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Szanowni Czytelnicy
W tym wprowadzeniu, krótko skomentu-

ję, chyba najważniejsze w ostatniej dekadzie 
wydarzenie, jakim jest podpisane we wtorek 
(14 lipca) w Wiedniu porozumienie grupy 5+1 
(USA, Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji 
i Niemiec) z Teheranem. Porozumienie ma na 
celu stworzenie gwarancji, że Iran nie będzie 
kontynuował prac nad bronią jądrową. Poro-
zumienie jest, jak się wydaje kompromisem 
a może nawet dużym ustępstwem ze strony 

Iranu w zakresie możliwości rozwoju broni 
nuklearnej z zachowaniem jednak prawa do 
pokojowego programu nuklearnego. Ale to 
nie jest powodem, ze piszę o tym wydarzeniu. 
Porozumienie to bowiem sprawia, że na świa-
towym rynku ropy naftowej i gazu ziemnego 
pojawi się nowy, bardzo ważny gracz. Może on 
spowodować zachwianie panujących globalnie 
układów w obszarze dotychczasowych liderów 
tego rynku na świecie czyli Rosji, Arabii Saudyj-
skiej i USA. Aby jednak się tak stało przemysł 
irański potrzebuje kapitału i budowy infrastruk-
tury. Z danych statystycznych wynika, że Iran 
posiada prawie 10 procent globalnych rezerw 
ropy naftowej a potencjał wydobywczy kraju 
przewyższa wszystkie wspomniane państwa. 
Na załączonej mapie pokazana jest lokalizacja 
najważniejszych odkrytych złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego, co uzmysławia potencjał tego 
prawie pięciokrotnie większego od Polski kraju. 
Aby je zagospodarować, wydobyć i sprzedać 
już się szykuje wiele międzynarodowych kon-
cernów. Zresztą, jak pewnie większość z Was 

wie, były one obecne na tym rynku poprzez 
różnego typu powiązania kapitałowe z firmami 
z Bliskiego Wschodu i Azji. Teraz tylko formal-
nie rozpoczną swoją działalność, znając dobrze 
realia, potrzeby i możliwości w zakresie rozpo-
częcia, czy wsparcia inwestycji.

Odnosząc tę sytuację do rynku polskiego 
oraz informacji o powstaniu w najbliższym cza-
sie programu „Go Iran”, zapowiedzianego przez 
wicepremiera Janusza Piechocińskiego, wydaje 
mi się, że jest to ogromna szansa dla polskie-
go biznesu, tak jak to powiedział wiceminister. 
Głównie należy tutaj zwrócić uwagę na bran-
żę naftową. Myślę, że polskie firmy branżowe 
mają już takie plany w swojej działalności, co 
w świetle sytuacji na rynku wewnętrznym, 
szczególnie w zakresie zahamowania prac po-
szukiwawczych za gazem z łupków, stanowi 
dla nich dużą szansę. Pamiętajmy o jednym 
„nieobecni nie mają racji”.
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Agnieszka Stachowicz

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji napowierzchniowej 
i uzbrojenia wgłębnego odwiertów przeznaczonych 
do zatłaczania cieczy odpadowych i wody złożowej

Anticorrosive protection well 
equipment designed for pumping
wastes and reservoir waters

Abstract
Results of research to determine adequate 

corrosion protection for oil wells designed to 
pumping wastes and reservoir waters are presen-
ted in this article. The corrosion solutions after the 
reviewing types of wastes and reservoir waters 
designed to pumping were selected. The corro-
sion inhibitors and the types of steel characterized 
by different mechanical strength which were be-
long to well equipment were chosen. Conditions 
of corrosion tests were determined too. Then esti-
mation of influence of pumping wastes on surface 
and underground well equipment were done. The 
corrosion tests of effectiveness corrosion inhibitors  
(comparison of their performance) on metal 
coupons determine adequate quantity of the 
inhibitors for the best corrosion protection were 
performed.

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki badań 

mające na celu dobór odpowiedniego zabezpie-
czenia antykorozyjnego wyposażenia odwiertów 
przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpado-
wych i wody złożowej. Przed wykonaniem badań 
zostały wytypowane roztwory korozyjne na pod-
stawie przeglądu rodzajów cieczy odpadowych 
i wód złożowych przeznaczonych do zatłacza-
nia, określono odmiany wytrzymałościowe stali 
wchodzących w skład wyposażenia odwiertów 
do zatłaczania cieczy odpadowych, wytypowa-
no inhibitory korozji oraz ustalono warunki pro-
wadzenia testów. Badania obejmowały ocenę 
wpływu zatłaczanych cieczy odpadowych na wy-
posażenie wgłębne i rurociągi napowierzchnio-

we, testy korozyjne próbek stalowych z użyciem 
poszczególnych inhibitorów korozji (porównanie 
skuteczności wytypowanych inhibitorów między 
sobą) oraz dobór optymalnej dawki dla najbar-
dziej skutecznych inhibitorów.

Wprowadzenie
Celem przeprowadzonych badań był dobór 

odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjne-
go wyposażenia odwiertów dwóch kopalni (K, 
T) przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpa-
dowych i wody złożowej. 

Praca składała się z dwóch etapów. Pierw-
szy z nich obejmował następujące zadania:

• Wytypowanie roztworów korozyjnych do 
testów na podstawie przeglądu rodza-
jów cieczy odpadowych i wód złożowych 
przeznaczonych do zatłaczania.

• Określenie odmian wytrzymałościowych 
stali wchodzących w skład wyposażenia 
odwiertów do zatłaczania cieczy odpa-
dowych.

• Wytypowanie inhibitorów korozji prze-
znaczonych do badań (z pomocą wiodą-
cych firm na rynku)

• Ustalenie warunków testów (badania 
korozyjne w symulowanych warunkach 
rzeczywistych).

Powyższe punkty stanowiły wstępny zakres 
prac niezbędnych do zaplanowania dalszych 
działań, w szczególności właściwych testów ko-
rozyjnych mających na celu dobór skutecznego 
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Drugi etap pracy obejmował następujące 
testy laboratoryjne: 

• Badania i ocenę wpływu zatłaczanych 
odpadów na wyposażenie wgłębne i ru-
rociągi napowierzchniowe

• Testy korozyjne próbek stalowych z uży-
ciem poszczególnych inhibitorów korozji 
(porównanie skuteczności wytypowa-
nych inhibitorów między sobą)

• Dobór optymalnej dawki dla najbardziej 
skutecznych inhibitorów [1].

Metodyka badań
W kopalni T wytypowano dwa odwierty 

przeznaczone do zatłaczania cieczy odpado-

wych: T-21 i T-33. Natomiast na kopalni K do 
zatłaczania odpadów przeznaczono odwierty 
K- 22 i K-8.
Wytypowanie roztworów korozyjnych

Koncesja na podziemne składowanie 
o kopalni T obejmowała tylko wody złożowe.  
W momencie doboru ochrony do odwiertów 
zatłaczane były wody złożowe o pH około 6, 
solanki (ok.100 g/dm3 Cl-), zawierające fenole. 
Ciecze odpadowe gromadzone są we wspól-
nym zbiorniku, z którego odprowadzane są 
do w/w odwiertów. Do badań zastosowano 
mieszaninę dwóch wód złożowych pobraną ze 
zbiornika, określaną w dalszej części opracowa-
nia jako woda złożowa T.

Koncesja na podziemne składowanie odpa-
dów kopalni K obejmowała odpady powstające 
przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej 
i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 
(wody złożowe pochodzące z różnych złóż wę-
glowodorów, płuczki wiertnicze i inne odpady 
wiertnicze), a także odpady z przeróbki ropy 
naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz 
pirolitycznej przeróbki węgla. W momencie 
doboru ochrony zatłaczane były wody złożowe  
z 7 ośrodków. Są to wody o pH ok. 6 - 6,5,  solan-
ki (ok. 60 g/dm3 Cl-), zawierające fenole, spora-
dycznie zdarzają się również ciecze poreakcyjne 
np. po zabiegu kwasowania, płukania odwier-
tów. Do badań pobrano ze zbiornika mieszaninę 
wód złożowych (określaną w dalszej części jako 
woda złożowa K) oraz jedną ciecz poreakcyjną 
po kwasowaniu odwiertu, jako odpad najbar-
dziej niebezpieczny dla wyposażenia odwiertów. 
Ciecz poreakcyjna w dalszej części określana jest 
terminem ciecz po kwasowaniu K. [1]
Określenie gatunków stali poddawanych 
badaniom 

Odwiert T-21, o głębokości 1829 m, posia-
dał wymienioną instalację wgłębną wykonaną 
w większości ze stali gatunku N-80,natomiast 
instalacja napowierzchniowa, długości 302 m, 
zaplanowana była do wykonania z gatunku 
L-290 NB.

Odwiert T-33, o głębokości 2514 m,  posia-
dał wymienioną instalację wgłębną wykonaną 
w większości z gatunku stali J-55, natomiast 
instalacja napowierzchniowa wykonana w la-
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tach 70-tych z gatunku stali R-35, o długości 
1698 m, nie była przewidziana do wymiany.

Odwiert K-22, o głębokości 990 m, posia-
dał wymienioną instalację wgłębną wykonaną 
w większości z gatunku stali J-55, natomiast in-
stalacja napowierzchniowa, o długości 1500 m, 
również po wymianie, wykonana była z gatun-
ku stali L-360 NB.

Odwiert K-8, o głębokości 960 m, instala-
cja wgłębna przewidziana do wymiany i będzie 
wykonana z gatunku stali J-55, natomiast in-
stalacja napowierzchniowa, o długości 20 m,  
została wymieniona i jest wykonana z gatunku 
stali L-360 NB.

Po określeniu odmian wytrzymałościowych 
stali, wchodzących w skład wyposażenia od-
wiertów do zatłaczania odpadów ustalono, że 
testy korozyjne będą prowadzone dla gatunków 
stali N-80, J-55, L-290 NB, L-360 NB, R-35 [1].

Wytypowanie inhibitorów
Z prośbą o propozycje najbardziej odpo-

wiednich inhibitorów do zabezpieczenia anty-
korozyjnego wyżej wymienionych odwiertów 
zwrócono się do pięciu firm działających na ryn-
ku. Większość firm odpowiedziała pozytywnie 
na zapytanie i wytypowała inhibitory do badań, 
w wyniku czego w testach korozyjnych zastoso-
wano środki oznaczone następującymi symbola-
mi: C-4, W-1, T-0, T-2, H, K. Początkową dawkę 
inhibitorów dobrano na poziomie 0,2 % obję-
tościowo na podstawie własnych doświadczeń 
konsultując je z zaleceniami producentów. [1]
Ustalenie warunków prowadzenia testów

Warunki prowadzenia testów korozyjnych 
ustalono na podstawie analizy warunków rze-
czywistych panujących podczas zatłaczania 
cieczy odpadowych, przy czym uwzględniono 
fakt, że największe zagrożenie procesami koro-
zyjnymi występuje przy najwyższym przedziale 
temperaturowym. Temperatury w instalacji 
napowierzchniowej w zależności od pory roku 
znajdują się w przedziale od -300C do + 300C, 
natomiast w instalacji wgłębnej temperatura 
może dochodzić maksymalnie do 500C. Panują-
ce ciśnienia są stosunkowo niskie i znajdują się 
w przedziale od 1,5 do 6,5 MPa. Na podsta-
wie wyżej podanych danych ustalono, że testy 
będą prowadzone pod ciśnieniem atmosferycz-
nym, w temperaturach 20 0C dla gatunków stali 
L-290 NB, L-360 NB, R-35 oraz 500C dla ga-
tunków stali N-80 i J-55. Czas trwania jednego 
testu wynosił 720 h (30 dni).

W wyżej wymienionych warunkach należy 
spodziewać się przede wszystkim wystąpienia 
korozji równomiernej, możliwe jest również wy-
stąpienie korozji wżerowej.

Badania przeprowadzono zgodnie z norma-
mi: ASTM G1-03, ASTM G31-72(2004), ASTM 
G111-97(2006), NACE Standard TM0169-

2000, PN-76/H-04601, PN-76/H04602, PN-
-78/H-04610 [2,3,4,5,6,7,8]

Badania laboratoryjne
W początkowym etapie realizacji pracy 

przeprowadzone zostały badania mające na 
celu ocenę wpływu zatłaczanych cieczy odpa-
dowych na wyposażenie wgłębne odwiertów 
i rurociągi doprowadzające. Wyniki testów 
przedstawiono na fig. 1.

Szybkość korozji gatunków stali, z których 
wykonano instalacje napowierzchniowe od-
wiertów, w wodach złożowych w 20 0C wynosi 
ok. 0,0450 mm/rok. W przypadku cieczy kwa-
sującej szybkość korozji zbliża się do wartości 
0,0600 mm/rok, natomiast szybkość korozji stali 
instalacji wgłębnej odwiertów kopalni T w wo-
dzie złożowej w 50 0C wynosi ok. 0,0500 mm/
rok. Woda złożowa K jest bardziej korozyjnym 
środowiskiem, szybkość korozji badanej stali 
osiąga wartość 0,0800 mm/rok. Najbardziej 
korozyjnym środowiskiem okazała się, zgod-

nie z przewidywaniami, ciecz po kwasowaniu, 
gdzie tempo korozji w temperaturze 50 0C jest 
ok. 40-krotnie wyższe niż w wodach złożowych 
i wynosi 2,4 mm/rok. [1]

Przy porównaniu odporności korozyjnej sta-
li między sobą nieznacznie lepsze wyniki zano-
towano dla odmian L-290 NB oraz N-80. Wyniki 
przeprowadzonych testów wykazały, że badane 
ciecze odpadowe są środowiskami korozyjnymi 
stwarzającymi co najmniej średnie zagrożenie 
dla wyposażenia odwiertów i konieczne jest za-
stosowanie ochrony inhibitorowej.

W następnej kolejności wykonano testy 
skuteczności ochronnej poszczególnych inhibi-
torów korozji. Badania początkowe pozwoliły 
na wyłonienie inhibitorów zapewniających naj-
lepszą ochronę wyposażenia odwiertów prze-
znaczonych do zatłaczania cieczy odpadowych. 

Przeprowadzono także badania w wodzie 
destylowanej jako odnośnik poziomu szybkości 
korozji dla skuteczności jej zapobiegania przez 
dobierane inhibitory. Wyniki przykładowych te-

Fig. 1. Szybkość korozji gatunków stali wyposażenia napowierzchniowego i wgłębnego odwiertów kopalni T i K

Fig. 2. Szybkość korozji gatunków stali N-80 i J-55 w środowisku wody złożowej T z użyciem  6 inhibitorów korozji w tempe-
raturze 500C
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stów korozyjnych przedstawiono na fig. 2 i 5.
Na podstawie wyników testów początko-

wych dokonano porównania ochrony antykoro-
zyjnej poszczególnych inhibitorów korozji i wy-
typowano najbardziej skuteczne. [1]

Dla ochrony uzbrojenia odwiertów przezna-
czonych do zatłaczania cieczy odpadowych na 
kopalni T środkami zapewniającymi największą 
ochronę okazały się inhibitory W-1 oraz H. Ze 
wszystkich testowanych środków uzyskiwano 
z nimi najlepsze wyniki zarówno dla instalacji 
napowierzchniowej (test w 20 0C) jak i wgłębnej 
(test w 50 0C). Szybkości korozji badanych ga-
tunków stali z zastosowaniem inhibitorów W-1 
i H wynosiły ok. 0,0150 mm/rok dla 20 0C i ok. 
0,0420 mm/rok dla 50 0C. W przypadku stali 
instalacji napowierzchniowej były to wartości 
dwukrotnie mniejsze niż w roztworach testo-
wych bez zastosowania ochrony antykorozyjnej. 
Natomiast dla stali instalacji wgłębnej szybkość 
korozji w wyniku użycia inhibitorów zmniejszyła 
się o około 30%. Szybkość korozji stali przy za-
stosowaniu najlepszych inhibitorów była także 
nieznacznie mniejsza niż w kontrolnych testach 
w wodzie destylowanej. Ogólnie skuteczności 
ochrony antykorozyjnej poszczególnych inhi-
bitorów nie różniły się znacząco. Rozbieżności 
wynosiły ok. 0,01 mm/rok.[1]

Dla ochrony uzbrojenia odwiertów przezna-
czonych do zatłaczania odpadów na kopalni K 
najlepsze okazały się inhibitory C-4, W-1, T-0. 
Wszystkie badane środki w większości przypad-
ków osiągają porównywalne wyniki, jednak dla 
rur wydobywczych (test w 50 0C) oraz w cieczy 
kwasującej wytypowane inhibitory zapewniają 
lepszą ochronę od pozostałych. 

Szybkości korozji badanych gatunków stali 
z zastosowaniem C-4, W-1 i T-0 wynosiła około 
0,02 - 0,04 [mm/rok] w wodzie złożowej oraz 
od 0,05 mm/rok (20 0C) do około 0,6 mm/rok 
(50 0C) w cieczy poreakcyjnej po kwasowaniu. 
Były to wartości kilkakrotnie mniejsze niż w roz-
tworach testowych bez zastosowania ochrony 
antykorozyjnej. Szybkość korozji stali z zasto-

sowaniem badanych inhibitorów była także 
w większości przypadków porównywalna do 
szybkości korozji w kontrolnym teście w wodzie 
destylowanej. [1]

Korozja kuponów stalowych poddanych ba-
daniom miała charakter równomierny, nie zaob-
serwowano korozji wżerowej. Zdjęcia przykłado-
wych próbek przedstawiają fig. 4 i fig. 5.

Inhibitory W-1, H, C-4, T-0 poddano dal-
szym testom mającym na celu dobór najmniejszej 
najbardziej skutecznej dawki do zastosowania. 
Oprócz dawki 0,2 % obj. stosowanej w bada-
niach wstępnych zastosowano dawki 0,3 % 
i 0,4 % objętościowo. Wyniki przykładowych te-
stów doboru dawki przedstawiono na fig.5

Testy doboru objętości środka pozwoliły na 
wytypowanie najbardziej skutecznego stężenia 
inhibitorów poddanych badaniom. Umożliwiły 
także ostateczny wybór najlepszego inhibitora 
dla ochrony instalacji odwiertów przeznaczo-
nych do zatłaczania cieczy odpadowych.

Dla inhibitorów W-1 i H, wstępnie wybra-
nych do zastosowania w kopalni T, we wszystkich 
przypadkach jest to dawka 0,4%. Zwiększenie 
dawki inhibitora z 0,2% (stosowana w testach 

wstępnych) do 0,4% poprawia skuteczność 
ochrony antykorozyjnej o 30%, a w niektórych 
przypadkach nawet o 60%. Do zastosowania na 
kopalni T najbardziej skuteczny jest inhibitor H, 
szczególnie dla rur napowierzchniowych, gdzie 
zapewnia 5-krotnie lepszą ochronę niż W-1.  
Szybkość korozji przy dawce 0,4% inhibitora H 
wynosiła około 0,003 mm/rok dla stali instalacji 
napowierzchniowej. Jest to wartość 14-krotnie 
mniejsza od szybkości korozji bez zastosowania 
ochrony inhibitorowej. [1]

Natomiast przy zastosowaniu w instalacji 
wgłębnej obydwa inhibitory zapewniają po-
równywalną ochronę. Szybkość korozji stali in-
stalacji wgłębnych przy dawce inhibitora 0,4% 
wynosi około 0,025 mm/rok. Jest to wartość po-
nad dwukrotnie mniejsza niż bez zastosowania 
ochrony inhibitorowej.

Dla inhibitorów C-4, W-1 i T-0 wybranych 
do dalszych testów z przeznaczeniem do za-
stosowania na kopalni K, dawką najbardziej 
skuteczną również okazało się stężenie 0,4%. 
Szybkość korozji badanych stali w wyniku zwięk-
szenia stężenia do 0,4% zmniejszyła się o 20%, 
a w niektórych przypadkach o 60 %. Najbardziej 

Fig. 3. Zdjęcie próbek gatunku stali J-55 poddanych działaniu cieczy po kwasowaniu K bez 
dodatku inhibitora w 50 0C

Fig. 4. Zdjęcie mikroskopowe (powiększenie ok. 50 x) powierzchni próbki gatunku stali J-55 
poddanej działaniu cieczy poreakcyjnej po kwasowaniu K bez dodatku inhibitora w 50 0C

Fig. 5. Szybkość korozji gatunku stali L-360 NB w środowisku wody złożowej K i cieczy poreakcyjnej po kwasowaniu K z użyciem 
inhibitorów korozji C-4, W-1, T-0 w różnych dawkach w temperaturze 200C
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skutecznym inhibitorem jest C-4, co szczególnie 
uwidacznia się w przypadku rur okładzinowych 
w środowisku cieczy poreakcyjnej po kwasowa-
niu. W środowisku wody złożowej wszystkie 
badane inhibitory zapewniają porównywalną 
ochronę antykorozyjną instalacji. Szybkość koro-
zji przy dawce inhibitora C-4 wynoszącej 0,4% 
dla stali instalacji napowierzchniowej wynosi od 
ok. 0,012 mm/rok w wodzie złożowej do 0,038 
mm/rok w cieczy poreakcyjnej po kwasowa-
niu. Jest to wartość odpowiednio 4- i 2-krotnie 
mniejsza niż bez zastosowania ochrony inhibi-
torowej. W przypadku stali instalacji wgłębnej 
szybkość korozji przy zastosowaniu wszystkich 
3 inhibitorów jest zbliżona w wodzie złożowej 
i wynosi około 0,03 mm/rok (prawie 3-krotnie 
mniejsza niż bez ochrony inhibitorowej). Nato-
miast w środowisku cieczy kwasującej zdecydo-
wanie najlepsze wyniki osiągnięto przy zasto-
sowaniu środka C-4. Szybkość korozji wynosi 
w tym przypadku ok. 0,1 mm/rok i niewiele róż-
ni się dla poszczególnych dawek. Wynik ten jest 
ponad 20-krotnie lepszy niż w przypadku braku 
ochrony inhibitorowej.

