 r. PGNiG będzie od-
bierało dostawy gazu LNG w oparciu o  20-letni 
kontrakt, zgodnie z którym Qatargas dostarczy 
1 mln ton LNG rocznie do terminalu w Świno-
ujściu.

Maciej Mazur 
Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej 

Polskie LNG S.A.

Jan Chadam, prezes Gaz-Systemu i Polskiego LNG. Fot. arch. Polskie LNG S.A.Khalid Bin Khalifa Al-Thani prezes Qatargas. Fot. arch. Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.

Fot. arch. Polskie LNG S.A.
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG rozpoczęło wiercenie 
odwiertu poszukiwawczego 
w Niemczech

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA rozpoczęło 4 grudnia br. prace 
wiertnicze na otworze kierunkowym Mar-
kische Heide-1 we wschodnich Niemczech. 
Wiercenie potrwa do drugiej połowy stycz-
nia 2016, a planowana głębokość otworu to 
ok. 2800 m.

Prace wiertnicze wykonuje niemiecka 
firma ITAG urządzeniem ITAG30. Celem po-
szukiwawczym jest potencjalne złoże ropy 
naftowej.

Prace prowadzone są na podstawie pod-
pisanej w sierpniu br. umowy firmą Central 
European Petroleum GmbH (CEP) dotyczącej 
współpracy na wydzielonej części koncesji 
Lubben we wschodnich Niemczech w lan-
dzie Brandenburgia. Celem wspólnych ope-
racji jest poszukiwanie, rozpoznawanie oraz 
wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. 
Planowane zaangażowanie finansowe PGNiG 
SA w ten projekt do połowy przyszłego roku 
przekroczy 10 mln euro.

PGNiG objęło 36% udziałów w przy-
szłych przychodach z potencjalnej produkcji 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Partnerami 
na wydzielonym obszarze Lubben SW są CEP 
(39%) i austriacka firma Rohöl-Aufsuchungs 
Aktiengesellschaft RAG (25%). Operatorem 
projektu jest firma CEP.

PGNiG pokryje część kosztów wierceń 
poszukiwawczych oraz zwróci część z dotych-
czas poniesionych kosztów na koncesji przez 
firmę Central European Petroleum GmbH. 
Wstępnie planowane jest odwiercenie dwóch 
otworów.

Wydzielona część koncesji Lubben SW ma 
powierzchnie 414 km2.

Zespół Prasowy PGNiG SA

 

Inicjatywa klimatyczna 
10 koncernów naftowych

Przed rozpoczynającym się 30 listopada 
br. w Paryżu szczytem klimatycznym ONZ sze-
fowie 10 wielkich koncernów naftowych pro-
dukujących niemal 1/5 ropy i gazu na świecie 
(BG Group, BP, ENI, Pemex, Reliance Indu-
stries, Repsol, Saudi Aramco, Shell, Statoil 
i Total) powołali grupę nazwaną „Oil and Gas 
Climate Initiative” (OGCI) i deklarują zbiorowe 
poparcie dla porozumienia w sprawie skutecz-
nej akcji w zakresie przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym. W oświadczeniu wydanym 
16 października br. uznają potrzebę ograni-
czenia wzrostu globalnej temperatury o 2ºC 
i potwierdzają, że obecny poziom emisji gazów 
cieplarnianych nie zapewnia osiągnięcia tego 
celu. Podjęte zostaną znaczące działania, 
aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych 
w przemyśle naftowo-gazowniczym o 20% 
w stosunku do wielkości w ostatnim 10-leciu. 
Grupa zobowiązuje się też do współpracy 
i systematycznego składania sprawozdań 
z wyników wprowadzonych zmian.

 

Znaczny spadek ilości wierceń 
na świecie w 2015 r.

Porównanie ilości otworów wiertniczych 
wykonanych na świecie w ub. roku z ilością 
prognozowaną na ten rok pokazuje znaczny 
spadek. Ogółem w 2014 r. odwiercono 101670 
otworów o łącznym metrażu przekraczającym 
254 mln mb. Ilość przewidywana w 2015 r. 
wynosi 74776 otworów, czyli jest to mniej 
o 26,5% (tab. 1). W ubiegłych latach wzrosty 
lub spadki ilości otworów wiertniczych w po-
równaniu z rokiem poprzednim były najwyżej 
kilkuprocentowe. Jeszcze większe różnice wy-
stępują w poszczególnych regionach świata. 
Zmniejszenie aktywności wiertniczej w kra-

jach takich jak Libia, Syria czy Jemen jest spo-
wodowane wojną domową. W Syrii w 2013 r. 
wykonano 15 otworów, w ub. roku 8, a teraz 
nawet planowanych 5 wierceń stoi pod zna-
kiem zapytania. W pozostałych krajach ilość 
wykonanych wierceń jest czytelnym wskaź-
nikiem załamania koniunktury w przemyśle 
naftowym. Kryzys dotknął najbardziej Amery-
kę Północną, a ściśle biorąc, USA i Kanadę, 
gdzie w 2015 r. odwierconych będzie o 41% 
mniej otworów niż w roku 2014. Najsilniej-
szy, 50-procentowy regres nastąpił w Kana-
dzie. Statystykę regionalną poprawia Meksyk, 
gdzie po paroletnim zastoju niespodziewanie 
nastąpił znaczny wzrost, jednak należy pa-
miętać, że dane  dotyczą największego rynku 
wiertniczego i w liczbach bezwzględnych jest 
to spadek z 60 tys. wierceń aż do 35 tys. Nie-
co lepiej jest w Ameryce Południowej, gdzie 
spadek wynosi 12% i w żadnym z krajów 
regionu nie utrzymano ubiegłorocznego po-
ziomu. W Europie Zachodniej jest to kolejny 
rok ze zmniejszającą się liczbą wierceń, przy 
czym dotyczy to także najważniejszych ope-
ratorów działających na Morzu Północnym. 
Jedynym regionem wykazującym wzrost jest 
Bliski Wschód, ale i tam obok Arabii Saudyj-
skiej, Iranu i Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich z pokaźnym przyrostem liczby wierceń 
znajdują się Katar, Strefa Neutralna czy Turcja 
z wyraźnym spadkiem w tym zakresie. Nadal 
rośnie średnia głębokość wierceń – w 2013 r 
było to 2418 m, w 2014 r. 2499 m. Na pół-
kuli zachodniej najgłębiej wierci się w Mek-
syku (2719 m) i w Brazylii (2645 m). W Eu-
ropie wyróżniają się: Norwegia z odwiertami 
o średniej głębokości 3979 m, Rosja (2981 
m) i Rumunia (2911 m). W Afryce przeciętna 
głębokość wiercenia jest najwyższa w Algierii 
(3403 m), na Bliskim Wschodzie w Omanie 
(3108 m). Najpłytsze wiercenia wykonywane 
są w Indonezji – średnia wynosi 1188 m, pod-
czas  gdy średnia w Indiach wynosi 2423 m, 
a w Chinach 2430 m.

