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Szanowni Czytelnicy
Koniec roku to czas podsumowań, rozli-

czeń oraz życzeń. Podobnie i ja spróbuję krótko 
podsumować mijający rok z punktu widzenia 
działalności redakcji, ale również informacji 
i wydarzeń, które znacznie wpłynęły na sytu-
ację w biznesie naftowym. 

Niewątpliwie najistotniejszym wydarze-
niem, które rzutowało na sytuację geopoli-
tyczną i  gospodarczą świata, jest rozpoczęty 
w kwietniu 2014 r. tzw. kryzys krymski. Dla 
przypomnienia, zaczął się on od zbrojnego 
wystąpienia separatystów dążących do unie-
zależnienia się regionu krymskiego od reszty 
Ukrainy, a był poprzedzony marcowymi proro-
syjskimi manifestacjami, które były odpowie-
dzią na rewolucję Euromajdanu z lutego 2014 
roku. Konflikt, którego skutkiem jest, i zapewne 
będzie, problem dostawy gazu ziemnego z Ro-
sji do Europy, przy jednoczesnych wyraźnych 
dążeniach Rosji do potęgi sprzed pieriestrojki. 
Problem, któremu mogliśmy się przyglądać na 
co dzień w relacjach prasowych i telewizyjnych, 
a którego szczegółowy opis wraz z interpretacją 
publikujemy w tym wydaniu „Wiadomości...” 
zmienił sytuację w branży naftowo-gazowni-
czej. Równocześnie, listopadowa decyzja OPEC  
o pozostawieniu bez zmian limitów produkcji 
ropy naftowej mocno wpłynęła, tak na cenę 
tego surowca na świecie, jak i sytuację Rosji, 
która opiera swoją gospodarkę i imperialną po-
litykę na eksporcie ropy naftowej i gazu ziem-
nego. Mam nadzieję, że Nowy Rok przyniesie 
zażegnanie tego konfliktu, chociaż wszystko 
wskazuje na to, że Rosja dopiero co rozpoczęła 
swój marsz w kierunku „odbudowania swojej 
dawnej potęgi”.

Teraz wrócę na „nasze podwórko”, a w sze-
gólności do sytuacji związanej z tzw. „gazem 
łupkowym, którego mimo szumnych zapowie-
dzi i dużych nadziei zarówno po stronie MŚ, 
jak i firm bezpośrednio w ten proces zaangażo-
wanych – nadal nie widać. Należy podkreślić, 
że proces legislacyjny wprowadzenia nowego 

prawa geologicznego i górniczego, który ma 
znacząco przyśpieszyć i wspomóc działania 
w tym zakresie się udał (nowelizacja ma wejść 
w życie 1 stycznia 2015 roku). Niestety – tej 
chwili wiele firm już nie doczekało i nie skorzy-
sta ze znacznie uproszczonych i ułatwiających 
działania poszukiwawcze przepisów, gdyż się 
poddało i wycofało z poszukiwań gazu z łup-
ków w Polsce. Niezrealizowana została również 
ilość planowanych otworów za „gazem łupko-
wym” mimo zapowiedzi ministra Środowiska, 
że do końca roku będzie ich 80 (do listopada 
łącznie od 2010 roku odwierconych zostało 
67 otworów, w 2014 roku – 14) oraz spadła 
ilość koncesji na poszukiwania węglowodorów 
niekonwencjonalnych (obecnie jest ich 56, gdy 
w 2010 roku było ich ponad 100). Nadal rów-
nież nie możemy się pochwalić technologią, 
jaką można byłoby zastosować dla efektywniej-
szego szczelinowania polskich skał łupkowych, 
ale prace i testy trwają – miejmy zatem nadzie-
ję, że uda się wkrótce ją opracować. 

Również w zakresie poszukiwań węglowo-
dorów konwencjonalnych nie udało się odkryć 
nowych złóż, poza jednym – złożem gazu ziem-
nego, które jest efektem wspólnych operacji FX 
Energy i PGNiG (otwór Karmin-1). Większość prac 
wiertniczych jakie były prowadzone w 2014 roku, 
głównie przez PGNiG miało na celu rozwiercanie 
złóż już odkrytych w latach poprzednich.

Tak jak wspominałem na początku, w kil-
ku słowach wspomnę o działalności redakcji 
w 2014. Z historycznego punktu widzenia 
w tym roku mija 11. rok działalności redakcji 
WNiG w Gorlicach. Czasopismo o nazwie „Wia-
domości Naftowe i Gazownicze” po raz pierw-
szy ukazało się w  maju 1998 roku, redakcja 
wówczas znajdowała się w Bóbrce. Niniejszy 
numer jest dwusetnym, jubileuszowym wyda-
niem. Mimo ciągłych zmian w branży naftowej 
i pogarszającej się koniunkturze w zakresie 
czytelnictwa czasopism branżowych – funk-
cjonujemy, aby na bieżąco informować o tym, 
co ważnego i ciekawego się dzieje w polskim 
i światowym przemyśle naftowym. Publikujemy 
nie tylko artykuły naukowe, czy krótkie donie-
sienia, ale również promujemy polski przemysł 
naftowy, któremu nierozłącznie od czasów 
Ignacego Łukasiewicza towarzyszy działalność 
stowarzyszeniowa. Jej również na naszych ła-
mach poświęcamy sporo uwagi.

W tym miejscu wszystkim Sponsorom, 
Czytelnikom i Współpracownikom, bez których 
„Wiadomości Naftowe i Gazownicze” nie mo-
głyby istnieć i rozwijać się, chcę podziękować 
za współpracę w 2014 roku i zapraszam do jej 
kontynuacji. Proszę również, abyście przyjęli 
ode mnie i od zespołu redakcyjnego życzenia:

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia  oraz  zbliżającego  się  Nowego 
Roku  składam  wszystkim  naszym 
Czytelnikom,  Koleżankom  i  Kole-
gom  zrzeszonym w    SITPNiG,  jak 
też  Pracownikom  branż  naftowej, 
gazowniczej  i  rafineryjnej  najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, wszel-
kiej pomyślności, realizacji planów 
osobistych  i  zawodowych.  Niech 
ten  świąteczny  czas  w    rodzinnej 
atmosferze każdemu z Was pozwo-
li  zebrać  zapas  sił  i  optymizmu do 
codziennej pracy w nadchodzącym 
2015 roku.
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Bartłomiej Jasiński

Ciecze robocze o gęstości poniżej 1000 kg/m3

Workover fluids with a density 
less than 1000 kg/m3

Abstract
The paper presents the results of laboratory 

tests aimed at developing new types of worko-
ver fluids for wells with low reservoir pressure. 
A key condition which they must comply is the 
lowest possible density. The studies allowed the 
development of oil-in-water emulsions compo-
sitions, where the oil phase is formed by fatty 
acid methyl esters (RME) and linear alpha-ole-
fins (LAO). In addition examined the possibility 
of applying workover fluids based on ethanol. 
Conducted research resulted in the creation of 
emulsion based on RME with a density of 910 
kg/m3, and less than 800 kg/m3 in case of fluid 
based on ethanol.

Streszczenie
Artykuł przedstawia wyniki badań nad 

opracowaniem nowych rodzajów cieczy robo-
czych przeznaczonych do stosowania w odwier-
tach o obniżonym gradiencie ciśnienia złożowe-
go. Najważniejszym kryterium, które musi być 
spełnione przez tego rodzaje ciecze jest niska 
gęstość. W wyniku przeprowadzonych badań 
opracowano składy emulsji typu olej w wodzie, 
których fazę olejową stanowiły estry metylo-
we kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego 
(RME) oraz liniowe alfa-olefiny (LAO). Ponadto 
sprawdzono możliwości zastosowania cieczy ro-
boczych na bazie alkoholu etylowego. Pozwoliło 
to na opracowanie cieczy emulsyjnej na bazie 
RME o gęstości 910 kg/m3 oraz poniżej 800 kg/
m3 w przypadku cieczy na bazie etanolu.

Wprowadzenie
Potrzeba przeprowadzania prac w odwier-

tach może wynikać z wielu przyczyn. Może to 
być konieczność dowiercenia nowego hory-
zontu, wykonywanie zabiegów intensyfikują-
cych wydobycie bądź serwisowanie uzbrojenia 
wgłębnego takiego jak rury wydobywcze czy 

elementy pomp wgłębnych. Aby prace te wyko-
nać w sposób bezpieczny i efektywny zachodzi 
potrzeba zatłoczenia do odwiertu cieczy robo-
czej, spełniającej określone zadania:

• minimalizacja uszkodzenia strefy przy-
odwiertowej,

• równoważenie ciśnień złożowych,
• dobre wynoszenie zwiercin przy zwierca-

niu korków cementowych oraz podczas 
wycinania okien w rurach okładzino-
wych,

• zapobieganie ucieczkom cieczy przez za-
stosowanie blokatorów [1, 8].

Równoważenie ciśnienia złożowego wyma-
ga zastosowania cieczy o gęstości odpowiedniej 
do gradientu ciśnienia złożowego. Stąd też, ze 
względu na gęstość, możemy podzielić ciecze 
robocze na te do odwiertów o normalnym, ob-
niżonym oraz podwyższonym gradiencie ciśnie-
nia złożowego.

W przypadku odwiertów o normalnym ci-
śnieniu, w których gradient waha się w zakresie 
0,01 do 0,0125 MPa/m z powodzeniem stosuje 
się od dawna solanki bez fazy stałej oraz zawie-
rające zestaw polimer-blokator mający zapo-
biegać wnikaniu filtratu w złoże [7]. Zarówno 
w cieczach roboczych bez fazy stałej, jak i tych 
zawierających fazę stałą w dość prosty sposób 
można regulować gęstość. Polega to na dobo-
rze odpowiedniego rodzaju i stężenia soli. I tak: 
w przypadku cieczy, których gęstość nie prze-
kracza 1200 kg/m3 najczęściej stosuje się chlo-
rek sodu bądź chlorek potasu. Jeżeli zachodzi 
potrzeba uzyskania gęstości rzędu 1400 kg/m3,  

można zastosować chlorek wapnia. Bardzo 
wysokie gęstości (nawet powyżej 2000 kg/m3) 
można uzyskać dzięki rozpuszczeniu w wodzie 
soli organicznych takich jak mrówczan potasu 
czy mrówczan cezu [2,3].

Sytuacja znacznie się komplikuje gdy do 
czynienia mamy z niskim gradientem ciśnienia 
złożowego, czyli poniżej 0,01 MPa/m, a wyma-
gana gęstość cieczy roboczej powinna wynosić 
mniej niż 1000 kg/m3. Najczęściej można się 
z tym spotkać w złożach sczerpanych, czego 
doskonałym przykładem może być złoże gazu 
Przemyśl.

Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań 
laboratoryjnych nad możliwością zastosowania 
emulsji typu olej w wodzie oraz środków z gru-
py alkoholi jako cieczy do odwiertów o obniżo-
nym gradiencie ciśnienia złożowego.

Emulsje typu olej w wodzie
Jednym z rodzajów cieczy o gęstości niższej 

niż 1,0 g/cm3 są emulsje typu olej w wodzie. 
Emulsje można zdefiniować jako niejednorodny 
układ składający się z co najmniej dwóch cieczy, 
które nie mieszają się ze sobą. Jedna z cieczy 
jest rozproszona w drugiej, w postaci mikro-
skopijnych kropel o wymiarach 0,001÷0,005 
mm. Najczęściej jedną z faz jest woda, stąd też 
emulsje można podzielić na dwa podstawowe 
rodzaje: 

• emulsja typu O/W, czyli olej w wodzie – 
gdy krople oleju są zdyspergowane w fa-
zie wodnej,

• emulsja typu W/O, czyli woda w oleju 
– gdy krople wody są zdyspergowane 
w fazie olejowej.

Przez określenie „olej” należy rozumieć cie-
cze niepolarne, niemieszające się z wodą.

Emulsje są najczęściej układami niestabilny-
mi, rozpadającymi się w krótkim czasie po za-

Rys. 1. Schemat tworzenia emulsji z udziałem środka emulgującego: a) emulsja typu olej w wodzie, b) emulsja typu woda w oleju
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kończeniu mieszania. Aby zwiększyć stabilność 
emulsji, konieczne jest zastosowanie substancji 
chemicznych mających na celu obniżenie napię-
cia międzyfazowego i utrudnienie zlewania się 
ze sobą kropel fazy zdyspergowanej. Substancje 
te noszą miano emulgatorów [5, 6].

W INiG od dłuższego czasu prowadzone są 
badania nad możliwością zastosowania emulsji 
typu olej w wodzie jako cieczy roboczych do od-
wiertów o obniżonym gradiencie ciśnienia zło-
żowego. W związku z rosnącymi wymogami co 
do ochrony środowiska naturalnego, wystąpiła 
potrzeba zastąpienia dotychczas stosowanego, 
jako faza olejowa, oleju napędowego mniej tok-
sycznymi środkami. Stąd też przebadano moż-
liwość zastosowania jako fazy olejowej estrów 
metylowych kwasów tłuszczowych oleju rze-
pakowego (w skrócie RME – Rapeseed Methyl 
Esters ) charakteryzujących się gęstością 879 kg/
m3 oraz liniowych alfa-olefin (w skrócie LAO – 
Linear Alpha Olefins) o gęstości 764 kg/m3.

W procesie opracowywania cieczy ro-
boczych pierwszym zadaniem był dobór od-
powiednich emulgatorów umożliwiających 
powstanie trwałych emulsji. Wstępne badania 
pozwoliły wyselekcjonować około dwudziestu 
środków, spośród których ostatecznie udało się 
wyodrębnić zestaw trzech emulgatorów o opty-
malnym działaniu. Były to: etoksylowany niena-
sycony alkohol naturalny C16–C18, etoksylo-
wany olej rycynowy oraz etoksylowane amidy 
kwasów tłuszczowych oleju kokosowego. Kolej-
nym krokiem było modyfikowanie składu otrzy-

manych emulsji, celem uzyskania cieczy o jak 
najlepszych parametrach reologicznych i filtra-
cyjnych. Zauważono, że w cieczach emulsyjnych 
na osnowie liniowych alfa-olefin o wiele łatwiej 
uzyskać optymalne parametry reologiczne niż 
w przypadku emulsji na osnowie estrów metylo-
wych. Ciecze na osnowie LAO wykazywały na-
tomiast o wiele wyższe wartości filtracji, często 
przekraczające 30 cm3/30 min. W związku z tym 
w dalszych badaniach skupiono się na cieczach 
na bazie RME.

Początkowo otrzymywane emulsje od-
znaczały się bardzo wysokimi (często wycho-
dzącymi poza zakres pomiarowy urządzenia) 
wartościami parametrów reologicznych. W celu 
obniżenia lepkości i granicy płynięcia zmodyfiko-
wano emulsję poprzez dodatek do fazy wodnej 
chlorku wapnia (CaCl2) oraz wodorotlenku wap-
nia (Ca(OH)2). Uzyskane wyniki przedstawiono 
w tablicy 1. Jednocześnie z regulowaniem 
wartości parametrów reologicznych starano się 
utrzymywać filtrację na jak najniższym poziomie. 
Dodatek środków skrobiowych w większej ilości 
powodował wzrost reologii, z tego powodu za-
stosowano blokatory organiczne i nieorganicz-
ne co pozwoliło na wytworzenie szczelniejszego 
osadu filtracyjnego. Ilość dodawanych blokato-
rów była tak dobrana, aby nie powodować zbyt 
wysokiego wzrostu gęstości cieczy [4].

Jak przedstawiono w tablicy 1, modyfika-
cja składu emulsji za pomocą chlorku wapnia 
i wodorotlenku wapnia przyniosła rezultaty 
w postaci obniżenia parametrów reologicznych, 

jednak wciąż pozostawały one relatywnie wyso-
kie w temperaturze otoczenia. Przeprowadzono 
zatem badania mające określić zmianę tych pa-
rametrów w zależności od wartości temperatu-
ry. Na rysunku 2 zilustrowano zmianę lepkości 
plastycznej emulsji przy ogrzewaniu z tempera-
tury 20oC do 50oC a następnie przy ochładzaniu 
z 50oC do 20oC. W trakcie ogrzewania wartość 
lepkości plastycznej zmieniła się z wartości 68 
mPa.s do 27 mPa.s, aby w procesie ochładzania 
wzrosnąć do 52 mPa.s. Na rysunku 3 przedsta-
wiono z kolei zależność wartości granicy płynię-
cia tej samej emulsji przy ogrzewaniu i ochła-
dzaniu. Ogrzewanie spowodowało obniżenie 
tej wartości z 24,9 Pa do 4,3 Pa, ochładzanie 
spowodowało ponowny wzrost do 20,1 Pa. 
Wynik tego badania wykazał, że w warunkach 
otworowych do temperatury 50oC, parametry 
reologiczne pozostają wystarczające do zawie-
szania fazy stałej bądź zwiercin i zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku prowadzenia prac na od-
wiercie.

Ciecze na osnowie alkoholi
Jedną z przyczyn powodujących pogor-

szenie przepuszczalności skał w strefie przy-
odwiertowej jest powstawanie blokad wod-
nych w przestrzeni porowej. W przypadku złóż 
o niskim ciśnieniu złożowym bardzo dużą rolę 
odgrywają zjawiska kapilarne, ponieważ mała 
różnica ciśnień w czasie przepływu płynu zło-
żowego nie sprzyja likwidacji blokad wodnych. 
Aby zmniejszyć stopień blokowania przestrzeni 

Nr
 ci

ec
zy Skład cieczy roboczej 80:20

[ml/g/%]

Gęstość
[g/cm3]

Lepkość
[mPa s]

Granica płynięcia
[lb/100ft2/Pa]

Wytrzymałość 
strukturalna [Pa]

Filtracja API
[cm3] pH

ρ ηpl ηs τy I/II 20°C

Parametry emulsji przed modyfikacją przez dodatek CaCl2 i Ca(OH)2

1

Faza olejowa
RME
Emulgator 1
Emulgator 2
Emulgator 3
Faza wodna
H2O
Skrobia kleikowana

800ml
750ml
30ml
10ml
10ml
200ml
200ml
2g

0,898 niemierzalne 24,9/- 6,0 8,6

Parametry emulsji po modyfikacji przez dodatek CaCl2 i Ca(OH)2

2

Faza olejowa
RME
Emulgator 1
Emulgator 2
Emulgator 3
Faza wodna
H2O
CaCl2
Skrobia kleikowana
Ca(OH)2

800ml
750ml
30ml
10ml
10ml
200ml
200ml
20g
2g
0,06%

0,914 55 75 40/19,2 2,9/- 8,4 8,8

Tablica 1. Parametry technologiczne przykładowej emulsji na bazie RME przed i po dodaniu CaCl2 i Ca(OH)2
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Rys. 2. Lepkość plastyczna emulsji na bazie RME w funkcji temperatury Rys. 3. Granica płynięcia emulsji na bazie RME w funkcji temperatury

porowej przez wodę należy obniżyć napięcie 
powierzchniowe oraz doprowadzić do zwięk-
szenia kąta zwilżania skały przez ciecz roboczą. 
Taki stan można osiągnąć poprzez zatłoczenie 
cieczy o odpowiednio niskim napięciu po-
wierzchniowym. Warunek ten spełniają ciecze 
na bazie alkoholi, umożliwiając jednocześnie 
osiągnięcie gęstości niższej od 1000 kg/m3 [7].

Po przeprowadzeniu analizy właściwości 
fizycznych alkoholi (gęstość, rozpuszczalność 
w wodzie, temperatura wrzenia), do badań 
wybrano alkohol etylowy (C2H5OH), który cha-
rakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością 
w wodzie, co pozwala na mieszanie tych sub-
stancji w dowolnych proporcjach. Dzięki temu 
możliwe jest płynne regulowanie gęstości cieczy 
roboczej stanowiącej mieszaninę alkoholu etylo-
wego z wodą w zakresie od 798 kg/m3 (w przy-
padku czystego etanolu) do 1000 kg/m3.

Określono również stopień rozpuszczalno-
ści soli nieorganicznych (NaCl i KCl) w zależności 
od stężenia alkoholu etylowego w mieszaninie. 
Poznanie rozpuszczalności soli w mieszaninie 
alkoholu i wody jest ważne głównie z uwagi na 
możliwość zastosowania chlorku sodu jako inhi-
bitora jonowego, którego zadaniem jest ograni-
czenie hydratacji skał ilasto-łupkowych. Badanie 
to wykazało, że sole nieorganiczne rozpuszczają 
się w mieszaninie alkoholu etylowego z wodą 
jedynie do pewnego granicznego stężenia 
etanolu, powyżej którego rozpuszczalność jest 
zerowa. Jak przedstawiono na rys. 5, rozpusz-
czenie chlorku potasu w ilości 3% możliwe jest 
przy stężeniu etanolu w mieszanie wynoszącym 
maksymalnie 50%, natomiast rozpuszczenie 5% 
KCl wymaga obniżenia stężenia etanolu do oko-
ło 40%. 