Ogólnie środowisko pracy instalacji od-
wiertów przeznaczonych do zatłaczania cieczy 
odpadowych jest bardziej korozyjne na kopalni 
K, co jest zrozumiałe z racji faktu, iż na kopalni T 
zatłaczane są tylko wody złożowe.[1]

Wytypowane inhibitory powinny być do-
zowane (dawka 0,4% w stosunku do ilości za-
tłaczanych odpadów) do zbiorników „czystych” 
(po przejściu odpadów przez osadnik i filtry) 
w sposób zapewniający wymieszanie i zapobie-
gający osadzaniu się inhibitora na dnie lub bez-
pośrednio za tym zbiornikiem na wyjściu cieczy 
odpadowych do instalacji napowierzchniowych.

Wnioski
• Wyniki przeprowadzonych testów wykazały, 

że badane ciecze odpadowe są środowiskami 
korozyjnymi stwarzającymi co najmniej śred-
nie zagrożenie dla wyposażenia odwiertów, 
a w związku z tym,  konieczne jest zastoso-
wanie ochrony inhibitorowej.

• Środowisko pracy instalacji odwiertów prze-
znaczonych do zatłaczania cieczy odpado-
wych jest bardziej korozyjne na kopalni K, co 
jest zrozumiałe z racji faktu, iż na kopalni T 
zatłaczane są tylko wody złożowe.

• Szybkość korozji gatunków stali, z których wy-
konane są instalacje napowierzchniowe, bez 
zastosowania ochrony inhibitorowej wynosi 
ok. 0,0450 mm/rok w wodach złożowych 
oraz 0,08 mm/rok w cieczy po kwasowaniu.

• Szybkość korozji gatunków stali, z których 
wykonane są instalacje wgłębne bez zasto-
sowania ochrony inhibitorowej wynosi około 
0,0500 mm/rok w wodach złożowych oraz 
2,4 mm/rok w cieczy po kwasowaniu.

• Inhibitorem wytypowanym do zastosowania 
na kopalni T jest środek H w dawce 0,4% 
w stosunku do ilości zatłaczanych cieczy od-
padowych.

• Zastosowanie środka H w dawce 0,4% obni-
ża szybkość korozji do wartości około 0,003 
mm/rok w instalacji napowierzchniowej i do 
0,025 mm/rok w instalacji wgłębnej

• Inhibitorem wytypowanym do zastosowa-
nia na kopalni K jest C-1 w dawce 0,4%  
w stosunku do ilości zatłaczanych cieczy od-
padowych.

• Zastosowanie C-1 w dawce 0,4% obni-
ża szybkość korozji w wodzie złożowej do 
wartości około 0,012 mm/rok w instalacji 
napowierzchniowej i do około 0,03 mm/rok 
w instalacji wgłębnej.

• Zastosowanie inhibitora C-1 w dawce 0,4% 
obniża szybkość korozji w cieczy po kwaso-
waniu do 0,0380 mm/rok w instalacji napo-
wierzchniowej i do ok. 0,1000 mm/rok w in-
stalacji wgłębnej.

• Korozja kuponów stalowych  poddanych 
badaniom miała charakter równomierny, nie 
zaobserwowano korozji wżerowej.

• Wytypowane inhibitory powinny być dozo-
wane do zbiorników „czystych” (po przejściu 
odpadów przez osadnik i filtry) w sposób za-
pewniający wymieszanie i zapobiegający osa-
dzaniu się inhibitora na dnie lub bezpośrednio 
za tym zbiornikiem na wyjściu cieczy odpado-
wych do instalacji napowierzchniowych. 
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Interpretacja budowy geologicznej złoża ropy naftowej Łodyna na podstawie 
danych magnetotellurycznych oraz powierzchniowych danych geologicznych

Magdalena Krzysztofik

Interpretation of the geological 
structure Łodyna oil field on 
the basis of magnetotelluric data 
and geological surface data

Abstract
Łodyna oil field is located in a very complex 

tectonic conditions resulting from the existence 
of multi-stage geological processes that have 
an impact on the current structural layout of 
the talked area. Accumulations of hydrocarbon 
occur in the five Oligocene sandstone horizons 
among the menilites beds. Based on the ava-
ilable geological surface data and interpreted 
resistive cross-sections wrought on the work of 
magnetotelluric, few geological models were 
developed. Complex geological structure of this 
area and the limited amount of geophysical data 

from borehole (mainly electrometric data) were 
significantly hindering elements which clearly 
hampered to elaborate detailed interpretation of 
the structural system of Łodyna vicinity, which is 
why the work presented in the geological cross-
-sections are merely a simplification of the real 
geological settings.

Streszczenie
Złoże ropy naftowej Łodyna położone jest 

w bardzo skomplikowanych warunkach tek-
tonicznych wynikających z istnienia wieloeta-
powych procesów geologicznych jakie miały 
wpływ na obecny układ strukturalny omawiane-
go obszaru. W oparciu o dostępne powierzch-
niowe dane geologiczne oraz zinterpretowane 
przekroje opornościowe wykonane na podsta-
wie prac magnetotellurycznych opracowano 
modele budowy geologicznej otoczenia złoża 
Łodyna. Skomplikowana budowa geologiczna 
omawianego obszaru, ograniczona ilość danych 
geofizycznych z otworów wiertniczych (w tym 
głównie danych elektrometrycznych) były ele-
mentami znacznie utrudniającymi szczegółową 
interpretację układu strukturalnego obszaru 
złoża Łodyna, dlatego prezentowane w pra-
cy przekroje geologiczne są jedynie pewnym 
uproszczeniem budowy tego rejonu.

Tło geologiczne
Złoże ropy naftowej Łodyna położone 

jest w północno-wschodnim skrzydle synkliny 
Tyrawy Wołoskiej-Czerniny, będącej częścią 
stromego, prawie stojącego fałdu Wańko-
wej-Łodyny kopalni, stanowiącego element 
strukturalny jednostki skolskiej polskich Karpat 
Zewnętrznych (fig.1) (Szewczyk i in., 2013). Pół-
nocne skrzydło tego fałdu jest silnie zreduko-
wane (Karnkowski, 1963). Struktura ta tworzy 
na prawie całej długości, charakterystyczne 
przegięcie – fleksurę, z którą utożsamiane jest 
występowanie nagromadzeń węglowodorów 
(fig.2) (Szewczyk, 2009). 

Akumulacje ropy naftowej związane są 
z pięcioma poziomami oligoceńskich piaskow-
ców kliwskich. Nagromadzenie ropy nafto-
wej występuje w miejscach, gdzie piaskowce 
kliwskie lokalnie wyklinowują się poniżej wy-
chodni warstw menilitowych i/lub dodatkowo 
są uszczelniane przegięciami strukturalnymi 
skrzydła antykliny (Kuśmierek i in., 2009/2010). 
Południowo-zachodnia część antykliny, w której 
zlokalizowane jest złoże odznacza się najwięk-
szymi miąższościami roponośnej serii piaskow-
cowej. Złoże ropy naftowej Łodyna zalicza się 
do złóż typu strukturalnego występującego 
w pułapkach litologicznych, w strefach wgłęb-

Fig. 1. Szkic geologiczny obszaru badań wraz z lokalizacją profili pomiarowych (wg Kuśmierek i in., 2013, zmodyfikowane)



9
7(207)/2015

lipiec

nego wyklinowania się piaskowców kliwskich 
(Dudek, 1998). Do roku 2011 złoże zostało 
rozpoznane 51 otworami, z czego w 41 uzy-
skano przypływ ropy i gazu towarzyszącego 
ropie. Obecnie na złożu eksploatacja odbywa 
się 29 otworami, dwoma otworami zatłaczana 
jest woda złożowa, a jeden otwór kierunkowy 
(Łodyna-90k) udostępnia łącznie poziomy zbior-
nikowe warstw hieroglifowych i menilitowych 
(Szewczyk i in., 2013). Sumaryczne wydobycie 
ropy naftowej ze złoża Łodyna do roku 2008 
wyniosło ponad 290 tys. ton (Marcinkowski & 
Szewczyk, 2008). 

Tektonika fałdu Wańkowej-Łodyny 
kopalni

Omawiane złoże ropy naftowej Łodyna usy-
tuowane jest w obrębie fałdu Wańkowej -Ło-
dyny kopalni. Od południowego-zachodu fałd 
Wańkowej - Łodyny kopalni sąsiaduje z antykli-
ną Wańkowej Wsi - Łodyny, a od północnego-
-wschodu z antykliną Chwaniowa. Wypełnienie 
synklin, które rozdzielają wyżej wymienione an-
tykliny, stanowią warstwy krośnieńskie (Szew-
czyk i in., 2013). Jądro fałdu stanowią warstwy 
inoceramowe. Skrzydła fałdu zbudowane są 
z warstw hieroglifowych i menilitowych z cha-
rakterystycznym poziomem rogowców w części 
spągowej. Osadami zalegającymi powyżej są 
warstwy dolno- i górnokrośnieńskie. W obrębie 
złoża występują dyslokacje, które ograniczają 
złoże Łodyna od południowego wschodu i pół-
nocnego zachodu.

Głównym procesem tektonicznym, który 
odegrał istotną rolę w ewolucji omawianego 
terenu była kompresja, której efektem była roz-
budowa górotworu w wyniku dołączania coraz 
to bardziej wysuniętych na północ fragmentów 
osadów skracanego basenu (Jankowski & Pro-
bulski, 2011). Wraz z rozpoczęciem zamykania 
centralnej części basenu karpackiego, nastąpiła 
przebudowa kompleksów skalnych. Efekt skra-
cania podłoża i wciągania w strukturę górotwo-
ru coraz to młodszych kompleksów, widoczny 
jest w obrazie kartograficznym (fig.3).

Charakterystycznym elementem budowy 
obszaru złoża Łodyna i jego otoczenia jest wy-
stępowanie stref uskoków, których kierunek jest 
prostopadły do głównych biegów elementów 
tektonicznych (proces radialnej ekstensji). Prace 
kartograficzne, prowadzone przez Jankowskie-
go i Probulskiego na terenie kopalni Łodyna, 
wskazują na możliwość podziału obszaru na 
bloki porozcinane przez uskoki o charakterze 
zrzutowym. Kolejnym ważnym etapem w histo-
rii tektonicznej omawianego obszaru był etap 
skośnej kolizji struktur z osadami podłoża. Pro-
ces ten spowodował reaktywacje powierzchni 
nasuwczych, czego konsekwencją było utwo-

Fig. 2. Przekrój geologiczny przez złoże ropy naftowej Łodyna (wg Szeremeta&Szewczyk, 2012)

Fig. 3. Lokalizacja obszaru złoża ropy naftowej Łodyna na tle mapy geologicznej wraz z zaznaczeniem profili pomiarowych (prace 
własne L. Jankowskiego 1986-2010: na podstawie Żytko K., Zimnal Z., Malata T., 1995 (niepubl.); Gucik i in., 1991)
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rzenie struktur związanych z uskokami przesuw-
czymi, takimi jak struktury typu kwiatowego czy 
„końskiego ogona” (horse tail). Proces postępu-
jącego ścięcia tektonicznego doprowadził do 
przemieszczenia horstu węglowieckiego i jego 
częściowej deformacji oraz ścięcia. W wyniku 
tego powstała rampa tektoniczna, wzdłuż której 
panowały sprzyjające warunki do utworzenia 
się wcześniej wspomnianych struktur kwia-
towych. Na całym obszarze obserwowane są 
również uskoki normalne, będące efektem ko-
lapsu górotworu. Rozwój kolapsu związany był 
przede wszystkim z reaktywowanymi strefami 
nasunięć, procesami radialnej ekstensji, a tak-
że rozwojem struktur kwiatowych (Jankowski 
& Probulski, 2011). Wszystkie wymienione 
powyżej elementy, przyczyniły się do rozpadu 
górotworu na poszczególne bloki porozdzielane 
uskokami. Istotne znaczenie w interpretacji bu-
dowy geologicznej ma obserwowana w odsło-
nięciach w pobliżu kopalni Łodyna - strefa me-
lanżu tektonicznego. Jej znaczenie jest bardzo 
ważne dla procesu poznania historii rozwoju 
tektonicznego w kontekście migracji i akumula-
cji węglowodorów.

Metodyka badań
Przetwarzanie danych magnetotellurycz-

nych oraz ich interpretacja opierają się na ana-
lizie składowych pola elektromagnetycznego, 
zarówno magnetycznych (Hx, Hy) jak i elektrycz-
nych (Ex, Ey) na powierzchni terenu. Transfor-
maty Fouriera składowych spełniają równanie 
macierzowe, w którego skład wchodzi tensor 
impedancji (Z) (Berdichevsky, 1968).

a magnetyczny jest prostopadły do niej. W przy-
padku polaryzacji magnetycznej sytuacja jest 
odwrotna, a mianowicie wektor magnetyczny 
skierowany jest równolegle do osi struktury, 
a wektor elektryczny jest do niej prostopadły 
(Stefaniuk i in., 2009). W rzeczywistości ośrodki 
geoelektryczne nie są idealnie dwuwymiarowe, 
a osie rozkładu oporności nie zawsze pokrywają 
się z profilami pomiarowymi, dlatego też przyj-
muje się za orientację polaryzacji elektrycznej 
konfigurację układu pomiarowego, gdzie skła-
dowa magnetyczna jest równoległa do profilu, 
a składowa elektryczna prostopadła do niego. 
Dla polaryzacji magnetycznej sytuacja jest od-
wrotna. Przyjęcie takich warunków zazwyczaj 
dobrze odzwierciedla rozkład oporności w wa-
runkach kiedy profil pomiarowy zlokalizowany 
jest prostopadle do struktur geologicznych na 
badanym obszarze (Stefaniuk i in., 2009).

Składowe tensora impedancji są z kolei 
wykorzystywane do wyznaczania wartości 
oporności pozornej oraz przesunięcia fazowego. 
Do określenia składowych tensora impedancji 
wykorzystuje się zarejestrowane przebiegi cza-
sowe dla wzajemnie prostopadłych składowych 
pola elektrycznego i magnetycznego (Stefaniuk 
i in., 2011). Przebiegi te określone są funkcją 
częstotliwości pola elektromagnetycznego, 
orientacji układu pomiarowego x, y względem 

rozciągłości badanych struktur oraz geometrii 
rozkładu przewodności  ośrodka. Przetwarza-
nie danych magnetotellurycznych w metodzie 
CSAMT odbywa się na etapie trwania pomia-
rów, zapewniając bieżącą kontrolę nad jakością 
zarejestrowanych danych. Otrzymane krzywe 
polowe są natomiast przedmiotem processingu 
popomiarowego, obejmującego edycję krzy-
wych polowych. Finalnymi danymi pomiaro-
wymi w przypadku metody CSAMT są krzywe 
amplitudowe i fazowe w funkcji częstotliwości 
(Stefaniuk i in., 2009).

 Pomiary polowe w obrębie złoża ropy naf-
towej Łodyna przeprowadzone były przy użyciu 
metody CSAMT, gdzie składowa elektryczna 
(Ex) skierowana była poprzecznie do rozcią-
głości wychodni warstw (Stefaniuk i in., 2010, 
2011). Do rejestracji krzywych amplitudowych 
i fazowych została zastosowana metoda pro-
filowań ciągłych, gdzie elektrody pomiarowe 
zlokalizowane były względem siebie lub na „za-
kładkę” (Stefaniuk&Wojdyła, 2011). Sztuczne 
pole było wzbudzane za pomocą uziemionego 
dipola nadawczego, przez który przechodził 
prąd zmienny o określonym kształcie sygnału 
elementarnego oraz dobranej częstotliwości. 
Na omawianym obszarze zostało wykonanych 
kilka profili regionalnych oraz lokalnych obejmu-
jących swoim zasięgiem złoże Łodyna (Fig.1). 

W zależności od rodzaju modelu ośrodka 
geoelektrycznego, składowe tensora impe-
dancji przybierają różne formy. W ośrodku 2D, 
gdzie występuje oś jednorodności, wzdłuż któ-
rej oporność jest stała, składowe uzupełniające 
tensora impedancji Zxx i Zyy są równe, lecz mają 
przeciwne znaki, a składowe główne  tensora 
impedancji Zxy i Zyx są różne. Dla takiego typu 
ośrodka geoelektrycznego można rozważać dwa 
rodzaje polaryzacji pola magnetotellurycznego: 
polaryzację elektryczną, gdy brana jest pod uwa-
gę składowa  

oraz polaryzację magnetyczną, gdy brana jest 
pod uwagę składowa

Przy polaryzacji elektrycznej w ośrodku 2D, 
wektor elektryczny jest zgodny z osią struktury, 

Fig. 4. A – fragment mapy geologicznej (prace własne L. Jankowskiego 1986-2010: na podstawie Żytko K., Zimnal Z., Malata 
T., 1995 (niepubl.); Gucik i in., 1991), B- przekrój geoelektryczny dla inwersji 1D metodą Occama (polaryzacja magnetyczna) na 
profilu 01-LOD-09 (Stefaniuk i in., 2010), C – uproszczony przekrój geologiczny (linią przerywaną zostało zaznaczone ułożenie 
osadów)( Krzysztofik, 2014)
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W poniższej pracy zostanie jedynie zaprezento-
wane kilka rezultatów badania.

Na obszarze złoża Łodyna wstępną inter-
pretację ilościową danych magnetotellurycznych 
wykonano na podstawie metody inwersji 1D 
wg algorytmu Occama (Constable i in., 1987). 
Zaawansowana interpretacja została opracowa-
na w oparciu o inwersję 2D wg algorytmu NLCG 
(Rodi&Mackie, 2001) (Stefaniuk i in., 2010).

Interpretacja budowy strukturalnej 
badanego obszaru na podstawie 
danych magnetotellurycznych 
oraz powierzchniowych danych 
geologicznych

W zależności od orientacji układu pomiaro-
wego względem wytyczonego profilu, wartości 
oporności zmieniają się dość diametralnie. I tak 
w przypadku fig.4 widoczne są ostre przejścia 
pomiędzy wartościami oporności, szczególnie 
dobrze zaznaczają się one w strefie złożowej 
na granicy litologicznej pomiędzy piaskowca-
mi kliwskimi a warstwami krośnieńskimi oraz 
pomiędzy przejściem piaskowców kliwskich do 
warstw hieroglifowych. Natomiast niskie warto-
ści oporności na fig.4, zaznaczają się w obrębie 
odwiertów Łodyna-75 oraz Łodyna-82. Dodat-

Fig. 5. A – fragment mapy geologicznej (prace własne L. Jankowskiego 1986-2010: na podstawie Żytko K., Zimnal Z., Malata 
T., 1995 (niepubl.); Gucik i in., 1991), B- przekrój geoelektryczny dla inwersji 1D metodą Occama (polaryzacja elektryczna) na 
profilu 02-LOD-09 (Stefaniuk i in., 2010), C – uproszczony przekrój geologiczny (linią przerywaną zostało zaznaczone ułożenie 
osadów)( Krzysztofik, 2014)

Fig. 6. A - fragment mapy geologicznej (prace własne L. Jankowskiego 1986-2010: na podstawie Żytko K., Zimnal Z., Malata T., 1995 (niepubl.); Gucik i in., 1991), B- przekrój geoelektryczny dla 
inwersji 1D metodą Occama (polaryzacja elektryczna) na profilu 01-LOD-09 (Stefaniuk i in., 2010), C – uproszczony przekrój geologiczny (linią przerywaną zostało zaznaczone ułożenie osadów)
(Krzysztofik, 2014)

kowymi elementami wprowadzonymi do prze-
krojów geoelektrycznych są dane pochodzące 
z pomiarów geofizycznych w otworach wiert-
niczych (krzywe opornościowe) oraz informacje 
o głębokości zalegania poszczególnych litofacji 
i horyzontów ropnych. Jednak skonfrontowanie 

ich z obrazem geoelektrycznym jest niezmiernie 
trudne ze względu na niewielki rozmiar samej 
strefy złożowej oraz miąższości poszczególnych 
horyzontów w porównaniu z głębokością ich 
zalegania (Krzysztofik, 2014). Na wyżej wymie-
nionych przekrojach wyróżnienie pojedynczych 



7(207)/2015
lipiec

12

Fig. 7. A - fragment mapy geologicznej (prace własne L. Jankowskiego 1986-2010: na podstawie Żytko K., Zimnal Z., Malata T., 1995 (niepubl.); Gucik i in., 1991), B- przekrój geoelektryczny 
dla inwersji 2D metodą NLCG na profilu 01-LOD-09 (Stefaniuk i in., 2010), C – uproszczony przekrój geologiczny (linią przerywaną zostało zaznaczone ułożenie osadów)(Krzysztofik, 2014)

soczewek piaskowcowych budujących skałę 
zbiornikową dla złoża Łodyna jest praktycznie 
niewidoczne i do wydzielenia niemożliwe. Je-
dynym rozwiązaniem jest rozpoznanie strefy 
złożowej jako jednego elementu, w przypadku 
kiedy wszystkie poziomy złożowe są nasycone 
węglowodorami oraz znajdują się w bezpo-
średniej odległości od siebie (Stefaniuk & Woj-
dyła, 2011).

Na fig.5 zakres wartości oporności nie ulega 
znacznym zmianom (od kilku do kilkudziesięciu 
Ohmm). Jednak istotną różnicą w odróżnieniu 
od polaryzacji magnetycznej jest obserwowana 
znaczna zmienność parametru w pionie. Kształt 

Fig. 8. Modele struktur kwiatowych na obszarze złoża ropy naftowej Łodyna (Krzysztofik, 2014)

strefy złożowej odpowiada ogólnemu schema-
towi budowy geologicznej złoża Łodyna (Szew-
czyk & Szeremeta, 2012) (Fig.2). Tak jak w przy-
padku fig.4 ostre kontrasty oporności występują 
na granicy piaskowców kliwskich oraz warstw 
krośnieńskich. Granica ta może być utożsamiana 
ze strefą ścięcia tektonicznego (Jankowski & Pro-
bulski, 2011). Na fig.5 widoczny jest znaczący 
wzrost oporności prawdopodobnie związany 
z nasyconą węglowodorami strefą złożową 
(Krzysztofik, 2014).