 

Postulat o zablokowane 
projektu Nord Stream 2

Z inicjatywy Słowacji powstał list skie-
rowany do wiceprzewodniczącego Komisji 
Europejskiej odpowiedzialnego za spra-
wy unii energetycznej Maroša Šefčoviča 
z postulatem zablokowania projektu Nord 
Stream 2. Jednym z argumentów jest istniejący 
gazociąg przez Ukrainę, Słowację i Czechy, 
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2013 2014 2015 (prognoza)
Kraj Ilość otworów Metraż Ilość otworów Metraż Ilość otworów Zmiana 2014:2015 

w %
Kanada 10878 23817312 11333 25370429 5725 50,5
Meksyk 823 2134560 535 1454686 610 114,0
USA 46635 112769834 48326 123137188 29184 60,4
Pozostałe 29 78683 25 88192 23 92,0
Ameryka Północna 58355 138787649 60212 150040853 35538 59,0
Argentyna 1302 3028117 1470 3324000 1325 90,1
Brazylia 618 1166160 575 1521163 498 86,6
Ekwador 370 1001150 313 952500 273 87,2
Kolumbia 115 228714 113 237653 73 64,6
Peru 113 177378 109 186216 55 50,5
Wenezuela 937 1884944 841 1698231 765 91,0
Pozostałe 253 303723 251 350807 229 91,2
Ameryka Południowa 3708 7790187 3672 8270569 3218 87,6
Holandia 34 128216 53 181422 29 54,7
Norwegia 233 941595 218 867627 187 85,8
W. Brytania 179 511493 177 509824 171 96,6
Pozostałe 101 234542 90 230552 78 86,7
Europa Zachodnia 547 1815845 538 1789425 465 86,4
Albania 144 286000 160 320000 120 75,0
Kraje b. ZSRR 502 1152612 471 1081442 428 90,9
Polska 34 71506 26 55077 19 73,1
Rosja 7322 21617643 6955 20733426 6465 93,0
Rumunia 169 489356 183 532739 174 95,1
Pozostałe 64 125986 63 127470 52 82,5
Europa Wschodnia 8235 23743103 7858 22850154 7258 92,4
Algieria 191 641787 215 731686 221 102,8
Angola 170 464288 225 616534 194 86,2
Egipt 516 1183508 526 1215262 426 81,0
Libia 184 370149 124 247559 35 28,2
Nigeria 156 425324 104 284500 89 85,6
Pozostałe 376 498778 293 633535 205 70,0
Afryka 1593 3583834 1487 3729076 1170 78,7
Arabia Saudyjska 472 1150925 511 1246022 616 120,5
Irak 210 528066 221 565785 154 69,7
Iran 86 196596 84 193487 102 121,4
Jemen 109 428086 86 238536 26 30,2
Katar 88 249448 95 269725 77 81,1
Kuwejt 537 1335609 573 1426021 598 104,4
Oman 1027 3592219 1047 3255081 1135 108,4
Strefa Neutralna 80 160203 57 114666 47 82,5
Syria 15 34427 8 18361 5 62,5
Turcja 173 276500 242 435193 192 79,3
ZEA 126 343272 152 414552 172 113,2
Pozostałe 209 235356 147 154361 112 76,2
Bliski Wschód 3132 8530706 3223 8331792 3236 100,4
Chiny 23315 55785334 21952 53360483 21500 97,9
Indie 630 1518910 656 1589593 549 83,7
Indonezja 736 863681 640 760781 565 88,3
Malezja 115 248869 105 221358 101 96,2
Pakistan 85 244831 86 247973 83 96,5
Tajlandia 654 1687726 825 1937560 761 92,2
Pozostałe 140 257324 134 296069 119 88,8
Daleki Wschód 25675 60606675 24398 58413816 23678 97,0
Australia 211 501640 243 578829 191 78,6
Pozostałe 49 142603 39 114270 22 56,4
Australia i Oceania 260 644243 282 693098 213 75,5
Razem świat 101505 245502242 101670 254118784 74776 73,5