Najważniejszą zaletą cieczy roboczych 
opartych na alkoholu, czyli pozytywny wpływ 
na przepuszczalność skał w strefie przyodwier-
towej, potwierdziły badania przeprowadzone 
dla wybranych trzech cieczy roboczych. Pierw-
szą ciecz stanowił czysty alkohol etylowy, drugą 
cieczą była mieszanina etanolu i wody w pro-
porcji 40:60 z dodatkiem 3% chlorku potasu. 

Rys. 4. Zależność gęstości mieszaniny (woda+alkohol) od zawartości etanolu

Rys. 5. Rozpuszczalność chlorku potasu w zależności od zawartości etanolu w mieszaninie (woda+alkohol)

Lp
Skład cieczy

%

Przepuszczalność 
początkowa kp

Przepuszczalność 
końcowa kk

Współczynnik utraty 
przepuszczalności

[mD] [mD] [%]
1 Etanol 100 15,59 22,74 -45,9
2 Etanol

H2O
KCl

40
60
3

20,55 22,07 -7,4

3
Etanol
H2O
KCl
SPC

30
69,5

5
0,5

18,55 19,93 -9,8

Tablica 2. Zmiana przepuszczalności skały zbiornikowej wskutek oddziaływania cieczy na 
osnowie alkoholu etylowego



7
12(200)/2014

grudzień

Trzecią cieczą była mieszanina etanolu, wody 
i środka powierzchniowo czynnego w stosunku 
30:69,5:0,5 z dodatkiem 5% chlorku potasu, 
którego zadaniem była poprawa własności in-
hibitacyjnych. Zmiany przepuszczalności skały 
zbiornikowej po oddziaływaniu wybranych 
cieczy określone zostały dla wzorcowej próbki 
piaskowca szydłowieckiego. Wyniki badania 
zestawiono w tablicy 2 oraz zobrazowano na 
rysunku 6.

Przeprowadzone badania wykazały, że 
oddziaływanie tych cieczy na próbki piaskow-
ca spowodowało poprawę ich przepuszczal-
ności (współczynnik utraty przepuszczalności 
ma wartość ujemną). Największy wzrost od-
notowano dla czystego alkoholu etylowego: 
45,9%. Poprawa przepuszczalności nie była aż 
tak duża w przypadku cieczy nr 2 oraz cieczy nr 
3, wynosiła ona odpowiednio 7,4% oraz 9,8%. 
Przyczyną poprawy przepuszczalności próbek 
skalnych po poddaniu ich oddziaływaniu cieczy 
na osnowie etanolu może być wypłukiwanie 
mikroskopijnych blokad powstających w prze-
strzeni porowej [4].

Podsumowanie
W związku z intensywnie prowadzoną eks-

ploatacją złóż węglowodorów coraz częściej 
stajemy przed problemem złóż sczerpanych bądź 
sczerpanych częściowo, a co za tym idzie z od-
wiertami charakteryzującymi się obniżonym gra-
dientem ciśnienia złożowego. Stąd też zasadne 
jest prowadzenie badań nad opracowaniem no-
wych rodzajów cieczy roboczych o parametrach 
umożliwiających ich użycie w takich przypadkach.

Na podstawie przeprowadzonych badań la-
boratoryjnych można stwierdzić, że zarówno cie-
cze emulsyjne jak i te na osnowie alkoholu mogą 
znaleźć zastosowanie w przemyśle. Ciecze emul-
syjne na bazie estrów metylowych charakteryzują 
się gęstością od około 910 kg/m3. W tempera-
turze 20oC odznaczają się dość wysokimi para-
metrami reologicznymi, które jednak obniżają się 
znacznie w warunkach otworopodobnych. Cha-
rakteryzują się one ponadto wysokim stopniem 
inhibitacji skał ilasto-łupkowych oraz dobrymi 
zdolnościami biodegradacyjnymi [7].

Z kolei w przypadku cieczy organicznych na 
bazie alkoholu etylowego, dużą zaletą jest moż-
liwość płynnej regulacji ich gęstości. Ciecze te 
wykazały się również bardzo dobrym wpływem 
na przepuszczalność skały zbiornikowej (wzrost 
przepuszczalności nawet o 45,9%). Ponadto ni-
skie napięcie powierzchniowe, którym się charak-
teryzują powinno wpłynąć na obniżenie ciśnienia 
kapilarnego, a co za tym idzie zmniejszenie sił ich 
oddziaływania z powierzchnią porów.

Przygotowanie takich cieczy może być jed-
nak utrudnione ze względu na właściwości alko-
holu etylowego. Jest to substancja skrajnie łatwo 

palna, w związku z czym wymaga zachowania 
szczególnej ostrożności podczas użytkowania.
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Aromatyczne steroidy w uszczegółowieniu informacji geologiczno-
genetycznej dla poprawnego zdefiniowania systemu naftowego

Irena Matyasik Wojciech Bieleń

Aromatic steroids in detailing 
the geological and genetic 
information for a proper definition 
of the petroleum system

Abstract
This article describes application of new ar-

omatic fraction biomarkers groups in oil-oil and 
oil- source rock correlation. In a previous study, 
crude oils were correlated based on source 
rock depositional environment, using hopanes 
and steranes biomarkers type and stable bulk 
isotopes. This paper describes triaromatic and 
monoaromatic steroids application for more pre-
cise. The distribution of triaromatic and mono-
aromatic steroids from chosen oils and source 
rocks is shown as ion chromatograms and they 
are divided into short chain (C19-C22) and long 
chain (C25-C28) compounds. The distribution of 
aromatic steroids could be used as a fingerprint 
of source rock maturation as well as for correla-
tion of crude oils and source rocks in petroleum 
system studies.

Wprowadzenie
W geochemii naftowej od przynajmniej 

czterech dekad stosowane są wyniki dystrybucji 
biomarkerów do uszczegółowienia informacji 
geologicznej w sensie przynależności stratygra-
ficznej jak i informacji genetycznej związanej 
z typem materiału źródłowego w skałach macie-
rzystych oraz warunków paleośrodowiskowych 
dotyczących sedymentacji materii osadowej. 
Poznanie obecności i składu specyficznych grup 
biomarkerów i ich izomerów w rozproszonej 
substancji organicznej (RSO), pomaga prześle-
dzić historię termiczną basenu naftowego, co 
ma niebagatelne znaczenie w modelowaniu 
systemów naftowych. Dotychczas w ocenie 
geochemicznej skał macierzystych i mediów 
złożowych stosuje się już niemalże standar-
dowo wyniki badań takich grup biomarkerów 

frakcji nasyconej jak: penta- i tricykliczne ter-
peny, sterany i diasterany oraz frakcji aroma-
tycznej: związki fenantrenowe i siarkowe do 
oceny ewolucji termicznej. Niektóre z parame-
trów dojrzałościowych można z powodzeniem 
odnosić do wartości refleksyjności witrynitu, 
które to wartości są bezwzględnym pomiarem 
przeobrażeń termicznych, jakim podlegała ma-
teria organiczna. Każda grupa biomarkerów ma 
swoje ograniczenia stosowalności, które impli-
kowane są odpornością termiczną wywołującą 
określone zmiany w przebudowie strukturalnej. 
Biomarkery występujące w bituminach, mobil-
nej frakcji osadów, mogą być stosowane jako 
wskaźniki dojrzałości tylko w przypadku obec-
ności bituminów autochtonicznych. Biomarkery 
zawarte w ropach naftowych określają stopień 
dojrzałości substancji organicznej, przy którym 
ropy naftowe były generowane, o ile tempera-
tura zbiornika była dostatecznie niska, aby nie 
następował dalszy proces dojrzewania. Obecnie 
opracowano metodę identyfikacji nowej gru-
py związków frakcji aromatycznej - steroidów, 
wykorzystując różnorodne próbki geologiczne 
zarówno skał macierzystych jak i ropy naftowej 
różniących się typem kerogenowej materii orga-
nicznej oraz poziomem ewolucji termicznej. 

Próbowano powiązać cechy genetyczne 
i paleośrodowiskowe poszczególnych serii 
stratygraficznych z obecnością steroidów i ich 
zmianami strukturalnymi wraz z  postępującą 
ewolucją procesów diagenetycznych i termoka-
talitycznych.

Szczególną uwagę poświęcono prób-
kom rop naftowych, które w standardowych 
badaniach wykazywały duże podobieństwo 
genetyczne, a pochodziły z różnych interwa-
łów opróbowania. Wówczas poszukiwanie 
specyficznych biomarkerów, które wskażą np. 
na odmienne środowisko sedymentacji, może 
uszczegółowić analizę systemu naftowego, 
poprzez umiejscowienie pozycji w basenie skał 
macierzystych, będących źródłem generacji wę-
glowodorów.

Badania aromatycznych steroidów – 
podstawy teoretyczne

Monoaromatyczne (MAS) i triaromatyczne 
steroidy (TAS) to seria związków węglowodoro-
wych naftenów, które składają się z mieszanych 
struktur aromatycznych i nasyconych z sześcio-
ma lub pięcioma atomami węgla w pierścieniu. 
Ich stężenie w ropach naftowych jest relatywnie 
niskie, ale ich odporność na procesy degradacji 
sprawia, że biomarkery te są bardzo przydatne 
do celów interpretacji geochemicznej, zarówno 
do celów korelacji, charakterystyki jak i iden-
tyfikacji  warunków środowiskowych. Często 
używane są jako dowody dla identyfikacji za-
nieczyszczeń środowiska naturalnego na skutek 
niekontrolowanych wycieków węglowodoro-
wych, zwłaszcza, że związki te często można 

Rys. 1. Schemat pokazujący kolejne przemiany strukturalne w środowisku osadowej materii organicznej prowadzące do powsta-
nia struktur MAS i TAS
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odnaleźć także w produktach przeróbki ropy 
naftowej,  takich jak paliwa destylowane lekkie 
i średniej klasy, paliwa ciężkie i oleje zebrane 
z różnych źródeł smarowania. TAS-cholestany 
(C26), TAS-ergostany (C27) i (TAS-C28) stigmastany 
są najbardziej rozpoznawalnymi triaromatycz-
nymi steroidami (TAS) w większości próbek rop 
naftowych. C26 TAS- cholestan (20R) i C27 TAS-
-ergostan (20S) koeluują ze sobą i często wystę-
pują jako najwyższy szczyt na chromatogramie 
m / z= 231. 

C-pierścieniowe monoaromatyczne steroidy 
(MAS) w swojej strukturze molekularnej skła-
dają się z dwóch pierścieni cykloheksanu (A + 
B) i jednego pierścienia cyklopentanowwego 
(pierścień - D) połączone z pierścieniem aroma-
tycznym (pierścień - C). Steroidy triaromatyczne 
(TAS) mają podobną strukturę molekularną, 
a główną różnicą jest to, że ich cykloheksanowe 
pierścienie A i B są zastąpione pierścieniami aro-
matycznymi. Aromatyzacja pierścienia B w ste-
roidy monoaromatyczne (aromatyczny pierścień 
- C) postępuje w wolnym tempie [2]. W procesie 
katagenezy, steroidy monoaromatyczne (MAS) 
są przekształcane w węglowodory triaromatycz-
ne (TAS) (Rys.1).

Sam zapis chromatogramów jonowych 
m/z = 231 i m/z = 253 może być już bar-
dzo użyteczny dla grupowania rop naftowych 
w zależności od ich pochodzenia. Ropy, które 
wykazują łączność genetyczną z lądowym ma-
teriałem źródłowym zawierają zwykle znaczne 
ilości triaromatycznych (TAS) i monoaroma-
tycznych (MAS) steroidów posiadających jako 
podstawowy szkielet C-24 etylosteroid. Aroma-
tyczne steroidy tak jak przedstawiono na rys.1, 
są efektem postępującej diagenezy i ewolucji 
termicznej steroli będących pierwotnym skład-
nikiem osadu. Obecność monoaromatycznych 
steroidów (MAS) w próbkach o niskiej dojrza-
łości jest dowodem na występowanie bardzo 
powolnych procesów diagenetycznych, a z kolei 
triaromatyczne steroidy (TAS) dowodzą, że osad 
podlegał bardziej zaawansowanym procesom 
przemian termicznych i diagenetycznych. Ozna-
cza to, że związki te mogą w znacznym stopniu 
specyfikować zakres przeobrażeń termicznych 
[3], [4], [5].

W literaturze można znaleźć wiele donie-
sień odnośnie wykorzystania składu monoaro-
matycznych steroidów (MAS) i triaromatycznych 
(TAS) do rozróżniania rop pochodzących z nie-
morskiej materii organicznej. Do tego celu sto-
sowano diagram trójkątny C27:C28:C29 MAS [4], 
[6]. Inny typ wskaźników obliczanych z rozkładu 
mono- (MAS) i triaromatycznych steroidów (TAS) 
to stosunek TAS/MAS oraz względne zawartości 
związków o krótkim i długim bocznym łańcuchu 
węglowodorowym w MAS i TAS.

Dla osiągnięcia jak największej ilości in-
formacji geochemicznej wyniki badań aroma-
tycznych steroidów powinny być rozpatrywane 
z uwzględnieniem także charakterystyki bio-
markerów frakcji nasyconej. Czas i temperatura 
w niejednakowym stopniu wpływają na procesy 
transformacji różnego typu grup biomarkerów, 
co w konsekwencji prowadzi do wielu sprzecz-
ności i trudności w jednoznacznej interpretacji 
wyników badań i dlatego wszystkie informacje 
muszą być studiowane łącznie.

Metodyka badań
Ekstrakcja bituminów

Ekstrakcję prowadzono przez  24 godziny. 
Otrzymany roztwór bituminów zatężano odpa-
rowując nadmiar rozpuszczalnika i  przenoszono 
ilościowo do zważonego naczyńka. Po uzyska-
niu stałej masy określano uzysk ekstraktu.  Wol-
ną siarkę usuwano, poprzez dodanie do roz-
tworu bituminów aktywowanej granulowanej 
miedzi i pozostawiano na kilka godzin aż do cał-
kowitego związania. Wg danych literaturowych 
lepsze wyniki w uzyskaniu steroidów z matrycy 
skalnej powinna  dawać ekstrakcja SPE (ekstrak-
cja do fazy stałej) [1], która może być bardziej 
selektywna dla próbek poddawanych analizom 
GC-MS pod kątem oznaczania triaromatycznych 
steroidów (TAS). 

Rozdział grupowy (SARA)
Rozdział grupowy ekstraktu bitumicznego 

rozpoczynano od oczyszczenia go z asfaltenów 
n-heksanem, a następnie ekstrakt zostawał roz-
dzielany na frakcje w kolumnach pakowanych 
wypełnionych mieszaniną żelu krzemionkowe-
go i tlenku glinu. Węglowodory nasycone były 
wymywane n-heksanem, aromatyczne miesza-
niną n-heksanu i toluenu, a żywice mieszaniną 
dichlorometanu i metanolu.

Chromatografia gazowa sprzężona 
ze spektrometrią masową (GC-MS):

Analizę specyficznych biomarkerów prze-
prowadzano techniką chromatografii gazowej 
sprzężonej ze spektometrią masową GCMS 
wykorzystując spektrometr masowy (pułapka 
jonowa - model Polaris Q) firmy Thermo, wypo-
sażony w kolumnę RTX-5 MS o: długości 30 m, 
grubości filmu 0,25 μm, średnicy 0,25 mm. 

Próbki do bezpośredniego dozowania były 
przygotowywane tak, aby stężenia węglowodo-
rów nasyconych i aromatycznych w roztworze 
n-heksanu wynosiły ok. 10 mg/cm3. Do analizy 
nastrzykiwano 1 μl próbki przy temp dozownika 
240oC. Program temperaturowy jaki stosowano 
był następujący:

Temperatura początkowa: 60 oC, izoterma 
1 minuta

Szybkość wzrastania temperatury 4 oC/min 
do 310 oC, izoterma 15 minut

Otrzymane spektrogramy masowe frakcji 
aromatycznej analizowanych próbek rop nafto-
wych i ekstraktów bituminów w trybie pełnego 
skanowania (TIC), w interwale mas 50 do 550, 
poddawano dalej obróbce komputerowej wy-
bierając do identyfikacji spektrogramy masowe 
konkretnych klas biomarkerów( m/z = 231, 
m/z = 245, m/z = 253).

Wyniki badań aromatycznych 
steroidów na tle dotychczasowej 
oceny genetycznej

Badania przeprowadzono na wybranych 
próbkach rop naftowych, tak aby poznać zależ-
ności pomiędzy występowaniem aromatycznych 
steroidów, a obecnością i składem innych bio-
markerów z frakcji aromatycznej i  nasyconej.

W tabeli zestawiono dotychczasowe 
wybrane podstawowe informacje odnośnie 
wskaźników genetycznych i dojrzałościowych 
i do tych parametrów dołączono te otrzymane 
z analizy nowej grupy – aromatycznych stero-
idów (Tabela 1).

Próbki rop naftowych, które wytypowano 
do analiz triaromatycznych steroidów (TAS) 
można sklasyfikować wg dotychczasowych 
informacji na pewne grupy, z uwagi na typ 
środowiska określonego na bazie wzajemnych 
relacji dwóch izoprenoidów Pr/Ph, stopień de-
gradacji i stopień dojrzałości termicznej oraz 
wiek geologiczny.

Ropy z jednostki podśląskiej są zdegra-
dowane, zatem niemożliwe jest obliczenie 
wskaźników Pr/Ph. Innym wskaźnikiem po-
zwalającym wyodrębnić te ropy od pozosta-
łych karpackich jest brak oleananu, który jest 
diagnostycznym związkiem wieku kredowego 
i młodszych osadów. Związek ten odnoszony 
do substancji lądowej był zidentyfikowany 
w większości rop karpackich i rop Przedgórza 
Karpat. Z definicji nie stwierdzono jego obec-
ności w ropach starszych.

Większość wybranych próbek rop nafto-
wych do analizy aromatycznych steroidów, wy-
kazywała podobny stopień dojrzałości materii 
organicznej, z której nastąpiła generacja, co było 
równoważne głównej fazie okna ropnego (za-
kres odpowiadający skali refleksyjności witrynitu 
- 0,65-0,85%Ro). Niektóre próbki nie zawierały 
wystarczającej ilości biomarkerów frakcji nasy-
conej aby obliczyć użyteczne wskaźniki i w tych 
przypadkach szczególnie pożądane jest poszu-
kiwanie dodatkowych znaczników niosących 
informacje genetyczne i dojrzałościowe.

W poniższych tabelach zestawiono stan-
dardowe wskaźniki stosowane do celów inter-
pretacji geochemicznej, które próbowano uzu-
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pełnić dodatkowymi informacjami otrzymanymi 
z nowo analizowanej grupy znaczników biolo-
gicznych obecnych we frakcji aromatycznej.

W próbkach rop z jednostki podśląskiej st-
wierdzono obecność wszystkich poszukiwanych 
siedmiu związków triaromatycznych steroidów 
(TAS), których dystrybucja wskazuje na jedna-
kowe źródło materii organicznej oraz podobny 
stopień dojrzałości termicznej (Rys.2-3).

W żadnej z próbek tych rop nie stwierdzo-
no obecności monoaromatycznych steroidów 
(MAS), co może potwierdzać na tyle wysoką 
dojrzałość termiczną, że wszystkie struktury 
uległy aromatyzacji, stąd obecne tylko triaroma-
tyczne związki. Z kolei skład triaromatycznych, 
gdzie na chromatogramie jonowym przeważają 
grupy C26-C28 świadczy o dominującej morskiej 
składowej w materiale źródłowym tych rop.

Czas [min]

Czas [min] Czas [min]
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ść

 [%
]
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yw
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]

Rys.2. Chromatogram jonowy (m/z 231) – triaromatyczne steroidy w próbce ropy naftowej W-94 (oznaczenia na rysunkach tak 
jak w Tabeli 2).

Pik na 
m/z =231

Skład 
molekularny Struktura Związek macierzysty

1 C20H20 R1 = CH3, R2 = H Pregnan

2 C21H22 R1 = CH3, R2 = CH3 20-metylopregnan

3 C26H32 R1 = CH3, R2 = C6H13 Cholestan (20S)

4 C26H32 R1 = CH3, R2 = C6H13 Cholestan (20R) +

C27H34 R1 = CH3, R2 = C7H15 -metylo steran (20S)

5 C28H36 R1 = CH3, R2 = C8H17 etylo steran (20S)

6 C27H34 R1 = CH3, R2 = C7H15 24-metylo steran (20R)

7 C28H36 R1 = CH3, R2 = C8H17 24-etylo steran (20R)

Tabela 2. Wykaz ABC-pierścieniowych triaaromatycznych steranów

Próbki z jednostki skolskiej w badaniach 
frakcji nasyconej wykazywały pewne zróż-
nicowanie co do środowiska sedymentacji 
materiału źródłowego. I tak próbka z odwier-
tu P-19 wskazywała na obecność morsko-
-lądowej materii organicznej deponowanej 
w środowisku redukcyjnym, natomiast z od-
wiertu Ł-90K, wskaźniki sugerują obecność 
tlenowych warunków podczas sedymentacji 

osadów źródłowych o większym udziale ma-
teriału lądowego.