Profile regionalne wykonane w obrębie zło-
ża Łodyna, charakteryzują się dużymi kontrasta-
mi oporności. Wysokie wartości tego parametru 

związane są z kompleksami piaskowcowymi, 
natomiast niskie wartości oporności należy 
wiązać z kompleksami łupkowymi lub wystę-
powaniem stref uskokowych/tektonicznych. Na 
większości zamieszczonych poniżej przekrojów 
geoelektrycznych ewidentnie zaznaczają się 
miejsca występowania uskoków, które się ko-
relują z miejscem ich występowania na mapie 
geologicznej (Fig.6-7) (Krzysztofik, 2013; 2014).

Reaktywacja powierzchni nasunięć spowo-
dowała utworzenie całych asocjacji struktur tek-
tonicznych związanych z powierzchnią uskoku 
przesuwczego (Jankowski & Probulski, 2011). 
Wspomniane wyżej struktury tektoniczne (głów-
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nie struktury kwiatowe) są dobrze widoczne na 
przedstawionych uproszczonych przekrojach 
geologicznych (Fig.8) (Krzysztofik, 2014).

Podsumowanie
Wykonanie przedstawionych na fig.4-8 

przekrojów geologicznych na obszarze złoża 
Łodyna było możliwe dzięki istnieniu współza-
leżności, w której granice kontrastów oporno-
ściowych korelowały się z wychodniami litolo-
gicznymi. Należy zaznaczyć, że ze względu na 
skomplikowaną budowę geologiczną omawia-
nego obszaru zaprezentowane przekroje mają 
jedynie w przybliżeniu określać budowę otocze-
nia złoża. 
1. Na wszystkich załączonych figurach wi-

doczne jest dopasowanie obrazu magneto-
tellurycznego do powierzchniowych danych 
geologicznych oraz częściowo do danych 
geofizycznych (Krzysztofik, 2013; 2014).

2. Generalnie, strefy wzrostu oporności po-
krywają się z występowaniem komplek-
sów piaskowców (Fig.6, 7). Strefy spadku 
oporności wiążą się z obecnością miąższych 
kompleksów ilastych często przeławicają-
cych kompleksy piaskowcowe, występowa-
niem stref uskoków oraz stref ścięć tekto-
nicznych (Krzysztofik 2013; 2014). 

3. Załączony obraz kartograficzny w znacznej 
mierze nawiązuje i uzupełnia się z prze-
krojami opornościowymi, przedstawiając 
spójny i wyraźny obraz otoczenia złoża 
Łodyna (Fig.3). 

4. Elementem, na który w szczególności, 
warto zwrócić uwagę jest kształt i geo-
metria strefy złożowej (bez wydzielania 
poszczególnych soczewek piaskowcowych 
w których zakumulowane są węglowodo-
ry), która jest dobrze zachowana na fig. 
4 i 5 i która w znacznej mierze nawiązuje 
do koncepcji budowy geologicznej złoża 
Łodyny (wg Szewczyk & Szeremeta, 2012) 
(Fig.2) (Krzysztofik, 2014). 

5. Kluczowym zagadnieniem przy interpretacji 
danych magnetotellurycznych okazuje się  
zastosowanie odpowiedniego modelu star-
towego oraz dobór algorytmu, które mają 
zasadnicze znaczenie w końcowym efekcie 
modelowania. 

6. Dane magnetotelluryczne ewidentnie 
wskazują na podzielenie obszaru na strefy 
o wysokich wartościach oporności jak i na 
strefy o niskich wartościach oporności.

7. Obszary te w znacznej mierze pokrywają 
się z wydzieleniami litologicznymi przedsta-
wionymi w obrazie kartograficznym (Fig.3). 
Występowanie takiego rodzaju współza-
leżności pomiędzy danymi, daje podstawę 
do stwierdzenia, że zastosowanie metod 
magnetotellurycznych przy rozpoznawaniu 

wgłębnej budowy geologicznej jest uzasad-
nione i jak najbardziej efektywne (Krzyszto-
fik, 2014).

Do wykonania bardziej szczegółowej interpre-
tacji wgłębnej budowy obszaru złoża Łodyny 
należałoby do takiej analizy dołączyć metody 
procesów przejściowych (TDEM) w połączeniu 
z interpretacjami danych sejsmicznych.

Badania magnetotelluryczne oraz opra-
cowania kartograficzne wykorzystane w ni-
niejszym artykule wykonane zostały w ramach 
projektu badawczo-rozwojowego nr 13102 pt. 
”Opracowanie nowatorskich metod wykrywania 
złóż węglowodorów oraz rozpoznawania struk-
tury i zmienności złóż w trakcie eksploatacji za 
pomocą głębokich i średniozasięgowych badań 
elektromagnetycznych” realizowanego przez 
AGH finansowanego przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego objętego programem 
Inicjatywa Technologiczna I. Artykuł opracowa-
ny został w ramach prac statutowych Katedry 
Surowców Energetycznych nr 11.11.140.322.
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Katarzyna Statek Bogumił Chmielecki

Membrany do odzysku helu

Pierwsza w Polsce technologia 
membranowa do odzysku helu z gazu 
ziemnego zostanie zastosowana na 
KGZ Kościan-Brońsko należącej do 
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze. 

Gaz wydobyty przez KGZ Kościan-Brońsko 
w całości zostanie poddany odseparowaniu 
z helu na membranach. Gaz „ubogi” w hel 
będzie kierowany do konsumentów, natomiast 
„bogaty” w hel trafi do instalacji w Odolanowie 
celem oczyszczenia i skroplenia. Projekt reali-
zowany jest przez Oddział w Odolanowie. Nie-
zbędnego wsparcia przy jego realizacji udziela 
Oddział w Zielonej Górze.

Co wiemy o helu?
Hel, obok wodoru, jest pierwiastkiem naj-

bardziej rozpowszechnionym we wszechświe-
cie. W atmosferze ziemskiej występuje jednak 
w znikomych ilościach. Obecnie jedynym, eko-
nomicznie uzasadnionym, źródłem pozyskiwa-
nia helu są helonośne złoża gazu ziemnego.

Z racji swoich unikalnych właściwości (naj-
niższa temperatura wrzenia (–269°C) spośród 
wszystkich pierwiasków) hel znajduje szerokie 
zastosowanie szczególnie tam, gdzie wyma-
gane są bardzo niskie temperatury, m.in. jako 
czynnik chłodzący w aparaturze do rezonansu 
magnetycznego (MRI), produkcji półprzewod-

ników, nadprzewodników i światłowodów. 
Ponadto, w postaci gazowej używany jest do 
wykrywania nieszczelności, spawania, w chro-
matografii gazowej oraz jako gaz nośny w balo-
nach. Mieszankę helu z tlenem wykorzystuje się 
do napełniania butli dla nurków.

Największe zasoby helu posiadają USA, 
Katar i Rosja. Największym producentem helu 
jest USA. W obliczu stopniowego kurczenia się 
zasobów amerykańskich projektowane są nowe 
inwestycje w odzysk i produkcję helu, w tym 
w szczególnosci – z bogatych rosyjskich złóż 
gazu na dalekiej Syberii. Polska posiada kilka-
naście helonośnych złóż gazu ziemnego. Zasoby 
helu w złożu Kościan-Brońsko szacowane są na 
34,89 mln m3. Warto wspomnieć, że PGNiG jest 
jedynym producentem helu w Unii Europejskiej 
i jednym z niewielu na świecie.

Technologia membranowa
W procesach membranowych, w celu otrzy-

mywania zróżnicowanych pod względem składu 
produktów rozdziału mieszaniny, stosuje się pół-
przepuszczalną przegrodę (membranę), przez któ-
rą składniki mogą przenikać z różną szybkością.

Fundamentalne znaczenie dla procesu roz-
działu składników gazowych ma dobór odpo-
wiedniego rodzaju membrany oraz materiału, 
z jakiego jest ona wykonana. W zależności od 
budowy modułu membranowego mogą to być 

moduły kapilarne (hollow fiber) w postaci upa-
kowanych cienkich kapilar bądź moduły spiralne 
(spiral-wound), gdzie warstwa półprzepuszczal-
na tworzy spiralny zwój. 

Proces membranowej separacji gazów 
może być realizowany za pomocą membran po-
rowatych bądź nieporowatych (choć przepusz-
czalnych dla gazów). W przeważającej liczbie 
wykorzystywane są syntetyczne membrany poli-
merowe o zwartej strukturze, w której zachodzi 
zjawisko rozpuszczalności i dyfuzji, a zdolność 
separacyjna zależy tutaj od stosunku szybkości 
sorpcji poszczególnych gazów oraz od stosun-
ku szybkości dyfuzji. Mieszaninę gazową (feed 
gas) przepuszcza się wzdłuż powierzchni mem-
brany, gdzie w wyniku różnic w rozpuszczalno-
ści różnych gazów w konkretnych polimerach 
tworzących membranę, gaz ulega rozdziałowi 
na strumień (permeate) wzbogacony w dany 
składnik i strumień (residue) zubożony. Celem 
procesu jest więc odpowiednie wzbogacenie 
lub zubożenie zadanego strumienia gazu w wy-
brany składnik. Membranowa separacja gazów 
jest procesem, w którym siłą napędową jest róż-
nica ciśnień panujących po obu stronach mem-
brany. Na świecie z powodzeniem stosuje się 
membrany do rozdziału składników powietrza, 
wzbogacania biogazu w metan, a w przypadku 
gazu ziemnego w celu redukcji niepożądanych 
składników takich jak N2, CO2, H2S bądź jego 
wzbogacania np. w hel.

Jak to będzie w Kościanie?
Obecnie do odzysku helu w Oddziale 

w Odolanowie trafia z KGZ Kościan-Brońsko 
stosunkowo niewielka ilość helonośnego gazu. 
W 2014 r. z wydobytych na kopalni 1,15 mld m3 
gazu do Odolanowa dostarczono 250 mln m3. 
Sprzedaż bezpośrednia gazu zaazotowane-
go, czyli bez przetwarzania go w odazotowni 
na gaz E, uniemożliwia odzysk i spieniężenie 
helu. Tak więc w wyniku spalania gazu zaazo-
towanego przez konsumentów tracony jest hel, 
a w efekcie dodatkowy przychód, jaki można 
by uzyskać z jego sprzedaży. Biorąc pod uwagę 
ilości wydobywanego gazu na KGZ oraz jego 
skład, na podstawie przeprowadzonych analiz 
ekonomicznych, stwierdzono opłacalność tego 
projektu. Rys. 1. Wzbogacanie gazu w hel na module membrany typu „spiral-wound”
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Gaz zasilający, uprzednio oczyszczony 
i osuszony na kopalni, poprzez wymiennik cie-
pła (medium grzewcze – gorący strumień gazu 
wzbogacony w hel, wychodzący z układu sprę-
żania) trafi na membrany typu „spiral-wound”, 
gdzie zostanie rozdzielony na: strumień zubożo-
ny w hel i azot (który jako gaz handlowy Lw zo-
stanie skierowany do odbiorców) oraz strumień 
wzbogacony w hel i azot (który po sprężeniu 
i schłodzeniu w wymienniku ciepła zostanie 
przesłany gazociągiem do instalacji odazoto-
wania i helowej w Odolanowie). Technologia 
membranowego odzysku helu z gazu ziemnego 
będzie pierwszą w Polsce, a jedną z nielicznych 
tego typu instalacji na świecie. 

Wydajność procesu produkcji helu zależy od 
stężenia początkowego helu w gazie ziemnym. 
Przeprowadzone analizy wskazują, że w wyniku 
procesu separacji membranowej, otrzymamy 
kilkukrotne zatężenie helu w gazie trafiającym 
do Odolanowa. Zakładając 80% odzysku helu 
na membranach oraz sprawność instalacji oda-
zotowania i helowej w Odolanowie, możliwe 
będzie uzyskanie ok. 0,84 mln m3/rok helu jako 
produktu końcowego. 

Wydajność instalacji odazotowania i he-
lowej w Odolanowie jest wystarczająca na 
przyjęcie dodatkowego wsadu z Kościana. Przy-
pominjmy, że instalacja odazotowania w Odo-
lanowie wykorzystuje proces niskotemperaturo-
wego przetwarzania gazu ziemnego, w wyniku 
którego uzyskiwany jest koncentrat helu (tzw. 
hel surowy – crude helium). Koncentrat helu 
jest następnie doczyszczany w instalacji he-
lowej, m.in. z użyciem niskotemperaturowej 
kondensacji i adsorpcji. W końcowym etapie hel 
zostaje schłodzony do temperatury wrzenia (ok. 

-269°C) celem skroplenia. Ostatecznie, gotowy 
produkt w postaci ciekłego i gazowego helu tra-
fia do odbiorców w całej Europie. 

Zaawansowanie prac
Po ubiegłorocznym Posiedzeniu Komisji 

Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) uzyska-
no decyzję inwestycyjną dającą zielone światło 
dla realizacji projektu. Zawarto już umowę na 
dostawę skidów membranowych – z firmą MTR 
Membrane Technology and Research, Inc. (USA). 
Na końcowym etapie jest natomiast procedura 
wyboru dostawcy skidów sprężarkowych. Biuro 
projektowe Nafta-Gaz z Jasła kończy opracowa-
nie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji niezbęde będzie przy-

gotowanie dróg transportu gazu wzbogacone-
go w hel. W tym celu czeka nas budowa ga-
zociągu, który połączy instalację membranową 
(węzeł Kościan) z istniejącym gazociągiem do 
Krobi (układ śluz Kokorzyn). Ponadto, na węźle 
Szczyglice zostanie wykonane połączenie ga-
zociągu zaopatrującego KGHM z gazociągiem 
relacji Krobia – Głogów. Zakończenie prac bu-
dowlanych i rozruch technologiczny planowane 
są na pierwszą połowę 2016 r.

Katarzyna Statek
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Bogumił Chmielecki
PGNiG SA Oddział w Odolanowie

Rys. 2. Uproszczony schemat odzysku helu

Rys. 3. Budowa zbiornika z modułami membran
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Ponad 60 000 zwiedzających, 
2 000 wystawców z kilkudziesięciu 
krajów, w tym ORLEN Upstream 
Canada – platynowy sponsor wyda-
rzenia. Zakończyły się targi Global 
Petroleum Show, które w tym roku 
zorganizowano pod hasłem „Reima-
gine. Reinvent. Reposition”.

W dniach od 9 do 11 czerwca br. w Cal-
gary, „stolicy” kanadyjskiego sektora ropy 
naftowej i gazu ziemnego, odbywały się targi 
Global Petroleum Show. Jest to jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń w branży oil & gas na 
świecie. Targi te organizowane są nieprzerwa-
nie od 1968 roku i nadają rytm adaptowanym 
w przemyśle naftowym innowacjom. 

W tegorocznej edycji wzięło udział około 
63 000 zwiedzających oraz blisko 2 000 pod-
miotów z 95 krajów, w tym ORLEN Upstream 
Canada, który został platynowym sponsorem 
wydarzenia. Decyzja o zaangażowaniu w tar-
gi zbiegła się z przeprowadzonym w ostat-

nim czasie rebrandingiem kanadyjskiej spółki 
z Grupy ORLEN. Zmiana nazwy, nabytej przez 
PKN ORLEN w 2013 r., kanadyjskiej spółki naf-
towej TriOil Resources Ltd. na ORLEN Upstre-
am Canada Ltd. wynikała z ogólnokoncerno-
wej strategii budowania globalnie jednolitej 
tożsamości Grupy ORLEN oraz wiązała się 
z potrzebą zwiększenia rozpoznawalności 
marki ORLEN na kanadyjskim rynku, na którym 
Koncern planuje rozwijać działalność inwesty-
cyjną w obszarze poszukiwań i wydobycia 
węglowodorów. Zagraniczne akwizycje Grupy 
ORLEN dokonane w ostatnich latach cieszą się 
dużym zainteresowaniem. W dniu rozpoczęcia 
targów w siedzibie ORLEN Upstream Canada 
w Calgary wizytę złożyła delegacja 30 uczest-
ników polskiej misji handlowej do Kanady, 
której przewodziła P. Katarzyna Kacperczyk, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. 

Tematyka targów w znacznym stopniu 
nawiązywała w tym roku do odmiennego niż 
w ubiegłych latach otoczenia makroekonomicz-

nego. W 2015 roku hasłem przewodnim Global 
Petroleum Show było „Reimagine. Reinvent. Re-
position” (tłum. „Zmienić wyobrażenie. Odkryć 
ponownie. Repozycjonować”). Targi zostały 
podzielone na trzy główne strefy. Każdą z nich 
poświęcono innemu zagadnieniu. 

W pierwszej strefie Global Petroleum Show 
skupiono się na najnowszych rozwiązaniach 
technologicznych z zakresu prac wiertniczych 
i intensyfikacyjnych m.in. na rurach okładzino-
wych, płuczkach wiertniczych, perforacji oraz 
szczelinowaniu, czy pomiarach otworowych. 
Uczestnicy targów mogli przyjrzeć się z bli-
ska nowoczesnemu urządzeniu wiertniczemu 
Schramm TXD Telemast, które zostało na czas 
targów ustawione na terenie odbywającej się 
wystawy. Zwiedzający mieli okazję zajrzeć do 
kabiny wiertacza, obejrzeć sita wibracyjne, 
pompy płuczkowe, więźbę rurową oraz jed-
nostkę sterowania.

Druga strefa poświęcona została produk-
cji węglowodorów. Uczestnicy targów wpro-
wadzeni zostali w świat innowacji w dziedzi-

Global Petroleum Show z udziałem 
ORLEN Upstream Canada

Na zdjęciu (od lewej): Shaun Wyzykoski – Chief Operating Officer, ORLEN Upstream Canada, Bohdan Bartoszewicz – Senior Vice President, Finance, ORLEN Upstream Canada, Matt Rees – 
President, ORLEN Upstream Canada, Katarzyna Kacperczyk – Podsekretarz Stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej i bliskowschodniej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych, Krzysztof Olendzki – Konsul Generalny, Konsulat Generalny w Vancouver, Zygmunt Potocki – Konsul Honorowy, Konsulat RP w Calgary. Fot. arch. ORLEN Upstream
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Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Sedymetologiczne (International As-
sociation of Sedimentologists – IAS) 
już po raz 31 zorganizowało coroczne 
spotkanie – IAS Meeting of Sedimen-
tology. W dniach 22 – 25 czerwca 
w Collegium Maximum Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, 
zebrali się specjaliści z całego świata 
aby dzielić się wynikami swoich ba-
dań i rozmawiać o postępach w pro-
wadzonych projektach. 

Znakiem szczególnym IAS Meeting of Se-
dimentology jest fakt, że każdego roku konfe-
rencja organizowana jest w innym kraju. Polska 
była gospodarzem konferencji po raz drugi, 
wcześniej odbywała się tu 7 edycja, w 1986 
roku. Za organizację tegorocznej edycji odpo-
wiedzialne było Polskie Towarzystwo Geologicz-
ne, przy współpracy z Uniwersytetem Jagielloń-
skim, Polską Akademią Nauk i Uniwersytetem 
Warszawskim. Wśród ponad 660 uczestników 
konferencji, nie zabrakło również przedstawicieli 
spółki ORLEN Upstream, Platynowego Sponso-
ra Konferencji. Obecni na Konferencji Dyrektor 
Pionu Poszukiwań – Pan Jarosław Zacharski, 
wraz z Dyrektorem Biura Analiz, Projektów i Do-
kumentacji Geologicznej Panem Arkadiuszem 
Buniakiem, byli współautorami 2 prezentacji 
(Facies variability and depositional setting of 
pericratonic Silurian shales in Poland based on 
new cores from the Lublin and southern Pod-
lasie basins oraz Stormy warming-up of Baltica 
shelf: transition from Hirnantian „iceberg alley" 
to Llandovery „hot shales" ) i jednego z poste-

31st IAS Meeting of Sedimentology
rów (Provenance signals in Early Palaeozoic 
sandstones in the Lublin Basin (SE Poland): from 
passive margin to collision suture).

Podczas tegorocznego spotkania wygłoszo-
no 320 referatów oraz zaprezentowano 301 po-
sterów, ułożonych w 41 sesjach tematycznych, 
i wygłaszanych równolegle w 8 salach konfe-
rencyjnych.

Wśród wydarzeń towarzyszących znala-
zło się 6 kursów i 11 sesji terenowych dla se-

dymentologów, które odbywały się przed i po 
konferencji.

IAS Meeting of Sedimentology to jedna 
z największych konferencji o tej tematyce na 
świecie. Zaangażowanie organizatorów i firm 
sponsorskich pozwoliło na realizację tego 
istotnego dla międzynarodowego środowiska 
sedymentologów wydarzenia na najwyższym 
światowym poziomie. Pozostaje nam liczyć, że 
kolejne spotkanie IAS odbędzie się w Polsce 
szybciej niż za 29 lat! 

ORLEN Upstream

nie technologii oraz zapoznani z metodami 
optymalizacji produkcji, oferowanymi w ostat-
nim czasie dla branży oil & gas. Wystawcy 
zaprezentowali najnowsze maszyny i narzę-
dzia wykorzystywane w obróbce skrawaniem, 
spawaniu, automatyzacji oraz usługi związane 
z zaawansowanymi procesami produkcji. 

Bezpieczeństwo pracowników i ochrona 
środowiska stanowiły trzon trzeciej części Glo-
bal Petroleum Show. Firmy z branży oil & gas 
przykładają szczególną wagę do kultury bez-
pieczeństwa oraz oceny ryzyka i zagrożeń zwią-
zanych z wykonywaną pracą. Część ta była de-
dykowana specjalistom ds. ochrony środowiska 
oraz BHP, którzy mogli poznać zaawansowane 
technologie, produkty, usługi a także praktyki, 
które pomagają podnosić bezpieczeństwo pra-
cowników oraz otoczenia.