Tabela 1
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tymczasem połączenie ma go dublować. 
„Zachowanie trasy przesyłu gazu przez 
Ukrainę jest strategicznym interesem Unii 
nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego, ale i zapewnienia 
stabilności w Europie Wschodniej”. List 
można traktować jako początek opozycji 
przeciwko planom powiększenia zależności 
Europy od rosyjskiego gazu i kolejnego 
naruszenia przez Gazprom postanowień III 
pakietu energetycznego sformułowanego 
przez Komisję Europejską. Przesłanie 
otrzymali również przewodniczący Rady 
Europejskiej Donald Tusk, przewodniczący 
Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, 
przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych 
Federica Mogherini i komisarz ds. klimatu 
i energii Miguel Arias Cañete. W liście 
przeciwników nowego gazociągu czytamy 
też: „Uznając, iż budowa Nord Stream 
2 może zagrozić spójności Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
Unii Europejskiej ministrowie wspólnie 
zaapelowali o rzeczową dyskusję odnośnie 
tego projektu na Radzie Europejskiej 
w grudniu 2015 r. Wyrazili także oczekiwanie, 
iż Unia Europejska będzie mówiła w tej 
sprawie jednym głosem”. Informacje 
agencyjne z 27 listopada br. mówiły, że list 
podpisało 10 ministrów z Bułgarii, Czech, 
Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, 
Rumunii, Słowacji i Węgier, ale widocznie 
próby storpedowania tej inicjatywy już się 
rozpoczęły, bo wkrótce nadeszły wiadomości 
o wycofaniu się Bułgarii, Czech i Grecji. Ze 
strony polskiej dokument podpisał nowy 
minister energii Krzysztof Tchórzewski. 
Oficjalne potwierdzenie otrzymania listu 
przez sekretariat Komisji Europejskiej ukazało 
się z parodniowym opóźnieniem. Projekt 
Nord Stream 2 ma poparcie nie tylko pięciu 
wielkich koncernów europejskich, lecz także 
członka Unii, czyli Niemiec.

 

Zmniejszenie zatrudnienia o 250 tys. 
osób w przemyśle naftowym

Jak podaje portal Bloomberg, firmy kon-
sultingowe szacują, że liczba utraconych 
miejsc pracy na świecie przekroczyła w listo-
padzie 250 tys. i nadal rośnie. Firmy naftowe 
dążąc do obniżki kosztów zmniejszyły w tym 
roku nakłady inwestycyjne o przeszło 100 
mld dolarów i wycofały z użytku ponad 1000 
urządzeń wiertniczych. Najdokładniejsze 

dane dotyczą USA, gdzie według informacji 
firmy Baker Hughes 20 listopada br. liczba 
czynnych urządzeń wynosiła 757, o 10 mniej 
niż w poprzednim tygodniu. Tydzień później 
znów ubyło 13 urządzeń i ogólna liczba 744 
urządzeń była najniższa od kwietnia 2002 r. 
Konsekwencją są zwolnienia w przemyśle 
naftowym obejmujące coraz więcej pracow-
ników. Komentatorzy oceniają, że jest to 
podobna sytuacja jak w czasie załamania 
koniunktury naftowej pod koniec lat 80-tych, 
kiedy w samym tylko Teksasie pracę straciło 
240 tys. osób. Alarmujące wiadomości o cią-
głym spadku ilości czynnych urządzeń wiert-
niczych nadchodzą nie tylko z USA, lecz także 
z innych krajów. 

 

Gaz w odwiercie Lira-1X 
na Morzu Czarnym

Wiercenie Lira-1X w obrębie bloku Tri-
dent zakończono na głębokości 2700 m przy 
głębokości morza 700 m. Miąższość nasy-
conego gazem interwału złożowego wynosi 
46 m, a wstępnie szacowane zasoby prze-
kraczają 30 mld m3 gazu. Powierzchnia zło-
ża określona na podstawie wyników badań 
sejsmicznych sięga 39 km2. Nowa akumulacja 
gazu znajduje się na Morzu Czarnym w odle-
głości 170 km od wybrzeża Rumunii; gene-
ralnie jest to rejon głębokowodny, gdzie głę-
bokość wody zmienia się od 300 do 1200 m. 
Operator, którym jest Lukoil Overseas Atash 
BV planuje na przyszły rok wiercenie następ-
nego otworu poszukiwawczego oraz repro-
cessing badań sejsmicznych. Łukoil posiada 
72% udziałów w bloku Trident, reszta należy 
do PanAtlantic Petroleum Ltd. (18%) i do kra-
jowego Romgaz SA (10%).

 

Odkrycie ropy na Wzgórzach Golan
Od początku powstania państwa izra-

elskiego odwiercono 530 otworów poszu-
kiwawczych, ale żaden z nich nie odkrył 
akumulacji węglowodorów opłacalnej 
w eksploatacji. Teraz, jeśli potwierdzą się 
informacje firmy Afek Oil and Gas, można 
spodziewać się znacznych zasobów ropy 
naftowej. Firma posiada koncesję na poszu-
kiwania, ale nie ma jeszcze pozwolenia na 

eksploatację. W rejonie Wzgórz Golan Afek 
Oil and Gas w grudniu 2014 r. rozpoczęła re-
alizację programu 10 wierceń i po wykonaniu 
dwóch odwiertów stwierdzono występowa-
nie interwału złożowego na głębokości ok. 
1000 m. Główny geolog firmy, Yuval Bartov 
zwraca uwagę na miąższość interwału-350 
m, co oznacza możliwość występowania 
złoża ropy o znacznych zasobach, jeśli wła-
sności zbiornikowe potwierdzą się na więk-
szym obszarze. Do wyjaśnienia pozostaje też 
opłacalność przyszłej eksploatacji i problemy 
techniczne związane z trudnym, górzystym 
terenem – najwyższym szczytem Wzgórz Go-
lan jest Mount Hermon o wysokości 2814 m 
n.p.m. Ponadto blok koncesyjny o powierzch-
ni 396 km2 znajduje się w strefie spornej, 
która do 1967 r. należała do Syrii, w wyniku 
wojny siedmiodniowej została zaanektowana 
przez Izrael i od 1981 r. jest częścią państwa 
izraelskiego. Afek Oil and Gas jest spółką za-
leżną Genie Energy z New Jersey. Wiadomość 
o sukcesie na Wzgórzach Golan przychodzi 
po serii odkryć złóż gazu na Morzu Śródziem-
nym w izraelskiej strefie ekonomicznej.