W tych próbkach badania triaromatycz-
nych steroidów (TAS) pokazały duże podo-
bieństwo genetyczne tych rop, ale z większym 
dopływem substancji lądowej w próbce Ł-90K 
(Rys.3), która ponadto charakteryzuje się niż-
szym stopniem dojrzałości termicznej (obecne 
niewielkie ilości monoaromatycznych stero-

idów-MAS). Dla oceny genetycznej w tym wy-
padku bardziej wiarygodne są wskaźniki TAS 
jako, że są one odporne na degradację, której 
początkowy proces stwierdzono w próbce 
P-19, stąd obliczone wskaźniki Pr/Ph mogą być 
obarczone błędem. 

Dla kilku rop i wycieków ropy z jednostki 
śląskiej stwierdzono duże różnice w składzie 
triaromatycznych (TAS) i monoaromatycznych 

Rys.3. Chromatogram jonowy (m/z 231) – triaromatyczne steroidy w próbce ropy z jednostki skolskiej Rys. 4. Chromatogram jonowy (m/z 231) – triaromatyczne steroidy w próbce Sękowa
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(MAS) steroidów, co utwierdza nas w prze-
konaniu o potrzebie analizowania tej grupy 
związków dla rozróżnieniu na pozór bardzo 
podobnych do siebie próbek.

Próbki rop z D-2 i Sękowej (wyciek ropy, 
rys. 5-6) reprezentują te same cechy gene-
tyczne, co potwierdziły także przeprowadzone 
badania triaromatycznych steroidów (TAS). 
W obydwu powyższych próbkach stwierdzono 
ponadto obecność monoaromatycznych stero-
idów (MAS) co jest wskazaniem na ich niższą 
dojrzałość termiczną. 

Zupełnie odmienne zapisy chromatogra-
mów jonowych otrzymano dla próbek z do-
lomitu głównego (rys.6), gdzie obecność niżej 
cząsteczkowych steroidów C20 i C21 jest domi-
nująca i jest to często zbieżne z obecnością 
C29 norhopanu we frakcji nasyconej w grupie 
pentacyklicznych terpenów (m/z 191). Taki 
skład biomarkerów jest wywołany udziałem 
węglanów w substancji źródłowej rop. Podob-
ne zapisy chromatogramów jonowych stwier-
dzono w próbkach rdzeniowych z dolomitu 
głównego, które można pozytywnie korelo-
wać ze złożami rop naftowych. Jest to bardzo 
obiecujące zwłaszcza w przypadkach, gdzie 
z uwagi na wyższą dojrzałość termiczną brak 
biomarkerów frakcji nasyconej, uniemożliwia 
prace korelacyjne.

Podsumowanie
1. Stwierdzono, że próbki rop naftowych, 

które w badaniach frakcji nasyconej wy-
kazują dużą homogeniczność składu bio-
markerów, mogą zostać zróżnicowane 
poprzez analizę składu aromatycznych 
steroidów. Takie przypadki zostały od-
notowane dla kilku badanych rejonów 
(Karpaty i dolomit główny), gdzie system 
naftowy nie do końca jest jednoznacznie 
zdefiniowany.

2. Po analizie kilkudziesięciu próbek stwier-
dzono, że obecność monoaromatycz-
nych steroidów (MAS) jest zdecydowa-

nie ograniczona do próbek o niższym 
stopniu przeobrażeń termicznych. Tutaj 
konieczne będzie skompilowanie tych 
obserwacji z pomiarami dojrzałości 
(uznanymi wskaźnikami geochemiczny-
mi) i ustalenie granicznych wartości, kie-
dy już nie stwierdza się obecności tych 
związków.

3. Stwierdzono obecność triaromatycz-
nych steroidów (TAS) w większej ilości 
próbek o udokumentowanym niemor-
skim pochodzeniu, co można korelować 
równocześnie z brakiem tricyklicznych 
terpenów.

4. Obecność triaromatycznych steroidów 
(TAS) stwierdzono na najniższym po-
ziomie w próbkach rop naftowych wy-
kazujących najwyższe parametry doj-
rzałości i jednocześnie niski wskaźnik 
tlenowy.

5. Dla próbek rop karpackich stwierdzono 
pewien związek triaromatycznych ste-
roidów (TAS), bliżej nie sprecyzowany, 
z wartością wskaźnika oleanan/C30 
hopan, co jednocześnie wskazuje na 
związek triaromatycznych steroidów TAS 
z terygenicznym materiałem.

6. Próbki z dolomitu głównego, w których 
stwierdzono wysoką zawartość C29 nor-
hopanu, sugerującego wysoką węgla-
nowość osadów,  wykazywały obecność 
głównie grupy C20-C21 triaromatycznych 
steroidów (TAS).
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Rys.6. Chromatogram jonowy (m/z 231) – triaromatyczne steroidy w próbce ropy z dolomitu 
głównego, w której stwierdzono duży udział materiału węglanowego

Rys. 5. Chromatogram jonowy (m/z 253) – monoaromatyczne steroidy w próbce Sękowa
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Bezuszczelkowa technika 
połączeń tulejowo-osiowych 
dla silnie obciążonych zastosowań 
przemysłowych

Przedstawione poniżej prasowane połą-
czenie firmy Deria GmbH Essen, funkcjonuje na 
zasadzie szczelności uzyskanej w wyniku zaci-
skania materiału, wywołanym osiowym prze-
mieszczeniem tulei zaciskowej.

Systemy z osiowoprzesuwnymi tulejami są 
obecnie znaczącym technologicznie rozwiąza-
niem dającym możliwość łączenia rur z tworzyw 
sztucznych, które są trwale i nierozłącznie łączo-
ne bez konieczności stosowania różnego typu 
uszczelek pomiędzy rurą i elementem łączą-
cym. Dodatkowe stosowanie elastomerów jako 
uszczelnienia nie jest już w tym przypadku wy-
magane, ponieważ materiał rury sam w sobie 
spełnia rolę uszczelnienia na wyprofilowanych 
powierzchniach elementu łączącego. 

Ponadto osiowe połączenia zaciskane prze-
suwnie posiadają istotną przewagę nad po-

wszechnie stosowanym promieniowym zaciska-
niem poprzez fakt, iż zaciskanie rury następuje 
stopniowo w definiowanym zakresie poprzez 
ruch symetrycznej tulei zaciskowej, dzięki czemu 
kontrolowana deformacja rury na wyprofilowa-
niu elementu łączącego następuje równomier-
nie na całym jej obwodzie i odpowiada stop-
niowemu wzrostowi jej osiowego obciążenia, 
czego nie zapewniają szczęki zaciskowe.

Wyjątkowość rozwiązania połączeń firmy 
Deria Multipress i ich przewaga względem znaj-
dujących się na rynku innych systemów polega 
na tym, że zaciskanie rury następuje poprzez 
tuleję pośrednią umieszczoną pomiędzy rurą 
i odpowiednio wyprofilowaną tuleją zaciskową 
(na rysunku przedstawiona w kolorze czerwonym). 
Tym sposobem można poza rurami z tworzyw 
sztucznych uzyskać również bezpieczne i trwałe 
połączenia rur z miękkiego metalu.

Przedstawione powyżej połączenie jest 
nieustannie od roku 1990 używane z powodze-
niem w technice sanitarnej jak również w prze-

myśle i energetyce cieplnej.
Masywne ukształtowanie elementów złącz-

nych pozwala na wysokie poosiowe jak i gnące 
obciążenia połączenia, odpowiadającego wy-
stępującym w instalacjach rurociągowych uło-
żonych w ziemi.

Połączenie uzyskało w wielu krajach wyma-
gane dopuszczenia dla jego stosowania  w in-
stalacji sanitarnych oraz przemysłowych. 

Są one równiez stosowane do łączenia rur 
PE- 100 RC (RC resistance to crack). Rury te po-
siadają bardzo wysoką odporność na powsta-
wanie rys zewnętrznych  i są chętnie stosowane 
w technice odkrywkowej bez stosowania pod-
kładu z piasku jak równie w technice pługowej 
i bezodkrywkowej.

Szczególnie należy podkreślić uzyskanie dla 
tego połączenia dopuszczeń i akredytyw dla wy-
sokociśnieniowych rur wykonanych z PE. 

Instytuty oceniające zastosowania połączeń 
w instalacjach gazowych do 16 bar (wskaźnik 
bezpieczeństwa > 2,5) jak również w insta-

Połączenia prasowane 
firmy Deria Multipress GMBH

lacjach wodnych do 32 bar (wskaźnik bezpie-
czeństwa > 1,25) dla średnic 80 do 150 mm 
w przeciwieństwie do stosowanych rurociągów 
wykonanych z metalu wykazują, że instalacje 
te posiadają znaczną przewagę między innymi 
dzięki dużej odporności na korozję i osiadanie 
terenu wywołane m. innymi szkodami górniczy-
mi występującymi w rejonach eksploatacyjnych.

Połączenia te są dostarczane w średnicach 
od 15 do 150 mm i są standartowo zabezpie-
czone galwaniczną powłoką cynkową. 

Dla szczególnych wymagań antykorozyj-
nych są one produkowane ze stali nierdzewnej 
lub z mosiądzu.

Opracował: Thomas Reckzeh
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CERTIX to system monitorowania i weryfikacji jakości paliw na stacjach paliwowych.  
Istotą Systemu jest okresowa, niezapowiedziana kontrola, przeprowadzana na stacjach nale-
żących do Systemu – indywidualnych, sieciowych i zakładowych. Właścicielem Systemu CERTIX 
jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy (INIG-PIB).

Badania paliw wykonywane są w akredytowanym laboratorium należącym do  INIG-PIB.  
Podczas analiz stosowane są wyłącznie obligatoryjne metody badań, wskazane w odpowied-
nich rozporządzeniach. Ich wyniki są interpretowane zgodnie z zasadami podanymi w normie 
PN-EN ISO 4259 pt. 9.3.

System CERTIX daje gwarancję systematycznej, przeprowadzanej co najmniej raz na kwartał, 
kontroli jakości paliw.

Klienci mają pewność, że tankując na stacji oznakowanej logo Systemu CERTIX, tankują 
paliwo o systematycznie kontrolowanej jakości.

Kontakt: Biuro Systemu CERTIX

Instytut Nafty i Gazu – 

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

tel.: +48 12 61 77 500

e-mail: certix@inig.pl

www.certix.pl

dodajemy pewności
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dodajemy pewności W 2013 roku zakończyła się kolejna już 
perspektywa finansowa UE, dzięki której Pol-
ska otrzymała przeszło 67 mld euro na pro-
wadzenie polityki rozwoju między innymi 
poprzez inwestycje infrastrukturalne, w tym 
w energetyce. Jeszcze do końca 2015 roku 
będą wykorzystywane przyznane na ten cel 
fundusze z programów operacyjnych na lata 
2007-2013. Z początkiem 2014 roku rozpoczę-
ło się tzw. „nowe rozdanie”, w ramach którego 
na realizację polityki spójności Polska uzyskała 
przeszło 82,5 mld euro. Również sektor ener-
getyki w dalszym ciągu będzie mógł korzystać  
z dofinansowywania inwestycji. 

Właściwą uwagę należy jednak zwrócić 
na odmienność charakteru wspieranych inwe-
stycji. Obecnie kończone projekty miały okre-
ślone trzy cele:

1. poprawę bezpieczeństwa energetycz-
nego poprzez poprawę infrastruktury, 
a w szczególności likwidację białych 
plam, czyli obszarów nieposiadających 
dostępu do gazu, jak również infrastruk-
tury umożliwiającej sprawne funkcjono-
wanie systemu energetycznego.

2. Poprawę efektywności energetycznej 
poprzez wykorzystywanie technologii 
poprawiającej sprawność urządzeń do 
wytwarzania i zużywania energii, jak 
również zintegrowane pozyskiwanie róż-
nych rodzajów energii z jednego źródła 
(kogeneracja)

3. Rozwój energetyki z odnawialnych źró-
deł energii.

Po przyjęciu przez Komisję Europejską pro-
gramów operacyjnych, zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami na lata 2014-2020 szczególny nacisk 
w sektorze energetyki zostanie położony na cele 
związane z efektywnością wykorzystania źródeł, 
surowców oraz energii, a przede wszystkim 
przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną. 
W związku z tym znakomita większość środ-
ków finansowych w tym sektorze przeznaczona 
będzie na rozwój i wykorzystanie technologii 
sprzyjających wytwarzaniu czystej energii oraz 
jej oszczędzaniu. W stosunku do perspekty-
wy 2007-2013 zwiększono środki na ten cel 
z około 2 mld euro do 8,86 mld euro. Popra-
wa bezpieczeństwa energetycznego pozostała 
w dalszym ciągu jako element polityki spójno-
ści, jednak w stosunku do celów klimatycznych 

jej znaczenie nie jest już tak znaczące. Środki 
UE na inwestycje związane z rozbudową i mo-
dernizacją sieci przesyłowych i dystrybucyjnych 
gazu ziemnego i energii elektrycznej, budowę 
i rozbudowę magazynów gazu ziemnego oraz 
rozbudowę terminalu LNG wzrosły z 0,95 mld 
euro do 1 mld euro, co w skali sektora stanowi 
spadek z niemal 50% do 11,3%. Są to jednak 
decyzje podejmowane przez wszystkie pań-
stwa członkowskie. Zaznaczyć również należy, 
że w odróżnieniu od minionego okresu dofi-
nansowaniu nie będą podlegać projekty doty-
czące infrastruktury przeznaczonej na transport  
i magazynowanie ropy naftowej i produktów ro-
popochodnych. Zakres ten był przedmiotem in-
tensywnych debat i dyskusji w Parlamencie Eu-
ropejskim. Nie uzyskał on akceptacji większości,  
w związku z przyjętym proekologicznym kierun-
kiem rozwoju gospodarki europejskiej polegają-
cej na ograniczaniu emisji CO2.

Niemniej jednak w zakresie rozwoju infra-
struktury trwają prace nad systemem wdrażania 
nowych funduszy. Projekty jakie uzyskają dofi-
nansowanie nie będą już wybierane w drodze 
konkursu, ale skrupulatnie przygotowywane 
i oceniane pod kątem efektywności. Warun-
kiem dofinansowania infrastruktury sieciowej 
jest ujęcie w nich technologii smart, czyli bu-
dowa sieci inteligentnych. Dlatego też wybór 
projektów do dofinansowania prowadzony 
będzie o instrument Project pipe line, czyli li-
stę projektów wcześniej wyselekcjonowanych, 
spełniających kryteria polityki spójności, które 

otrzymają merytoryczne wsparcie w zakresie 
przygotowania do dofinansowania, a następnie,  
po uzyskaniu gotowości w ramach dostępnych 
środków otrzymają dofinansowanie.

Realizacja projektów w sektorze energetycz-
nym – mimo że środki są stosunkowo niewielkie 
– wydaje się być słusznym rozwiązaniem. Dzięki 
sfinansowaniu 45 projektów w latach 2007-
2015 powstanie 1,6 tys. km sieci gazowej, ok. 
500 km przesyłowej sieci elektroenergetycznej 
(Polska-Litwa), o ok. 1 mld m3 zwiększy się 
pojemność magazynów gazu ziemnego. Wy-
budowany zostanie także nadmorski terminal 
regazyfikacji gazu ziemnego w Świnoujściu, 
o rocznych możliwościach regazyfikacyjnych 
na poziomie 5 mld m3. Aby osiągnąć te efekty 
zakontraktowano środki na poziomie 874 mln 
euro dofinansowania, co oznacza zainwestowa-
nie w infrastrukturę 3,11 mld euro (przeszło 13 
mld zł). 

Nadzorowaniem realizacji projektów zarów-
no w latach 2007-2013 ja i w nowej perspektywie  
2014-2020 zajmować się będzie Instytut Nafty 
i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, który na 
mocy podpisanych umów pełnić będzie funkcję 
Instytucji Wdrażającej dla działań z zakresu in-
frastruktury energetycznej programu Infrastruk-
tura i Środowisko.

Szymon Kawa
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy 

Instytut Badawczy (Centrum FEDE)

Fundusze Europejskie dla Energetyki – nowa perspektywa 2014-2020
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Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa 

w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ ŚRODKI SMAROWE 2015 
- NOWOCZESNE ŚRODKI SMAROWE DO SPECJALISTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ 

W URZĄDZENIACH PRZEMYSŁOWYCH, TRANSPORCIE I KOMUNIKACJI, 

organizowanej w dniach 27-29 maja 2015 r., w Krynicy-Zdrój 
przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy 

oraz Stowarzyszenie Współpracy Przemysłu Naftowego i Samochodowego CEC POLSKA.

Kontakt w sprawach merytorycznych 
dotyczących prezentacji i referatów:
Magdalena Żółty
e-mail: magadalena.zolty@inig.pl

Więcej informacji na:  www.srodkismarowe2015.inig.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych/
zgłaszanie uczestnictwa:
Magdalena Skórska-Sawina
tel. 12 617 74 95, fax: 12 61 77 518
e-mail: srodkismarowe2015@inig.pl

Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się:
• produkcją olejów bazowych i dodatków do olejów, smarów i cieczy technologicznych,
• dystrybucją komponentów do środków smarowych,
• pracą w działach B+R,
• produkcją środków smarowych,
• zarządzaniem gospodarką smarową w zakładach pracy,

a także do:
• użytkowników środków smarowych,
• przedstawicieli uczelni i instytutów badawczych,
• producentów i dostawców sprzętu laboratoryjnego
• oraz wszystkich osób zainteresowanych wymianą wiedzy i doświadczeń.

Opłaty
Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

• dla uczestnika - 1650 PLN netto
 Wszyscy uczestnicy, którzy nadeślą wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w terminie 
 do 17 kwietnia 2015 r. otrzymają 5% rabat.
• dla prelegenta - 1400 PLN netto

Terminy
do 15 maja 2015 r. - zgłoszenie uczestnictwa
do 20 marca 2015 r. - zgłoszenie referatu

Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w sesjach konferencyjnych, materiały konferencyjne, udział w wieczorze 
regionalnym i w uroczystej kolacji, 2 noclegi ze śniadaniem

Organizatorzy
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Marcin Sienkiewicz

Konflikt rosyjsko-ukraiński 2014 r. 
– wymiar energetyczny

Rys. nr 1. Granice na Morzu Czarnym przed i po zajęciu Krymu przez Rosję a South Stream. Źródło: http://zcode-gr.blogspot.jp/2014/04/south-stream.html

Konflikt Rosji z Ukrainą toczony jest na 
wielu płaszczyznach: militarnej, politycznej, 
propagandowej, ekonomicznej, a także ener-
getycznej. Perturbacje z nim związane odczu-
walne są natomiast w skali nie tylko regional-
nej, ale także transkontynentalnej. Najbardziej 
spektakularnym jego przejawem jest walka 
zbrojna prowadzona we wschodniej części 
Ukrainy miedzy wojskami rządowymi a siłami 
tzw. separatystów wspieranych i kierowanych 
przez władze Federacji Rosyjskiej. Inicjatywa 
w tym konflikcie należy do strony rosyjskiej. To 
Moskwa bowiem wyznacza kolejne pola, na 
których dochodzi do agresji militarnej – Krym, 
Donieck, Ługańsk, Mariupol. Instrumenty mi-
litarne używane przez Rosję wobec Ukrainy 
służą także realizacji jej interesów energetycz-
nych. Władze na Kremlu decydują także o in-

tensyfikacji wrogich działań wobec Ukrainy 
w pozostałych wymiarach konfliktu. Przykła-
dem takiego postępowania było zaprzestanie 
przez Gazprom realizacji dostaw gazu ziem-
nego na Ukrainę w czerwcu 2014 roku. Użycie 
tego instrumentu miało na celu ekonomiczne 
osłabienie przeciwnika i wpisywało się w cały 
katalog działań wymierzonych w państwo 
ukraińskie1. 

Gazowa strategia prezydenta 
Wiktora Janukowycza

Naczelnym problemem w polityce ener-
getycznej kolejnych rządów ukraińskich była 
kwestia zapewnienia odpowiednich ilości gazu 
ziemnego na rynek krajowy oraz warunków, na 
których odbywają się jego zewnętrzne dostawy. 
Głównym osiągnięciem w polityce energetycznej 
byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza 
było zawarcie z Federacją Rosyjską porozumień 
charkowskich. Podczas spotkania prezydentów 
Ukrainy i Rosji 21 kwietnia 2010 r. w Charkowie 
podpisane zostały dwa dokumenty:

– dodatkowy protokół do umowy między 
Naftohazem i Gazpromem z 19 stycznia 

2009 roku w sprawie dostaw gazu na 
Ukrainę w latach 2009-2019 

– umowa o przedłużeniu terminu stacjo-
nowania rosyjskiej Floty Czarnomor-
skiej w Sewastopolu o 25 lat liczone od 
2017 roku. 