Na targach dostępne dla zwiedzających 
były również stoiska narodowe państw z niemal 
wszystkich kontynentów, w tym także przygoto-
wane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji 
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej 
w Montrealu. Umożliwiło ono polskim firmom 
prezentację podczas Global Petroleum Show. 
W wyniku współpracy Grupy ORLEN z Konsula-
tem RP, miedzy innymi dla uczestników targów 
udostępniony został najnowszy raport PKN OR-
LEN „Fakty, Liczby, Komentarze 2014”.

Równolegle do Global Petroleum Show od-
bywały się także spotkania w ramach Interna-
tional Energy Capital Forum, które poświęcone 
zostało analizie obecnej sytuacji na rynku ropy 
naftowej i gazu ziemnego. Uczestnicy spotka-
nia skupiali się szczególnie na kosztach produk-
cji, niskiej w ostatnim czasie cenie ropy oraz 

dobrych praktykach pozwalających na dalszy 
rozwój branży w najbliższej przyszłości. Dodat-
kowo uczestnicy GPS mogli wziąć udział w tar-
gach pracy Global Energy Career Expo. Z uwagi 
jednak na globalną przecenę ropy w tym roku 
jedynie 20 firm prowadziło aktywną rekrutację 
podczas wydarzenia. Dla porównania w trakcie 
poprzedniej edycji było ich aż 84. Przygotowu-
jąc ofertę dla specjalistów z sektora, w bieżą-
cym roku skupiono się więc na ofercie ich roz-
woju zawodowego, podnoszeniu kompetencji 
i poszukiwaniu perspektyw.

Przyszłoroczna edycja targów Global Pe-
troleum Show odbędzie się 7-9 czerwca 2016 
roku. Organizatorzy już dziś zapowiadają kolej-
ne branżowe nowinki.

ORLEN Upstream

Prof. dr hab. Szczepan Porębski, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych. Fot. arch. ORLEN Upstream
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Ćwiczenia 
na Barnówku

Na terenie Ekspedytu Barnówko 
19 czerwca odbyły się Międzynarodo-
we Ćwiczenia Ratowniczo-Gaśnicze 
„Terminal 2015”. 

W ćwiczeniach zorganizowanych przez 
Dział BHP i Ochrony P. Poż. zielonogórskiego 
Oddziału PGNiG SA udział wzięli pracownicy 
Ekspedytu, strażacy-ratownicy z jednostek PSP 
i OSP powiatu myśliborskiego, a także specjali-
styczne zastępy berlińskiej „Feuerwehr”. 

a także udzielali pierwszej pomocy poszkodo-
wanemu pracownikowi. 

W ostatnim epizodzie niemieccy strażacy 
zaprezentowali nowość w technologii walki 
z pożarami – system gaszenia sprężoną pia-
ną gaśniczą „Cafs”, której działanie polega na 
„oblepieniu” płonącej powierzchni, eliminując 
tym samym podstawowy czynnik warunkujący 
rozwój pożaru tj. odcięcie tlenu, skuteczną pe-
netrację, a także chłodzenie. 

Obserwatorami ćwiczenia byli m.in. dy-
rektor Departamentu Zarządzania Bezpie-
czeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości 
w Centrali PGNiG SA Tadeusz Zając, dyrektor 
Eksploatacji – kierownik Ruchu Zakładu Górni-
czego w Oddziale w Zielonej Górze Czesław Kla-
siński, Frieder Kircher dyrektor Berlińskiej Straży 
Pożarnej i starosta powiatu myśliborskiego Ar-
kadiusz Janowicz. 

Dariusz Kucharski 
Specjalista ds. ochrony

 przeciwpożarowej 
Dział BHP i Ochrony P. Poż.

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Zgodnie ze scenariuszem, opartym w części 
o faktyczne zdarzenie pożarowe, które miało 
miejsce na nalewaku w 2012 r., pracownicy 
Ekspedytu podjęli czynności wynikające z obo-
wiązujących procedur postępowania w przy-
padku pożaru z praktycznym użyciem działek 
pianowych. Myśliborscy strażacy wspomogli 
prowadzone działania ze szczególnym uwzględ-
nieniem obrony składu cystern, budynków, lasu. 
Ponadto zorganizowali zaopatrzenie w wodę, 

Pracownicy Ekspedytu Barnówko w czasie ćwiczeń użyli działek pianowych do ugaszenia pożaru cysterny kolejowej. Fot. Dariusz Kucharski

System gaszenia sprężoną pianą gaśniczą „Cafs” zaprezentowali niemieccy strażacy, jest to nowość w technologii walki z poża-
rami. Fot. Dariusz Kucharski

Ćwiczenia „Terminal 2015” zakończono pokazem uproszczo-
nej dekontaminacji tzn. usunięcia i dezaktywacji substancji 
szkodliwej, na której oddziaływanie został narażony jeden 
z ratowników. Fot. Dariusz Kucharski
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG odkryło nowe złoże 
ropy naftowej i gazu ziemnego 
w Norwegii

PGNiG Upstream International (PGNiG 
UI), spółka należąca do Polskiego Górnictwa 
Naftowego i Gazownictwa SA, będąca part-
nerem na koncesji produkcyjnej Gina Krog, 
zakończyła wiercenie otworu poszukiwaw-
czego zlokalizowanego na szelfie norweskim. 
Wyniki uzyskane ze wstępnych analiz geo-
logiczno-złożowych wskazują na możliwość 
występowania akumulacji węglowodorów 
o zasobach wydobywalnych w przedziale 
6.29-12.6 mln boe.

Nowo odkryte złoże znajduje się w obrębie 
koncesji, w których udziały w ubiegłym roku ku-
piło Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, 
za pośrednictwem PGNiG UI, od firmy Total E&P 
Norge. Obiekt poszukiwawczy East-3 znajduje 
się na Morzu Północnym, w odległości około 
250 km na zachód od wybrzeża Norwegii.

Głównym celem wiercenia było potwierdze-
nie występowania węglowodorów o znaczeniu 
przemysłowym. W trakcie wiercenia wykonano 
szereg badań specjalistycznych, które pozwolą 
na dokładne oszacowanie potencjału naftowe-
go tej struktury. Otwór odwiercono za pomocą 
platformy wiertniczej Songa Trym, która po za-
kończeniu prac na tym obiekcie przemieszczona 
zostanie na szelf angielski.

Operatorem koncesji Produkcyjnej Gina 
Krog jest firma Statoil Petroleum (58.5% udzia-
łów). Partnerami są Total E&P Norge AS (30%), 
PGNiG UI (8%) i Det norske oljeselskap ASA 
(3.3%).

W chwili obecnej PGNiG UI posiada udziały 
w 15 koncesjach zlokalizowanych na Norwe-
skim Szelfie Kontynentalnym, w tym w dwóch 
koncesjach jako operator. Produkcję węglowo-

dorów prowadzi z czterech złóż (Skarv, Morvin, 
Vilje i Vale), dwa inne złoża znajdują się w fazie 
zagospodarowania (Snadd i Gina Krog). Firma 
planuje również uczestniczyć w tegorocznych 
rundach koncesyjnych (APA i 23. runda) w celu 
pozyskania nowych obszarów do dalszych po-
szukiwań.

Zespół Prasowy PGNiG SA

 

OPEC utrzymuje limit 
wydobycia ropy

Przed czerwcową konferencją OPEC ujaw-
niły się różnice stanowisk w sprawie utrzyma-
nia lub obniżenia limitów wydobycia ropy. Za 
obniżeniem limitów wypowiadała się Libia, 
której przedstawiciel postulował zmniejszenie 
wydobycia o 108 tys. t/d. Jednym z argumen-
tów był spodziewany wzrost eksportu irańskiej 
ropy po zawarciu porozumienia o ograniczeniu 
programu nuklearnego i zniesieniu sankcji nało-
żonych na Iran. Za zmniejszeniem produkcji był 
również Oman, niebędący członkiem OPEC. Mi-
nister ds. ropy naftowej Mohammed Al-Rumhy 
powiedział, że obniżenie limitu w kartelu OPEC 
od 5% do 10% mogłoby spowodować pożąda-
ną podwyżkę cen ropy. Niskie ceny ropy odczu-
wa Rosja i już przed poprzednim spotkaniem 
OPEC w listopadzie ub. roku minister energii 
Aleksander Nowak prowadził rozmowy z dele-
gatami, starając się przekonać ich do zmniej-
szenia produkcji. Teraz też pojechał do Wiednia 
i kontaktował się m. in. z grupą monitorującą 
sytuację rynkową tj. Arabią Saudyjską, Meksy-
kiem i Wenezuelą. 

Tymczasem komunikat z 5 czerwca br. 
podsumowujący obrady 167 Konferencji OPEC 
przeciął te dyskusje i potwierdził, że konferencja 
postanowiła utrzymać pułap 30 mln b/d (4,08 
mln t/d). Spełniły się więc przypuszczenia, że 
najważniejsi producenci ropy przeforsują swoje 
stanowisko i będą dążyć do utrzymania obec-
nych cen ropy. Jak zwykle organizacja apelo-
wała, aby państwa członkowskie przestrzegały 
tego pułapu. Międzynarodowa Agencja Ener-
getyczna podaje, że rzeczywiste wydobycie 
OPEC przekracza ustalone limity i w marcu br. 
wynosiło 4,22 mln t/d, a w kwietniu wzrosło 
do 4,24 mln t/d. Eksperci OPEC oceniają, że 
następuje ożywienie gospodarki światowej 
i spodziewają się utrzymania tej tendencji 
w roku 2016, a nawet umiarkowanej popra-

wy. Zapotrzebowanie na ropę w II półroczu 
2015 r. i w roku 2016 będzie wzrastało, przede 
wszystkim w krajach spoza OECD. Powtórzono 
tezę, że gwałtowny spadek cen na przełomie 
2014/2015 był wynikiem nadmiernej podaży 
i spekulacji. Uczestnicy konferencji omawiali 
przebieg spotkania przedstawicieli organizacji 
i producentów ropy nienależących do OPEC, 
które odbyło się 12 maja br. i podkreślali zna-
czenie współpracy między stronami w utrzy-
maniu stabilnego rynku ropy. Zapowiedzieli też 
zaangażowanie w pracach przygotowujących 
Międzynarodowe Forum Energetyczne pod egi-
dą ONZ i Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej, na którym dominującym tematem będzie 
polityka klimatyczna i realizacja postanowień 
konwencji z 1992 r. i protokołu z Kioto. Termin 
następnej Zwyczajnej Konferencji OPEC został 
wyznaczony na 4 grudnia br.

Cena ropy, która w okresie bezpośrednio 
przed konferencją utrzymywała się w przedzia-
le 64,26-65,57 dolarów za baryłkę, spadła 5 
czerwca do 62,13 dolarów.

 

Lane Energy wycofuje się z Polski
Jeszcze w marcu br. spółka Lane Energy Po-

land (100% udziałów posiada ConocoPhillips) 
zapowiadała kontynuację prac poszukiwaw-
czych na Pomorzu. Jednak z komunikatu z 5 
czerwca br. dowiedzieliśmy się, że Lane Energy 
po wykonaniu 7 odwiertów w poszukiwaniu 
gazu z łupków rezygnuje z dalszych prac w Pol-
sce. Spółka posiadała 3 koncesje na Pomorzu: 
Lębork, Karwia i Damnica. Najbardziej zachę-
cające wyniki uzyskano w otworze Łebień LE-
-2H w obrębie koncesji Lębork, jednak według 
dyrektora regionalnego ConocoPhillips Tima 
Wallace’a wykryte akumulacje gazu są zbyt 
małe, aby umożliwić komercyjną eksploatację. 
Od 2009 r. koncern zainwestował w Polsce 220 
mln dolarów.

 

Koniunktura dla poszukiwań 
i wydobycia na Bliskim Wschodzie

Recesja w przemyśle naftowym nie doty-
ka wszystkich regionów. Takim obszarem jest 
Bliski Wschód, gdzie wydobycie ropy rośnie, 
inwestycje są kontynuowane, a nakłady zwięk-
szają się. Szef Saudi Arabian Oil Co. (Aramco) 
oświadczył, że w odróżnieniu od innych firm 
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naftowych zmniejszających inwestycje i obni-
żających koszty Aramco utrzymuje strategiczne 
inwestycje w dotychczasowym zakresie mając 
na uwadze długofalowe plany przygotowania 
i eksploatacji złóż. Zawieszane są jedynie mniej-
sze projekty, takie jak wiercenia poszukiwawcze 
na Morzu Czerwonym. Liczba urządzeń wiert-
niczych w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Zjed-
noczonych Emiratach Arabskich zwiększyła się 
o 1/3 w okresie od marca ub. roku, podczas gdy 
w tym samym okresie w USA spadła o 50%. Re-
kordowe są również obecne wielkości produkcji 
ropy. Arabia Saudyjska intensyfikuje produk-
cję do poziomu 1,4 mln t/d przy maksymalnej 
zdolności produkcyjnej 1,7 mln t/d ropy, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie wydobywają 394 
tys. t/d, Abu Zabi zamierza zwiększyć zdolność 
produkcyjną do końca 2017 r. do 476 tys. t/d. 
Najlepszy wynik produkcyjny od 42 lat osiągnął 
Kuwejt wydobywając 380 tys. t/d i planując in-
westycje umożliwiające podniesienie zdolności 
produkcyjnych do 544 tys. t/d do roku 2020. Jak 
powiedział szef Kuwait Oil Co. Hashem Hashem, 
niskie ceny ropy nie wpłyną na te zamierzenia. 
Utrzymanie, a tym bardziej zwiększenie tak wy-
sokiego wydobycia wymaga obsługi infrastruk-
tury na bardzo zaawansowanym poziomie tech-
nicznym. Jest to szansa dla firm serwisowych 
i jak stwierdził dyrektor generalny Schlumberger 
Ltd., Bliski Wschód będzie w tym roku jedynym 
regionem, gdzie nakłady na usługi serwisowe 
wzrosną. Podobna jest opinia Tima Wellera, dy-
rektora finansowego Petrofac Ltd., który zwra-
ca uwagę na politykę narodowych koncernów 
naftowych na Bliskim Wschodzie utrzymujących 
wielkość nakładów w kluczowych dziedzinach, 
co zapewnia kontynuację inwestycji. Szef pionu 
naftowego i rynku w Międzynarodowej Agencji 
Energetycznej Antoine Haiff określił działania 
Arabii Saudyjskiej jako zmianę taktyki – zamiast 
podtrzymywania cen ropy, jak to było w prze-
szłości, wybrano obronę udziału w światowym 
rynku ropy naftowej.

Tymczasem na świecie liczba czynnych 
urządzeń wiertniczych w maju br. wynosiła 
2127, co oznacza spadek o 430 w porównaniu 
z marcem br. 

 

Nowe złoże gazu w Pakistanie
Węgierski MOL jest obecny w Pakistanie 

od 1999 r. i ma udziały w 5 koncesjach, w tym 
w bloku Tal, gdzie działa spółka MOL Group, Pa-
kistan Oil & Gas Co. BV., do której należy 10% 
udziałów. W 2014 r. rozpoczęto tam wiercenie 
otworu Mardan Khel-1 o głębokości 4912 m. 
Teraz operator, którym jest Pakistan Oil Fields 

Ltd., poinformował o odkryciu nowej akumu-
lacji gazowo-kondensatowej. Stwierdzono wy-
stępowanie czterech horyzontów produktyw-
nych. Z najlepszego z nich uzyskano przypływ 
510,3 m3/min gazu i 285 t/d kondensatu, z dru-
giego 474,7 m3/min gazu i 250,2 t/d kondensa-
tu. Jest to siódmy sukces poszukiwawczy na tym 
bloku, po czterech latach przerwy w odkryciach. 

 

Więcej gazu z Norwegii dla 
zachodniej Europy niż z Rosji

Od dłuższego czasu, z wyjątkiem krótkiego 
okresu w 2012 r., najwięcej gazu dla zachod-
niej Europy dostarczał Gazprom. Teraz nastą-
piła zmiana i w IV kwartale 2014 r. zachodnia 
Europa kupiła z Norwegii 29,5 mld m3 gazu, 
podczas gdy dostawy z Gazpromu wyniosły 
19,8 mld m3. Ten trend był kontynuowany rów-
nież w I kwartale br., kiedy norweskie Gassco 
wyeksportowało do Unii 29,2 mld m3 gazu, 
a Gazprom dostarczył 20,29 mld m3. W 2014 r. 
eksport rosyjskiego koncernu do zachodniej Eu-
ropy wyniósł 117,92 mld m3 gazu, co stanowiło 
42% importu, natomiast dostawy norweskie 
stanowiły 38%.

 

Wzrost wydobycia ropy w Rosji
Według danych Ministerstwa Energetyki 

w styczniu br. wydobycie ropy wynosiło 45071 
tys. t i po niewielkim spadku w lutym, w marcu 
osiągnęło 45210,6 tys. t, w kwietniu wyniosło 
43668,3 tys. t i w maju 45287,7 tys. t. Wzrasta 
też eksport, który w maju osiągnął 20053 tys.t 
ropy. Wynik z maja br. jest wyższy niż wydoby-
cie Arabii Saudyjskiej w tym samym okresie czyli 
41820 tys. t. 

 

Stanowisko EPA w sprawie 
szczelinowania

Wstępny raport Agencji Ochrony Środo-
wiska (EPA) podaje, że szczelinowanie hydrau-
liczne nie wpływa na większą skalę na zasoby 
wody pitnej. Badania trwały ponad pięć lat i po-
twierdziły poprzednią opinię EPA na ten temat. 
Jest to wynik zmian w przepisach federalnych 

i stanowych oraz w procedurach stosowanych 
obecnie w przemyśle. M. in. w okresie 2009-
2013 wprowadzono 82 szczegółowe przepisy 
dotyczące zasad eksploatacji ropy i gazu w od-
niesieniu do wód podziemnych w wielu sta-
nach. Dyrektor Amerykańskiego Instytutu Nafto-
wego Erik Milito powiedział, że szczelinowanie 
jest wykonywane w sposób bezpieczny pod 
ścisłym nadzorem organów stanowych i współ-
pracy przemysłu. Nieustanne doskonalenie 
standardów bezpieczeństwa jest częścią tech-
nologii szczelinowania hydraulicznego od 65 
lat. Liczba odwiertów, w których je wykonano 
w tym czasie przekroczyła milion. Jednocześnie 
dzięki rosnącej produkcji gazu ziemnego emisja 
dwutlenku węgla w USA obniżyła się do naj-
niższego poziomu od 20 lat. Opracowanie EPA 
stanowi poważne wsparcie kampanii przemysłu 
naftowego na rzecz utrzymania dopuszczalności 
stosowania szczelinowania.

Jerzy Zagórski

Źródła: Bloomberg, Gazprom, Hart’s E&P, 
Offshore, Oil&Gas Financial Journal, Oil&Gas 

Journal, Rigzone, Statoil, Upstream, World Oil.

LOTOS ma głównego wykonawcę 
inwestycji EFRA

Grupa LOTOS S.A. przystąpiła do reali-
zacji inwestycji pogłębionego przerobu ropy 
naftowej (Program EFRA). W ramach tego 
programu spółka LOTOS Asfalt należąca do 
Grupy Kapitałowej LOTOS podpisała z firmą 
KT - Kinetics Technology S.p.A. (KT) kontrakt 
na projektowanie, dostawy urządzeń i mate-
riałów oraz budowę i przekazanie do rozru-
chu trzech najważniejszych instalacji w tym 
projekcie. Wartość umowy z firmą KT opiewa 
na kwotę 1,26 mld PLN.

Zgodnie z podpisaną umową, firma KT - 
Kinetics Technology jest zobowiązana do wy-
budowania i przekazania do rozruchu objętych 
umową instalacji w terminie 32 miesięcy.

– Wybór renomowanego wykonawcy dla 
Programu EFRA to kolejny ważny krok przybliża-
jący nas do uruchomienia tej kluczowej z punk-
tu widzenia naszej grupy kapitałowej instalacji. 
EFRA przeniesie nas do światowej technolo-
gicznej ekstraklasy w zakresie zaawansowania 
procesów przerobu ropy naftowej, przekładając 
się pozytywnie na osiągane marże – powiedział 
Paweł Olechnowicz, prezes Zarządu Grupy LO-
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TOS. – Jest to zarazem dowód na konsekwen-
cję w realizacji strategii rozwoju Grupy LOTOS, 
a więc dążenia do połączenia najwyższej na 
świecie kompleksowości przerobu ropy nafto-
wej z ekspansją w obszarze poszukiwań i wydo-
bycia surowców. To również realizacja naszych 
zobowiązań wobec akcjonariuszy, którzy objęli 
nasze akcje w zeszłorocznej emisji. Ponadto 
na Program EFRA trzeba spojrzeć z szerszej 
perspektywy polskiej gospodarki. To wzorcowy 
przykład dużej, wartej ponad 2 mld zł, inwe-
stycji w nowoczesny przemysł, a właśnie tego 
rodzaju inwestycje są istotą każdej gospodarki 
i budują jej siłę.