 

Nowy gazociąg o długości 
8400 km w Chinach

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform, któ-
ra jest naczelnym organem planowania w Chi-
nach, zaaprobowała w październiku br. projekt 
budowy gazociągu przeznaczonego do trans-
portu gazu z węgla kamiennego, jak również 
metanu z pokładów węgla i gazu z łupków. Pla-
nowana magistrala o długości 8400 km prze-
biegać będzie z regionu autonomicznego Xi-
zang do prowincji Guangdong we wschodnich 
Chinach. W regionie Xizang znajdują się zakłady 
wytwarzające gaz z węgla kamiennego o zdol-
ności produkcyjnej 8 mld m3 rocznie. Inwestycję 
będzie realizował koncern petrochemiczny Chi-
na Petrochemical Corp. (Sinopec) kosztem ok. 
20 mld dolarów. Nie jest jeszcze znany harmo-
nogram realizacji.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, Hart’s E&P, Min. Gospodarki, 

Offshore, Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas 
Journal, OPEC, Statoil, World Oil.
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Stanisław Szafran Dominika Bernaś Jolanta Likus

Kalendarium

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.

2.12.2015 r. w Warszawie odbyła się uro-
czystość 10-lecia ORLEN Upstream połączona 
z obchodami tradycyjnej Barbórki. 
3.12.2015 r. w Krakowie odbyły się uroczy-
stości barbórkowe w firmie EXALO SA. 
9.12.2015 r. w Warszawie odbyła się se-
sja dialogowa PSG w związku z wdrażaniem 
nowej strategii biznesowej spółki. Jednym 
z punktów programu były sprawy oczekiwań 
i potrzeb w obszarze zaangażowania społecz-
nego spółki m.in. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. 
12.12.2015 r. w Warszawie, w War-
szawskim Domu Technika, odbyła się uroczy-
stość z okazji 70-lecia Naczelnej Organizacji 
Technicznej. 
14.12.2015 r. w siedzibie Zarządu Głów-
nego SITPNiG w Krakowie odbyło się posiedze-
nie Głównego Sądu Koleżeńskiego SITPNiG.
18.12.2015 r. w Zespole Szkół im. Igna-
cego Łukasiewicza w Strachocinie odbyła się 
uroczystość rocznicowa nadania imienia oraz 
sztandaru szkole podstawowej i gimnazjum. 
Uroczystość ta była okazją do wręczenia Złotej 
Odznaki Honorowej SITPNiG obu szkołom. 
18.12.2014 r. w siedzibie Geofizyki Kra-
ków SA w Krakowie odbyło się XIV posiedze-
nie Zarządu Głównego SITPNiG. Przedmiotem 
obrad było: 1) zatwierdzenie planów pracy Za-
rządu Głównego, organów doradczych, agend 
i Oddziałów SITPNiG na rok 2016, 2) zatwier-
dzenie prowizorium budżetowego SITPNiG na 
rok 2016, 3) zatwierdzenie propozycji podzia-
łu składki członkowskiej PSG sp. z o.o. za rok 
2016, 4) powołanie składu Komitetu Organiza-
cyjnego Walnego Zjazdu Delegatów SITPNiG, 5) 
powołanie rzeczoznawcy, 6) nadanie Odznak 
Honorowych SITPNiG zasłużonym członkom 
stowarzyszenia, 7) zaopiniowanie wniosków na 
Odznaki Honorowe FSNT NOT. 

70 urodziny Jan Zawadzki z Oddziału w Sanoku w dniu 12.12.2015 r.
70 urodziny Stefan Nawrocki z Oddziału w Poznaniu w dniu 14.12.2015 r.

70 urodziny Zbigniew Duda z Oddziału w Krośnie w dniu 24.12.2015 r.
70 urodziny Krystyna Szóstak z Oddziału w Zielonej Górze w dniu 28.12.2015 r.

75 urodziny Danuta Kwiek z Oddziału w Tarnowie w dniu 28.12.2015 r.
80 urodziny Adam Ekiert z Oddziału w Krośnie w dniu 1.12.2015 r.

Z okazji nadchodzących 
ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

oraz NOWEGO 2016 ROKU
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia

składamy serdeczne życzenia:
miłych, spokojnych i pełnych uroku dni świątecznych, 

a w Nowym Roku dobrego zdrowia, szczęścia, 
pomyślności w realizacji planów, 

przyjaznej aury wśród ludzi, 
wielu radości w rodzinie oraz pogodnego nastroju 

w każdej chwili nadchodzącego czasu

Sekretarz generalny SITPNiG

dr inż. Stanisław Szafran

Prezes SITPNiG

prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki
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17 listopada 2015 r. obyło się 
w Biurze Zarządu Głównego SITP-
NiG w Krakowie posiedzenie Rady 
Programowej Czasopism SITPNiG. 
Obradom Rady przewodniczył prof. 
dr hab. inż. Stanisław Nagy.
Przedmiotem posiedzenia było:

• sprawozdanie redakcji czasopism SITPNiG 
z działalności w roku 2015;

• omówienie problemów działalności wy-
dawniczej SITPNiG w roku 2015;

• omówienie programu merytorycznego 
i poziomu edytorskiego czasopism sto-
warzyszeniowych: „Wiadomości Naftowe 
i Gazownicze”, „Wiek Nafty”, „Biuletyn 
Informacyjny ZG SITPNiG i Strony Inter-
netowej SITPNiG w roku 2015;

• przyjęcie planu działalności Rady Progra-
mowej na rok 2016 oraz programu dzia-
łania czasopism w najbliższej przyszłości,

Rada Programowa z uznaniem przyjęła 
sprawozdania redaktorów naczelnych czasopism 
stowarzyszeniowych, którzy mimo różnych barier 
dostarczali członkom i sympatykom SITPNiG po-
szczególne numery czasopism.

Rada Programowa pozytywnie oceniła 
program merytoryczny zarówno „Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych” oraz „Wieku Naf-
ty” w roku 2015, a treści przekazywane przez 
pisma stowarzyszeniowe są dobrze odbierane  
przez czytelników. Na uznanie zasługuje regu-
larne ukazywanie się poszczególnych numerów 
czasopism i dobry poziom edytorski wszystkich 
czasopism.

Posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG
Rada Programowa z niepokojem przedys-

kutowała narastające problemy wydawania 
periodyków stowarzyszeniowych, do których 
aktualnie należy:

• spadająca liczba sprzedawanych po-
szczególnych numerów czasopism,

• rosnące trudności pozyskiwania środ-
ków na edytowanie poszczególnych nu-
merów.

W ostatnich dwóch latach drastycznie spa-
dła liczba reklamodawców, a zabiegi o pozy-
skanie nowych są niezwykle trudne. Z drugiej 
strony liczne zabiegi redaktorów zmierzające do 
wzrostu sprzedaży nie przynoszą oczekiwanych 
rezultatów. Mając to na uwadze Rada Progra-
mowa zaleciła redaktorom naczelnym przygoto-
wanie kilku wersji rozwiązania tych problemów 
do przedłożenia Zarządowi Głównemu SITPNiG, 
który podejmie stosowne decyzje w tej sprawie.

Rada Programowa przyjęła plan pracy na 
rok 2016, który jest czwartym rokiem  XXXVIII 
kadencji Władz SITPNiG.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Prof. dr hab. inz. Stanisław Nagy – otwiera posiedzenie Rady 
Programowej. Fot. S. Szafran

Członkowie Rady Programowej podczas obrad. Fot. S. Szafran

17 listopada 2015 r. odbyło się 
w sali prezydialnej Zarządu Głów-
nego SITPNiG w Krakowie  posie-
dzenie Głównej Komisji Finanso-
wo-Budżetowej Zarządu Głównego 
SITPNiG. Zebraniu przewodniczył 
Marek Dobryniewski. Głównymi te-
matami posiedzenia były:

• ocena zastrzeżeń komisji kontrolnej do 

X posiedzenie Głównej Komisji Finansowo-
-Budżetowej Zarządu Głównego SITPNiG

dokumentacji finansowej SITPNiG;
• analiza i zaopiniowanie projektu pro-

wizorium budżetowego SITPNiG na rok 
2016.

Komisja zapoznała się z zastrzeżeniami 
komisji kontrolnej do dokumentacji finansowej 
w SITPNiG. Po dyskusji członkowie komisji wy-
razili pogląd, że zastrzeżenia wynikają z niejed-
noznaczności przepisów, a także niewystarcza-
jącego opisu przedkładanych faktur. Konieczna 

Marek Dobryniewski – przewodniczy obradom komisji.  
Fot. S. Szafran
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jest w tym zakresie większa dyscyplina i dokład-
ność prowadzenia dokumentacji finansowej.

Komisja przeanalizowała przedłożony przez 
sekretarza generalnego i Biuro Zarządu Główne-
go SITPNiG projekt prowizorium budżetowego 
SITPNiG na rok 2016. Po dyskusji komisja uzna-
ła, że projekt prowizorium budżetowego został 
opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, 

a podstawowe pozycje projektowanego budże-
tu SITPNiG na rok 2016 odpowiadają aktualnej 
sytuacji finansowej stowarzyszenia z zachowa-
niem równowagi przychodów i kosztów plano-
wanej działalności. Komisja uznała, że założone 
podstawowe wielkości budżetowe są realne, 
choć ze względu na wynikającą z kryzysu niesta-
bilną sytuację wielu podmiotów gospodarczych 

współpracujących ze stowarzyszeniem, stan ten 
będzie wymagał korekty w uchwalanym przy 
końcu I kwartału budżecie SITPNiG na rok 2016. 
W związku z tym komisja pozytywnie zaopinio-
wała przedstawiony projekt budżetu.

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Członkowie komisji podczas obrad. Fot. S. Szafran

Nowy prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
Minister Skarbu Państwa, dzia-

łając na podstawie uprawnień 
wynikających ze statutu spółki, 
powołał Piotra Woźniaka z dniem 
4 grudnia 2015 r. do składu Rady 
Nadzorczej Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa S.A. 
Rada Nadzorcza PGNiG postano-
wiła delegować Piotra Woźniaka, 
członka Rady Nadzorczej PGNiG, 
do czasowego wykonywania czyn-
ności prezesa Zarządu PGNiG S.A. 
na okres od 11 grudnia 2015 do 11 
marca 2016 r.

Piotr Grzegorz Woźniak urodził się 13 lu-
tego 1956 w Warszawie. W 1980 r. ukończył  
studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu War-
szawskiego.

W latach 1980–1984 i 1986–1989 pra-
cował jako asystent w Państwowym Instytucie 
Geologicznym. W 1985 kierował grupą tereno-
wą w Geopol-Polservice w Libii. Od 1989 do 
1990 był zatrudniony w Ministerstwie Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej, gdzie sprawował 
funkcję doradcy ministra i przewodniczył grupie 
roboczej ds. utworzenia Agencji Rynku Rolne-
go. W latach 1990–1991 był doradcą ministra 
w Ministerstwie Przemysłu i szefem Zespołu ds. 
Powołania Pełnomocnika Rządu ds. Promocji 
Przedsiębiorczości. W 1991 zajmował stanowi-

sko dyrektora Zespołu Organizacyjnego Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. W 1992 był 
wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej RUCH.

Od 1992 do 1996 pracował w biurze rad-
cy handlowego w Montrealu przy Ambasadzie 
RP w Ottawie. W latach 1997–1998 był preze-
sem Zarządu Polsko-Amerykańskiej Korporacji 
Technologii Ochrony Środowiska PAKTO S.A., 
a następnie do 2000 w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Jerzego Buzka pełnił funkcję doradcy 
ds. infrastruktury. Uczestniczył m.in. w opraco-
waniu porozumienia polsko-norweskiego o do-
stawach gazu ziemnego do Polski.