W zamian za zgodę na przedłużenie militar-
nej obecności Rosji na Krymie Ukraina zyskiwała 
zniżkę na zakup rosyjskiego gazu2. Zawarcie 
powyższych porozumień miało położyć kres 
powtarzającym się od lat 90. XX w. rosyjsko-
-ukraińskim konfliktom gazowym. 

Jednocześnie administracja prezydenta 
W. Janukowicza podjęła ostrożne działania 
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ener-
getycznego państwa. Deklarowanym celem 
polityki energetycznej Ukrainy stała się dywer-
syfikacja dostaw gazu ziemnego. Pierwszym 
posunięciem w tej dziedzinie było podpisanie 
w listopadzie 2012 roku przez ukraiński Naf-
tohaz z niemieckim koncernem RWE dwumie-
sięcznego kontraktu na dostawy gazu realizo-
wane przez terytorium Polski. Wiosną 2013 
roku realizowano natomiast dostawy przez 
terytorium Słowacji. Zmniejszeniu zależności od 
rosyjskich dostaw miał przede wszystkim służyć 
przyjęty w grudniu 2010 r. „Narodowy projekt” 
budowy terminala odbiorczego LNG w Odessie. 
30 stycznia 2012 roku zakończono prace nad 
studium wykonalności ukraińskiego gazo-por-
tu. W przedstawionej dokumentacji przyjęto, 
że zbudowany do 2016 roku terminal będzie 
umożliwiał odbiór 10 mld m³ gazu ziemnego 
rocznie3. Działania władz ukraińskich w tym 
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zakresie skończyły się jednak kompromitacją. 
W listopadzie 2012 roku ukraińska Państwowa 
Agencja Inwestycji i Projektów miała zawrzeć 
z hiszpańską firmą Gas Natural Fenosa umowę 
na budowę terminala LNG. Okazało się jednak, 
że osoba mająca reprezentować hiszpańską fir-
mę nie była z nią w żaden sposób związana4. 

Obok dywersyfikacji dostaw gazu deklaro-
wanym celem rządu ukraińskiego była także li-
beralizacja jego rynku. Prezydent W. Janukowicz 
16 lipca 2013 roku podpisał ustawę o rynku 
gazu, która wprowadziła m.in. możliwość wol-
nego wyboru sprzedawcy i dostawcy gazu przez 
odbiorców, wolny dostęp podmiotów do syste-
mu przesyłowego i podziemnych zbiorników 
gazu oraz dla operatorów  obowiązek udostęp-
nienia infrastruktury na tych samych warunkach 
wszystkim zainteresowanym.

Administracji W. Janukowycza udało się 
także zmniejszyć ukraiński import gazu z Rosji 
z 45 miliardów m³ w 2011 roku do zaledwie 28 
mld m³ w 2013 roku5.

Polityka prezydenta W. Janukowicza, choć 
wyraźnie prorosyjska w sferze bezpieczeństwa 
militarnego, polityki zagranicznej i wewnętrz-
nej, w kluczowym dla Rosji obszarze gazu, 
niosła ze sobą określone ryzyka dla jej intere-
sów. Przedstawione powyżej działania władz 
ukraińskich mogły w przyszłości doprowadzić 
do podważenia  monopolistycznej pozycji Gaz-
promu w zakresie dostaw zewnętrznych gazu 
ziemnego.

Zajęcie Krymu
Półwysep Krymski ma dla Rosji szczególne 

znaczenie geostrategiczne związane z obecno-
ścią militarną tego państwa w basenie Morza 
Czarnego. Rosja w swoim przekonaniu, zajmu-
jąc Krym, ostatecznie rozwiązała kwestię utrzy-
mania znajdujących się tam baz wojskowych. 
Zmiana przynależności państwowej tego pół-
wyspu miała być także spełnieniem postulatów 
ludności rosyjskiej nieutożsamiającej się z ukra-
ińską państwowością. Przejęcie tego terytorium 
kosztem Ukrainy wiąże się także z realizacją 
rosyjskich interesów energetycznych. Zajmując 
półwysep oraz ustanawiając granicę wód tery-
torialnych i granicę wyłącznej strefy ekonomicz-
nej na Morzu Czarnym, Rosja uzyskuje pełniej-
szą niż do tej pory kontrolę szlaków morskich 
przechodzących przez ten akwen.

Przeprowadzając operację krymską Ro-
sjanie uzyskali swobodę w realizacji projektu 
gazociągu South Stream, którego trasa miała 
przebiegać przez ukraińskie wody terytorialne. 
Tym samym, z punktu widzenia Rosji, znikała 
konieczność uzgodnienia i płacenia Ukrainie 
stawek tranzytowych za przesył gazu ziemnego. 
Jednocześnie planowany przez Rosję rurociąg 
godził w żywotne interesy państwa ukraińskie-
go i był krytykowany nawet przez administrację 
prorosyjskiego prezydenta W. Janukowicza. 
Jednak w wyniku zablokowania przez Komisję 
Europejską budowy gazociągu South Stream na 
początku grudnia 2014 roku prezydent W. Putin 

ogłosił rezygnację z budowy tego rurociągu. Al-
ternatywnym, nowym rozwiązaniem infrastruk-
turalnym ma być natomiast gazociąg łączący 
Rosję z Turcją, także przechodzący po dnie 
Morza Czarnego. Cel nowej inwestycji, w kon-
tekście Ukrainy pozostał jednak niezmieniony. 
Wyraził go dobitnie prezes Gazpromu Aleksiej 
Miller, oświadczając 6 grudnia br., że po zbu-
dowaniu nowego prowadzącego przez Morze 
Czarne do Turcji, tranzytowa rola Ukrainy przy 
dostawach rosyjskiego gazu do Europy «zosta-
nie sprowadzona do zera»6.

Rosja zabezpiecza się także przed ewentu-
alnym uruchomieniem projektu Euroazjatyckie-
go Korytarza Transportu Ropy Naftowej. Przeję-
cie władzy na Ukrainie przez siły prozachodnie 
może przynieść ponowne wzmożenie działań 
na rzecz uruchomienia dostaw kaspijskiej ropy 
naftowej szlakiem przez Gruzję, Morze Czarne, 
Ukrainę i Polskę. 

Prorosyjskie władze Krymu w marcu br. 
oświadczyły, że przejmują a następnie sprzeda-
dzą Gazpromowi, należącą do ukraińskiego Naf-
tohazu firmę Czornomornaftohaz. Spółka ta jest 
jedynym ukraińskim podmiotem zajmującym się 
poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego 
i ropy naftowej z szelfu Morza Czarnego i Azow-
skiego. W 2013 r. Czornomornaftohaz wydobył 
ok. 1,6 mld m³, a według informacji rządowych 
w 2015 r. miał osiągnąć poziom 3 mld m³7. 

Zajęcie Krymu przez Rosję było także posu-
nięciem służącym powstrzymaniu rozwijającej 
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się współpracy energetycznej między Ukrainą 
a Chinami. Podczas wizyty prezydenta W. Janu-
kowicza w Chinach na początku grudnia 2013 
roku, podpisano m.in. umowę o budowie portu 
morskiego w zachodniej części półwyspu Krym-
skiego. Sfinansowania wartej ok. 3 mld USD 
inwestycji podjąć się miała Chińska firma Beijing 
Interoceanic Canal Investment Management. 
Projekt przewidywał zbudowanie m.in. instalacji 
służących do przeładunku ropy naftowej i gazu 
skroplonego8.

Projekt Noworosja
Idea powstania nowego bytu politycznego 

na bazie oderwanych od Ukrainy południowo-
-wschodnich i nadczarnomorskich obwodów 
jest stale obecna w rosyjskich mediach oraz pu-
blicystyce politycznej. Prezydent Rosji Władymir 
Putin pierwszy raz publicznie użył nazwy No-
worosja wobec części Ukrainy 7 kwietnia 2014 
roku. Od tego momentu termin ten wszedł na 
stałe do oficjalnego języka politycznego władz 
Federacji Rosyjskiej. W kwietniu 2014 roku Ro-
sja na drodze zbrojnej przystąpiła do kolejnego 
po Krymie etapu dezintegracji terytorialnej Ukra-
iny. W wyniku walk prowadzonych przez grupy 
zbrojne określane mianem separatystów, doszło 
do utraty przez rząd ukraiński kontroli na częścią 
obwodu donieckiego i obwodu ługańskiego. 
Utworzone w tych regionach samozwańcze re-
publiki: tzw. Doniecka Republika Ludowa (DRL) 
i tzw. Ługańska Republika Ludowa (ŁRL) 24 
maja 2014 r. podpisały porozumienie o powsta-
niu Federacyjnej Republiki Noworosji. Te dwa 
rosyjskie przyczółki mają służyć kontynuacji ope-
racji militarnych zmierzających do opanowania 
przez tak zw. separatystów kolejnych regionów 
Ukrainy, poczynając od Mariupola, zyskania 

łączności lądowej z Krymem, następnie Cher-
sonia, Odessy i dotarcia do granicy z Naddnie-
strzem i Mołdawią. Celem Rosji jest więc ode-
pchniecie Ukrainy od wybrzeży Morza Czarnego 
przy  jednoczesnym zmniejszeniu jej potencjału 
gospodarczego i przerwaniu morskich szlaków 
transportowych. 

Ewentualna utrata tych regionów przez 
Ukrainę, będzie miała bardzo poważne, nega-
tywne konsekwencje dla jej sytuacji energetycz-
nej. Szczególnie newralgicznym punktem dla 
bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy jest 
Odessa, w której znajduje się terminal naftowy 
oraz budowany ma być wspomniany wyżej ter-
minal LNG. W południowo-wschodnich obwo-
dach Ukrainy znajduje się także znaczna część 
infrastruktury rurociągowej oraz magazyny gazu 
ziemnego. Przez tereny będące w rękach tzw. 
separatystów przechodzi rurociąg umożliwiający 
transport rosyjskiego gazu w kierunku Rostowa 
nad Donem w południowej Rosji. Dzięki niemu 
samozwańcze republiki zyskały techniczną moż-
liwość dostaw gazu ziemnego z Rosji. Warunki 
przyszłych dostaw zostały już ustalone na po-
czątku października br. W Moskwie z przedsta-
wicielami DRL9 Zagrożony walkami zbrojnymi 
i zajęciem w ramach realizacji projektu Noworo-
sja jest także gazociąg tranzytowy przychodzący 
przez południową Ukrainę do Rumuni, Bułgarii 
i dalej do Turcji.  Z 13 podziemnych magazynów 
gazu ziemnego na Ukrainie o łącznej pojemności 
ok. 32 mld m³, 5 obiektów znajduje się w za-
grożonym walkami regionie między Donieckiem, 
Połtawą a Charkowem. Ulokowane w rejonie 
Doniecka 2 magazyny gazu znalazły się już pod 
kontrolą DRL. Federacja Rosyjska wraz z zajęciem 
tego Krymu bezpośrednio opanowała natomiast 
jedyny znajdujący się tam magazyn gazu.

Walki prowadzone w południowo-wschod-
nich regionach Ukrainy spowodowały także za-
przestanie wydobycia przez znajdujące się tam 
kopalnie (przede wszystkim w Donbasie), z któ-
rych pochodziła większość węgla kamiennego 
trafiającego do ukraińskich elektrowni. Utrata 
przez Ukrainę tych terytoriów przyniesie poważ-
ne problemy dla części sektora elektroenergetycz-
nego, który utraci dostęp do dotychczasowych, 
krajowych źródeł surowca energetycznego. Po-
wodzenie projektu Noworosja doprowadzi więc 
także do uzależnienia importowego Ukrainy 
w zakresie dostaw węgla kamiennego. 

Dezintegracja terytorialna Ukrainy, czemu 
służy realizacja projektu Noworosja, jest także 
sposobem na powstrzymanie zawiązującej się 
współpracy z między Ukrainą, a zagranicznymi 
inwestorami zakresie poszukiwania i eksploata-
cji złóż gazu z łupków. W styczniu 2013 roku 
podpisana została trójstronna umowa między 
brytyjsko-holenderskim Royal Dutch Shell Shell 
a ukraińską państwową spółką NAK Nadra-Yuzi-
vska i prywatną SPK Geosrvis. Zgodnie z umo-
wą Shell zainwestować do 50 mld USD w wy-
dobycie gazu łupkowego ze złoża juzowskiego 
znajdującego się na terenie obwodów charkow-
skiego i donieckiego. Zgodnie z postanowienia-
mi umowy wydobycie na skalę przemysłową 
ma się rozpocząć już d 2017 roku10. Rozpętanie 
walk we wschodniej Ukrainie i ryzyko przejęcia 
kolejnych obwodów przez tzw. separatystów 
z pewnością uniemożliwi pełną realizację plano-
wanych inwestycji. 

W obszarze rosyjskich interesów energe-
tycznych powodzenie  projektu Noworosja za-
blokuje  także realizację multilateralnych projek-
tów umożliwiających transport kaspijskiej ropy 
i gazu ziemnego do Europy poprzez Ukrainę.

Odbudowa imperium
Trwającą od roku kamuflowaną agresję 

militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę należy 
traktować jako kolejny etap w realizacji szersze-
go planu politycznego Moskwy. Strategicznym 
celem tego planu jest odbudowa globalnej 
pozycji i roli politycznej państwa rosyjskiego. 
Punktem odniesienia jest tu supermocarstwo-
wość Zawiązku Sowieckiego w okresie dwubie-
gunowości i ziemnej wojny. Zamierzenia Fede-
racji Rosyjskiej w tym zakresie nie są ukrywane. 
Prezydent Władimir Putin wielokrotnie w swo-
ich publicznych wypowiedziach nawiązywał do 
sowieckiej spuścizny geopolitycznej, krytykując 
jednocześnie aktualny model stosunków mię-
dzynarodowych. Należy w tym miejscu przy-
pomnieć m.in. opinię rosyjskiego przywódcy 
o upadku Związku Sowieckiego jako najwięk-
szej tragedii XX wieku, którą wyraził przed 
Zgromadzeniem Federalnym Rosji w kwietniu 
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2005 roku. Warte uwagi są także stwierdzenia 
wypowiedziane w przemówieniu prezydenta 
Rosji wygłoszonym podczas uroczystego podpi-
saniu traktatu o przyjęciu Krymu i Sewastopola 
w skład Federacji Rosyjskiej. Według W. Putina  
przyłączenie Krymu było aktem «odtworzenia 
jedności» Rosji i było zgodne z dążeniami «rosyj-
skiego świata». W jego ocenie rozpad Związku 
Sowieckiego spowodował, że: „Miliony Rosjan 
położyły się spać w jednym kraju, a obudzili się 
w innym”11. W ramach wspomnianego wyżej 
szerokiego planu w pierwszej kolejności odbu-
dowane ma być pełne panowanie Kremla nad 
dawnymi republikami sowieckimi, a następnie 
uzyskanie równorzędnej ze Stanami Zjednoczo-
nymi pozycji w polityce globalnej. Strategiczne 
zamierzenia Kremla są jawnie realizowane co 
najmniej od sierpnia 2008 r. czyli wojny z Gru-
zją. Konflikt ten, podobnie jak obecny z Ukrainą, 
także posiadał podłoże energetyczne. Agre-
sja militarna na Gruzję była wymierzona m.in. 
w rozwijającą się współpracę energetyczną 
państw kaukasko-kaspijskich - Azerbejdżanu, 
Gruzji i Kazachstanu z państwami europejskimi 
– Polską, Ukrainą, Litwą i Mołdawią. Rdzeniem 
tej współpracy miała być realizacja wspomnia-
nego projektu Euroazjatyckiego Korytarza Trans-
portu Ropy Naftowej.

Interesy energetyczne nie są tu jednak war-
tością nadrzędną, której podporządkowana jest 
rosyjska polityka zagraniczna czy bezpieczeń-
stwa. Eksport ropy naftowej i gazu ziemnego to 
podstawowe źródło finansowania imperialnej 
polityki Federacji Rosyjskiej. Umacnianie  pozycji 
Rosji na rynkach surowcowo-paliwowych służyć 
ma realizacji jej celów politycznych wobec oto-
czenia międzynarodowego. Temu samemu celo-
wi podporządkowane było trwające od ok. 20 
lat budowanie więzi gospodarczych z krajami 
Zachodniej Europy, w oparciu o eksport surow-
ców energetycznych i wspólne przedsięwzięcia 
infrastrukturalne.  Dzięki temu wiele państw 
należących do Unii Europejskiej postrzega Ro-

sję jako atrakcyjnego partnera politycznego 
i gospodarczego, wykazując przy tym dużą po-
wściągliwość i ostrożność w nakładaniu sankcji 
na wschodnie mocarstwo. Utrzymanie monopo-
lu w dostawach ropy i gazu do byłych republik 
sowieckich to natomiast istotny instrument kon-
troli polityczno-gospodarczej tych państw przez 
Rosję. W przypadku państw Europy Środkowej, 
rosyjski plan strategiczny zakłada przyjęcie dla 
nich jasno określonej roli  – mają być biernymi 
politycznie odbiorcami rosyjskich surowców. 

Rosyjska agresja militarna na Ukrainę bę-
dzie nadal kontynuowana i eskalowana. Jed-
nak realizacja rosyjskich planów politycznych 
może natrafić na poważne bariery. Cena baryłki 
ropy naftowej Ural spadła z poziomu 105 USD 
w sierpniu br. do poziomu 66,86 USD w dniu 
9 grudnia br. Najbliższy czas pokaże także czy 
nastąpił powrót Stanów Zjednoczonych do po-
lityki niskich cen ropy naftowej zastosowanej 
w latach 80. XX w. przez Ronalda Regana. Jed-
nak tym razem, dzięki tzw. rewolucji łupkowej, 
zmiany na rynkach energetycznych mogą oka-
zać się znacznie bardziej radykalne i w dłuższej 
perspektywie nieodwracalne. 

Przypisy
1 Przerwanie dostaw gazu na Ukrainę uza-

sadnione zostało brakiem terminowej 
płatności za gaz  przez Naftohaz W wy-
niku przeprowadzonych 29–30 paździer-
nika w Brukseli trójstronnych negocjacji 
między Rosją, Ukrainą i Unią Europejską 
podpisano porozumienie, na mocy które-
go w okresie zimowym Gazprom dostar-
czy na Ukrainę 4,6 mld m3 gazu w cenie 
nieprzekraczającej 385 USD za 1000 m³. 
Strona ukraińska zobowiązała się nato-
miast do zapłaty 3,1 USD ((z tego 1,45 mld 
Naftohaz zapłacił 4 listopada). S. Kardaś, 
W. Konończuk, A. Łoskot-Strachota, Suk-
ces? Porozumienie gazowe Rosja – Ukra-
ina – UE, 05.11.2014 r., http://www.osw.

waw.pl/pl/publikacje/analizy/2014-11-05/
sukces-porozumienie-gazowe-rosja-ukra-
ina-ue
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7 Ukraina o 38 proc. zwiększyła wydo-
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www.defence24.pl/analiza_rosyjski-g-
az-dla-separatystow-republiki-ludowe-
siegna-po-ukrainskie-gazociagi

10 E. Testa, Shale Gas Riches at Stake 
in Ukraine, “Russia Insider”, http://
russia-insider.com/en/politics_ukraine_
business/2014/11/04/02-10-16pm/shale_
gas_riches_stake_ukraine

11 Orędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej 
Władimira Putina, 25.03.2014 r., www.
konserwatyzm.pl
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W Sejmie tylko w 2014 roku złożono 14 
interpelacji w sprawie budowy terminala LNG 
w Świnoujściu, a komisje Gospodarki i Skar-
bu Państwa parokrotnie brały ten temat na 
warsztat, wizytując także budowę na miejscu. 
Podpisanie przez PGNiG porozumienia z Qa-
targas oddaliło co prawda zagrożenie wyso-
kimi karami za nieodebrany surowiec (PGNiG 
pokryje różnicę pomiędzy ceną kontraktu 
długoterminowego a ceną rynkową) ale nie 
zlikwidowało problemów z opóźnioną in-
westycją. Tymczasem klub parlamentarny 
SLD – w tle toczących się negocjacji- zażądał 
przeprowadzenia sejmowej debaty plenarnej, 
której treścią miało być m.in. zagrożenie ko-
lejnego terminu oddania inwestycji do użyt-
ku. I choć wniosek lewicy przepadł w komisji 
Gospodarki, to klub parlamentarny PiS zgłosił 
jeszcze dalej idący wniosek – o powołanie 
stałej podkomisji ds. monitorowania budowy 
terminalna gazowego w Świnoujściu. 