Przy wyborze wykonawców projektu budo-
wy instalacji opóźnionego koksowania zapro-
szenia zostały wysłane do 13 firm inżynieryjnych 
na całym świecie posiadających doświadczenie 
w realizacji projektów związanych z przetwa-
rzaniem ciężkich pozostałości. Oceniano cenę 
i warunki płatności, gwarancje procesowe i za-
kres zobowiązań kontraktowych, harmonogram 
realizacji i organizacji budowy, możliwość udzie-
lenia wsparcia finansowego dla inwestycji oraz 
rozwiązania techniczne oraz doświadczenie 
w realizacji podobnych projektów. Niezależnie 
prowadzone było także drugie postępowanie 
przetargowe dotyczące budowy instalacji do 
produkcji wodoru. Jako najkorzystniejsze roz-
wiązanie wybrano podpisanie jednej umowy na 
budowę trzech instalacji z firmą KT. To, że jeden, 
renomowany wykonawca będzie odpowie-
dzialny za większość zakresu projektu pozwolił 
wzmocnić pozycję LOTOSU w trakcie prowadzo-
nych negocjacji z instytucjami finansowymi zain-
teresowanymi kredytowaniem projektu

– Wybraliśmy sprawdzonego wykonawcę. 
KT - Kinetics Technology to duża międzynaro-
dowa firma inżynieryjna posiadająca bogate 
doświadczenie w przemyśle rafineryjnym i pe-
trochemicznym. Jej obszar działania obejmuje 
dostawę technologii oraz budowę instalacji 
rafineryjnych, gazowych i petrochemicznych – 
podkreślił Piotr Przyborowski, prezes Zarządu 
LOTOS Asfalt. – Dla nas niezwykle ważne jest 
i to, że firma KT dała się już poznać jako wia-
rygodny i sprawdzony partner w trakcie wcze-
śniejszych projektów realizowanych na terenie 
GL SA. I dlatego jesteśmy pewni profesjonalne-
go zrealizowania przez tego inwestora naszego 
projektu.

Wykonawca wybuduje na terenie rafinerii 
LOTOSU w Gdańsku kluczowe instalacje będą-
ce elementami Programu EFRA. Instalacja tzw. 
opóźnionego koksowania, będąca jednocześnie 
sercem całego programu, będzie miała za zada-
nie zagospodarować w sposób kompleksowy 
wszystkie ciężkie pozostałości z przerobu ropy 
naftowej w rafinerii. Wytwarzane z nich będą 

produkty, ze sprzedaży których spółka uzyskuje 
najwyższe marże. Surowiec do instalacji będą 
stanowić ciężkie pozostałości procesu rafinacji 
wykorzystywane obecnie do produkcji olejów 
opałowych i asfaltów.

Dzięki instalacjom produkcyjnym Programu 
EFRA rafineria w Gdańsku wygeneruje rocznie 
do 900 tys. ton dodatkowych paliw, a ponadto 
350 tys. ton koksu. Zgodnie z założeniami reali-
zacja tego programu pozwoli podnieść mode-
lową marżę rafineryjną o ok 2 USD na każdej 
baryłce przerobionej ropy.

LOTOS Asfalt jest czołowym producentem 
asfaltu w Europie oraz przoduje w sprzedaży 
najbardziej zaawansowanych technologicznie 
asfaltów modyfikowanych MODBIT na rynku 
krajowym. Utworzona w 2004 roku spółka od 
początku specjalizuje się w produkcji i handlu 
asfaltami oraz emulsjami drogowymi. Długo-
letnie doświadczenie, nowoczesna technologia, 
wysoka jakość produktów i sprawna obsługa 
klienta zapewniają LOTOS Asfalt wysoką pozy-
cję rynkową i pozwalają z powodzeniem reali-
zować przyjętą przez spółkę misję. Misją LOTOS 
Asfalt jest innowacyjny rozwój w obszarze 
produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfal-
towych o wymaganych standardach jakości re-
alizowany w sposób przyjazny dla środowiska, 
dający pełną satysfakcję klientom, zapewniający 
stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału 
pracowników.

KT - Kinetics Technology (KT) jest częścią 
grupy Maire Tecnimont, międzynarodowego 
potentata w sektorach budownictwa przemysło-
wego oraz dostaw technologii i licencji. Grupa 
jest notowana na giełdzie w Mediolanie i pro-
wadzi działalność w ponad 30 krajach. KT jest 
międzynarodową firmą inżynieryjną posiadająca 
bogate doświadczenie w przemyśle rafineryj-
nym i petrochemicznym. Jej obszar działania 
obejmuje dostawę technologii oraz budowę 
instalacji rafineryjnych, gazowych i petroche-
micznych.

 

LOTOS Kolej trafi na GPW
Zarząd Grupy LOTOS S.A. w ramach re-

alizacji Programu „Efektywność i Rozwój”  
postanowił o przyszłości spółki LOTOS Kolej. 
Zgodnie z planami akcje przewoźnika zade-
biutują na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. 

Podstawą tej decyzji jest umożliwienie 
LOTOS Kolej dalszego dynamicznego rozwoju 
przy wykorzystaniu posiadanych kompetencji. 
Wzrost potencjału rynkowego i operacyjnego 
przewoźnika będzie realizowany w oparciu 

o rozwój organiczny – m.in. poprzez dalsze 
podnoszenie efektywności, optymalizację tabo-
ru oraz świadczenie usług o najwyższym stan-
dardzie.

Wybór ścieżki giełdowej wynika z aktualnej 
i przewidywanej sytuacji na rynku towarowych 
przewozów kolejowych. To również gwarancja 
bezpieczeństwa logistyki paliw dla Grupy LOTOS.

– Zgodnie z naszymi wcześniejszymi dekla-
racjami realizujemy optymalną ścieżkę rozwoju 
LOTOS Kolej – podkreśla Paweł Olechnowicz, 
prezes Grupy LOTOS S.A.– Równolegle z budo-
wą silnej pozycji rynkowej przewoźnika, przy-
gotowujemy się do przeprowadzenia debiutu 
giełdowego tej spółki.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Grupy 
LOTOS S.A. założeniami LOTOS Kolej powinna 
być gotowa do debiutu giełdowego w 4 kw. 
2016r. Ostateczny jego termin oraz sposób upu-
blicznienia LOTOS Kolej będzie uzależniony od 
wyników szczegółowych analiz oraz sytuacji na 
rynkach kapitałowych.

LOTOS Kolej jest spółką w 100% zależną od 
Grupy LOTOS S.A. Jej podstawowym zadaniem 
jest kompleksowa obsługa kolejowa spółek 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Grupy 
LOTOS S.A. oraz wykonywanie usług transporto-
wych i taborowych dla klientów zewnętrznych. 
Udział spółki w polskim rynku wg. pracy prze-
wozowej w 2014 r. wyniósł blisko 9%, co dało 
jej pozycję wicelidera. LOTOS Kolej przewiozła 
w ub.r. 10,6 mln ton produktów.

Przychody LOTOS Kolej w 2014 r. wyniosły 
ponad 600 mln zł, a zysk EBITDA uplasował się 
na poziomie 63 mln zł. 

LOTOS Kolej uruchamia codziennie ponad 
120 pociągów towarowych na obszarze ca-
łej Polski i w ruchu międzygranicznym. LOTOS 
Kolej zatrudnia blisko 1000 osób w swoich 
oddziałach zlokalizowanych w Gdańsku, Cze-
chowicach-Dziedzicach, Zduńskiej Woli, Jaśle 
i Wrocławiu.

Biuro Komunikacji
Grupa LOTOS S.A.

Ekipa ORLENU najlepsza 
w zarządzaniu!

 
Trzysta zespołów z całego świata wzięło 

udział w krajowych eliminacjach konkursu 
The Fresh Connection 2015. Najlepsi w za-
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rządzaniu okazali się pracownicy PKN ORLEN, 
co stawia ich w gronie faworytów wielkiego 
finału rozgrywek, który odbędzie się 25 wrze-
śnia br. w Amsterdamie. Jesienią mistrzowie 
Polski zmierzą się z najlepszymi 8 zespołami 
z 7 krajów. 

The Fresh Connection (TFC) to innowa-
cyjna symulacja ‘web-based business’ anga-
żująca uczestników w podejmowanie stra-
tegicznych decyzji w procesie zarządzania 
przedsiębiorstwem z branży FMCG (nazwa-
nym właśnie The Fresh Connection). Decyzje 
do podjęcia przez uczestników symulacji są 
tożsame z rzeczywistymi dylematami, z który-
mi pracownicy spotykają się w codziennej pra-
cy. Pracując w zespołach czteroosobowych, 
uczestnicy reprezentują cztery piony firmy: 
sprzedaż, zakupy, łańcuch dostaw i operacje. 
Wirtualna firma stoi w obliczu spadku wydaj-
ności, a menedżerowie muszą jak najszybciej 
wydostać ją z kłopotów. Rozumienie połączeń 
pomiędzy poszczególnymi funkcjami, współ-
praca oraz skuteczne zarządzanie łańcuchem 
dostaw są kluczowymi elementami sukcesu 
całego przedsiębiorstwa. 

W skład drużyny mistrzów Polski, którzy 
jako zwycięzcy rozgrywek krajowych będą 
w Amsterdamie walczyć o tytuł najlepszych 
na świecie, wchodzą specjaliści z zakresu za-
rządzania łańcuchem dostaw w PKN ORLEN:  
Anna Kowalska, Marta Jaroni, Robert Reńda 
i Wojciech Bujak. 

– W PKN ORLEN konsekwentnie roz-
wijamy i udoskonalamy procesy związane 
z zarządzaniem łańcuchem dostaw. W firmie 
o tak dużej skali działania ma on bowiem 
szczególne znaczenie i pozwala nam na ciągłe 
umacnianie naszej przewagi konkurencyjnej. 
Czasami jednak warto swoje pomysły i działa-
nia skonfrontować z doświadczeniami innych 
rynkowych graczy. Taką szansę dał nam wła-
śnie udział w zawodach The Fresh Connection 
– Global Challenge. Już osiągnęliśmy bardzo 
duży sukces, ale nie osiadamy na laurach i bę-
dziemy robić wszystko, żeby w światowym 
finale powalczyć o zwycięstwo – deklaruje 
Wojciech Bujak, członek zespołu i jednocze-
śnie dyrektor Biura Prognozowania i Analiz 
Rynkowych w PKN ORLEN.

Drużyna PKN ORLEN, jako zwycięzca pol-
skiej edycji, otrzymuje w nagrodę cykl warsz-
tatów opartych o TFC dla 16-20 osób o warto-
ści 60 tysięcy złotych. Nagrodą dla Mistrzów 
Świata The Fresh Connection będzie bezpłatny 
tygodniowy kurs Executive Supply Chain Cour-
se na Massachusetts Institute of Technology 
w Bostonie w USA, o wartości 4500 dolarów 
na jednego uczestnika. W pierwszej dziesiąt-
ce światowego rankingu znalazły się jeszcze 

trzy inne zespoły z Polski. Za organizację pol-
skiego etapu The Fresh Connection – Global 
Challenge odpowiada MPM Productivity Ma-
nagement.

Centrum prasowe
PKN Orlen

Wsparcie finansowe UE 
dla integracji polskiego systemu 
przesyłowego z Czechami 
oraz z Danią

Połączenia międzysytemowe Polska 
– Czechy oraz Polska – Dania (Baltic Pipe)
otrzymały wsparcie finansowe z funduszu 
„Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility). 
Propozycję Komisji Europejskiej o przyznaniu 
pomocy finansowej zaakceptowały 14 lipca 
2015 r. państwa członkowskie UE.

W ramach pierwszego, ogłoszonego 
w 2015 r. przez Komisję Europejską, konkursu 
dofinansowanie otrzymały dwa projekty o zna-
czeniu wspólnotowym (Project of Common Inte-
rest), które GAZ-SYSTEM S.A. przygotowuje we 
współpracy z czeskim oraz duńskim operatorem 
systemu przesyłowego. Oba projekty mają słu-
żyć dywersyfikacji i poprawie bezpieczeństwa 
dostaw gazu ziemnego oraz umożliwią budowę 
regionalnego rynku gazu poprzez integrację kra-
jów regionu z rynkiem Unii Europejskiej.

Dla połączenia międzysystemowego Polska 
– Czechy (Libhost – Hat – Kędzierzyn-Koźle) zo-
stało przyznane wsparcie finansowe dla realiza-
cji prac budowlanych, które wyniesie 62,6 mln 
EUR i zostanie podzielone między GAZ-SYSTEM 
S.A. oraz NET4GAS s.r.o. Wcześniej projekt 
otrzymał dofinansowanie prac projektowych  
w wysokości 1,5 mln EUR. 

Połączenie  Baltic Pipe, które ma w przyszło-
ści połączyć systemy przesyłowe gazu ziemnego 
Polski oraz Danii i w ten sposób dopełnić proces 
integracji rynku gazu w  rejonie Morza Bałtyckie-
go, uzyskało 400 tys. EUR dofinansowania dla 

prac przygotowawczych. Środki zostaną wyko-
rzystane na wspólne opracowanie niezbędnej 
dokumentacji przygotowawczej przez GAZ-SYS-
TEM S.A. oraz duńskiego operatora systemu 
przesyłowego, Energinet.dk.

Projekty infrastrukturalne, w które za-
angażowany jest GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały 
w pierwszym tegorocznym konkursie wsparcie 
w kwocie odpowiadającej blisko 30 proc. łącz-
nej kwoty przeznaczonej na realizację inwestycji 
z zakresu gazu i energii elektrycznej na terenie 
Unii Europejskiej. Całkowita kwota środków 
rozdysponowanych z instrumentu „Łącząc Eu-
ropę” w ramach pierwszego konkursu wynosi 
ok. 149 mln EUR. GAZ-SYSTEM S.A. ubiega  się 
także o wsparcie finansowe dla kolejnych inwe-
stycji w rozwój infrastruktury przesyłowej, które 
może zostać przyznane w wyniku rozstrzygnię-
cia w 2015 r. drugiego konkursu dotyczącego 
finansowania z instrumentu „Łącząc Europę”.

Status projektu o znaczeniu wspólnotowym
Decyzją Komisji Europejskiej z paździer-

nika 2013 roku połączenie międzysystemowe 
z Czechami oraz Danią otrzymało status pro-
jektu o znaczeniu wspólnotowym (PCI / Project 
of Common Interest). Przyznanie statusu PCI 
oznacza objęcie projektu najlepszymi praktyka-
mi w ramach procesu wydawania pozwoleń, 
w zakresie określonym w Rozporządzeniu (UE) 
347/2013. 

Plan Rozwoju 2015-2023
Wybudowanie nowych połączeń gazowych 

z krajami Unii Europejskiej stanowi część kolej-
nego etapu rozwoju polskiego systemu przesyło-
wego. Powstanie nowych gazociągów w ramach 
wspieranego przez Unię Europejską Korytarza 
Gazowego Północ-Południe oraz budowa po-
łączenia z Litwą i Danią będą stanowić istotny 
wkład w rozwój europejskiego systemu przesy-
łowego. W tym celu GAZ-SYSTEM S.A. planuje 
w latach 2015-2023 wybudować w sumie około 
2000 km nowych gazociągów w zachodniej, po-
łudniowej i wschodniej części Polski.

Małgorzata Polkowska
Rzecznik prasowy

GAZ-SYSTEM S.A.

Nazwa zadania Połączenie 
Polska - Czechy

Połączenie 
Polska - Słowacja

Połączenie 
Polska – Litwa 
(GIPL)

Połączenie 
Polska – Dania 
(Baltic Pipe)

Prace 
przygotowawcze

1,5 mln EUR 4,6 mln EUR 10,6 mln EUR 0,4 mln EUR

Prace budowlane 62,6 mln EUR 295 mln EUR

FINANSOWANIE PROJEKTÓW GAZ-SYSTEM S.A. Z INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” 
(CONNECTING EUROPE FACILITY)
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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.

26.07.2015 r. w Krośnie odbyła się VIII 
edycja imprezy pod nazwą „Świet(l)ne miasto 
Krosno” w formie pikniku naukowego na kro-
śnieńskim rynku. Głównym organizatorem im-
prezy jest Regionalne Centrum Kultur Pograni-
cza w Krośnie, a jednym ze współorganizatorów 
Oddział SITPNiG w Krośnie.

70 urodziny Janusz Dybek z Oddziału w Krakowie w dniu 2.07. 2015
70 urodziny Stanisław Łuczyński z Oddziału w Krakowie w dniu 3.07. 2015

70 urodziny Jacek Michalski z Oddziału w Gdańsku w dniu 6.07.2015 
70 urodziny Kazimiera Mil z Oddziału w Warszawie II w dniu 7.07.2015

70 urodziny Jan Liszka z Oddziału w Krośnie w dniu 13.07. 2015 
70 urodziny Łuka Edward z Oddziału we Wrocławiu w dniu 17.07. 2015

75 urodziny Wiesław Oberle z Oddziału w Łodzi w dniu 18.07.2015
75 urodziny Maria Roszniowska z Oddziału w Sanoku w dniu 28.07.2015 

75 urodziny Marek Dubis z Oddziału w Gorlicach w dniu 28.07.2015 
80 urodziny Eugeniusz Pelczarski z Oddziału w Sanoku w dniu 18.07.2015

VI posiedzenie Rady Krajowej Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

29 czerwca 2015 r. w Warszawskim Domu 
Technika NOT odbyło się VI posiedzenie XXIV 
kadencji Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT. Obradom prze-
wodniczyło Prezydium w składzie: Stanisław Ce-
gielski (SGP) – przewodniczący, Jerzy Mietliński 
(TJO Białystok) i Stanisław Petrykowski (SITPMB).

Porządek roboczej części posiedzenia 
Rady Krajowej oprócz spraw proceduralnych 
obejmował:
1. Przyjęcie protokołu nr 5/XXIV z posiedzenia 

Rady Krajowej 2 lutego 2015 r.
2. Wybór składu Prezydium na kolejną Radę 

Krajową.

3. Przyjęcie zmian w Statucie FSNT-NOT.
4. Sprawozdanie z działalności FSNT-NOT za 

2014 r.:
• merytoryczne,
• finansowe.

5. Sprawozdanie z działalności GKR FSNT-NOT 
za 2014 r. oraz ocena działalności Zarządu 
Głównego FSNT-NOT.

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. przyjęcia sprawozdania Zarządu Głów-
nego FSNT-NOT za 2014 r.,

b. zatwierdzenia łącznego sprawozdania 
finansowego za 2014 r. Biura Zarządu 
Głównego FSNT-NOT, Centrum Innowacji 
NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT 
w Warszawie,

c. przyjęcia zbiorczego sprawozdania finan-
sowego FSNT-NOTza 2014 r.,

d. przyjęcie sprawozdania i oceny GKR 
FSNT-NOT za 2014 r.,

e. przyjęcie uchwały w sprawie absoluto-
rium dla Zarządu Głównego FSNT-NOT 
za 2014 r.

Prezydium Posiedzenia Rady Krajowej FSNT NOT: Stanisław Cegielski (SGP) – przewodniczący, Jerzy Mietliński (TJO Białystok) 
i Stanisław Petrykowski (SITPMB). Fot. S. Szafran
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8. Zmiany w regulaminach nadawania:
a. Honorowych Odznak NOT,
b. Tytułu Zasłużony Senior NOT(uchwała).
9. Przekazanie oddziału Muzeum Techniki 

i Przemysłu NOT w Nowej Słupi samo-
rządowi lokalnemu.

10. Sprawy TJO:
a. ustanowienie współwłasności nierucho-

mości FSNT-NOT w Kielcach,
b. rozwiązanie Rady FSNT NOT w Tarno-

brzegu,
c. rozwiązanie Rady Regionalnej FSNT NOT 

w Gorzowie Wielkopolskim,
d. sprzedaż nieruchomości w FSNT NOT 

w Gorzowie Wielkopolskim,
e. sprzedaż części nieruchomości FSNT-NOT 

w Gdańsku.
11. Przyjęcie propozycji Zespołu Gospodarki 

Nieruchomościami i Inwestycji Zarządzania 
Majątkiem FSNT-NOT (po konsultacjach).

12. Sprawy wnoszone przez SNT.
13. Sprawy wnoszone przez TJO.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.

Po sprawach proceduralnych (wybór Komi-
sji Mandatowej i Skrutacyjnej, przyjęcie proto-
kołu z poprzedniego posiedzenia Rady, wybór 
Prezydium Rady na następne posiedzenie), 
Rada Krajowa FSNT NOT wprowadziła popraw-
ki do Statutu NOT, umożliwiające tworzenie kół 
i ośrodków terenowych Federacji w miastach 
i regionach, gdzie likwidowane są Terenowe 
Jednostki Organizacyjne NOT.

Głównym tematem posiedzenia Rady było 
rozpatrzenie sprawy sprawozdania Zarządu 
Głównego FSNT NOT za 2014 r.

W imieniu Zarządu Głównego FSNT NOT 
sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 
przedstawiła Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes 
FSNT NOT, a sprawozdanie finansowe Jacek 
Kubielski – sekretarz generalny. Sprawozdanie 
Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT NOT i oce-
nę pracy Zarządu Głównego Federacji za rok 
2014 przedstawił Ryszard Marcińczak – prze-
wodniczący GKR.

W sprawozdaniu merytorycznym za rok 
2014 Mańkiewicz-Cudny zawarła następujące 
stwierdzenia:

„W 2014 r. Federacja Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicz-
nej zrzeszała 39 stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych (SNT), w tym dwa stowarzyszenia polonijne: 
Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej 
Brytanii (członek zwyczajny) i Stowarzyszenie In-
żynierów Polskich w Kanadzie (członek nadzwy-
czajny) oraz trzy stowarzyszenia polskie o statu-
sie członka nadzwyczajnego (SPChK, PROCAx, 
Dachy Zielone). Ogółem na koniec 2014 r. do 
stowarzyszeń tworzących Federację NOT należało 
100.346 członków indywidualnych i 802 człon-

ków zbiorowych – wspierających. Oznaczało to 
spadek w stosunku do 2013 r. o 2,1% członków 
indywidualnych i o 2,8% członków zbiorowych. 
Dziesięć największych stowarzyszeń w FSNT-NOT 
skupiało ogółem 82,3% wszystkich członków in-
dywidualnych i udział ten wzrósł w stosunku do 
roku poprzedniego o 1%.