W latach 2000–2002 był wiceprezesem 
Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Ga-
zownictwa S.A. ds. handlu i restrukturyzacji, 
a później do 2005 prowadził własną działal-
ność gospodarczą w zakresie doradztwa go-
spodarczego. W latach 2004–2005 kierował 
Zarządem Ence Eko Sp. z o.o., a ponadto był 
w tym okresie ekspertem tzw. Sejmowej Komi-
sji Śledczej ds.PKN Orlen. W latach 2002–2005 
pełnił funkcję radnego Miasta Stołecznego 
Warszawy z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Od 31 października 2005 do 7 września 
2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 
2007 sprawował urząd Ministra Gospodarki, 
a pomiędzy tymi okresami był sekretarzem stanu 
w MG i kierownikiem tego resortu.

12 grudnia 2011 został wiceministrem 
Środowiska w randze podsekretarza stanu 
i Głównym Geologiem Kraju. 19 grudnia 2013 
odwołany z tych stanowisk. Był wykładowcą 
na Uczelni Łazarskiego oraz w Szkole Głównej 
Handlowej w Warszawie, a także członkiem 
Konwentu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Od 2009 
był przewodniczącym, a od marca 2014  wice-
przewodniczący Rady Administracyjnej Agencji 
ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
(ACER).

Stanisław Szafran 
Sekretarz generalny SITPNiG

Piotr Woźniak
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SITPNiG Oddział Zielona Góra 
Koło Ostrów Wlkp. zorganizowało 8 
grudnia seminarium naukowo-tech-
niczne pt. „Zastosowanie technologii 
separacyjnych firmy Pall na przykła-
dzie Podziemnego Magazynu Gazu 
Wierzchowice”.

Korporacja Pall jest firmą o zasięgu ogólno-
światowym, rozwiązującą najbardziej złożone 
problemy dotyczące usuwania zanieczyszczeń 
i separacji faz. Działalność Pall obejmuje m.in. 
przemysł chemiczny, wydobycie i przetwórstwo 
ropy, gazu, zakłady rafineryjne, petrochemiczne 
oraz elektrownie i elektrociepłownie. Dysponu-
jąc szeroką paletą produktów i usług Pall przy-
czynia się do poprawy czystości płynów i dzięki 
optymalizacji aparatury przemysłowej do wzro-
stu opłacalności produkcji.

Podczas seminarium wygłoszono referaty 
na temat doświadczeń i rozwiązań najbardziej 

O technologiach 
separacyjnych ODDZIAŁ ZIELONA GÓRA

złożonych problemów dotyczących usuwania 
zanieczyszczeń i separacji faz przy wykorzysta-
niu rozwiązań dla przemysłu nafty i gazu ofe-
rowanych przez firmę Pall. Najwięcej emocji 
wzbudziły zajęcia praktyczne w warsztacie, któ-
re polegały na przeprowadzeniu „sekcji” filtrów 
firmy Pall oraz innych producentów. Możliwość 
bezpośredniego zobaczenia „w środku” zasto-
sowanych materiałów i rozwiązań dostarczyło 
wiele wiedzy i odpowiedzi na nurtujące tech-
niczne pytania.

Od ponad 30 lat Pall jest głównym do-
stawcą urządzeń i rozwiązań dla firm branży 
naftowej i gazowniczej na lądzie i na platfor-
mach wiertniczych. Z powodzeniem podejmuje 
wyzwania w zakresie oczyszczania niezależnie 
od skali, od małych przepływów w prostych in-
stalacjach, do dużych przepływów w złożonych 
układach, od dostarczenia samych elementów 
filtracyjnych do w pełni zintegrowanych sys-
temów pod klucz. Pall to znacznie więcej niż 

Filtr Pall z 1996 r. Fot. Marek Zakrocki

Seminarium rozpoczął Zbigniew Gmiński, Wiceprezes Zarządu SITPNiG Oddział Zielona Góra, 
który jako pierwszy w Polsce wprowadził technologię separacji filtrami koalescencyjnymi Pall 
na instalacji odolejania gazu na „starym” PMG Wierzchowice w 1999 r. Fot. Marek Zakrocki

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatów: „PMG Wierzchowice - gaz i energia nowocześnie 
skojarzona z technologiami separacyjnymi firmy Pall” oraz „Ochrona sprężarek tłokowych i pro-
cesów technologicznych klienta”. Fot. Marek Zakrocki

Zajęcia praktyczne w warsztacie – „sekcja” filtrów firmy Pall. Fot. Marek Zakrocki Seminarium odbyło się na terenie PMG Wierzchowice. Fot. Marek Zakrocki

firma filtracyjna. Specjalizuje się w gospodarce 
płynami, wykorzystując swoje ogromne moż-
liwości ulepszenia wielu procesów. Zdobyte 
doświadczenia umożliwiły stworzenie dużego 
zbioru własnych materiałów, które dobierane 
są odpowiednio do indywidualnych potrzeb 
oddzielania, oczyszczania czy selektywnego 
wychwytu najmniejszych zanieczyszczeń.

Mirosław Majchrzak
Przewodniczący Koła Ostrów Wlkp.
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Członkowie Koła Grodzisk Wlkp. 
rozpoczęli obchody Barbórki Górni-
czą Biesiadą Piwną, która odbyła się 
20 listopada w Plastowie.

W części oficjalnej spotkania przedstawiono 
sprawozdanie z działalności Koła w roku 2015 
oraz zaprezentowano plan pracy na kolejny 
rok. Każdy z uczestników spotkania otrzymał 
okazjonalny, pięknie wykonany kufel. Wesołe 
biesiadne śpiewanie przeplatane było licznymi 
konkursami, podczas których wyłoniono m.in. 
króla piwnego i piwną królową.  Odbyła się tak-
że sztafeta piwna i drużynowy konkurs jedzenia 
piwnej zupy. Biesiada pełni ważną rolę integra-
cyjną dla członków Koła. 