SLD prosi o debatę
Poseł Marek Niedbała (SLD) uzasadniał 

podczas posiedzenia komisji Gospodarki, iż 
oddanie do użytku terminalu LNG w Świnouj-
ściu pozwoliłoby na odbiór skroplonego gazu 
ziemnego drogą morską z dowolnego miejsca 
na świecie. Co prawda decyzja o jego budo-
wie zapadła jeszcze w 2006 roku za rządów 
premiera Kaczyńskiego, ale od razu inwe-
stycja została przez Radę Ministrów uznana 
za strategiczną dla bezpieczeństwa Polski. 
W lipcu 2010 roku Polskie LNG, spółka zależ-
na od GAZ-SYSTEM S.A., zakończyła proces 
wyboru generalnego wykonawcy inwestycji: 
zostało nim konsorcjum włosko-francusko-ka-
nadyjskie, z którym podpisano umowę na od-
danie gazoportu do użytku do czerwca 2014 
roku. „Ale we wrześniu 2013 roku przesunięto 
datę oddania na 30 grudnia roku następnego, 
pomimo, że pierwszy termin nie był przekro-
czony” – uzasadniał wniosek pos. Niedbała. 
Koszt gazoportu miał zamknąć się kwotą 2,5 
mld zł i być sfinansowany z czterech źródeł: 
wkładu własnego w formie kapitału spółki 
(do wysokości 1 mld zł) z dotacji Unii Euro-
pejskiej i Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko (do kwoty 925 mln zł) oraz 
kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy 
i Rozwoju (w wysokości 300 mln zł). Pos. 
Niedbała dowodził, iż z rozmów pomiędzy b. 
wiceprezesem PGNiG Andrzejem Parfianowi-
czem a b. ministrem infrastruktury Sławomi-
rem Nowakiem, ujawnionych latem 2014 roku 
przez tygodnik „Wprost”, wynika, iż przez 
ostatnie lata rząd nie zadbał o to, by przywo-
żony z Kataru i składowany w Świnoujściu gaz 
można było sprawnie rozprowadzać po kraju 
„co czyni realizowaną inwestycję bezużytecz-
ną”. Niedbała cytował posłom „Wprost”: „oni 
podpisali wyjątkowo niekorzystne umowy, 
co pozwala Włochom bezkarnie opóźniać in-
westycję”. Zgodnie z decyzją Rady Ministrów 
– dowodził pos. Niedbała – osobą odpowie-
dzialną za realizację gazoportu i zawarcie 
kontraktu z Katarem jest minister Skarbu Pań-
stwa. Tymczasem „z rozmowy obu byłych mi-
nistrów oraz danych dostępnych w domenie 
publicznej wynika, że konsekwencje opóźnień 
realizacji tego projektu mogą być dla polskiej 
gospodarki niezwykle kosztowne, a mimo to 
nikt za to nie poniesie żadnych konsekwencji”. 
Tym bardziej, że umowa z Katarem zawiera  
klauzulę „bierz lub płać”, która wymusza na 
PGNiG zapłatę za zakontraktowany surowiec 
nawet wtedy, kiedy nie zostanie on odebra-
ny. Pos. Niedbała argumentował, iż gaz LNG 
z Kataru „nie dość, że drogi, to ze względu na 
skład nie nadaje się do produkcji chemicznej”. 
Polskim firmom azotowym bardziej odpowia-
dałby gaz o gorszych właściwościach ener-
getycznych „stąd zachodzi pytanie, dlaczego 
kupujemy gaz akurat w Katarze?” Do tego 
należy dodać brak sieci rozprowadzającej 
gaz ze Świnoujścia w głąb kraju, toteż „w grę 
wchodzą olbrzymie pieniądze oraz możliwe 
olbrzymie straty”. Pos. Zbigniew Matuszczak 
(SLD) zauważył, iż roczna wartość kontraktu 
z Katarem to 550 mln dolarów. „Zważywszy, 
że według rozmówców gazoport może być 
oddany dopiero w 2017 roku, czyli z dwu-
letnim opóźnieniem, sprawa może zaważyć 
na bezpieczeństwie energetycznym Polski”. 
Sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Pań-
stwa Zdzisław Gawlik podkreślił, iż posłowie 
nie raz otrzymywali pełną informację o pro-
jekcie gazoportu. „Nikt nigdy w ministerstwie 
Skarbu Państwa nie uchylał się od przedsta-
wienia możliwie pełnej informacji a od paź-
dziernika 2013 roku do października 2014 
roku miało miejsce 18 zdarzeń, w tym 14 in-
terpelacji, w których podniesiona była sprawa 
budowy gazoportu w Świnoujściu”. Dodatko-
wo w lipcu 2014 roku odbyła się wizytacja 
posłów na budowie  a sama umowa katarska 

była szczegółowo badana przez Najwyższą 
Izbę Kontroli w 2012 roku. „W zasadzie nie 
byłoby sensu podejmować przedsięwzięcia 
w postaci budowy gazoportu, gdyby dostawy 
gazu nie były do niego zapewnione – kontrar-
gumentował Gawlik – a terminal gazowy jest 
już na ukończeniu”.

Pos. Naimski (PiS) wytyka problemy
B. wiceminister gospodarki w rządzie 

PiS stwierdził, iż problem budowy gazopor-
tu „jest merytorycznie bardzo skomplikowa-
ny”; choć 21.10.2014 roku podpisano list 
intencyjny Polskiego LNG i PGNiG w sprawie 
rozbudowy terminala w Świnoujściu, to we 
wrześniu partner katarski sprzedał polski 
kontrakt na dostawy gazu skroplonego ban-
kowi inwestycyjnemu Merrill Lynch, a w lip-
cu lider projektu budowy gazoportu włoski 
Saipem zgłosił żądanie zwiększenia kontrak-
tu. Co prawda premier Donald Tusk uspo-
kajał wówczas, iż sytuacja jest opanowana 
i roszczenia nie muszą być uwzględnione, 
ale przecież „dokładnie 11 lipca 2014 roku” 
wicepremier i minister Gospodarki Janusz 
Piechociński powołał b. wiceministra Da-
riusza Bogdana na wiceprezesa Polskiego 
LNG – żeby sprawował nadzór nad ostatnią 
fazą odbioru inwestycji. „Mógłbym to kalen-
darium cytować wstecz do 2009 roku, gdyż 
jest ono ze wszech miar niepokojące” – do-
wodził Naimski. Przede wszystkim wskutek 
nacisków mających pozbawiać MSP wpływu 
na terminarz oddania inwestycji do użytku, 
oraz kwestie terminów oddania inwestycji 
i dostaw surowca. Aby temu przeciwdziałać, 
klub PiS wniósł o powołanie podkomisji sta-
łej ds. monitorowania budowy terminala LNG 
w Świnoujściu. „Byłoby to miejsce badania 
tej sprawy bez zbędnej mitręgi formalnej, 
gdzie posłowie na bieżąco i merytorycznie 
rozważaliby istniejące problemy”. Pos. Na-
imski argumentował, że mimo zapewnień ze 
strony inwestora o ponad 90% wykonaniu 
inwestycji, brak jest np. automatyki proce-
sowej, czyli najważniejszego ogniwa. Poseł 
Jan Cedzyński (SLD) dopytywał, czy kontrakt 
pozwalał stronie katarskiej na sprzedaż go 
bankowi inwestycyjnemu i jak konsekwen-
cje tej cesji mogą obciążyć PGNiG? Czy rząd 
lub spółka planuje jakieś czynności prawne 
w celu podważenia cesji pomiędzy stroną ka-
tarską a bankiem inwestycyjnym?

Saipem ma roszczenia
Wiceminister Gawlik przyznał, że Sa-

ipem wystąpił „z pewnymi roszczeniami” 
wobec Polskiego LNG „i trwają renegocjacje 

LNG na ostatnim wirażu
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a aktywność stron jest tu niezmiernie wyso-
ka”. MSP uważa, że „dyskutowanie dzisiaj 
o tak istotnej kwestii jest bardzo trudne”, 
bo pojawiły się „doniesienia prasowe, że np. 
pewni inwestorzy są zainteresowani Saipem, 
innymi słowy jest on do sprzedania i toczą 
jakieś negocjacje”. Gawlik co prawda za-
strzegał, iż nie chce tych doniesień łączyć, 
bo „nie wie, czy to jest przypadek czy pró-
ba oddziaływania”, ale tym bardziej należy 
zadbać o to, żeby gazoport był oddany na 
czas. Sugerował przy tym, iż w toczącej 
się równolegle grze chodzi m.in. o to, aby 
„termin, w którym inwestycja zostanie od-
dana do użytku był jak najbardziej odległy”. 
MSP uważa, że podjęcie szerokiej dyskusji 
o szczegółach „kiedy jesteśmy na końcu 
procesu inwestycyjnego jest próbą odwró-
cenia problemu, który wszystkich nas drąży, 
żeby jak najwcześniej tę inwestycję zakoń-
czyć”. Gawlik powiedział, iż gaz będzie mógł 
być w Świnoujściu odbierany w 2015 roku, 
chyba „że wydarzy się jakiś kataklizm, ale 
inwestycja jest tak zbudowana, że raczej 
takie zdarzenia nie będą mieć miejsca”. Choć 
przyszły rok shipping’owy zamknął się do 
końca listopada br., i znane są już terminy 
zawinięć tankowców, które miałyby dostar-
czać gaz w ramach kontraktu katarskiego 
do Świnoujścia, to jednak i ta okoliczność, 
zdaniem MSP, mogłaby wpłynąć na tok „dys-
kusji o tym, jak i co dzieje się na budowie”. 
Wiceminister Gawlik przyznał, że w cza-
sie inwestycji miały miejsce zmiany prawa, 
upadki firm zaangażowanych bezpośrednio 
w budowę, renegocjacje umów i kontrak-
tów, a rozpoczynając inwestycję „nie mieli-
śmy pewnie do końca wszystkich wymagań 
prawnych, jakie do poszczególnych instalacji 
technicznych musiał spełniać terminal”. Bro-
nił się, iż połowa wszystkich wybudowanych 
terminali lądowych LNG w Europie zanoto-
wała znaczące odchylenie od pierwotnego 
harmonogramu: terminal francuski o 36 
miesięcy, włoski o 27 a obydwa brytyjskie 
odpowiednio o 18 i 15 miesięcy. „Pojawiły 
się też problemy w związku z tym, że jest 
to pierwsza tak duża polska inwestycja 
i z pewnością o wiele łatwiej prowadzić 
będzie inwestycję w kolejny zbiornik, który 
budowany będzie w ramach podpisanego 
niedawno porozumienia, zważywszy, że 
będziemy mieć już w tym zakresie stosowne 
kompetencje”. Gawlik zapewniał posłów, że 
bezpieczeństwo energetyczne kraju nie jest 
w związku z opóźnieniem realizacji gazopor-
tu w żadnym razie zagrożone. „Negocjacje 
ze stroną katarską nt. dostaw Q-flex’ów 
i gazu skroplonego na schłodzenie i rozruch 

terminalu jeszcze nie zostały zakończone” – 
mówił posłom wiceminister Gawlik.

Prezes Pepliński – budujemy 
i zbudujemy

Prezes Polskiego LNG S.A. Tomasz Pe-
pliński zapewniał komisję, że realizacja ter-
minalu LNG jest zaawansowana w 94%, a jej 
„zakres obejmuje projektowanie, dostawy, 
wykonawstwo łącznie z odbiorami, jak i nie-
zbędne zakupy”. Prezes „na ponad 99%” 
ocenił projektowanie, zakupy i dostawy, po-
zostało jednak „dokończenie budowy i roz-
ruch wielu instalacji”. Tłumaczył posłom, iż 
przy realizacji tak skomplikowanego projektu 
jest bardzo wiele obiektów i instalacji, które 
trzeba ze sobą zgrać i połączyć. „Sfinalizowa-
liśmy to prawnie poprzez podpisanie umowy 
15.07.2010 roku”, ale „zdarzenia z przełomu 
2011/2012 roku” spowodowały, że znaczna 
część polskich firm budowlanych „popadła 
w tarapaty i upadłość”. Problemy te dotknęły 
Hydrobudowę oraz PBG co spowolniło reali-
zację projektu, tak, że w 2012 roku na bu-
dowie terminalu gazowego przybywało ok. 
300 osób. „Było to w okresie letnim i prawdę 
mówiąc należało oczekiwać, że będzie tych 
osób znacznie, znacznie więcej” – mówił 
prezes Pepliński. Obecnie przy bezpośredniej 
budowie terminalu pracuje ponad 1500 osób 
„które dzień w dzień wykonują różne prace”. 
I tak, wykonano główne elementy instalacji 
a duże zbiorniki po 160 tys. m³ są już „po 
próbach hydrostatycznych oraz kończona jest 
izolacja i zamykane są otwory technologicz-
ne”. Zaawansowanie izolacji – mówił Pepliń-
ski – na dachu to 90%, ścianach 80% i „te 
prace szybko biegną”. Po wykonaniu izolacji 
z wełny przystąpiono do osuszania zbiorni-
ka i przestrzeni między płaszczem stalowym 
a betonowym oraz „rozpoczęto zasyp perli-
tem” który nastąpił w połowie listopada br. 
W kompresorowni BOG wielokrotnie spraw-
dzono silniki kompresorów po kolei realizując 
testy sprawdzające „także z użyciem sterow-
ników PLC”. Zakończono realizację urządzeń 
SCV które będą prowadzić faktyczną regazy-
fikację skroplonego gazu. Próbom szczelności 
poddawane są zespoły rurociągów, które 
czeka następnie położenie złotych spawów. 
„Prób ciśnieniowych jest wykonanych już po-
nad połowa” a tylko do niewielkiej części uży-
wano wody, częściej sprężonego powietrza. 
Po oddaniu rurociągów i wykonaniu prób 
hydrostatycznych nastąpi etap, kiedy można 
będzie podłączać urządzenia wykonawcze 
„i to już jest systematycznie realizowane”. 
Pozostało do zrobienia ok. 6 tys. calostyków 

„z czego połowę złotych wykonywanych 
w momencie, kiedy wszystkie instalacje zo-
staną poddane próbie ciśnieniowej”. Skom-
pletowana jest kadra spółki, realizowane są 
szkolenia w obsłudze terminala – również 
przez konsorcjum budujące gazoport. „Szko-
lenia te będą się odbywać m.in. na czynnym 
włoskim terminalu, gdzie ludzie przejdą pełną 
procedurę wpłynięcia metanowca i odbioru 
gazu”. Pepliński dodał, iż terminal ma posłu-
żyć krajowi co najmniej 50 lat, więc wszystkie 
prace wykonywane są wyjątkowo starannie 
i solidnie. „Najważniejsze dla nas jest prze-
strzeganie norm jakościowych, szczegółowe 
dokonywanie odbioru wykonanych prac, aby-
śmy nie mieli problemów kiedy nastąpi eks-
ploatacja terminalu”.

Trochę cierpliwości, proszę!
Wiceminister Gawlik zaapelował, by cier-

pliwości „posłom i nam wszystkim” starczyło 
jeszcze na najbliższe 6-9 miesięcy. „Zaczekaj-
my jeszcze tę chwilę, nie tak długo napraw-
dę, jesteśmy już blisko finału, choć są pewne 
problemy, które trzeba jeszcze pokonać, a bę-
dziemy mieć okazję wszyscy świętować i roz-
liczyć się z tego, co każdy zrobił w tym pro-
jekcie”. Ostrzegł jednak, iż projekt jest w fazie 
renegocjacji „gdzie strony nawzajem wymie-
niają się pewnymi informacjami, by uzyskać 
jak najbardziej korzystne dla siebie rozwiąza-
nia”. Solennie zapowiedział, że „jak skończą 
się negocjacje, to termin oddania gazoportu 
zostanie precyzyjnie określony”. Na razie 
„strony różnie się zachowują”, ale dla rządu 
naczelną dyrektywą jest to aby„ osiągnąć 
jak najbardziej korzystne rozwiązania, bo za 
to odpowiadamy”. Zaś z komunikatu PGNiG 
wynika, że dostawy katarskiego gazu w 2015 
roku planowane pierwotnie do Świnoujścia, 
będą lokowane na innych rynkach „wykorzy-
stując pozycję Qatargas jako jednego z wio-
dących producentów i dostawców LNG na 
świecie”. Zabezpieczeniem interesów PGNiG 
jest to, iż jeśli cena miałaby być niższa niż sa-
tysfakcjonująca, wówczas odbiór niesprzeda-
nego surowca będzie przesunięty „na kolejne 
lata wykonywania umowy długoterminowej”. 
Pierwsze komentarze mówią jednak, iż jest to 
mało prawdopodobne, bo dostawy zostaną 
skierowane na rynek azjatycki, gdzie ceny 
tego surowca są najwyższe. W porozumieniu 
są także klauzule umożliwiające zakup gazu 
w 2015 roku, tak aby otwarty w I połowie 
roku gazoport mógł ruszyć technologicznie 
i zapełnić zbiorniki.

Jerzy Papuga

PMG Husów zlokalizowany jest w województwie podkarpackim, na terenie dwóch 
gmin - gminy Markowa oraz gminy Łańcut. Eksploatację PMG rozpoczęto w paździer-
niku 1987 r. Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infras-
truktura i Środowisko 2007-2013 realizuje on bowiem założenia zawarte w „Strategii 
Rozwoju Kraju”, gdzie jednym z kluczowych elementów jest rozwój infrastruktury 
krajowego systemu gazowniczego, mającego bezpośredni wpływ na bezpieczeń-                      

stwo energetyczne. Po rozbudowie pojemność Podziemnego Magazynu Gazu w Husowie wzrośnie z 400 do 500 
mln m³.  Te dodatkowe pojemności magazynowe gwarantują nieprzerwane dostawy gazu niezależnie od uwarun-
kowań politycznych, technicznych i klimatycznych. Powiększony Magazyn oprócz założeń strategii energetycznej 
stwarza możliwości w zakresie przechowywania gazu ziemnego dla celów udostępniania go podmiotom zewnę- 
trznym zgodnie z ustawową zasadą TPA (Third Party Access). Reguluje ona ryzyko monopolizacji również tego 
sektora pozwalającej na swobodny wybór dostawcy danego towaru bądź usługi, co z reguły ma wpływ na obniże-
nie cen. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 76 680 526,32 zł, wartość dofinansowania ze środków UE to 
57%, czyli 35 147 083,24 zł. Termin rzeczowego rozpoczęcia Projektu to 12.04.2012 r., natomiast termin jego 
rzeczowego zakończenia to 31.12.2014 r.      

O projekcie 

W ramach działań informacyjno-promocyjnych, w dniach 22-23 września 2014 roku, 
w Łańcucie odbyła się ostatnia z serii czterech zaplanowanych konferencji informacyj-
no-promocyjnych dla Projektu pn. „Rozbudowa PMG Husów”. Konferencję otworzył 
Pan Wiesław Biernacki Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu, który powi-
tał wszystkich zgromadzonych na konferencji gości. Następnie Pan Rafał Głuszak –   
Kierownik Projektu oraz Jednostki Realizującej Projekt zaprezentował krótki film 
posumowujący realizację Inwestycji. Po prezentacji filmu przedstawiciele Instytucji Wdrażającej, Inwestora, 
Wykonawców, Dostawców, Władz Samorządowych oraz zaproszonych gości mieli okazję zaprezentować i omówić 
końcowe efekty realizacji. Prezentacje w kolejności wystąpień zaprezentowali - Pan Wiesław Biernacki, który
ww krótkim referacie pt. „PMG Husów wczoraj i dziś” omówił funkcje podziemnych magazynów gazu oraz ich po-
jemności czynne. Pan Wiesław Rokosz – Dyrektor Departamentu Handlowego, który omówił proces rozbudowy-
wania instalacji gazowej PMG Husów, Pan Szymon Kawa, przedstawiciel Instytucji Wdrażającej tj. Instytutu Nafty 
i Gazu w Krakowie, który omówił ryzyko błędów i uchybień w realizacji projektu inwestycyjnego przy udziale 
środków z UE oraz inwestycje PGNiG SA realizowane przy udziale tych środków w latach 2007-2013, Pan Grze-
gorz Gałek Z-ca Dyrektora Departamentu Badań i Rozwoju jako przedstawiciel Departamentu Inwestycji Centrali 
Spółki PGNiG SA w Warszawie, który zaprezentował przegląd wszystkich Projektów PGNiG SA współfinanso-
wanych ze środków unijnych. W ostatniej części konferencji głos zabrał Pan Mariusz Zaranek – Dyrektor Kontra- 
ktu ze strony Lidera Konsorcjum – firmy PBG Oil and Gas, który podsumował  przebieg robót budowlano-mon-
tażowych. W imieniu prezydium konferencji głos podsumowujący zabrała Pani Maria Migdał - Kierownik Centrum 
Funduszy Europejskich dla Energetyki Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Instytucji Wdrażającej. W swoim 
przemówieniu podkreśliła wagę realizowanych inwestycji przez Beneficjenta dla gospodarki Państwa w konte-       
kście bezpieczeństwa energetycznego. Wyraziła duże zadowolenie z dobrej i merytorycznej współpracy pomiędzy 
Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą. Podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w realizację Projektu 
pn. Rozbudowa PMG Husów inwestycji współfinansowanej ze środków UE za wiedzę oraz zaangażowanie 
w swoją pracę. 