Struktura wykształcenia członków stowa-
rzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych 
w FSNT-NOT wykazuje stopniowy wzrost osób 
z wykształceniem wyższym inżynierskim (61,4% 
w 2014 r.) oraz osób z wykształceniem innym niż 
technicznym, głównie wyższym ekonomicznym 
i humanistycznym (12,7% w 2014 r.), a spadek 
techników z wykształceniem średnim (25,9% 
w 2014 r.). Oddaje to niepokojącą tendencję – 
spadku liczby techników – co ma wpływ na go-
spodarkę kraju. Jest to wynik likwidacji przed 16 
laty średnich szkół technicznych, przeciwko cze-
mu protestowało całe środowisko stowarzyszeń 
naukowo-technicznych.

W 2014 r. w ramach FSNT-NOT działało 48 
Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO). 
Wszystkie mają własną osobowość prawną.Tere-
nowe Jednostki Organizacyjne w większości dys-
ponują materialnym zapleczem do działalności 
statutowej i gospodarczej. 38 TJO gospodaruje 
nieruchomościami, którymi są najczęściej regio-
nalne Domy Technika. W 2014 r. nie sprzedano 
żadnej nieruchomości pełniącej funkcję Domu 
Technika. Jest to wynik dekoniunktury na rynku 

handlu nieruchomościami. Na sprzedaż nieren-
townych nieruchomości i zamiany ich na mniej-
sze są uchwały Rady Krajowej FSNT-NOT. Ogółem 
spośród wszystkich 48 TJO na koniec 2014 r. 38 
TJO zarządzało nieruchomościami, z czego 13 TJO 
korzystało z nieruchomości, których właścicielem 
jest w 100% Federacja, 20 TJO z nieruchomości 
wspólnych Federacji i TJO, a 5 TJO z nieruchomo-
ści, które zakwalifikowano do majątku własnego 
TJO (Częstochowa, Kalisz, Legnica, Nowy Sącz 
i Słupsk). Ponadto w 3 przypadkach (Bydgoszcz, 
Lublin i Warszawa) Domami Technika zarządzają 
specjalnie powołane spółki, które utworzyła Fe-
deracja z lokalnymi TJO. W dwóch z nich: Byd-
goski Dom Technika i Lubelski Dom Technika przy 
powoływaniu spółek wniesiono aport w postaci 
Domu Technika. Praktycznie pozbawiło to FSNT-
-NOT wpływu na to, jakie działania właściciel 
(spółka) podejmuje w tych nieruchomościach.

Wielkim atutem FSNT-NOT jest tworzenie 
przez TJO sieci, będącej podstawą realizacji za-
dań o zasięgu ogólnokrajowym takich jak, m.in. 
Program Projektów Celowych NOT dla MŚP, Sieć 
Ośrodków Innowacji NOT oraz wielu ogólnopol-
skich i regionalnych konkursów: Mistrz Techniki, 
Laur Innowacyjności im. Stanisława Staszica, 
Młody Innowator, Olimpiada Wiedzy Technicz-
nej i inne. 

W 2014 r. w 48 terenowych jednostkach 
organizacyjnych FSNT-NOT prowadziło dzia-
łalność 448 oddziałów różnych stowarzyszeń 

Członkowie Zarządu Głównego FSNT NOT podczas posiedzenia (od lewej): Stefan Góralczyk – wiceprezes, Jacek Kubielski 
– sekretarz generalny, Ewa Mańkiewicz-Cudny – prezes, Grzegorz Lipowski – wiceprezes, Józef Suchy – wiceprezes, Janusz 
Dyduch – wiceprezes. Fot. S. Szafran

Sala obrad Rady Krajowej. Fot. S. Szafran
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naukowo-technicznych zrzeszonych w Federacji 
NOT, a ich liczba w porównaniu do roku ubie-
głego spadła o około 4%.

Najbardziej rozwiniętą działalność statuto-
wą i gospodarczą prowadzą terenowe jednostki 
organizacyjne w największych wojewódzkich 
ośrodkach miejskich w kraju. Najwięcej oddziałów 
branżowych stowarzyszeń naukowo-technicznych 
działa w TJO w: Warszawie i Katowicach (po 24 
oddziały), Krakowie (22 oddziały), Łodzi (20 od-
działów) oraz Poznaniu i Wrocławiu (po 18 od-
działów). Istnieje też 6 niedużych TJO (Grudziądz, 
Inowrocław, Jelenia Góra, Leszno, Łomża i Świd-
nica), które nie prowadzą rozwiniętej działalno-
ści statutowej. Według danych stowarzyszeń za 
2014 r. te TJO nie mają wymaganych statutowo 
trzech przedstawicielstw SNT w randze oddziału. 
Kolejnych 5 TJO (Biała Podlaska, Nowy Sącz, Piła, 
Tarnobrzeg i Zamość) mają na swoim terenie 3 
oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych 
zrzeszonych w Federacji NOT.

Poza oddziałami poszczególne SNT two-
rzą na terenie poszczególnych TJO koła dające 
mniejszym grupom członków stowarzyszeń 
możliwość działania na rzecz lokalnego śro-
dowiska technicznego i rozwoju techniki. 
W 2014 r. w całej Polsce działało 2.720 kół, 
a ich liczba w porównaniu do roku poprzednie-

go spadła o około 4%.”
W wykonaniu Budżetu Zarządu Głównego 

FSNT-NOT w 2014 r., pomimo poprawienia wy-
niku finansowego netto w porównaniu do roku 
poprzedniego nie osiągnięto jeszcze zbilanso-
wania przychodów i kosztów. W sprawozdaniu 
finansowym FSNT NOT za rok 2014 sporządzo-
nym na podstawie sprawozdań finansowych  
Biura FSNT-NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu 
NOT oraz Centrum Innowacji NOT w Warsza-
wie przedstawiono: bilans  zamykający się po 
stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 
16.561.662,37 zł oraz rachunek zysków i strat 
wykazujący łączny wynik w postaci straty netto 
w wysokości 541.827,24 zł.

Główna Komisja Rewizyjna pozytywnie 
oceniła dokonania w działalności merytorycznej 
i straty finansowej Zarządu Głównego FSNT NOT, 
a mimo zanotowanego deficytu uznała, że działa-
nia Zarządu w zakresie poprawy wyniku finanso-
wego były prawidłowe. Po dyskusji Rada Krajowa 
jednomyślnie przyjęła przedłożone sprawozdania 
i udzieliła absolutorium władzom FSNT NOT.

W dalszej części posiedzenia Rada Krajowa 
skorygowała stosownymi uchwałami Regulami-
ny nadawania Odznak Honorowych FSNT NOT 
i nadawania tytułu Zasłużony Senior NOT. Rada 
Krajowa podjęła również decyzje w sprawie: 

przekazania Oddziału Muzeum Techniki i Przemy-
słu NOT w Nowej Słupi samorządowi lokalnemu, 
a także ustanowienia współwłasności nierucho-
mości FSNT-NOT w Kielcach. Na wniosek Rady 
Terenowej Jednostki Organizacyjnej i Zarządu 
Głównego Rada Krajowa postanowiła rozwiązać 
Terenową Jednostkę Organizacyjną działającą 
pod nazwą: Naczelna Organizacja Techniczna 
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Rada w Tarnobrzegu. Na wniosek Rady Tereno-
wej Jednostki Organizacyjnej Rada Krajowa po-
stanawia rozwiązać Terenową Jednostkę Organi-
zacyjną działającą pod nazwą: Rada Regionalna 
FSNT NOT w Gorzowie Wielkopolskim. Uzasad-
nieniem tej decyzji było zaprzestanie działalno-
ści i trwała utrata zdolności samofinansowania. 
W związku z tym Rada Krajowa wyraziła zgodę 
na sprzedaż nieruchomości w Gorzowie Wielko-
polskim, użytkowanej przez TJO.

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Sta-
nisław Cegielski – przewodniczący Prezydium 
Rady Krajowej podziękował za działalność 
w minionym roku w ruchu stowarzyszeniowym 
i złożył życzenia udanych urlopów wszystkim 
członkom SNT.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Struktura FSNT NOT wg liczby członków w roku 2014 Struktura FSNT NOT wg liczby oddziałów SNT i kół zakładowych SNT w latach 2011 - 2014

Struktura FSNT NOT wg wykształcenia członków w latach 2011 - 2014 Struktura regionalna FSNT NOT wg stanu majątku w 2014 r.
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70 rocznica wydania pierwszego numery miesięcznika NAFTA
25 czerwca 1945 r. upłynęło 70 lat od ukaza-

nia się pierwszego numeru czasopisma „NAFTA”, 
miesięcznika zasłużonego dla całego środowiska 
naukowego i technicznego naftowców i gazow-
ników. Pojawienie się nowego wówczas cza-
sopisma branżowego budziło zainteresowanie 
i nadzieję w środowisku na odbudowę przedwo-
jennego czasopiśmiennictwa naftowego, w któ-
rym wszyscy zainteresowani postępem naukowo-
-technicznym i rozwojem przemysłu naftowego 
i gazownictwa ziemnego znajdą tak potrzebne 
informacje. Wydawcą  czasopisma był powsta-
ły w styczniu 1945 r. Instytut Naftowy, nakład-
cą Centralny Zarząd Przemysłu Paliw Płynnych, 
a druk wykonano w Drukarni Narodowej w Kra-
kowie. W tytulaturze pierwszego numeru pisma 
określone zostały jego ramy programowe: Mie-
sięcznik poświęcony nauce, technice, statystyce 
oraz organizacji w polskim przemyśle naftowym.

Treść pierwszego numeru „NAFTY” z jednej 
strony nawiązuje do przeszłości, ale z drugiej 
wyznacza zadania odradzającego się przemysłu 
naftowego. Znalazło to wyraz we „wstępniaku” 
– Od Wydawcy – podpisanym przez dra inż. Jó-
zefa Winklera – dyrektora Centralnego Zarządu 
Przemysłu Paliw Płynnych, który powołując się 
na dobre doświadczenia ukazujących się przed 
II wojną światową czterech czasopism nafto-

wych, zarysował zadania przemysłu naftowego 
na okres powojenny.

Bardzo interesujące i wymowne są zamiesz-
czone w tym numerze artykuły:

• Ci, którzy odeszli – Maksymilian Fingerchut;
• Utworzenie Instytutu Naftowego – Stani-

sław Mazurkiewicz;
• Cele i zadania Instytutu Naftowego i rola 

prac naukowo-badawczych – Józef Wojnar;
• Postępy w dziedzinie geologii w polskim 

przemyśle naftowym – Julian Obtułowicz;
• Postępy i udoskonalenia w wiertnictwie 

w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce – 
Adam Kotłowski;

• Nowe urządzenia do odwadniania ropy 
naftowej – Stanisław Rachwał;

• Postępy w gazownictwie ziemnym i stan 
jego u nas – Zdzisław Ziółkowski.

Ponadto w Dziale sprawozdawczym – J. 
Wdowiarz, H. Górka, Z. Sokalski, A. Waliduda 
i J. Ostaszewski – zamieścili notatki dotyczące 
działalności Instytutu Naftowego.

Pierwszy numer „NAFTY” rozpoczął sie-
demdziesięcioletnią, nieprzerwaną działalność 
czasopisma. Z czasem nieco zmieniała się tytu-
latura i składy redakcyjne, uzupełniony został ty-
tuł pisma oraz unowocześniona szata edytorska, 
ale stały pozostał główny nurt programowy.

Z okazji tego doniosłego jubileuszu prezes 
SITPNiG – prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki 
i sekretarz generalny SITPNiG – dr inż. Stanisław 
Szafran złożyli w imieniu Zarządu Głównego 
SITPNiG na ręce redaktor naczelnej NAFTY-GAZU 
– pani prof. dr hab. inż. Marii Ciechanowskiej 
list gratulacyjny.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

W dniach  1 do 5 czerwca 2015 r. w Paryżu 
odbyła się 26 Światowa Konferencja Gazowni-
cza (World Gas Conference – WGC Paris 2015). 
Głównymi organizatorami Konferencji były Mię-
dzynarodowa Unia Gazownicza (International 
Gas Union – IGU) i French Gas Association – 
AFG, które przyjęło prezydencję Francji w IGU na 
triennium 2012-2015, a zarazem rolę gospoda-
rza i organizatora 26 WGC. Współorganizatora-
mi konferencji byli: Elephant Live, Exhibitions & 
Trade Fairs i CWC Group.

Tematem wiodącym przyjętym w chwili 
objęcia prezydencji francuskiej w IGU na całe 
triennium, a w tym i  na 26  World Gas Confe-
rence był: „Growing together towards a frandly 
planet”.

Program merytoryczny konferencji był 
przygotowywany przez całą trzyletnią kaden-
cję władz IGU pod przewodnictwem Jérôme 
Ferrier’a – prezydenta IGU na triennium 2012-

2015, z udziałem ponad 1000 profesjonalistów 
z branży gazowniczej z całego świata, którzy 
pracowali w 14 komitetach programowych, ko-
mitetach roboczych i zespołach specjalnych.

Obrady konferencji odbywały się w Porte 
Versailles, a towarzysząca jej wystawa prezen-
towana była na otaczających terenach wysta-
wowych.

W World Gas Conference Paris 2015 
wzięło udział ponad 3500 uczestników z 91 
krajów, reprezentujących firmy dysponujące 
95 % globalnego rynku gazu. Wśród uczestni-
ków konferencji była również liczna delegacja 
z Polski, a m.in. z PGNiG SA., Gaz-System SA., 
EuRoPol Gaz sa., IGG, SITPNiG, AGH i in. Dele-
gacji PGNiG SA. przewodniczył prezes Mariusz 
Zawisza, delegacji SGT EuRoPol Gaz sa. pre-
zes Kazimierz Nowak, a OGP Gaz-System SA. 
dwaj wiceprezesi: Dariusz Bogdan i Sławomir 
Śliwiński, natomiast delegacji IGG prezes Mi-

rosław Dobrut. W konferencji uczestniczył 
prezes SITPNiG prof. dr hab. inż. Stanisław 
Rychlicki.

Towarzysząca konferencji wystawa urzą-
dzeń, narzędzi i sprzętu gazowniczego zgro-
madziła prawie 350 wystawców z branży 
gazowniczej z całego świata. Wśród wystaw-
ców były stoiska polskie: PGNiG SA oraz Izby 
Gospodarczej Gazownictwa wspólne dla firm 
Plum, Atrem, Interprotech i Targi Kielce oraz 
stoiska firm: Apator-Metrix, Common, Radia-
tym, Itron.

Każdy z czterech dni roboczych konferencji 
dedykowany był jednemu z czterech głównych 
tematów programowych:

• 1 dzień – Natural gas as a core pillar for 
a sustainable future of the planet,

• 2 dzień – Gas renewables and electricity: 
together a perfect combination,

• 3 dzień – Natural gas as a growth factor 

26 Światowa Konferencja Gazownicza 
(World Gas Conference – WGC Paris 2015)
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for new economies,
• 4 dzień – Human capital for the future of 

the gas industry.
Podczas konferencji prezentowane były opi-

nie na temat współczesnych i przyszłych proble-
mów rozwoju gazownictwa. Opinie te przedsta-
wiane były na kilku typach sesji:

• przemówienia główne (keynote spe-
eches) – opinie wygłaszane na Sesji 
Plenarnej, przez liderów światowych 
koncernów branży gazowniczej, wyraża-
jące ich poglądy na temat wspóczesnego 
stanu branży i sugestii rozwiązań przy-
szłościowych;

• przemówienia „obiadowe“ (luncheon 
speeches) – wygłaszane na kameralnych 
spotkaniach przez zaproszonych eksper-
tów z zakresu branży gazowniczej, na 
temat kluczowych wspóczesnych pro-
blemów i warunków przyszłego rozwoju 
gazownictwa;

• panele strategiczne (strategic panels) – 
prezentacje doświadczeń liderów firm 
gazowniczych, decydentów i specjali-
stów z branży gazowniczej na wybrane 
tematy, wysoko stojące na liście prioryte-
tów światowych graczy sektora gazow-
niczego i energetycznego;

• sesje tematyczne (thematic sessions) – 
naukowcy i praktycy różnych specjalności  
gazowniczych przedstawiali wyniki swo-
ich najnowszych badań prowadzonych 
w ostanim triennium;

• sesje plakatowe – interaktywne (inte-
ractive showcases) – autorzy referatów 
przedstawiali swoje doświadczenia i po-
glądy w zakresie pionierskich osiągnięć 
z całego łańcucha paliwowego gazu 
ziemnego.

Spośród przemówień głównych uwagę 
uczestników konferencji zwracały wystapienia: 
Jérôme Ferrier’a – ustępującego prezydenta 
IGU, Johna S. Watson’a – prezesa i dyrektora 
generalnego Chevron SA., Khalid Bin Khalifa Al 
Thani – prezesa Qatargas, Rex‘a Tillerson‘a – 
prezesa i dyrektora generalnego firmy Exxon 
Mobil Corporation, Ben‘a van Beurden‘a – dy-
rektora generalnego Royal Dutch Shell.

W przemówieniu 
inauguracyjnym Jérôme 
Ferrier stwierdził, że 
...gaz ziemny nie powi-
nien być przejściowym 
paliwem, ale powinnien 
stanowić fundament 
światowego długotermi-
nowego miksu energetycznego... oraz ...gaz ma 
do odegrania ważną rolę w globalnym bilansie 
energetycznym, a optymalny dobór źródeł ener-

gii do produkcji energii elektrycznej powinien 
opierać się na mieszance gazu ziemnego i ener-
gii odnawialnej.

John S. Watson 
– prezes i dyrektor ge-
neralny Chevron SA. 
w swoim wystąpieniu 
powiedział, że spełnie-
nie oczekiwań wynikaja-
cych ze wzrostu popytu 
na energię na świecie, 
implikuje konieczność wytwarzania jej po przy-
stępnych cenach. Kluczową rolę przy tym wy-
zwaniu może spełnić gaz ziemny i jego postać 
skroplona – LNG. Wzrost roli gazu ziemnego 
w USA w ostatnich latach wynika z jego pozy-
skania z formacji łupkowych. Osiągnięty sukces 
na rynku gazu łupkowego w USA był w dużej 
mierze możliwy, dzięki przyjętemu przystępne-
mu systemowi regulacyjnemu, co przekształciło 
Stany Zjednoczone w „mocarstwo energetycz-
ne“. Realizacja nowych projektów pozyskania 
gazu ziemnego z łupków wymaga znalezie-
nia nowych innowacyjnych technologii, które 
sprawią, że wydobywanie gazu z tego rodzaju 
formacji będzie ekonomicznie opłacalne i kon-
kurencyjne. W tego rodzaju działalności wspar-
cie rządowe będzie miało znaczenie kluczowe 
w celu zachęcenia inwestorów do realizacji ta-
kich projektów.

Khalid Bin Khalif Al 
Thani – prezes Qatar-
gas wyraził pogląd, że 
gaz ziemny jest dobrym 
źródłem energii dla 
utrzymania stabilności 
dostaw i bezpieczeń-
stwa energetycznego, 
szczególnie w warunkach braku możliwości ko-
rzystania z energii odnawialnej. Podkreślał też 
rolę gazu ziemnego w rozwoju zrównoważone-
go systemu energetycznego. Zwrócił uwagę  na 
duże znaczenie LNG w zapewnieniu stabinych 
dostaw gazu oraz ważną rolę Kataru wśród 
liderów produkujących gaz ziemny w postaci 
skroplonej, w szczególności w zakresie zaspoka-
jania rosnącego zapotrzebowania na energię na 
świecie. Z uznaniem odniósł się do Europy, jako 
lidera w rozwoju przemysłu odnawialnych źró-
deł energii, a równocześnie postulował jeszcze 
szersze zastosowanie gazu ziemnego w tworze-
niu gospodarki niskoemisyjnej.

Ben van Beurden – 
dyrektor generalny Royal 
Dutch Shell w swoim 
wystapieniu apelował 
o stworzenie efektywne-
go systemu w zakresie 
ustalania cen uprawnień 

do emisji dwutlenku węgla w skali regionalnej, 
krajowej i międzynarodowej. Bez efektywnego 
systemu ustalania cen uprawnień do emisji CO2 
świat przyjmie system energetyczny na bazie 
węgla i energii odnawialnej, co przy tanim 
węglu i dotowanych odnawialnych źródłach 
energii może prowadzić do wysokich cen emisji. 
Gaz ziemny, którego korzyści z jego stosowa-
nia są od wielu lat dobrze udokumentowane, 
stanowi mocnego sojusznika odnawialnych 
źródeł energii, co nadaje koegzystencji stoso-
wania tych źródeł energii sens ekonomiczny. Dla 
osiągnięcia zrównoważonej energii przyszłości 
konieczne jest spełnienie następujących trzech 
warunków: zmniejszenie emisji z systemów 
energetycznych, w tym również z gazu ziemne-
go, lepsze regulacje środowiskowe dotyczące 
rynku energii, obniżenie kosztów rozwoju rynku 
gazu. Ale stwierdził, że złoty wiek gazu ziemne-
go nie przyjdzie automatycznie, gdyż musimy na 
niego ciężko pracować.

Rex Tillerson – 
prezes i dyrektor ge-
neralny firmy Exxon 
Mobil Corporation 
przedstawił prognozę 
przewidującą wzrost 
w ciągu najbliższych 
25 lat popytu na gaz 
ziemny o 65%. Ponadto stwierdził, że wg 
prognoz udział gazu ziemnego jako nośnika 
energii, już 2025 r. będzię większy niż węgla, 
a w 2040 r. będzie większy niż ropy naftowej. 
Ponadto zwrócił uwagę na duże zasoby gazu 
ziemnego zakumulowane w formacjach łupko-
wych Europy i zapelował do rządów krajów 
tej części świata, a w szczególności Niemiec 
i Francji o podjęcie dialogu w sprawie poszu-
kiwania i produkcji gazu ze złóż niekonwen-
cjonalnych. Pozyskanie gazu ziemnego z tego 
typu złóż jest dobrym sposobem na zwięk-
szenie bezpieczeństwa energetycznego i dy-
wersyfikację miksu energetycznego. W tym 
zakresie konieczna jest większa współpraca 
rządów, przemysłu i społeczeństwa, aby za-
pewnić odpowiednie sygnały polityczne oraz 
przejrzystość i jasność decyzji, niezbędnych do 
zapewnienia długoterminowego, stabilnego 
inwestowania w technologie, które umożliwią 
zwiększenie dostaw gazu ziemnego w sposób 
bezpieczny, niezawodny i przyjazny dla środo-
wiska.