Artur Bielec 
Przewodniczący Koła Grodzisk Wlkp. 

Górnicza 
Biesiada Piwna

Górnicza Biesiada Piwna cieszy się dużym powodzeniem wśród członków Koła Grodzisk Wlkp., w spotkaniu bierze udział większość członków tego Koła. Fot. Magdalena Wajda

W konkursie o tytuł „Króla Piwnego” zwyciężył Romuald Jarmużek z KGZ Wielichowo, broniąc tytułu z zeszłego roku.  
Fot. Dorota Łapa

W piciu piwa z butelki dla niemowląt najlepszy okazał się Leszek Nowaczyk z KGZ Wielichowo. Fot. Dorota Łapa 
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PGNiG SA Oddział w Zielonej 
Górze jest od dwunastu lat współor-
ganizatorem konferencji transgra-
nicznej „Energetyka przygraniczna 
Polski i Niemiec”. 

Przez minione lata w gościnnych progach 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Su-
lechowie rozmawiano o zmianach na rynku 
energii, gazu, ciepła – zarówno po polskiej, jak 
i niemieckiej stronie granicy. Uczestnicy wymie-
niali się doświadczeniami, wnioski z konferencji 
trafiały do wielu instytucji mających wpływ na 
krajową energetykę i bezpieczeństwo energe-
tyczne naszego kraju.

Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło 
hasło „Świat energii jutra”. Świat energii ju-
tra – oznaczający myślenie systemowe, zinte-
growane i innowacyjne. Podczas konferencji 

O energetyce 
w Sulechowie

poruszono tematy związane z inteligentnymi 
licznikami energii, innowacyjnymi metodami 
przesyłu energii, zintegrowanymi technologiami 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, 
metodach magazynowania energii. Prelegenci 
ze strony niemieckiej przedstawili obowiązujące 
u nich modele finansowania energetyki.

Dyrektor Oddziału Krzysztof Potera zapre-
zentował podczas konferencji referat „Zintegro-

wany system zarządzania złożem na przykładzie 
inwestycji realizowanych przez PGNiG Oddział 
w Zielonej Górze”. Polega on na połączeniu 
wielu obszarów związanych z eksploatacją po-
przez zintegrowanie programów służących do 
symulacji przepływu węglowodorów – od złoża 
do odbiorcy. Dzięki temu inżynierowie różnych 
specjalności będą mogli pracować na jednym 
modelu, co znacząco wpłynie na optymalizację 
procesów, a w rezultacie – efektywniejsze sczer-
panie złóż w rejonie działania Oddziału.

Dorota Mundry
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Krzysztof Potera przedstawił nowy projekt realizowany w Oddziale. Fot. archiwum Oddziału

Goście konferencji odwiedzili istniejące przy PWSZ w Sulechowie Centrum Energii Odnawialnych. Fot. archiwum Oddziału

Partnerzy ze strony niemieckiej prezentowali m.in. auto zasilane energią elektryczną. 
Fot. archiwum Oddziału Konferencję prowadzili od lewej Thomas von Haken i Marian Babiuch. Fot. archiwum Oddziału
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Salon Wystaw

Wakacyjni odkrywcy 
Zaprosiliśmy dzieci naszych pracowników do 

udziału w konkursie „Wakacyjni odkrywcy“. Kolo-
rowe prace plastyczne przepełnione uśmiechem 
były dla nas barwnym przewodnikiem po waka-
cyjnych trasach. Nasze dzieci za pomocą różnych 
form plastycznych udowodniły, jak bacznymi są 
obserwatorami, jak bardzo potrafią dostrzec, za-
pamiętać i przekazać wszystko to, co je otacza. 
Prezentacja prac i wręczenie nagród odbyło się 
29 października w Salonie Wystaw. Prace nagro-
dziliśmy w trzech kategoriach wiekowych. 

Jaskinie Abchazji 
Abchazja, dawna część Gruzji z wyniosłymi 

szczytami Kaukazu i czarnomorskimi plażami, 
ma w sobie wszystko, o czym może marzyć tu-
rysta. A raczej miała, Abchazja to raj utracony…

8 grudnia w Salonie Wystaw PGNiG SA 
gościliśmy Speleologów „BOBRY” Żagań, którzy 
opowiadali o wyprawie na Kaukaz. Prezento-
wane na wystawie zdjęcia przedstawiają tru-
dy wspinaczki, zjazdów do jaskiń, kaukaskie 
miejsca pasterskie, życzliwość ludzi gór i radość 
z pokonywania kolejnych metrów w głąb… 
Wystawa jest relacją z 2006 r. /zdobycie jaskini 
Woroniej-Krubera – 2080 m/ oraz z 2014 r. /zdo-
bycie jaskini Big Boss – 410 m/. „Bobry“ uparcie 

realizują program Korona Podziemi, który zakłada 
pokonanie wszystkich studni jaskiniowych świata 
o głębokości powyżej 400 m. Dotychczas zdobyli 
dwanaście studni z czternastu. Wystawa prezen-
towana jest do 20 stycznia 2016 r.

Jolanta Pietras
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Jury w składzie: Sylwia Gromacka-Staśko, Robert Tomak, ar-
tyści zielonogórscy, Marek Karpiuk, artysta z Ukrainy, Jolanta 
Pietras, przedstawiciel Oddziału dokonało oceny prac w kon-
kursie „Wakacyjni odkrywcy“. Fot. Magdalena Wajda

Wystawa pokonkursowa była okazją do tego, by powrócić wspomnieniami do wakacyjnych przygód. Fot. Michał Burkowski

I miejsce w kategorii wiekowej 6-8 lat zajęła praca Oliwii Gliń-
skiej. Fot. Jolanta Pietras

Speolodzy „Bobry“ Żagań zaprezentowali w Salonie Wystaw kolejną swoją wyprawę, tym razem do jaskiń Abchazji. Fot. Dorota Mundry
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Wydawnictwa z cyklu „Prace Naukowe INiG – PIB” 
W ostatnim czasie, nakładem Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego  