Konferencja zamykająca projekt

Zakres prac rozbudowy PMG Husów podzielono na dwa etapy. Etap pierwszy         
obejmował dostawę sprężarki gazu i urządzeń pomocniczych wraz z opracowaniem 
dokumentacji projektowej a także budowlanej i wykonawczej oraz udział                     
w uruchomieniu instalacji. Zakres ten został zrealizowany przez Firmę PGNiG Tech-  

nologie. Drugi etap obejmował wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z przebudową istniejącej infra- 
struktury PMG Husów. Tę część prac realizowało Konsorcjum Firm w składzie PBG Oil and Gas Sp. z o.o. oraz Con-
trolTec Sp. z o.o. Po pozytywnym odbiorze technicznym instalacja została poddana próbom funkcjonalnym oraz 
rozruchowi technologicznemu. W ramach czynności rozruchowych potwierdzono parametry technologiczne wy-
budowanej instalacji, uzyskano komplet decyzji formalno-prawnych i środowiskowych oraz uzyskano dopuszcze-
nie wybudowanej instalacji do użytkowania. Niezależnie od powyższego prowadzone są czynności związane 
z odbiorem końcowym oraz rozliczeniem finansowym. 

Postępy w projekcie - zgodnie z planem

Rozbudowa PMG Husów – czwarta konferencja PGNiG
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O projekcie 
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Oddział w Zielonej Górze

Barbórki czas

Za  nami  kolejna  uroczystość 
związana  z  dniem Świętej Barbary. 
Górnicze święto jest wyrazem wielo-
wiekowej  tradycji,  a  podczas  niego 
wyraźnie uwidaczniają  się  atrybuty 
tożsamości  i  odrębności  braci  górni-
czej,  do  której  należą  górnicy  nafty 
i  gazu  Oddziału  w  Zielonej  Górze, 
OGiE, Oddziału PMG Wierzchowi-
ce i spółki Exalo. 

Magdalena Wajda

Przemarsz górników wywołał żywe zainteresowanie mieszkańców Zielonej Góry. Fot. Mariusz Kapała

Podczas uroczystości towarzyszyły nam zielonogórskie przedszkolaki. Fot. Mariusz Kapała Pod pomnikiem twórcy przemysłu naftowego kwiaty złożyło dziesięć delegacji. Fot. Mariusz Kapała

W oprawie Mszy Świętej uczestniczyli pracownicy zielonogórskich firm górniczych 
Fot. Mariusz Kapała

Radosnego tonu uroczystości nadawała Grodziska Orkiestra Dęta sponsorowana przez PGNiG SA
Fot. Mariusz Kapała
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Uroczyste obchody Barbórki 2014 w Zie-
lonej Górze odbyły się 5 grudnia, a rozpoczęły 
się tradycyjnie od złożenia kwiatów pod po-
mnikiem Ignacego Łukasiewicza przez delega-
cje przedstawicieli parlamentarzystów, dyrekcji 
Oddziałów i Exalo Drilling, Zarządu PGNiG SA, 
władz miasta, SITPNiG, związków zawodowych 
i honorowych dawców krwi. 

Po złożeniu kwiatów pracownicy zielo-
nogórskich firm górniczych przemaszerowali 
w asyście Grodziskiej Orkiestry Dętej na mszę 
do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela, któ-
rą odprawił biskup Diecezji Zielonogórsko-Go-
rzowskiej Stefan Regmunt. 

Uroczysta akademia odbyła się w Filhar-
monii Zielonogórskiej, podczas której przyzna-
no odznaczenia i stopnie górnicze oraz uhono-
rowano pracowników obchodzących jubileusze 
25, 30, 35, 40 i 45-lecia pracy zawodowej. 
Do „Starych strzech” przyjęto marszałka Sej-
mu Józefa Zycha nadając mu szpadę górniczą. 
Wieczorową porą górnicy spotkali się na tra-
dycyjnych zabawach Combrze Babskim pod 
hasłem „Boginie Olimpu” i Karczmie Piwnej. 
Niech żyje nam górniczy stan!

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR 

PGNiG SA Oddział 
w Zielonej Górze

Odznaczenie resortowe Zasłużony Dla Górnictwa Naftowego I Gazownictwa otrzymało 21 pracowników. Fot. Mariusz Kapała

Odznaki honorowe Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego wręczył pracownikom oddziałów wicewojewoda lubuski 
Jan Świrepo. Fot. Mariusz Kapała

Podczas Akademii tytułem „Bezpieczny Oddział 2014” uhonorowany został przez działającą przy Wyższym Urzędzie Górniczym 
Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego” Oddział PMG Wierzchowice, dyplom i statuetkę Świętej Barbary 
odebrał dyrektor Oddziału Zbigniew Gmiński. Fot. Mariusz Kapała
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Dzień  Górnika  jest  dla  nas  nie 
tylko powodem do świętowania, ale 
także  okazją  do  tego,  by  dzielić  się 
z  innymi tym co najcenniejsze – na-
szą krwią. 

Od kilku lat z okazji Barbórki organizowana 
jest cykliczna akcja krwiodawcza dla pracowni-
ków Oddziału w Zielonej Górze, OGiE i miesz-
kańców miasta. Krwiobus stanął przed naszą 
siedzibą 11 grudnia. Podczas akcji zebraliśmy 
niemal 8 litrów krwi, dzięki której ktoś może 
zyskać nowe życie. Akcja organizowana jest 
wspólnie z PCK, Klubem Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Nafta” i Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa.

Magdalena Wajda 
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze

Dar krwi na Barbórkę

Oddział w Zielonej Górze

Oddział w Zielonej Górze

W Salonie Wystaw Oddziału można było wypełnić kwestionariusz dawcy krwi i poćwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową 
na fantomie. Fot. Michał Burkowski

Oddawanie krwi z okazji Barbórki to już tradycja. Fot. Michał Burkowski 

Barbórka  to  dobra  okazja  do 
tego,  by  najmłodszym  pokazać,  że 
ci którzy wydobywają  ropę  i  gaz  to 
też górnicy. Mogło się o tym przeko-
nać  15,5  tysiąca  dzieci,  z  którymi 
spotkali się w ramach akcji „Górnik 
w przedszkolu/szkole 2014” pracow-
nicy  Oddziału  w  Zielonej  Górze, 
OGiE i PMG Wierzchowice. 

Spotkania z górnikami wywołują duży en-
tuzjazm wśród dzieci, stąd coraz większa ich 
popularność i coraz więcej zaproszeń od szkół 
i przedszkoli. W tym roku nafciarze odwiedzili 
niemal 200 placówek edukacyjnych począwszy 
od żłobków przez przedszkola, szkoły podsta-
wowe i gimnazja w 88 miejscowościach. 

Górnicy u przedszkolaków

Przedszkolaki z Grąblewa były jednymi z wielu, które odwiedzili nasi górnicy, do Przedszkola im. Krasnala Hałabały zawitał 
Tomasz Jaciuk z Odazotowni Grodzisk. Fot. archiwum Oddziału
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Górnicy mieli przygotowane dla dzieci prezen-
tację i filmy, które pokazują w prosty sposób, jak 
powstaje ropa i gaz, jak ją wydobywamy i do czego 
może służyć. Największą atrakcją były papierowe 
czaka, dzięki którym wszystkie maluchy zostały mia-
nowane na inżynierów górniczych. Wiedzę mogły 

Jedną z atrakcji spotkań z górnikami była możliwość przymierzenia prawdziwego górniczego 
czako, swoje czako udostępnił m.in. Zbigniew Wantuch z Działu Profilaktyki i Bezpieczeństwa 
Ruchu. Fot. archiwum Oddziału

W podziękowaniu za wizytę górnicy otrzymali liczne laurki i podziękowania, Grzegorz Turowski 
z Kopalni Gazu Ziemnego Borzęcin w przedszkolu w Górze. Fot. archiwum Oddziału

Górnicy podczas wizyt wiedzę na temat górnictwa naftowego przekazywali za pomocą prezentacji i animowanego filmu, wizyta Sławomira Usarka (Gaz System), Sławomira Beka i Jarosława Cierpki 
z PMG Wierzchowice w Szkole Podstawowej w Garkach. Fot. archiwum Oddziału

Guziki na mundurze Sławomira Lewandowskiego z Działu Budowy PMG zostały skrupulatnie 
przeliczone przez uczniów Szkoły Podstawowej w Międzyrzeczu. Fot. archiwum Oddziału

Przedszkola i szkoły w Górze odwiedzili koledzy z Kopalni Gazu Ziemnego Wilków przynosząc 
ze sobą sprzęt i strój ratowników górniczych. Fot. archiwum Oddziału

utrwalić sobie kolorując dedykowaną akcji koloro-
wankę przedstawiającą górnika lub czako. 

Mimo że górnicy słyszeli nutę zawodu w gło-
sie dzieci, kiedy informowali ich, że nie pracują 
pod ziemią i że nie wydobywają złota i diamen-
tów, to ich praca i przekazana wiedza robiła na 

nich duże wrażenie. Teraz już z pewnością będą 
pamiętać, że naftowiec to też górnik.

Magdalena Wajda
Dział Komunikacji i PR

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze



12(200)/2014
grudzień

28

W  terminalu  LNG  w  Świnouj-
ściu  zakończono  próbę  wodną  dru-
giego  zbiornika  LNG,  w  którym 
magazynowany będzie skroplony gaz 
ziemny. Tak jak w przypadku pierw-
szego  zbiornika,  pomiary  geodezyj-
ne,  zrealizowane  pod  obciążeniem 
100  tysięcy  ton  potwierdziły  odpo-
wiednią  jakość  wykonanych  prac 
konstrukcyjnych. 

Inwestycja w terminal LNG w Świnoujściu 
weszła w najważniejszą fazę realizacyjną, za-
równo pod kątem budowy, jak i przygotowania 
do przyszłej eksploatacji. Równolegle z pracami 
budowlanymi wykonywane są próby i czynno-
ści związane z odbiorami robót oraz czynności 
przygotowawcze do próbnych rozruchów. W ra-
mach tego procesu instalacja w Świnoujściu 
została podzielona na około 650 podsystemów, 
które są uruchamiane w określonej kolejności. 

Skalę procesu obrazują wybrane liczby: na tere-
nie terminalu LNG znajduje się 1536 linii rurocią-
gów, do sprawdzenia jest m.in. 5718 punktów 
pomiarowych. Jednym z kluczowych zdarzeń 
w ramach procesu prób były testy najważniej-
szych obiektów terminalu LNG, czyli zbiorników 
magazynowych. Polegały one na wtłoczeniu do 
każdego ze zbiorników około 100 tysięcy me-
trów sześciennych wody morskiej, czyli około 
100 milionów litrów, w celu sprawdzenia za-
chowania konstrukcji pod obciążeniem. 

– Próby wodne obydwu zbiorników zakoń-
czono sukcesem. Konstrukcje pod obciążeniem 
100 tysięcy ton zachowały wszystkie parametry 
projektowe. Badania geodezyjne oraz szereg 
testów pomiarowych wykonywanych w trakcie 
wtłaczania cieczy, jej pozostawienia w zbior-
niku na czas badań, a następnie opróżniania 
konstrukcji wykazały, że parametry, zarówno 
pod względem osiadania obiektów, jak i prze-
chyłów, mieszczą się we wszystkich normach – 

mówi Maciej Mazur, dyrektor Biura Komunikacji 
Korporacyjnej Polskiego LNG S.A. 

Badanie każdego ze zbiorników trwało oko-
ło dwóch tygodni. Dziennie przybywało od 8 do 
10 tysięcy metrów sześciennych wody – lustro 
wody podnosiło się około 2 metry na dobę. 
W sumie, zbiorniki zostały wypełnione do wy-
sokości 22 metrów, czyli w około 60 procentach 
ich nominalnej pojemności. Wynika to z faktu, 
iż woda jest cięższa od skroplonego gazu. Po 
zakończonych próbach, wnętrza zbiorników zo-
stały dokładnie oczyszczone i wysuszone. 

– Celem badań obciążeń działających na 
konstrukcje zbiorników była ocena zgodno-
ści ich wykonania z normami i parametrami 
wskazanymi w projekcie. Zbiornik miał pra-
wo osiąść, ale w wyznaczonych w projekcie 
normach i w sposób równomierny – dodaje 

Próby wodne 
obu zbiorników LNG 
zakończone sukcesem

Wtłoczone do zbiornika 100 tysięcy 
metrów sześciennych wody to tyle, ile 
wystarczyłoby do wypełnienia 33 peł-
nowymiarowych basenów olimpijskich. 
Wytworzone obciążenie 100 tysięcy ton 
to równowartość ciężaru prawie 4 tysię-
cy tramwajów, 100 samolotów Boeing 
787 Dreamliner, 10 Wież Eiffla czy nie-
mal 50 okrętów ORP Błyskawica.

Fot. arch. Polskie LNG SA
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Maciej Mazur. – Przeprowadzone badania 
potwierdziły, że wszystkie wartości zostały 
zachowane.

Terminal do odbioru skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) w Świnoujściu to jedna z naj-
większych polskich inwestycji energetycznych 
ostatnich lat, uznana przez rząd polski za strate-
giczną dla bezpieczeństwa energetycznego kra-
ju. Inwestycja umożliwi odbiór gazu ziemnego 
drogą morską praktycznie z dowolnego kierun-

ku na świecie. Początkowa zdolność regazyfi-
kacyjna wyniesie 5 mld m sześć. i odpowiadać 
będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebo-
wania na gaz ziemny. Istnieje możliwość roz-
budowy mocy terminalu – do 7,5 mld m sześć. 
rocznie. Świnoujski terminal będzie jedyną tej 
wielkości instalacją w Europie Północnej i Środ-
kowo – Wschodniej i jedną z największych na 
całym kontynencie. Jego budowa wpłynie na 
cały regionalny rynek gazu. 

Projekt, jako całość, zgodnie z raportem 
miesięcznym przedstawionym przez General-
nego Realizatora Inwestycji, osiągnął w paź-
dzierniku br. zaawansowanie na poziomie 
94,3 proc. Intensywne prace trwają zarówno 
w części morskiej, jak i lądowej inwestycji. Za-
kończono m.in. budowę obydwu wewnętrznych 
zbiorników LNG, które przeszły już ww. próby 
wodne. Zakończono także montaż orurowania 
wewnętrznego i zewnętrznego obydwu zbior-
ników. Trwa montaż i spawanie rurociągów na 
obszarze całego terminalu (montaż orurowania 
na części morskiej i w korytarzu technicznym 
został już zakończony, a w części lądowej ter-
minalu jest on na ukończeniu). Prowadzone są 
sukcesywnie badania i próby ciśnieniowe ruro-
ciągów (hydrauliczne i pneumatyczne) – obecne 
zaawansowanie prób rurociągów wynosi nie-
mal 50 proc. Kontynuowany jest także montaż 
okablowania (branża elektryczna i AKPiA) oraz 
wykonywane są próby instalacji pomocniczych 
(wody ppoż i wody użytkowej). W budynkach 
trwają prace wykończeniowe, m.in. montaż 
stolarki i posadzek. Odbywają się także próby 
urządzeń i instalacji, w tym ogrzewania, kli-
matyzacji i ppoż. Na terenie całego terminalu 
kontynuowana jest także budowa dróg, trwa 
montaż ogrodzenia. 

Na budowę dostarczono już wszystkie naj-
ważniejsze urządzenia stanowiące wyposażenie 
kluczowe instalacji, z których większość została 
już zainstalowana. Kontynuowane są typowe 
czynności przedrozruchowe – m.in. zasilanie 
i testowanie silników pomp i silników kompre-
sorów BOG. Nadzór nad jakością realizowanych 
prac sprawuje m.in. Transportowy Dozór Tech-
niczny, Nadzór Inwestorski oraz Jednostka Noty-
fikowana. Inwestycja będzie gotowa do odbioru 
komercyjnych dostaw gazu w 2015 roku.

Biuro Komunikacji Korporacyjnej
Polskie LNG SA

Fot. arch. Polskie LNG SA

Fot. arch. Polskie LNG SA

Fot. arch. Polskie LNG SA
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Jerzy 
Zagórski

PGNiG odkryło złoża typu tight gas 
w zachodniej Polsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownic-
two odkryło w rejonie Poznania na odwier-
cie Pniewy-4 (koncesja Wronki) złoże gazu 
ziemnego, niekonwencjonalnego typu tight 
gas. Jest to jedno z pierwszych odkryć złóż 
niekonwencjonalnych tego typu w zachod-
niej Polsce. 

Według wstępnych szacunków zasoby 
gazu ziemnego szacuje się na 1 - 1,5 mld m3. 
Obecnie spółka przystępuje do testu produkcyj-
nego w celu określenia parametrów złożowych. 
Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie kolejnych 
decyzji odnośnie dalszych prac związanych z za-
gospodarowaniem obiektu Pniewy. Weryfikacja 
danych geologicznych, dokładniejsze oszaco-
wanie zasobów i przystąpienie do projektowa-
nia dalszych prac potrwa kilka miesięcy.

Otwór Pniewy 4 został wykonany w okre-
sie kwiecień-czerwiec 2013 r. Jego celem było 
potwierdzenie akumulacji gazu ziemnego w 
badanej strukturze. Po opróbowaniu utworów 
czerwonego spągowca potwierdzono nasycenie 
obiektu gazem typu "tight gas". W celu uzyska-
nia przemysłowego przepływu gazu, pod koniec 
listopada 2014 wykonano hydrauliczny zabieg 
szczelinowania. 

Złoża typu tight gas wymagają większych 
nakładów na etapie prac poszukiwawczo-ba-
dawczych, ze względu na ich specyfikę, pole-
gającą na słabszych parametrach eksploata-
cyjnych. Eksploatacja tego typu złóż związana 
jest z prowadzeniem dodatkowych zabiegów 
technicznych.

Zespół Prasowy
PGNiG SA

OPEC nie zmniejszy wydobycia
Trzy lata temu, w grudniu 2010 r. OPEC 

ustaliła limit wydobycia ropy w ilości 4,08 mln 
t/d, który oficjalnie nie zmienił się od tego cza-
su, chociaż niektóre kraje członkowskie prze-
kraczały go. Teraz spodziewano się zmniej-
szenia produkcji w celu zmniejszenia podaży 
i utrzymania, bądź pobudzenia cen surowca, 
bo na początku września br. rozpoczął się 
wyraźny spadek cen ropy. Najgłośniej doma-
gały się tego Iran, Wenezuela i Libia, których 
budżety były planowane przy cenie ropy na 
poziomie 105-110 dolarów za baryłkę ropy 
Brent notowanej od maja br. Tymczasem 166 
Konferencja OPEC, która odbyła się 27 listopa-
da br. w Wiedniu nie spełniła tych oczekiwań. 
W długim komunikacie nawiązującym do sta-
nu gospodarki światowej i prognoz dotyczą-
cych popytu na ropę istotne było jedno zdanie: 
„Konferencja zdecydowała o utrzymaniu po-
ziomu produkcji 4,08 mln t/d”. Reakcja rynku 
była natychmiastowa – cena ropy Brent obni-
żyła się o 6,5 dolara i osiągnęła poziom 71,25 
USD. Ostatni raz cena 71,20 USD była noto-
wana 5 lipca 2010 r. Podobnie zmieniała się 
cena w koszyku OPEC: 1.09 br. było to 100,10 
USD, 26.11 br. 73,70 USD, 27.11 br. 70,80 USD 
i 28 listopada br. 68,89 USD. W działaniach 
na rzecz podwyższenia cen ropy członkowie 
OPEC mieli też nowego sojusznika w posta-
ci Rosji. Do tej pory w sytuacjach, gdy OPEC 
postulował obniżenie wydobycia, Rosja od-
mawiała przyłączenia się do takiej akcji. Teraz 
stanowisko rosyjskie zmieniło się diametralnie 
i przed spotkaniem OPEC do Wiednia przybył 
prezydent W. Putin, aby popierać ustalenia, 
które mogłyby doprowadzić do zwyżki cen. 
Jednak przeważyło stanowisko Arabii Sau-
dyjskiej i cięć w wydobyciu nie będzie. Oczy-
wiście niskie ceny są niekorzystne również 
dla najbogatszych krajów Zatoki Perskiej, 
ale decydującym czynnikiem jest dążenie do 
utrzymania dotychczasowego udziału w ryn-
ku – obecnie tylko 1/3 światowego wydobycia 
ropy pochodzi z OPEC i ograniczenie mogło-
by spowodować utratę odbiorców, których 
przejęłyby Rosja i USA. Analitycy wskazują na 
drugi ważny czynnik, którym jest próba zaha-
mowania rosnącego wydobycia ropy z łupków 
w USA poprzez obniżkę cen.

Następna Zwyczajna Konferencja OPEC 
odbędzie się 5 czerwca 2015 r. w Wiedniu.