Obrady konferencji toczyły się w odby-
wających się równocześnie 7 sesjach pre-
zentujących prace Komitetów Programowych 
i Roboczych IGU oraz 2 sesjach prezentujące 
„studium przypadku“.

Ważną częścią konferencji był Youth Event, 
w którym brało udział ponad 150 profesjonali-



7(207)/2015
lipiec

28

tematycznej WOC2.
Efektem prac komitetów programowych 

i roboczych powołanych przez Międzynarodową 
Unię Gazowniczą było wydanie 4 raportów po-
konferencyjnych:

1. IGU Biogas Report 2015;
2. IGU Prospects for Natural Gas. Identify-

ing the key developments that will shape 
the gas market in 2050;

3. IGU Wholesale Gas Price Survey Report, 
2015 Edition;

4. IGU World LNG Report, 2015 Edition.
Podczas ceremonii 

zamknięcia obrad 26 
WGC nastąpiło przeka-
zanie przez Francję pre-
zydencji Międzynarodo-
wej Unii Gazowniczej na 
triennium 2015-2018 
Stanom Zjednoczonym, 
a nowym prezydentem IGU został David C. Car-
roll – prezes i dyrektor generalny Gas Techno-
logy Institute (GTI). Głównym zadaniem prezy-
dencji USA będzie przygotowanie 27 Światowej 
Konferencji Gazowniczej (World Gas Conferen-
ce) w 2018 roku w Waszyngtonie.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

stów branży gazowniczej w wieku 20 – 35 lat.  
Youth Event miał odrębny program, w którym 
wyeksponowano dwa główne tematy:

• Sustainable energy for all;
• Attract and retain youth, especially wo-

men.
Obrady Youth Event na w/w tematy odby-

wały się na 4 warsztatach i w 20 grupach ro-
boczych.

Jednym z punktów programu 26 WGC 
było rozstzrygnięcie konkursu zorganizowanego 
w ostatnim triennium przez Międzynarodową 
Unię Gazowniczą (IGU) pt: “Program of competi-
tion in honour of 100 anniversary of underground 
gas storage ”. Motywem zorganizowania konkur-
su na wymieniony temat były uroczyste obcho-
dy 100. rocznicy wybudowania pierwszego na 

świecie podziemnego magazynu gazu (w 1915 
roku) w Kanadzie. Uczestnikami konkursu mogli 
być młodzi profesjonaliści z branży gazowniczej 
specjalizujący się w projektowaniu, budowie 
i eksploatacji podziemnych magazynów gazu. 
Na konkurs zgłoszono 30 prac z całego świata. 
Po procedurze kwalifikacyjnej do finału trafiło 10 
prac, a ostatecznie cztery prace zdobyły nagrody.

Jednym ze zwy-
cięzców tego konkursu 
został dr inż. Rafał 
Mrzygłód, pracownik 
GK PGNiG, od 2010 
roku związany ze Spółką 
Investgas SA., a następ-
nie z Operatorem Sys-
temu Magazynowania Sp. z oo., gdzie był za-
angażowany w procesy budowy i eksploatacji 
podziemnych magazynów gazu w kawernach 
solnych (KPMG). Kanwą nagrodzonej pracy 
konkursowej dr inż. Rafała Mrzygłoda była pra-
ca doktorska pt: ,,Model optymalizacyjny na-
pełniania kawernowego magazynu gazu Mo-
gilno”, którą autor przygotował pod kierunkiem 
prof. dr hab. inż. Jerzego Stopy i obronił w 2014 
roku na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dr 
inż. Rafał Mrzygłód – jako laureat konkursu, 
wygłosił referat na konferencji w ramach sesji 

W dniach 10 - 12 czerw-
ca 2015 r. specjaliści z kraju 
i z zagranicy spotkali się 
na XXVI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Tech-
nicznej DRILLING OIL-GAS 
AGH ‘2015 nt.: „Przyszłość 
przemysłu naftowo-gazow-
niczego”, organizowanej przez Wydział Wiert-
nictwa, Nafty i Gazu AGH  oraz Fundację Wiert-
nictwo–Nafta–Gaz, Nauka i Tradycja. Honorowy 
patronat nad konferencją objęli: wicepremier, 
minister Gospodarki – Janusz Piechociński, mi-
nister Skarbu Państwa – Włodzimierz Karpiński, 
podsekretarz stanu, główny geolog kraju – Sła-
womir Brodziński, Rektor AGH – prof. dr hab. 
inż. Tadeusz Słomka.

Uroczyste otwarcie konferencji nastąpiło 
w dniu 10 czerwca br., podczas którego prze-
mówienia wprowadzające wygłosili: dr hab. 
inż. Czesław Rybicki – przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Konferencji, prof. dr hab. inż. 

Andrzej Gonet – dziekan Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu oraz prof. dr hab. inż. Mirosław 
Karbowniczek – prorektor AGH.

Jak co roku nadrzędnym celem konferencji 
była wymiana poglądów pomiędzy specjalista-
mi z kraju i z zagranicy na temat nowych metod 
i technologii dotyczących różnych dziedzin nauki 
i techniki związanych z przemysłem naftowym 
i gazowniczym. Obrady toczyły się w sesjach re-
feratowych, sesji panelowej i  sesji posterowej.

Podczas Sesji plenarnej pod przewodnictwem 
prof. dr hab. inż. Stefana Miski i prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Goneta wygłoszono następujące referaty:
• GEO-MECHANICAL ASPECTS OF STRESS PATH 

ANALYSIS – Miska S. (The University of Tulsa), 
Mojtaba P. Shahri (Weatherford);

• ANALYSIS OF RESERVOIR PARAMETERS AND 
PROPERTIES OF OIL DEPOSITS SUITABLE FOR 
THE APPLICATION OF CO2-EOR METHOD – 
Kosowski P., Lewandowska-Śmierzchalska J„ 
Uliasz- Misiak B.  (AGH-UST Kraków);

• THE CONTROL OF HIGH PRESSURE GAS PI-

PELINES USING THE METAL MAGNETIC ME-
MORY METHOD – Nowakowski A., Paszylk P. 
(Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYS-
TEM S.A.);

• ZACZYNY USZCZELNIAJĄCE NOWEJ GENERA-
CJI O ZWIĘKSZONEJ TRWAŁOŚCI – Stryczek S., 
Gonet A., Wiśniowski R. (AGH-UST Kraków);

• UNCONVENTIONAL NATURAL GAS IN PO-
LAND - THE CURRENT STATUS OF EXPLORA-
TION WORK AND PROSPECTS – Kaliski M., 
Piotr Janusz P., Szurlej A. (AGH-UST Kraków);

• IMPROVED OIL PRODUCTION BY MEMBRA-
NES – Torleiv Bilstad (University of Stavanger);

• MICROSEISMIC MONITORING FOR HYDRAU-
LIC FRACTURE MAPPING – Krzysik K., Prugar 
W., Zacharski J. (ORLEN Upstream);

• PERSPEKTYWY POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ WĘGLO-
WODORÓW W STREFACH ZABURZONYCH 
TEKTONICZNIE W ŚWIETLE NOWOCZESNYCH 
METOD BADAWCZYCH – Teresa Zawierucha 
(PGNiG SA);

• ACCESSFRAC®: NOWOCZESNA TECHNOLO-
GIA SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO 
Z UŻYCIEM ŚRODKÓW NAKIEROWUJĄCYCH 
PŁYN – Woźniak J., Kroczka S. (Halliburton).
Po I Sesji referatowej odbył się Panel Dyskusyj-

ny pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Macieja 
Kaliskiego z udziałem: Grzegorza Galata (LOTOS Pe-
trobaltic), Ryszarda Jędrzejczaka (Exalo Drilling SA.), 

XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Techniczna „Drilling, Oil-Gas AGH 2015”
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Wojciecha Kowalskiego (OGP GAZ-SYSTEM S.A.), 
Filipa Moczydłowskiego (Geofizyka Kraków S.A.), 
oraz prof. dr hab. inż. Stanisława Nagya, prof. dr 
hab. inż. Stanisława Rychlickiego, prof. dr hab. inż. 
Andrzeja Goneta i prof. dr hab. inż. Jerzego Stopy.

Zaproszeni do dyskusji specjaliści przedsta-
wili swoje poglądy na tematy dotyczące przyszło-
ści polskiego i światowego przemysłu naftowego 
i gazowniczego.

W I Sesji referatowej pod przewodnictwem 
prof. Torleiv Bilstada i prof. Tomasza Śliwy nt.: 
„Modern methods in geoengineerlng and well 
drilllng" przedstawiono 6 referatów:
• BADANIA LABORATORYJNE SYSTEMU WIER-

CĄCEGO PRZEZNACZONEGO DO PRACY 
W WARUNKACH EKSTREMALNYCH – Woj-
ciech Teper, Adam Jan Zwierzyński. Albert Złot-
kowski, Andrzej Gonet, Mirosław Rzyczniak, 
Stanisław Bednarz, Tomasz Buratowski, Tade-
usz Uhl, Karol Seweryn, Kamil Grassmann;

• ROTARY – PERCUSSION DRILLING METHOD – 
HISTORICAL OUTLINE AND CURRENT POSSI-
BILITIES OF APPLICATION – Aneta Sapińska-
-Śliwa, Rafał Wiśniowski, Michał Korzec, Artur 
Gajdosz, Tomasz Śliwa;

• OPTIMIZATION OF CAPITAL WORK OPERA-
TIONS IN A DEPLEATED GAS FIELD – Dan 
Paul Stefanescu (Romgaz), Alexandru Nitulete 
(Schlumberger), Raid Attir (Schlumberger), 
Roxana Modruj (Schlumberger), Cristian Radu 
(Romgaz);

• INFLUENCE OF ECCENTRIC DRILL STRING PLA-
CEMENT IN THE BOREHOLE ON ITS FLUSHING 
- Oleg Vytyaz, Igor Chudyk, Vasyl Mykhailiuk;

• PHYSICOCHEMICAL, COMPARATWE STU-
DY METHODS IN CHARACTERIZING OF THE 
COMPOSITION AND MICROSTRUCTURE OF 
DIFFERENT SPENT WATER-BASED DRILLING 
MUDS – J. Fijał, A. Gonet, A. Jamrozik;

• REVIEW OF MECHANISTIC AND EXPERIMEN-
TAL MODELING OF PDC CUTTER-ROCK IN-
TERACTION – Stefan Z. Miska, Babak Akbari 
(The University of Tulsa), Małgorzata B. Ziaja 
(TUDRP).
W II Sesji referatowej pod przewodnictwem 

prof. Waylon Housea i prof. Stanisława Nagya  nt. 
„Natural Gas Engineering – new technologies in 
reservoir engineering, natural gas exploltatlon, 
pipeline transport and distributton of natural gas” 

zaprezentowano 6 referatów:  
• UNRESOLVED RESEARCH PROBLEMS 

– Waylon House, Shawn Gao,Walter 
Chapman, Clint Aichelle. George Hirasaki, 
Maaroof Shahri, Dustin Marks (The Texas 
Tech University);

• ANALYSIS OF APPLICABILITY DIFFERENT 
EOUATION FOR PRESSURE DROP CAL-
CULATION IN PIPELINES – Piotr Janusz, 
Krystian Liszka, Mariusz Łaciak, Andrii 
Oliinyk, Oleksandr Susak;

• INTEGRATING NEW DATA ACOUISITION 
TO DEVELOP GAS TIGHT RESERVOIR OF 
A MATURĘ FIELD THROUGH MULTILAYER 
FRACTURE STIMULATIONS – Isabela Falk, 
Yrene Jose Iturbe Romero (SPM Schlum-
berger),  Dan-Paul Stefanescu (Romgaz);

• INCREASING THE DEGREE OF CERTAINTY 
ON DEPLETED GAS RESERVOIR PERFORA-
TION, USING GEOPHYSICAL SATURATION 
METHODS – Florinel Sutoiu, lon Foidas, 
Mihail Avramescu (Romgaz);

• IMPLEMENTATION OF PROJECT MANA-
GEMENT CONCEPT, IN DEPLETED GAS RE-
SERVOIR EXPLOITATION – Tătaru Argen-
tina, Dan Paul Stefănescu, Sándor Balázs 
(Romgaz);

• THE ANALYSIS OF CO2 INJECTION IN DE-
PLETED GAS RESERVOIRS DURING THE 
SEOUESTRATION PROCESS – Kamil Go-
net, Jacek Blicharski, Czesław Rybicki.

W III Sesji referatowej  pod przewodnictwem 
prof. Dan Maniu Duse  i prof. Jerzego Stopy nt.: 
„Exploratlon and development of petroleum reso-

urces - oil engineering session” zaprezentowano 
6 referatów:

• LOW SALINITY WATERFLOODING COM-
BINED WITH C02-E0R - THEORY AND SI-
MULATION – Paweł Bednarz, Jerzy Stopa 
(AGH);

• THE CHEMISTRY AND OUALITY OF SUR-
FACE WATER FROM SELECTED AREA OF 
ACTIVE OIL EXPLOITATION – Katarzyna 
Chruszcz-Lipska, Ewa Knapik, Stanisław 
Rychlicki, Jerzy Stopa (AGH);

• BADANIE SKŁADU GAZÓW GRUNTO-
WYCH DLA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW 
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ – Zbigniew Fąfara, 
Igor llkiv, Joanna Przybyłowicz (AGH);

• APPLICATION FOR OUANTIFYING THE 
LITHOLOGY OF A ROCK FORMATION 
USING GEOPHYSICAL WELL LOGS AND 
CONSTRAINED OPTIMIZATION METHODS 
– Jan Barbacki (AGH)

• MICROBIAL FLOODING INCREASES RECO-
VERY FACTOR OF DEPLETED PLAWOWICE 
OIL FIELD - FROM LAB TO THE FIELD – 
Sławomir Falkowicz (INiG),, Renata Cicha-
-Szot (INiG), Stanisław Dubiel (AGH), Phil-
lip Launt, Sidney Nelson, Witold Wójcicki, 
Marcin Rogaliński (PGNiG SA).

• THE IMPORTANCE OF THE FORMATION 
AND FRACTURE PRESSURES FOR THE 
SELECTION OF THE DEPTHS FOR CASING 
SETTING IN SLOVAKIA – Ján Pinka, Lucia 
Kucirková (TU Kosice).

W XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej 
Drilling Oil-Gas AGH 2015 wzięło udział 140 
uczestników z 7 krajów świata, z: USA, Norwe-
gii, Rumunii, Czech, Ukrainy, Albanii i Polski. Pod-
czas obrad zaprezentowano łącznie 59 referatów, 
w tym na sesjach referatowych wygłoszono 27 
referatów, a w sesji posterowej zaprezentowano 
18 referatów .

W referatach i dyskusji stwierdzano, że pre-
zentowane wyniki badań i modelowań  mogą 
być zastosowane w działalności przemysłu naf-
towego i gazowniczego.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG

Panel drskusyjny. Fot. S. Szafran

Podsumowanie obrad XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej Drilling Oil-Gas AGH 2015: dr hab inż. Czesław Rybicki - prze-
wodniczacy Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. inż. Stanisław Rychlicki - przewodniczacy Komitetu Naukowego Konferen-
cji, prof. dr hab. inż. Andrzej Gonet - dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Fot. S. Szafran
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Poznajemy nasz kraj

ODDZIAŁ 
GORLICE

Andrzej Drzymała

Wycieczka „Piastowskim szla-
kiem” w dniach 20-24. V. 2015 zor-
ganizowana przez  Oddział Gorlice 
SITPNiG

Kontynuując program „Poznaj swój kraj” 
Gorlicki Oddział SITPNiG zorganizował w maju 
wycieczkę w rejon Wielkopolski i Kujaw. Zwie-
dzaliśmy miejsca, gdzie zapoczątkowała się hi-
storia naszego kraju. Szlak Piastowski to jedna 
z najciekawszych tras historyczno-krajoznaw-
czych w Polsce. Nazwa szlaku pochodzi od Pia-
stów władających tymi ziemiami we wczesnym 
średniowieczu. Na terenach tych znajduje się 
wiele pomników przeszłości, które będą zawsze 
przypominać o początkach naszego kraju.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Poznania. 
Przewodniczka opowiedziała nam historię mia-
sta, jego wzloty i upadki oraz zaproponowała 
zwiedzanie jego najważniejszych pamiątek. 
Byliśmy w Katedrze na Ostrowie Tumskim, spa-
cerowaliśmy po starym mieście, zwiedzaliśmy 
zamek cesarski wybudowany przez Prusaków 
na przełomie XIX-XX w. Tego samego dnia 
zdążyliśmy jeszcze pojechać do Kórnika, gdzie 
zwiedziliśmy zamek Działyńskich oraz przyle-
gające do niego ogrody dendrologiczne pełne 
rozkwitniętych azalii i rododendronów. Na 
nocleg udaliśmy się do historycznej Wrześni, 
skąd na drugi dzień wyruszyliśmy do Gniezna. 
Tutaj zaczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Po-
czątków Państwa Polskiego, a następnie prze-
szliśmy do Katedry Gnieźnieńskiej. Zgromadzo-
ne tam eksponaty obrazują bogactwo naszej 
kultury na przestrzeni wieków. Kolejny punkt 
to Biskupin – osada z epoki brązu i żelaza 750-
600 r. p.n.e. Spacer po zrekonstruowanej osa-
dzie prehistorycznej pozwolił nam przenieść się 
myślami do czasów odległych oraz poznać jak 
ówcześni ludzie musieli radzić sobie z przeciw-
nościami losu. Po krótkim odpoczynku ruszyli-
śmy w dalszą drogę przez Mogilno do Strzelna. 
Wielkie wrażenie na uczestnikach wycieczki 
zrobiły zabytki Strzelna, a to Kościół św. Trój-

Zamek Działyńskich w Kórniku. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fot. arch. Andrzej Drzymała
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cy z XIII w, klasztor Norbertynek oraz rotunda 
pod wezwaniem św. Prokopa. Znajdują się tam 
wspaniałe pamiątki kultury, świadczące o pol-
skości tych ziem we wczesnym średniowieczu. 
Ostatnim obiektem zwiedzanym w tym dniu 

była Kruszwica. Wychodzimy na 32 m wieżę 
i podziwiamy panoramę okolicy. Wieża zam-
kowa to pozostałość potężnego zamku wybu-
dowanego za czasów Kazimierza Wielkiego, 
a zburzonego przez Szwedów w XVII w. W so-

botę udajemy się do Torunia. Toruń to jedno 
z najpiękniejszych miast Polski. Wędrówka po 
starym mieście z przewodnikiem pozwoliła 
nam zobaczyć osobliwości architektury mia-
sta i poznać  jego burzliwą historię i zabytki. 
Wracając z Torunia na nocleg do Lichenia od-
wiedziliśmy Ciechocinek. Spacer wzdłuż tężni 
solnych na pewno zachęci wielu, żeby tam 
wrócić. Licheń zwiedzamy z przewodnikiem, 
który zapoznaje nas z historią cudownego ob-
razu Matki Boskiej Licheńskiej oraz poznajemy 
wspaniałą bazylikę. Bogactwo wyposażenia 
świątyni to przekaz historyczny z dziejów pań-
stwa i narodu polskiego, który skłania do re-
fleksji i umacnia zarówno wiarę jak i poczucie 
patriotyzmu wszystkich, którzy tu pielgrzymu-
ją. Ostatnim punktem programu wycieczki było 
obejrzenie Manufaktury Łódzkiej, która znajdu-
je się na trasie naszego przejazdu. Jest to do-
skonały przykład zagospodarowania pięknych, 
ale nieczynnych obiektów po zakładach prze-
mysłu odzieżowego w Łodzi. Wszyscy uczest-
nicy wycieczki obiecali, że za rok spotkają się 
znowu na kolejnej trasie wycieczkowej.

Andrzej Drzymała

Wnętrze klasztoru Norbertynek w Strzelnie. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Pomnik Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Biskupin. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Chata w Biskupinie. Fot. arch. Andrzej Drzymała

Bazylika w Licheniu. Fot. arch. Andrzej Drzymała
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Członkowie Koła Zielona Góra 
i Ostrów Wlkp. podczas wyjazdu 
naukowo-technicznego w dniach 25-
27 czerwca zapoznali się z instalacją 
Kawernowego Podziemnego Maga-
zynu Gazu Kosakowo. 

Grupa przed wizytą na magazynie zwiedzi-
ła Muzeum Zamkowe w Malborku, gdzie miała  
okazję posłuchać ponad trzygodzinnej opowie-
ści przewodnika o dziejach zamku. Podczas wi-
zyty na instalacji Kawernowego Podziemnego 
Magazynu Gazu Kosakowo uczestnicy wyjazdu 
zostali oprowadzeni przez kierownika magazy-
nu po obiekcie, zadawali pytania o proces ługo-
wania kawern, postęp w rozbudowie i ciekawe 
rozwiązania techniczne infrastruktury napo-
wierzchniowej i podpowierzchniowej. Zapoznali 
się z rozwiązaniem wtłaczania i odpowiedniego 
rozprowadzania w morzu solanki po ługowaniu 
kawern.

KPMG Kosakowo jest w trakcie budowy. 
Powstaje w obrębie permskiego pokładowego 
złoża soli kamiennej Mechelinki, leżącego w za-

Kawernowe Podziemne 
Magazyny Gazu

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

chodniej części syneklizy perybałtyckiej. Kawerny 
ługowane są w  pokładzie najstarszej soli ka-
miennej o względnie stałej miąższości 170-200, 
m, zalegającego od głębokości ok. 970 m p.p.t. 
W podłożu pokładu soli występują utwory dol-
nopaleozoiczne, natomiast nadkład stanowią 
utwory eratemu mezozoicznego i kenozoicznego.