Instytutu Badawczego ukazały się trzy wydawnictwa z cyklu „Prace Naukowe 
INiG – PIB”: 

Praca Naukowa INiG – PIB nr 202: Nowe spojrzenie na budowę geologiczną Karpat – 
ujęcie dyskusyjne
AUTOR: Leszek Jankowski
Streszczenie:

Niniejsza publikacja poświęcona jest przede wszystkim kompleksom chaotycznym wy-
stępującym w Karpatach. Omawiana jest tu ich geneza i pozycja w strukturach górotworu. 
Z różnego rodzaju kompleksów chaotycznych o strukturze „bloki w matriks” najwięcej uwagi 
poświęcono melanżom tektonicznym – nieomawianym w polskich opracowaniach nauko-
wych. W publikacji przedstawiono także dyskusyjne ujęcie historii basenowo-tektonicznej. 
Krytycznie przedyskutowano m.in. powszechnie przyjmowaną koncepcję Karpat jako oroge-
nu związanego z procesem subdukcji. Krytyce poddano także pogląd o istnieniu szerokich 
stref oceanicznych mających występować w czasie rozwoju basenu Karpat. 

Praca Naukowa INiG – PIB nr 203: Elementy systemu naftowego Karpat
Autorzy: Irena Matyasik, Grzegorz Leśniak, Piotr Such
Streszczenie:

W pracy przedstawiono opis odsłonięć terenowych, wybranych dla przedstawienia no-
wej koncepcji budowy geologicznej oraz systemu naftowego Karpat. Opis obejmuje 11 od-
słonięć od Bandrowa do Grybowa. Odsłonięcia ukazują profil Karpat z uwzględnieniem skał 
istotnych dla systemu naftowego, skał macierzystych jak i skał uszczelniających. W omówie-
niu odsłonięć przedstawiono także nowe poglądy na temat rozwoju basenowo- tektoniczne-
go Karpat, szczególny nacisk położono na nowo odkryte etapy rozwoju basenowego (etapy 
tworzenia kompleksów chaotycznych o typie spływów). Wiele uwagi poświęcono utworom 
o typie melanżu tektonicznego i ich roli w kształtowaniu systemu naftowego.

Praca Naukowa INiG – PIB nr 204: Paliwa alkoholowe dla transportu – uwarunkowania, 
badania i rozwój
Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Oleksiaka
Streszczenie:

Niniejsza praca zawiera zbiór artykułów naukowych dotyczących szeroko pojętych za-
gadnień związanych z możliwością wykorzystania paliw alkoholowych w transporcie samo-
chodowym. Przedstawia trendy rozwojowe paliw alkoholowych w Europie i na świecie oraz 
omawia problemy związane z wykorzystaniem alkoholi jako paliwa lub komponentu paliw 
do zasilania silników pojazdów samochodowych. Porusza ponadto sprawy toksyczności pa-
liw alkoholowych i ich wpływu na środowisko naturalne w powiązaniu z zagadnieniami 
normalizacyjnymi.

Powyższe wydawnictwa są dostępne w Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznej INiG – PIB. 
Zamówienia prosimy składać pod adresem: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie 012 617 76 32.
Cena egzemplarza: 70 zł netto (plus 5% VAT) Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony





Innowacje informatyczne 
w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym 

– najnowsze technologie dla górnictwa naftowego
Nowoczesne sposoby zarządzania złożami naftowymi polegają w rosnącym 

stopniu na wykorzystaniu technik i metod informatycznych. Idąc w ślady krajów 
najbardziej zaawansowanych w dziedzinie górnictwa naftowego a jednocześnie 
realizując misję Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego jako 
wiodącej instytucji niekomercyjnej w tej dziedzinie w Polsce Instytut w roku 2014 
rozpoczął realizację projektu pt. „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utwo-
rzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów”. Projekt finansowa-
ny jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 
Działanie 2.3: „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej 
nauki”. Jednym z zadań projektu było „Utworzenie komputerowego centrum mo-
delowania i symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych”. Głównym 
jego celem jest rozbudowa posiadanych przez INiG-PIB narzędzi informatycznych 
wykorzystywanych w pracach badawczych dotyczących tematyki poszukiwania, 
rozpoznawania i eksploatacji złóż węglowodorów (bazodanowych, interpreta-

* elementy struktury 
informatycznej sfinansowane 
w projekcie pt. „Rozwój 
infrastruktury informatycznej 
oraz utworzenie centrum 
modelowania i symulacji 
złóż węglowodorów”, 
Zadanie nr 3 pt. „Utworzenie 
komputerowego centrum 
modelowania, symulacji złóż 
węglowodorów i struktur 
geologicznych”.

cyjnych, obliczeniowych i wizualizacji 3D) oraz ich integracja w ramach spójnej 
platformy. Podstawowe elementy powstającego Centrum stanowią Ośrodki ob-
liczeniowe ds.: 1) analiz sejsmicznych, 2) modeli geologicznych, 3) symula-
cji dynamicznych, zogniskowane wokół centralnej bazy/repozytorium danych 
i wyników prac interpretacyjno - obliczeniowych, połączone wewnątrz INIG-PIB 
za pomocą sieci wewnętrznej (Intranet), jak również skomunikowane z krajowy-
mi i międzynarodowymi jednostkami badawczymi i przemysłowymi dostępem do 
sieci zewnętrznej (Internet) zgodnie z poniższym schematem. Tak wyposażony 
ośrodek stanowi pierwsze tego rodzaju i najbardziej zaawansowane centrum ob-
liczeniowe dla symulacji złożowych w Polsce.

Ośrodek interpretacyjno-obliczeniowy modelowania geologicznego

Ośrodek obliczeniowy modelowania i symulacji dynamicznych

Ośrodek interpretacyjno - obliczeniowy analiz sejsmicznych