Więcej wierceń na świecie w 2014 r.
W 2013 r. na świecie wykonano 101548 

wierceń o łącznym metrażu 258,4 mln mb 
(tab. 1). Jednak niemal 87% wierceń wyko-
nano w czterech krajach: USA-44,6%, Chi-
nach-24,1%, Kanadzie-10,7% i Rosji-7,2%. 
Również w tych czterech krajach jest najwięcej 
czynnych otworów eksploatacyjnych: odpo-
wiednio 579420, 258495, 85976 i 165400, 
razem 1089291. Poszukiwania docierają 
do coraz głębszych horyzontów złożowych 
i w związku z tym wzrasta średnia głębokość 
wierceń: w 2013 r. było to 2545 m, blisko 200 
m więcej niż w poprzednim roku. Znaczne są 
różnice w regionach – najgłębsze otwory (5094 
m) wierci się w Afryce, dużą średnią głębokość 
mają również otwory w Ameryce Południowej 
(3467 m) i Europie Zachodniej (3293 m), co 
wynika z pokaźnego udziału wierceń w głębo-
kowodnych akwenach (Zatoka Gwinejska, po-
łudniowy Atlantyk, Morze Północne). Najpłycej 
wierci się na Dalekim Wschodzie (2372 m), 
a najmniejszą średnią głębokość mają odwierty 
w Indonezji – 1173 m. W Europie najgłębsze 
otwory wierci się w Norwegii – średnio 4041 m. 
Zestawienie ilości i metrażu wierceń na świecie 
obejmuje również dane dotyczące roku 2014, 
ale są to wielkości prognozowane. 

Tegoroczna prognoza zapowiada 5-pro-
centowy wzrost w 2014 r. Europa ma skromny 
udział w tym segmencie działalności poszu-
kiwawczej, co więcej malejąca liczba wierceń 
w Norwegii i Wielkiej Brytanii rzutuje na wyniki 
w regionie. Wzrost liczby wierceń odnotowano 
natomiast w Holandii, Rumunii i Albanii. We-
dług danych „World Oil” z roku na rok zmniejsza 
się liczba wierceń w Polsce, bo w 2012 r. było 
to 36 otworów, w 2013 r. 34 otwory, a w br. 
ma być ich 29. Do statystyk miesięcznika od 
lat do obszaru Europy Wschodniej włączane są 
państwa b. ZSRR, co niewątpliwie zniekształca 
obraz, bo potencjał wiertniczy i produkcyjny Ka-
zachstanu czy Azerbejdżanu nie jest potencja-
łem europejskim. Również w danych dotyczą-
cych Rosji nie ma podziału na część europejską 
i azjatycką, a znaczna część poszukiwań jest zlo-
kalizowana w części azjatyckiej i nie wiadomo, 
w jakim rejonie w 2014 r. nastąpił zapowiadany 
3-procentowy wzrost liczby wierceń. 

Na półkuli zachodniej tendencja wzrostowa 
w wierceniach utrzymuje się w USA, Kanadzie, 
Argentynie, Kolumbii i Peru, natomiast znacz-
ny spadek nastąpił w Meksyku. Wiąże się on 
w pewnym stopniu z sytuacją Pemexu wyni-
kającą z uchwalonych w br. bardzo poważnych 
zmian instytucjonalnych dotyczących inwestycji 
zagranicznych. Wyraźne zmniejszenie liczby 
wierceń nastąpiło również w Brazylii, ale tu przy 
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2012 2013 2014 (prognoza)

Kraj Ilość otworów Metraż Ilość otworów Metraż Ilość otworów Zmiana 2013:2014 
w %

Kanada 10874 21131394 10878 23817312 11825 108,7
Meksyk 1238 3038519 823 2134560 522 63,4
USA 46372 111960355 45323 113545620 48230 106,4
Pozostałe 41 108859 29 78970 27 93,1
Ameryka Północna 58525 136239127 57053 139576462 60604 106,2
Argentyna 1224 2606569 1302 3028117 1517 116,5
Brazylia 204 622134 133 4401882 85 63,9
Ekwador 293 851616 370 1001150 354 95,7
Kolumbia 131 260025 115 228714 126 109,6
Peru 207 323544 92 144414 100 108,7
Wenezuela 890 1774933 937 1884944 898 95,8
Pozostałe 227 269436 218 293691 353 161,9
Ameryka Południowa 3176 6708257 3167 10982912 3433 108,4
Holandia 35 138524 34 128216 45 132,4
Norwegia 167 712000 233 941595 230 98,7
W. Brytania 192 547177 179 511493 175 97,8
Pozostałe 135 260832 103 226973 90 87,4
Europa Zachodnia 529 1658533 549 1808277 540 98,4
Albania 127 253000 144 286000 153 106,3
Kraje b. ZSRR 1093 2292314 1091 2327532 1037 95,1
Polska 36 75427 34 71506 29 85,3
Rosja 7150 20519279 7365 21617301 7585 103,0
Rumunia 128 371456 169 489356 215 127,2
Pozostałe 60 119476 66 125041 71 107,6
Europa Wschodnia 8594 23630952 8869 24916736 9090 102,5
Algieria 306 900044 385 1139449 388 100,8
Angola 131 359758 170 4642881 234 137,6
Egipt 660 1514594 516 1183508 520 100,8
Libia 108 217624 184 370149 162 88,0
Nigeria 138 375239 156 425324 135 86,5
Pozostałe 132 260690 182 354782 209 114,8
Afryka 1475 3627949 1593 8116093 1648 103,5
Arabia Saudyjska 457 1113652 472 1150925 538 114,0
Irak 135 338237 210 528066 225 107,1
Iran 84 191512 86 196596 87 101,2
Jemen 85 174050 109 428086 96 88,1
Katar 75 212849 88 249448 102 115,9
Kuwejt 533 1327285 537 1335609 564 105,0
Oman 804 2083003 1027 3592219 1124 109,4
Strefa Neutralna 102 203886 80 160203 65 81,2
Syria 120 275234 15 34427 17 113,3
Turcja 147 278565 173 276500 204 117,9
ZEA 185 504001 232 631951 291 125,4
Pozostałe 275 296971 218 252847 151 69,3
Bliski Wschód 3002 6999245 3247 8836877 3464 106,7
Chiny 26599 63237527 24510 58644587 25200 102,8
Indie 519 1265763 541 1303954 566 104,6
Indonezja 936 1049878 736 863681 649 88,2
Malezja 123 265545 115 248869 101 87,8
Pakistan 61 175609 85 244831 88 103,5
Tajlandia 634 1893783 654 1963491 651 99,5
Pozostałe 136 281436 144 265467 142 98,6
Daleki Wschód 29008 68169540 26785 63534880 27407 102,3
Australia 182 440738 236 561076 298 126,3
Pozostałe 46 99948 49 142603 56 114,3
Australia i Oceania 228 540686 285 703679 354 124,2
Razem świat 104537 247574289 101548 258475916 106540 104,9

Tabela 1
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zredukowanej liczbie wierceń trwa intensywne 
zagospodarowanie odkrytych złóż i wydobycie 
ropy wzrasta.

W Afryce drugim największym producen-
tem ropy stała się Angola i towarzyszy temu 
znaczny wzrost liczby wierceń. Z kolei w Nigerii 
i w Libii, a na Bliskim Wschodzie w Jemenie i Sy-
rii niestabilna sytuacja polityczna jest przyczy-
ną osłabienia tempa poszukiwań. W tym roku 
w zestawieniu brak Sudanu, bo z powodu utrzy-
mującego się konfliktu wewnętrznego w ogóle 
brak jest wiarygodnych informacji.

Kolejna rezygnacja z koncesji
Jak wynika z informacji Ministerstwa Śro-

dowiska, trzy koncesje na Pomorzu: Karwia, 
Lębork i Damnica, należące do Lane Energy 
Poland mają być przejęte przez szwedzką Stena 
Group. Grupa jest znana przede wszystkim jako 
armator żeglugi promowej, ale posiada również 
oddział Stena Drilling AS prowadzący poszuki-
wania. Lane Energy odwierciła m. in. Lublewo 
LEP-1, Sławoszyno LEP-1 i poziomy otwór Lu-
blewo LEP-ST1H. Najwięcej informacji dostarczył 
ten ostatni odwiert, ponieważ wykonano w nim 
wieloetapową stymulację na długości 1475 
m w dostępnym odcinku poziomym 1512 m. 
W czasie długoterminowego testu, trwającego 
ponad miesiąc, uzyskano przypływ średnio 21,3 
t/d lekkiej ropy i 7,7 m3/min gazu. Są to rezultaty 
gorsze niż się spodziewano, jeśli chodzi o gaz 
i lepsze w odniesieniu do ropy, jednak w sumie 
jest to poniżej wielkości opłacalnych w eksplo-
atacji. Dlatego też spółka zrezygnowała z prze-
dłużenia swoich koncesji, ogłosiła o zakoń-
czeniu prac poszukiwawczych i wycofaniu się 
z Polski. Lane Energy Poland jest spółką zależną 
3Legs Resources plc.

Nowi komisarze w sektorze energii 
w Komisji Europejskiej

Jak można było zaobserwować w ubie-
głych latach, osoba komisarza ds. energii ma 
duże znaczenie dla kształtu polityki energe-
tycznej Unii. Podejście dotychczasowego ko-
misarza Günthera Őttingera w wielu sprawach 
różniło się od poglądów poprzednika Andrisa 
Piebalgsa, m. in. w tym czasie nastąpiło fiasko 
projektu Nabucco, konkurencyjnego wobec 

South Stream. W nowej kadencji Komisji 
Europejskiej, która rozpoczęła się 1 listopada 
br. nie ma komisarza ds. energii, lecz utworzono 
stanowisko komisarza ds. polityki klimatycznej 
i energetycznej. Objął je Hiszpan Miguel Arias 
Cañete, w latach 2000-2004 i 2011-2014 
minister rolnictwa w rządach Aznara i Rajoya. 
Sprawy unii energetycznej powierzono 
wiceprzewodniczącemu Komisji (jednemu z 6 
wiceprzewodniczących) Słowakowi Marošowi 
Šefčovičowi, który w okresie 2009-2010 był 
komisarzem ds. edukacji i kultury, a następnie 
komisarzem ds. administracji i stosunków 
instytucjonalnych, a wcześniej dyplomatą. 
W najbliższym czasie przekonamy się, jak te 
zmiany kadrowe wpłyną na postępowanie 
Komisji Europejskiej w tak newralgicznych 
zagadnieniach jak dostawy gazu dla Ukrainy czy 
dostęp Gazpromu do gazociągu OPAL. Obec-
nie Günther Őttinger odpowiada w Komisji za 
gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe. 

Wenezuela importuje ropę
Cena ropy w koszyku OPEC wynosiła 5 

listopada br. 78,11 dolarów za baryłkę, tym-
czasem według ocen „The Economist” budżet 
Wenezueli domyka się przy cenie ropy 120 do-
larów za baryłkę. Dzieje się tak w sytuacji spa-
dającego wydobycia (w 1999 r. przed objęciem 
rządów przez Hugo Chaveza wynosiło 367 tys. 
t/d, obecnie jest niższe o 13%) i problemów 
z przeróbką ciężkiej ropy. Ten gatunek ropy, sta-
nowiący znaczny procent wydobycia w Wene-
zueli, wymaga wstępnej rafinacji w celu oczysz-
czenia z domieszek mineralnych. Inna trudność, 
to konieczność rozrzedzania ciężkiej ropy przed 
przeróbką przez dodanie ropy lekkiej, w tym 
przypadku algierskiej. Dlatego po raz pierwszy 
w 100-letniej historii przemysłu naftowego We-
nezuela importuje ropę. Transporty ropy z Rosji 
i Algierii mają złagodzić deficyt paliw w kraju. 
Chociaż eksport ropy do USA zmniejszył się 
z 200 tys. t/d do 100 tys. t/d, to jednak rośnie 
eksport do Chin jako spłata kredytów udzielo-
nych w ostatnim okresie i w rezultacie produkcja 
ropy jest zbyt mała, aby pokryć krajowe zapo-
trzebowanie. Jednocześnie ceny benzyny są 
utrzymywane na bardzo niskim poziomie, co 
pogłębia deficyt. Ponadto państwowy koncern 
PdVSA przez lata nie inwestował w moderniza-
cję i rozbudowę niezbędnych instalacji.

Gazociąg Bernau-Szczecin 
od nowa

Odżyła sprawa budowy połączenia z nie-
miecką siecią gazowniczą w postaci gazociągu 
Bernau-Szczecin. Wiele lat temu projekt ten 
zgłosił Aleksander Gudzowaty, właściciel Bar-
timpexu. Teraz przypomniała go spółka Polener-
gia SA należąca do Kulczyk Investments, która 
kupiła projekt w 2012 r. Na posiedzeniu sejmo-
wej Komisji Gospodarki Narodowej 29 paździer-
nika br. prezes Polenergii Zbigniew Prokopowicz 
obok projektu Bernau-Szczecin przedstawił też 
propozycję połączenia polskiej sieci gazowniczej 
z rejonu Drozdowicz do ukraińskiego podziem-
nego magazynu gazu we współpracy z Nafto-
hazem. Wskazywał też na możliwość uzyskania 
wsparcia finansowego z funduszu inwestycyjne-
go China-CEE w wysokości 240 mln zł w zamian 
za pakiet 16% akcji Polenergii. Fundusz China-
-CEE został założony przez państwowy bank 
Export-Import Bank of China z zadaniem reali-
zacji strategicznych celów państwa chińskiego. 

Partnerami Polenergii w projekcie gazocią-
gu z Niemiec są ONTRAS Gastransport GmbH 
z Lipska i holenderska Gasunie. Wiceprezes 
Polenergii Radosław Dudziński zapewniał, że 
spółka ma już niezbędne uzgodnienia i pozwo-
lenia po stronie niemieckiej i oddanie do użytku 
gazociągu mogłoby nastąpić w 2019 r. Rurociąg 
Bernau-Szczecin o długości 150 km mógłby 
transportować 5 mld m3 gazu rocznie.

Jerzy Zagórski

Źródła: Alexander Gas & Oil Connections, 
3Legs Resources, CNBC, ec.europa.eu, Hart’s 

E&P, Offshore, Oil & Gas Financial Journal, 
Oil & Gas Journal, OPEC, pb.pl, Rigzone, 

Statoil, World Oil. 

Drugi blok gazowo-parowy 
PKN ORLEN wybuduje Siemens

PKN ORLEN zawarł z konsorcjum Siemens 
AG i Siemens sp. z o.o kontrakt na wykonaw-
stwo w formule „pod klucz” bloku gazowo-
-parowego w Płocku oraz kompleksową 
umowę na serwis głównych urządzeń bloku 
na okres około 12 lat. Wartość kontraktów 
wyniesie 1,3 mld zł na budowę oraz 0,3 mld 
zł za umowę serwisową.
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Nowa elektrociepłownia w Płocku o mocy 
596 MWe stworzy możliwość pracy w wysoko-
sprawnej kogeneracji, która w istotny sposób 
podnosi efektywność procesu produkcji energii 
i ciepła. Kluczowym elementem inwestycji bę-
dzie zastosowanie rozwiązania z nowoczesną 
turbiną gazową o jednej z najwyższych dostęp-
nych na rynku sprawności (klasa H). Przyniesie 
to wymierny efekt w postaci zwiększenia ren-
towności wykorzystania paliwa gazowego do 
procesów produkcyjnych.

– Dbając o doskonałość operacyjną seg-
mentu dowstream wybraliśmy najlepszą z do-
stępnych technologii kogeneracyjnych o opty-
malnej efektywności, spełniając tym samym 
założenia planów rozwojowych Grupy ORLEN. 
Już za trzy lata będziemy dysponowali nowo-
czesnymi aktywami energetyki przemysłowej 
we Włocławku i Płocku tworząc istotny element 
bezpieczeństwa energetycznego koncernu oraz 
naszego kraju – powiedział Jacek Krawiec, pre-
zes Zarządu PKN ORLEN.

Do tej pory PKN ORLEN zdobył większość 
niezbędnych pozwoleń, koniecznych dla reali-
zacji inwestycji m.in. pozwolenie na budowę, 
umowę przyłączeniową do sieci przesyłowej 
z Polskim Sieciami Elektroenergetycznymi oraz 
Gaz-Systemem. Zakładany czas realizacji inwe-
stycji to 36 miesięcy. Budowa bloku w Płocku 
jest drugim po Włocławku projektem kogenera-
cji przemysłowej realizowanym przez Koncern. 
Umożliwi ona budowę pozycji PKN ORLEN 
jako lidera kogeneracji gazowej w Polsce oraz 
znaczące podniesienie poziomu doskonałości 
operacyjnej segmentu downstream. W ciągu 
trzech lat Grupa ORLEN  będzie dysponowała 
w Polsce mocami wytwórczymi w wysokości 
blisko 1,5 GWe.

Konsolidacja aktywów 
rafineryjnych Grupy ORLEN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Ra-
finerii Trzebinia oraz Rafinerii Nafty Jedlicze 
podjęły decyzję o połączeniu obu spółek. 
Równocześnie w przypadku Rafinerii Trze-
binia zdecydowano o połączeniu z dwiema 
spółkami zależnymi – Fabryka Parafin Nafto-
wax i Zakładowa Straż Pożarna. Podmiot bę-
dzie prowadził działalność pod nazwą ORLEN 
Południe.

Połączenia zostaną dokonane w trybie art. 
492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po-
przez przeniesienie całego majątku przejmowa-
nych spółek na Rafinerię Trzebinia, z równocze-

snym podwyższeniem jej kapitału zakładowego 
w drodze emisji nowych akcji dla dotychczaso-
wego jedynego akcjonariusza Rafinerii Nafty 
Jedlicze czyli PKN ORLEN. Rejestracja połącze-
nia powinna nastąpić z początkiem 2015 roku. 
W następstwie realizowanego obecnie wykupu 
przymusowego ok. 0,54% akcji Rafinerii Trzebi-
nia docelowo jedynym akcjonariuszem przyszłej 
ORLEN Południe zostanie PKN ORLEN.

– Liczymy, że podjęte działania konsoli-
dacyjne pozwolą na optymalne wykorzysta-
nie posiadanych aktywów, w szczególności 
w zakresie instalacji produkcyjnych łączonych 
spółek i przyniosą oszczędności w przyszłym 
funkcjonowaniu ORLEN Południe – powiedział 
Krystian Pater, członek Zarządu PKN ORLEN ds. 
Produkcji.

Przeprowadzone działania konsolidacyjne 
są zgodne ze strategią koncernu zakładającą 
sukcesywną optymalizację struktury Grupy OR-
LEN. Rafineria Trzebinia i Rafineria Nafty Jedli-
cze ściśle ze sobą współpracują w ramach bie-
żącej działalności. Od ubiegłego roku łączy je 
również unia personalna na poziomie Zarządu.

Marka ORLEN ustanawia 
kolejny rekord

Wartość marki ORLEN w ciągu roku wzro-
sła o 12% i sięgnęła prawie 4,4 mld zł. Tytuł 
Najcenniejszej Polskiej Marki trafił w ręce 
PKN ORLEN już ósmy raz z rzędu. Ranking 
Najcenniejszych Polskich Marek, przygotowa-
ny w oparciu o kryteria finansowe i badania 
opinii konsumentów, ogłaszany jest co roku 
przez dziennik Rzeczpospolita.

W tegorocznej 11 edycji rankingu marka 
ORLEN została wyceniona na 4392,1 mln zł, co 
spowodowało, że zwiększyła dystans do pozo-
stałych marek z pierwszej trójki – To niezwykłe, 
że udaje się nam nie schodzić z najwyższego 
miejsca na podium od 8 lat, pomimo że marka 
ORLEN funkcjonuje na rynku dopiero od 14 lat. 
Myślę, że to najlepsze potwierdzenie bezpre-
cedensowego rozwoju polskiej gospodarki – 
powiedział Jacek Krawiec, prezes Zarządu PKN 
ORLEN.

Od 2007 roku, kiedy po raz pierwszy PKN 
ORLEN zajął pierwsze miejsce w rankingu, mar-
ka zwiększyła swoją wartość o prawie 70 proc.

Centrum Prasowe PKN Orlen

Kolejny duży projekt inwestycyjny 
GAZ-SYSTEM S.A. z zatwierdzonym 
dofinansowaniem unijnym

Komisja Europejska potwierdziła możli-
wość przyznania wsparcia w maksymalnej 
wysokości 172 mln złotych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko dla 
projektu „Modernizacja systemu przesyło-
wego na Dolnym Śląsku w celu poprawy 
jego funkcjonalności oraz optymalnego 
wykorzystania połączenia Polska-Niemcy”. 
Jest to już piąta decyzja Komisji Europej-
skiej dla przedsięwzięć realizowanych przez 
GAZ-SYSTEM S.A.

3 grudnia 2014 roku Komisja Europejska 
wydała decyzję o potwierdzeniu dofinansowa-
nia w maksymalnej wysokości 172 mln złotych 
dla dużego projektu „Modernizacja systemu 
przesyłowego na Dolnym Śląsku w celu po-
prawy jego funkcjonalności oraz optymalnego 
wykorzystania połączenia Polska-Niemcy”. De-
cyzja ta oznacza, że projekt realizowany przez 
spółkę GAZ-SYSTEM S.A. spełnia  szereg warun-
ków o charakterze środowiskowym, rzeczowym 
i finansowym oraz jest zgodny z priorytetami 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013 (POIiŚ).