Rafał Bisset
Członek Zarządu Koła Zielona Góra 

Informacje o planowanych parametrach 
pracy magazynu po rozbudowie
Planowany rok zakończenia inwestycji 2022
Pojemność czynna [mln m3] 250
Maksymalna moc zatłaczania [mln m3/dobę] 2,4
Maksymalna moc odbioru [mln m3/dobę] 9,6

Informacja o pokładzie soli kamiennej
Podstawowe parametry pokładu soli kamiennej
Średnia miąższość [m] 170
Średnia głębokość stropu [m p.p.t.] 973
Ilość kawern gotowych do eksploatacji [szt.] 2
Ilość kawern w budowie [szt.] 3

Rok rozpoczęcia eksploatacji PMG Kosakowo 2014

Pojemność czynna [mln m3] 112,4
[GWh] 1 253,3

Maksymalna moc zatłaczania [mln m3/dobę] 2,40
[GWh/dobę] 26,8

Maksymalna moc odbioru [mln m3/dobę] 9,60
[GWh/dobę] 107,0

Wizyta w Kawernowym Podziemnym Magazynie Gazu Kosakowo umożliwiała uczestnikom wyjazdu zapoznanie się z procesem 
magazynowania gazu w kawernach solnych. Fot. Archiwum Koła Zielona Góra  

W drodze powrotnej grupa zwiedziła Gdańsk. Fot. Archiwum Koła Zielona Góra  

Członkowie kół Zielona Góra i Ostrów poznali historię zam-
ku w Malborku wpisanego na listę światowego dziedzictwa  
UNESCO. Fot. Archiwum Koła Zielona Góra  

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
 zaprasza do udziału w VI Konferencji Naukowo-Technicznej 

poświęconej problematyce paliw silnikowych 

Organizatorzy: Patron medialny:

Kontakt: 
Magdalena Skórska-Sawina 

tel. 12 61 77 495  fax: 12 61 77 518
e-mail: fuelszoom@inig.pl

PALIWA XXI WIEKU

21-22 października 2015 r.  
Kraków

Więcej informacji pod adresem: 
www.fuelszoom.inig.pl

TEMATYKA

polityka Europy i Polski w zakresie promocji nowoczesnych paliw, 
zaawansowane paliwa i biopaliwa, certyfikacja KZR, technologie 

biopaliw zgodne z KZR, zagospodarowanie odpadów 
do produkcji paliw

PROGRAM

producenci paliw i biopaliw ciekłych do silników samochodowych, 
producenci biokomponentów, podmioty przetwarzające biomasę 

na cele paliwowe, w tym w szczególności producenci oleju 
rzepakowego, gorzelnicy, magazyny, punkty skupu ziarna, 

producenci rolni

ADRESACI

1250 zł netto + 23% VATKOSZT
UCZESTNICTWA

nowoczesne zaawansowane paliwa silnikowe, nowe możliwości 
produkcji biopaliw zaawansowanych, zagadnienia procesu 
legislacyjnego w zakresie paliw i biopaliw (prawo krajowe

i unijne), technologie produkcji biopaliw w kontekście kryteriów 
zrównoważonego rozwoju, zagospodarowanie odpadów 

do produkcji paliw, certyfikacja KZR
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77 Konferencja i Wystawa EAGE w Madrycie 1.06 – 4.06.2015 r.

Tegoroczna Konferencja i Wy-
stawa EAGE odbyła się w Madrycie 
w Centrum Konferencyjnym IFEMA. 
Hasłem głównym było Nauki o Ziemi 
dla Energii i Środowiska, wygłoszo-
no 995 referatów i posterów w 137 
sesjach, odbyło się 12 workshopów 
w których wygłoszono 127 referatów, 
w wystawie wzięło udział ponad 300 
firm i stowarzyszeń w tym 5 wystaw-
ców z Polski: Geofizyka Toruń SA 
(fot.7), Oil and Gas Institute, Geo-
partner Sp. z o.o., SAOGIET(SITP-
NIG) Poland, Novaseis Sp. z o.o.

Polskie środowisko przedstawiło 10 refera-
tów (Fot.10): 

1. Joint Inversion of Receiver Function, Ray-
leigh Wave Ellipticity and Apparent Inci-
dence Angle Data for Crustal Structures, 
Authors: C. Mildner and F. Krüger, Ses-
sion: Full Waveform Inversion V

2. Verification of Bright Spots Using Fluid 
Factor Attribute in Miocene Deposits of 
the Carpathian Foredeep (SE Poland), Au-

thors: K. Cichostepski and M. Kasperska, 
Session: Geophysical Analysis and Reser-
voir Geophysics

3. Determination of Electrofacies in Car-
boniferous Sediments of Lublin Basin, 
Poland, Author: F. Bolesta, Session: Pe-
troleum Geology

4. Multiscale 3D Modeling for Evaluation of 
Shale Gas Resources in Western Part of 
the Baltic Basin - Preliminary Results, Au-
thors: B. Papiernik, G. Machowski, P. Po-
prawa, M. Michna, G. Zabek, W. Gorecki 
and J. Nosal, Session: Shale Geology

5. Comparison of Spectral Decomposition 
Algorithms for Channel Detection in 3D 
Seismic Data, Authors: A. Kwietniak, K. 
Cichostepski and M. Kasperska, Session: 
Seismic Interpretation

6. Flooded Zones Recognition with the Use 
of Ground Conductivity Metres, Authors: 
N. Foltyn, S.J. Oryński and W. Klityński, 
Session: Near Surface Geophysics

7. Full-waveform Inversion Applied to Re-
gional Vibroseis Profile from SE Poland, 
Authors: A. Adamczyk, A. Górszczyk and 
M. Malinowski, Session: Full Waveform 
Inversion IV

8. Quantitative Description of the Selected 
Features of Silurian-Ordovician Shale Gas 
Petroleum System in Poland, Authors: P. 
Kosakowski, B. Papiernik, M. Wróbel and 
G. Machowski, Session: Reservoir Char-
acterization II

9. CO2-rock Interaction on the Example of 
Permian Sedimentary Rocks, Authors: M. 
Labus and A. Lorek, Session: CO2 Cap-
ture and Storage

10. Jurassic Petroleum System in the Polish Low-
lands (Central Poland) - Organic Geochemi-
cal and Numerical Modelling Approach, 
Authors: P. Kosakowski, P. Wójcik-Tabol, A. 
Kowalski and J. Zacharski, Session: Source 
Rocks and Petroleum Systems I

Uroczyste pożegnanie (fot.3) prezesa ka-
dencji 2014/15 i równocześnie powitanie pre-
zesa EAGE 2015/16 odbyło się w okolicach 
Madrytu w Finca de Najaraya. Podsumowano 
działalność EAGE za ostatni rok i podziękowa-
no działaczom Local Chapter i stowarzyszeń 
współpracujących za ich pracę. Wręczono także 
doroczną nagrodę dla najaktywniejszego Local 
Chapter. W tym roku wyróżniony został Local 
Chapter z Grecji, który organizował konferencję 
Near Surface. Przedstawiciele SITPNIG byli za-
proszeni i wzięli udział w tej uroczystości. Ze-
branie lokalnych oddziałów EAGE Local Chapter 
(fot.4) odbyło się w centrum IFEMA. 

Zaprezentowały się nowo utworzone od-
działy LC Kuwejt oraz LC Iran. W zebraniu  wzięli 
udział przedstawiciele LC Polska, Węgry, Rosja, 
Grecja, Chiny, Iran, Kuwejt. Każdy oddział przed-

Jan Wójcik

Fot.1. Pomnik upamiętniający torreadora , przed areną korridy

Fot. 2. Wejście do Pawilonów Wystawowych IFEMA

Fot. 3. Wieczór pożegnalno powitalny prezesów EAGE Fot. 4 . Prezentacja EAGE Local Chapter Poland – Jan Wójcik
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stawił swoją działalność za ubiegły rok. Przed-
stawiciele biura EAGE przedstawili możliwości 
współpracy na rok bieżący oraz podsumowali 
miniony rok. 

Po sesji inauguracyjnej (fot.5) odbyło się uro-
czyste otwarcie Wystawy EAGE połączone z przy-
jęciem wstępnym Ice Breaker. W trakcie wystawy 
odbyło się spotkanie z Zarządem EAGE na stoisku 
SITPNIG (fot. 6, 11), na którym omówiono dalszą 
współpracę stowarzyszeń. W spotkaniu wzięli 
udział ze strony EAGE Roald van Borselen Mem-
bership and Cooperation Officer, Marcelvan Loon 
Executive Director, Philip Ringrose Prezes EAGE 
14/15, Mohammed Alfaraj prezes EAGE 15/16 ze 
strony polskiej Leopold Sułkowski – przewodni-
czący Komisji ds. Współpracy z EAGE, Jan Wójcik 
wiceprzewodniczący komisji.

W trakcie konferencji odbywają się tak-
że posiedzenia różnych Komisji EAGE. Polscy 
przedstawiciele zasiadają w komisji PACE (Fot.8)  
(Programme for Association and Co-operation 
in Earth sciences) – Jan Wójcik oraz w Commit-
tee on Membership and Co-operation – Paweł 
Karnkowski. Komisja PACE omawiała problem 
wzrostu ilości wniosków o dofinansowanie  
przy stałym budżecie. Omawiano następujące 
zagadnienia: 

– Jak osiągnąć zrównoważone wsparcie na 
świecie?

– Jak radzić sobie z coraz większą liczbą 
aplikacji z Chin? 

– Jak stymulować aplikacje z innych regio-
nów (np Ameryka Południowa)?

Tradycyjne spotkanie Gala Diner (fot.9) 
odbyło się w Palacio del Negralejo posiadłość 
w pobliżu Madrytu. Została ona wybudowana 
na ruinach zamku z 1790 roku. Od roku 1980 
funkcjonuje jako zespół restauracji przeznaczony 
na duże przyjęcia.

Konferencja jak zwykle pozwoliła nawiązać 
nowe kontakty zawodowe oraz zapoznać się 
z kierunkami rozwoju metod poszukiwawczych 
za ropą i gazem. W tym roku planuje się organi-
zację dwu szkoleń wspólnie z EAGE. Następne 
spotkanie odbędzie się w Wiedniu w dniach od 
30 maja do 2 czerwca 2016 roku. 

Jan Wójcik

Fot. 5 . Sesja inauguracyjna 77 Konferencji EAGE

Fot. 6 .Stoisko SITPNIG (SAOGIET) Fot. 8. Zebranie Komisji PACE

Fot. 7. Stoisko Geofizyki Toruń Fot. 9. Gala Diner Fot. 10. Prezentacja posteru Anna Kwietniak – Geofizyka Kraków

Fot. 11. Spotkanie z Zarządem EAGE na stoisku SITPNIG- od lewej Roald van Borselen, , Philip Ringrose Prezes EAGE 14/15, 
Marcel van Loon, Jan Wójcik, Leopold Sułkowski – przewodniczący Komisji ds. Współpracy z EAGE, Mohammed Alfaraj prezes 
EAGE 15/16 . Fot.EAGE
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Zarząd Koła SITPNiG w Lu-
blinie zgodnie z tradycją zorgani-
zował kolejne coroczne Sympozjum 
Techniczne dla swoich członków 
oraz zaproszonych gości. Odbyło się 
ono w piękny słoneczny piątek 12 
czerwca 2015 r. na terenie zwanym 
„Wyspa Wisła” w Stężycy (www. 
wyspawisla.com.pl). 

Nowe rozwiązania techniczne 
prezentowały firmy pracujące 
na rzecz gazownictwa

Tematem przewodnim sympozjum były 
nowe rozwiązania w gazownictwie m.in. na 
przykładzie zrealizowanego gazociągu do Wło-
dawy. Tematyka sympozjum miała podnieść 
wiedzę techniczną i przybliżyć zagadnienia 
ciekawe oraz warte rozpropagowania poprzez 
prezentacje zaproszonych firm działających na 
rynku gazowniczym. Wygłoszono kilka refera-
tów i prezentacji firmowych. Swoje wystąpienia 
mieli: PSG Zakład w Lublinie + MTM Nowum 
(temat najciekawszych rozwiązań oraz proble-
mów przy realizacji wszystkich etapów projektu 
unijnego gazyfikacji Włodawy – wystąpienie 
interaktywne połączone z pokazem zdjęć z bu-
dowy i odbioru), Fiorentini Polska (przegląd 
urządzeń, problemy hałasu i zdalnego sterowa-
nia przepływem i ciśnieniem na stacji gazowej 
oraz rozwiązaniami nawonienia gazu), Jafar Ja-
sło (armatura gazowa, zasuwy do gazu, metody 
certyfikacji i doboru armatury), Esders Polska 
(elektroniczne mierniki do prób ciśnieniowych, 
systemy i urządzenia do detekcji oraz urządze-
nia laserowe do kontroli ulotów gazu).

Gazowa energia dla kwiatów 
z gospodarstwa ogrodniczego 
w Stężycy

Po zakończeniu ciekawych wystąpień i podsu-
mowaniu sympozjum uczestnicy w ramach aspektu 
technicznego spotkania przejechali na zwiedza-
nie Gospodarstwa Ogrodniczego JMP Jarosław/
Maria Ptaszek w Stężycy pod kątem gospodarki 
energetycznej tej firmy (własny gazociąg zasilający 
z kopalni, silniki gazowe, odzyskiwanie ciepła, wy-

twarzanie dwutlenku węgla dla procesów techno-
logicznych etc.). Kolosalne wrażenie zrobiły na nas 
nie tylko nowoczesne rozwiązania techniczne ale 
także klimatyzowane hale z anturium, storczykami 
czy różami. JMP Flowers Gospodarstwo Ogrodnicze 
Maria i Jarosław Ptaszek jest największym i najno-
wocześniejszym w Polsce producentem kwiatów 
ciętych oraz producentem kwiatów doniczkowych. 
Powierzchnia zagospodarowanych szklarni docho-
dzi już do prawie 16 ha. Oferuje (głównie na rynek 
światowy) ponad 60 odmian róż, 40 odmian an-
turium oraz kilkadziesiąt odmian orchidei donicz-

Sympozjum gazownicze Koła Lublin

ODDZIAŁ TARNÓW

Tomasz Życzyński

Firmy prezentowały swoje urządzenia. Fot. Tomasz Życzyński

kowych. Aktualnie zatrudnienie w gospodarstwie 
JMP Flowers znajduje ok. 150 osób. Stosując ciągle 
polepszanie jakości oferowanych kwiatów i obniża-
nie kosztów produkcji, poprzez wdrażanie najno-
wocześniejszych technik uprawy, firma od wielu lat 
utrzymuje pozycję rynkowego lidera wśród produ-
centów kwiatów w Polsce i Europie.

Relaks na terenie kompleksu 
„Wyspa Wisła”

Po zwiedzaniu, ponownie na terenie kom-
pleksu „Wyspa Wisła”, zorganizowane zostało 

Zasłuchani członkowie Koła Lublin. Fot. Tomasz Życzyński

Morze storczyków - pierwsze wrażenie po wejściu do szklarni. Fot. Tomasz Życzyński
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spotkanie towarzysko-koleżeńskie dla uczestni-
ków sympozjum ufundowane przez Koło SITP-
NiG w Lublinie. W sympozjum uczestniczyło po-
nad 70 osób – w tym wielu zaproszonych gości 
łącznie z dyrektorem Zakładu w Lublinie Grze-
gorzem Staniszewskim. Według opinii uczestni-
ków było to spotkanie bardzo owocne i udane.

Chciałbym gorące podziękowania złożyć 
wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu 
naszego spotkania (uczestnikom, prelegentom, 
współorganizatorom – w tym Oddziałowi SITP-
NiG w Tarnowie za dofinansowanie spotkania) 
ale szczególne podziękowania należą się An-
drzejowi Jewulskiemu z RDG w Końskowoli za 
pomoc w organizacji spotkania oraz przygoto-
wanie wizyty na terenie JMP Flowers w Stężycy.

Tomasz Życzyński
Przewodniczący Koła SITPNiG 

w Lublinie

Storczyki w pełnej krasie. Fot. Tomasz Życzyński Uczestnicy sympozjum w firmie JMP. Fot. W. Kasprzak 

Hala turbin w gospodarstwie ogrodniczym JMP. Fot. W. Kasprzak 

Uczestnicy sympozjum w trakcie zwiedzania. Fot. Tomasz Życzyński
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Południowa Afryka 
w Salonie Wystaw

W Salonie Wystaw zielonogór-
skiego Oddziału PGNiG miała miej-
sce kolejna wystawa z cyklu „Ludzie 
z pasją podróżowania”. Tym razem 
można było podziwiać pustynną 
faunę i florę Republiki Południo-
wej Afryki oraz Namibii. Wernisaż 
wystawy zdjęć dwóch podróżniczek 
dr hab. Haliny Ratyńskiej oraz dr 
hab. Marii Wojterskiej miała miejsce 
17 czerwca. 

Halina Ratyńska jest profesorem na Uni-
wersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
pełni tam funkcję kierownika Zakładu Botaniki. 
Jej naukowe zainteresowania obejmują świat 

roślin, z zamiłowania podróżuje i dokumentuje 
wrażenia w postaci fotografii, stąd też pomysł 
na wystawy, które już nie raz miały miejsce 
w naszym Salonie Wystaw. Maria Wojterska to 
profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Choć fotografią zajmuje się od 
ponad 30 lat, gromadząc zdjęcia będące doku-
mentacją naukową, którą wykorzystuje jako po-
moc dydaktyczną, wystawa była jej debiutem. 

Wystawa pt. „Namibia, Republika Południo-
wej Afryki” połączona była z dwoma ciekawymi 
prelekcjami dotyczącymi roślinności w Afryce. 

Podczas wystawy można było podziwiać nie-
spotykane nigdzie indziej rośliny i kwiaty Afryki. 
Zadziwiające jest to, że tak bogata flora może 
istnieć w ekstremalnie suchym klimacie (na pusty-
ni) i tworzyć wspaniałe, a zarazem dziwne okazy. 
Botaniczki nie zapomniały również o afrykańskich 
zwierzętach i im także zrobiły fantastyczne zdjęcia.

Marta Konczalska 
Stażysta w Dziale Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Wystawa pt. „Namibia, Republika Południowej Afryki” była kolejną z cyklu „Ludzie z pasją podróżowania”, jej autorki: Maria 
Wojterska i Halina Ratyńska z Dorotą Mundry, kierownikiem Działu Komunikacji i PR i opiekunką Salonu Wystaw Jolantą 
Pietras. Fot. Marta Konczalska

Pomimo pustynnego klimatu Namibii i południowej Afryki fotografie przedstawiały bujną i kolorową florę. Fot. Marta Konczalska



Druga edycja Naftowych Pasji

Podczas jednego z czerwcowych 
popołudni Salon Wystaw zamienił 
się w tętniącą życiem ekspozycję pa-
sji pracowników Oddziału w Zielo-
nej Górze.

Po raz drugi zaprosiliśmy koleżanki i kole-
gów z Oddziału, by podzieli się z innymi swoimi 
zainteresowaniami. Wystawcy i zwiedzający nie 
zawiedli. Podczas spotkania, które odbyło się 27 
czerwca, można było zobaczyć egzotyczne pta-
ki hodowlane, rasowe koty i psy ze schroniska, 
zasmakować pysznych sałatek przygotowanych 
przez prowadzącą kulinarnego bloga Marzenę 
Dudę, podziwiać piękne motocykle albo zaszyć 
się w kąciku z książką. 

Była też strefa dla najmłodszych, pełna 
łamigłówek i kolorowanek, a także kącik z bi-
żuterią Haliny Sakowskiej-Hassa, gdzie własno-
ręcznie można było zrobić kolczyki i naszyjniki. 
Sportowcy: badmintoniści, tenisiści i biegacze 

wymieniali się radami dotyczącymi odpowied-
niego sposobu żywienia i właściwego przygo-
towania do zawodów. Talent plastyczny można 
było rozwinąć malując obraz akwarelami w asy-

ście Agnieszki Warszawy. Na miejscu nie mogło 
zabraknąć Gazusia – naszej firmowej maskotki, 
która przechadzała się wśród odwiedzających 
i pozowała z dziećmi do zdjęć. 

Naftowe pasje były świetną okazją do tego, 
by poznać tych, z którymi na co dzień pracuje-
my z innej, jakże ciekawej strony. Była to także 
inspiracja do podjęcia nowych wyzwań i rozwi-
jania swoich zainteresowań. 

Jolanta Pietras 
Magdalena Wajda

Dział Komunikacji i PR
PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Jolanta Pietras Magdalena Wajda

Dorota i Rafał Koperstyńscy uczyli innych, jak malować na jedwabiu. Fot. Magdalena Wajda

Motory to jest to... Swoje maszyny zaprezentowali m.in. Kacper Subsar i Darek Mądroszyk. 
Fot. Magdalena Wajda

Robert Robakowski jest pasjonatem badmintona, natomiast Mirek Kiełb uwielbia grę w tenisa 
– obaj prezentowali swoje pasje na jednym ze stoisk, za nimi pasjonaci biegania, którzy opo-
wiadali o udziale w zawodach i przygotowaniach do imprez biegowych. Fot. Marta Konczalska

Na stoisku z książką przygotowanym przez Iwonę Bruczyńską i Agatę Kuś dzieci rozwiązywały 
łamigłówki, rebusy i krzyżówki, w losowaniu miały szansę wygrać ciekawe pozycje książkowe. 
Fot. Magdalena Wajda

Iwona i Zbyszek Wantuch wraz z wolontariuszkami ze schroniska zachęcali do zaopiekowania 
się psiakami. Fot. Magdalena Wajda