Projekt „Modernizacja systemu przesyłowe-
go na Dolnym Śląsku w celu poprawy jego funk-
cjonalności oraz optymalnego wykorzystania 
połączenia Polska-Niemcy” obejmuje budowę 
gazociągów wysokiego ciśnienia relacji Lasów-
-Jeleniów oraz Gałów-Kiełczów, a także budowę 
tłoczni gazu Jeleniów II.

Gazociągi: Lasów-Jeleniów i Gałów-Kieł-
czów o łącznej długości ok. 60 km oraz tłocznia 
Jeleniów II będą zlokalizowane w wojewódz-
twie dolnośląskim. Realizacja projektu jest istot-
nym elementem wzmocnienia bezpieczeństwa, 
niezawodności i elastyczności pracy systemu 
przesyłu gazu przede wszystkim na terenie Dol-
nego Śląska. Wymienione inwestycje stanowią 
rozbudowę polskiego systemu przesyłowego 
i mają na celu dalszy rozwój potencjału połącze-
nia międzysystemowego Polska-Niemcy.

Obecnie trwają intensywne prace budow-
lane, których zakończenie przewidziane jest 
w 2015 roku. Wartość inwestycji wynosi ok. 
381 mln złotych. 

Całkowita kwota środków unijnych do-
stępnych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla  pro-
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jektów GAZ-SYSTEM S.A. wynosi ok. 1 mld zł. 
Łącznie środki unijne stanowią do 30% w finan-
sowaniu inwestycji strategicznych spółki GAZ-
-SYSTEM S.A.

Spółka GAZ-SYSTEM S.A. finalizuje reali-
zację programu inwestycyjnego zaplanowa-
nego na lata 2009-2014, w ramach którego 
w północno-zachodniej i środkowej Polsce po-
wstaje ponad 1200 km nowych gazociągów 
przesyłowych. W czerwcu br. pozwolenie na 
użytkowanie otrzymał już gazociąg relacji Świ-

noujście-Szczecin. W listopadzie br. pozwolenie 
na użytkowanie otrzymał także gazociąg relacji 
Gustorzyn-Odolanów oraz I etap gazociągu re-
lacji Szczecin-Gdańsk.

Program inwestycyjny 2014-2023 
Kolejnym etapem rozwoju polskiego sys-

temu przesyłowego będzie budowa nowych 
gazociągów w ramach wspieranego przez Unię 
Europejską gazowego Korytarza Północ-Południe, 
który pozwoli na pełną integrację infrastruktury 

przesyłowej w tej części Europy. W tym celu GAZ-
-SYSTEM S.A. planuje w latach 2014-2023 wy-
budować w sumie około 2000 km nowych gazo-
ciągów w zachodniej, południowej i wschodniej 
części Polski. W tej perspektywie planowane jest 
także wybudowanie nowych połączeń gazowych 
z krajami Unii Europejskiej (m.in. Polska – Czechy, 
Polska – Słowacja, Polska – Litwa).

Małgorzata Polkowska
Rzecznik Prasowy GAZ-SYSTEM S.A.
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ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

Stanisław Szafran

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą 

Koleżanki i Koledzy

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

osobistym i stowarzyszeniowym.

Kalendarium
2.12.2014 r. w Dziekanacie Wydziału Geologii, Geofizyki 
i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie odbyło się posiedzenie Kapi-
tuły Honorowej Szpady SITPNiG. Członkowie Kapituły dokonali wy-
boru najlepszych absolwentów Wydziałów Akademii Górniczo-Hut-
niczej: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oraz Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu.

4.12.2014 r. w siedzibie Geofizyki Kraków SA w Krakowie przy ul. 
I. Łukasiewicza odbyła się uroczysta Akademia Barbórkowa. 

9.12.2014 r. w Lublinie odbyła się konferencja non profit nt. „Stan 
obecny i perspektywy poszukiwań niekonwencjonalnych złóż węglo-
wodorów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny”. 
Organizatorem konferencji była Naczelna Organizacja Techniczna oraz 
Oddział SITPNiG w Warszawie I.  

11.12.2014 r. w siedzibie Geofizyki Kraków SA w Krakowie 
odbyło się X posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG. Przedmiotem 
obrad było: 

1) zatwierdzenie planów pracy Zarządu Głównego, organów do-
radczych, agend i Oddziałów SITPNiG na rok 2015, 

2) zatwierdzenie prowizorium budżetowego SITPNiG na rok 2015, 
3) zatwierdzenie propozycji podziału składki członkowskiej PSG 

sp. z o.o. za rok 2014, 
4) uzupełnienie składu Prezydium Zarządu Głównego SITPNiG,
5) powołanie przewodniczącego i uzupełnienie składu stałych 

przedstawicieli Polskiego Komitetu Narodowego Światowej 
Rady Naftowej, 

6) odwołanie przewodniczącego Głównej Komisji ds. Aktów Praw-
nych SITPNiG, 

7) powołanie przewodniczącego Głównej Komisji ds. Aktów Praw-
nych SITPNiG, 

8) skreślenie z listy członków wspierających SITPNiG Spółki PGNiG 
SA Oddział w Zielonej Górze, 

9) nadanie Odznak Honorowych SITPNiG zasłużonym członkom 
stowarzyszenia, 

10) zaopiniowanie wniosków na Odznaki Honorowe FSNT NOT. 

12.12.2014 r. w siedzibie Zarządu Głównego SITPNiG w Krako-
wie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Czasopism SITPNiG. 
W trakcie posiedzenia dokonano analizy oraz oceny stanu wydawnic-
twa periodycznych SITPNiG. 

16.12.1013 r. w Krośnie odbyło się posiedzenie Rady Szkół im. 
I. Łukasiewicza.  

70 urodziny Maciej Załubka z Oddziału w Krakowie 
w dniu 17.12.2014 r.

70 urodziny Aleksandra Lange z Oddziału w Krakowie 
w dniu 27.12.2014 r.

75 urodziny Rafał Gajewski z Oddziału w Katowicach 
w dniu 1.12.2014 r.

75 urodziny Jadwiga Wróblewska z Oddziału w Łodzi 
w dniu 5.12.2014 r.

75 urodziny Ryszard Talarek z Oddziału w Krakowie 
w dniu 13.12.2014 r.

75 urodziny Maciej Bednarek z Oddziału w Warszawie II 
w dniu 28.12.2014 r.

75 urodziny Maria Sieradzka z Oddziału w Sanoku 
w dniu 29.12.2014 r.

80 urodziny Barbara Jaworska-Bylica z Oddziału w Krośnie 
w dniu 12.12.2014 r.

80 urodziny Teodora Ziembicka z Oddziału w Sanoku 
w dniu 28.12.2014 r.

85 urodziny Witold Błażejowski z Oddziału w Sanoku 
w dniu 8.12.2014 r.

85 urodziny Stanisław Rybarski z Oddziału w Sanoku 
w dniu 19.12.2014 r.

Z okazji ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 
oraz NOWEGO 2015 ROKU

wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia 
składamy serdeczne życzenia: 

miłych, spokojnych i pełnych uroku dni świątecznych, 
a w Nowym Roku dobrego zdrowia, szczęścia, 
pomyślności w realizacji planów, przyjaznej 
aury wśród ludzi, wielu radości w rodzinie 
oraz pogodnego nastroju w każdej chwili 

nadchodzącego czasu

Sekretarz generalny 
SITPNiG

dr inż. Stanisław Szafran

Prezes SITPNiG

prof. dr hab. inż. Stanisław 
Rychlicki
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Edukacyjnie 
dla młodzieży

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Komisja  ds. Młodzieży  i  Studen-
tów  przy  Oddziale  Zielona  Góra 
zorganizowała spotkanie edukacyjne 
w  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjal-
nych w Drezdenku. Członkowie Ko-
misji  spotkali  się  z  trzema  grupami 
młodzieży 18 listopada. 

W pobliżu Drezdenka zlokalizowana jest 
jedna z najnowszych kopalń PGNiG SA - KRNiGZ 

Uczniowie wysłuchali prezentacji przed-
stawionej przez Urszulę Nowak-Bogdanowicz, 
Magdalenę Wajdę, Macieja Rozwadowskiego, 
Pawła Szymańskiego i Grzegorza Turowskiego 
na temat powstawania węglowodorów, ich 
poszukiwania i eksploatacji, a następnie mie-
li okazję z bliska obejrzeć próbki ropy, rdzenie 
i makiety głowic eksploatacyjnych. Jeden z blo-
ków prezentacji poświęcony był bezpieczeństwu 
i pracy ratowników górniczych. Młodzież miała 
możliwość przymierzenia elementów stroju 
i sprzętu używanego przez ratowników. 

Z kolei Studenckie Koło Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Geologów Naftowych przy 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
odwiedziło 21 listopada Kopalnię Gazu Ziem-
nego Kaleje, by z praktycznej strony zapoznać 
się z pracą w przemyśle gazowniczym. Grupę po 
obiekcie oprowadził Maciej Śliwka, kierownik 
zmiany, członek Komisji ds. Młodzieży i Studen-
tów. Przedstawił on młodym geologom główne 
procesy zachodzące w instalacji kopalni i scha-
rakteryzował specyfikę pracy na tej jednostce. 

Magdalena Wajda
Przewodnicząca Głównej Komisji ZG 

ds. Młodzieży i Studentów 

Podczas spotkania zorganizowanego przez Komisję ds. Młodzieży i Studentów uczniowie szkoły w Drezdenku mieli okazję zoba-
czyć, jak wyglądają skały, z których wydobywana jest w ich sąsiedztwie ropa i gaz. Fot. Magdalena Wajda

Chętnych do przymierzenia stroju i sprzętu ratowników górniczych nie brakowało. Fot. Magdalena Wajda

Lubiatów, w związku z tym do tej właśnie szko-
ły skierowana była ta inicjatywa. Jej celem było 
poszerzenie wiedzy uczniów na temat górnic-
twa naftowego, procesu poszukiwania i wydo-
bycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także 
zachęcenie ich do podejmowania nauki na 
uczelniach technicznych. 

Członków  Studenckiego Koła Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych przy UAM z instalacją KGZ Kaleje zapoznał 
kierownik zmiany M. Śliwka, członek Komisji ds. Młodzieży i Studentów. Fot. archiwum Oddziału
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Górnicza Biesiada

Studenci AGH 
w Zielonej Górze

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

ODDZIAŁ 
ZIELONA GÓRA

Koło Grodzisk rozpoczęło obchody Barbór-
ki 21 listopada organizując Górniczą Biesiadę 
Piwną dla swoich członków. Górnicy spotkali się 
w Dworku w Niemierzycach. W części oficjal-
nej przedstawiono sprawozdanie z działalności 

Zielonogórski Oddział SITPNiG zorganizo-
wał wizytę studentów AGH na obiektach PGNiG 
SA Oddziału w Zielonej Górze. To już kolejny 
z takich wyjazdów, podczas którego mogli oni 
zapoznać się z działalnością firmy. 

Grupa studentów kierunków: energetyka, 
automatyka, inżynieria naftowa i gazownicza 
w dniach 25-27 listopada odwiedziła kilka jed-
nostek Oddziału, by zobaczyć, jak w praktyce 
wygląda praca w górnictwie naftowym. W pro-

Koła Grodzisk w roku 2014 oraz zaprezento-
wano plan pracy na rok 2015. Każdy uczestnik 
otrzymał okazjonalny, pięknie wykonany kufel 

i śpiewnik. Śpiewom towarzyszyły konkursy 
związane oczywiście z piciem piwa. 

Artur Bielec 
Przewodniczący Koła Grodzisk 

W Górniczej Biesiadzie Piwnej Koła Grodzisk wzięło udział większość członków Koła. Fot. Dorota Łapa

W konkursie drużynowego jedzenia zupy piwnej zwyciężyła 
drużyna w składzie: Łukasz Krawczyk i Bartosz Siedłowski 
z Odazotowni Grodzisk. Fot. Dorota Łapa

Jednym z konkursów było miarkowanie piwa. Fot. Dorota Łapa

gramie wyjazdu znalazły się: Kopalnia Gazu 
Ziemnego Kościan-Brońsko, Odazotownia Gro-
dzisk, Terminal Ekspedycyjny Wierzbno i Kopal-
nia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów, 
a także Laboratorium w Zielonej Górze i PMG 
Wierzchowice. Studenci wysłuchali prezenta-

cji na temat firmy. Mieli też okazję spotkać się 
z przedstawicielami dyrekcji i zwiedzić Zieloną 
Górę z przewodnikiem. 

Iwona Bruczyńska
Przewodnicząca Koła Zielona Góra 

Studenci AGH mieli okazję zobaczyć jedną z najnowocześniejszych kopalń w Polsce – KRNiGZ Lubiatów. Fot. archiwum Oddziału
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W trakcie uroczystej gali po zakończeniu 
dziesiątej, jubileuszowej edycji Konferencji Naf-
ta/Chemia, nadane zostały tytuły „Człowieka 
Dekady – Tego, który zmienił polską Naftę i Che-
mię”. Wyróżnienia trafiły w ręce dziesięciu oso-
bistości, które w minionym 10-leciu w najwięk-
szym stopniu wpłynęły na kształt obu branż.
W gronie laureatów znaleźli się: 

• Maciej Gierej, były prezes Nafty Polskiej, 
• Janusz Wiśniewski, były wiceprezes 

m.in. PKN Orlen i Zakładów Azotowych 
Tarnów, 

• Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos, 
• Aleksander Grad, były minister skarb 

państwa, 
• Jerzy Marciniak, były prezes Zakładów 

Azotowych Tarnów i Grupy Azoty, 
• Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen, 
• Krzysztof Jałosiński, wiceprezes Grupy 

Azoty i prezes Zakładów Chemicznych 
Police, 

• Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, 
• Dariusz Krawczyk, prezes Grupy Ciech, 
• Włodzimierz Karpiński, minister skarbu 

państwa. 
– X edycja Konferencji Nafta/Chemia stała 

się okazją do podsumowania osiągnięć obu 
branż w minionym 10-leciu, obfitującym w de-
cyzje i procesy o znaczeniu strategicznym - po-
wiedział w trakcie uroczystości Wojciech Kuśpik, 
prezes Grupy PTWP, wydawca Nowego Przemy-
słu oraz portalu wnp.pl. 

Podkreślił, że w ciągu ostatniej dekady 
w polskim przemyśle naftowym zmieniła się cała 
epoka. W porównaniu do roku 2004 branża 
funkcjonuje w kompletnie odmiennych warun-
kach zewnętrznych i ma zupełnie inną pozycję 
konkurencyjną. Podobnie jest w sektorze che-
micznym, który przeszedł głęboką restrukturyza-
cję i modernizację.   

– To wszystko nie byłoby możliwe bez wy-
bitnych osobowości, które w minionym 10-le-
ciu wpłynęły na kształt obu branż. W paździer-
niku br. zwróciliśmy się z prośbą do szerokiego 
grona ekspertów o nominowanie kandydata 
lub kandydatów do tytułu „Człowiek Dekady 
- ten, który zmienił polską Naftę i Chemię”. 
Dzięki wskazanym nominacjom oraz z pomocą 
naszych Czytelników wybraliśmy Tych, którzy 
zmienili polską Naftę i Chemię - dodał Woj-
ciech Kuśpik. 

– Dziękuję pracownikom Nafty Polskiej, 
z których wielu nadal funkcjonuje dziś z powo-
dzeniem w tym sektorze – powiedział odbierając 
nagrodę Maciej Gierej, który został wyróżniony 
za udział w przygotowaniu rządowych progra-
mów restrukturyzacji i prywatyzacji sektora naf-
towego i sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej 
z 2003 roku. Działania będące elementem tych 
programów realizowane były w trakcie minio-
nej dekady (np. połączenie PERN z Naftoportem 
i OLPP czy integracja sektora chemicznego po-
przez budowę Grupy Azoty). Oprócz tego Maciej 
Gierej z powodzeniem koordynował powstanie 
Grupy Lotos na bazie pięciu firm branży paliwo-
wej w Polsce.

Janusz Wiśniewski z kolei odebrał nagrodę 
za konsekwencję w działaniach na rzecz współ-
pracy PKN Orlen w dziedzinie petrochemii i che-
mii. Jako wiceprezes PKN Orlen był on głównym 
architektem przejęcia czeskiego koncernu pali-
wowego Unipetrol. Polska spółka już po nieco 
ponad roku mogła się pochwalić, że inwestycja 
w Czechach się spłaciła. Przejęcie Unipetrolu nie 
tylko oznaczało dla Orlenu znaczne profity, ale 
także zabezpieczyło firmę przed ekspansją na 
południu kraju węgierskiego koncernu paliwo-
wego MOL i austriackiego OMV. 

– Żeby wymyślić 10 lat temu, że przyszłość 
nafty i chemii będzie się wiązała z nierozerwal-
ną współpracą tych dwóch sektorów, trzeba być 
wizjonerem – powiedział Janusz Wiśniewski. 
– Ogromną rolę w rozwoju tych branż odegrali 

ministrowie skarbu państwa, zachowując się 
jak racjonalny i aktywny inwestor, ostatnio przy 
okazji Ciechu czy Grupy Lotos – dodał. 

– Podziękowania za tę nagrodę należą się 
wszystkim bez wyjątku ministrom skarbu pań-
stwa, zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak 
i tym, którzy chcieli mnie zwalniać – powiedział 
Paweł Olechnowicz. Podkreślił także, że Grupa 
Lotos nie powstałaby bez Macieja Giereja i jego 
wparcia jako prezesa Nafty Polskiej dla progra-
mu rozwoju gdańskiej rafinerii. 

Paweł Olechnowicz stoi za sterami Gru-
py Lotos już blisko 13 lat, co jest absolutnym 
ewenementem w sektorze publicznym. Jego 
historyczną zasługą było uratowanie aktywności 
dwóch z trzech rafinerii południowych, jednak 
główne dokonania szefa gdańskiego koncernu 
wiążą się z przekształceniem rafinerii w Gdań-
sku w kompletną i sprawną grupę przemysłową 
z pełnym łańcuchem produkcji – od wydobycia 
surowca poprzez jego przetwarzanie, na dys-
trybucji kończąc. Konsekwentna realizacja wi-
zji rozwoju Grupy Lotos objęła m.in. realizację 
Programu 10+, czyli modernizację i przekształ-
cenie rafinerii w jeden z najnowocześniejszych 
i najbardziej efektywnych zakładów tego typu 
w Europie. 

Każdy skomplikowany i rodzący wielorakie 
skutki gospodarcze proces wymaga inicjującej 
go decyzji. W przypadku konsolidacji polskiej 
chemii była to zgoda i poparcie ówczesnego 
ministra skarbu Aleksandra Grada dla wejścia 

Tytuły „Tego, który zmienił polską 
Naftę i Chemię” nadane

Fot. PTWP (Paweł Pawłowski)
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Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach na 
Giełdę Papierów Wartościowych.

Należy przypomnieć, że działo się to 
w przededniu światowego krachu finansowego. 
Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że był to naj-
wyższy czas na giełdowy debiut spółki z branży 
chemicznej. Grad nie tylko zgodził się na giełdo-
wy debiut, ale dał także zielone światło dla kon-
solidacji branży. Bez jego politycznego wsparcia 
polska chemia byłaby w zupełnie innym miejscu 
i kondycji. 

– Cieszę się, że mogłem znaleźć się w tak 
zacnym gronie. Muszę powiedzieć, że najbar-
dziej cieszę się z tego, że jako minister skarbu 
zlikwidowałem Naftę Polską bez uszczerbku 
dla polskiej nafty i chemii – stwierdził Alek-
sander Grad. 

Także nazwisko Jerzego Marciniaka zawsze 
będzie kojarzone z konsolidacją zakładów Wiel-
kiej Syntezy Chemicznej, czego efektem było 
powstanie drugiej co do wielkości firmy nawo-
zowej w Europie - Grupy Azoty. Do konsolidacji 
zapewne nie doszłoby, gdyby nie debiut gieł-
dowy Zakładów Azotowych w Tarnowie Mości-
cach (obecnie Grupa Azoty) i środki pozyskane 
od inwestorów. Prezes Marciniak sterował tym 
trudnym procesem w latach 2008-2013. 

– To dla mnie ogromnie ważne wyróżnienie 
– przyznał Jerzy Marciniak. – To tak naprawdę 
nagroda dla wszystkich, którzy pracowali nad 
konsolidacją polskiej chemii, dzięki której udało 
się stworzyć Grupę Azoty, którą wszyscy może-
my się dziś chwalić. 

Za współtworzenie i realizację wieloletniej 
strategii rozwoju największego polskiego kon-
cernu naftowego uhonorowany został Jacek 
Krawiec. W ramach tej strategii powstały inwe-
stycje, które nie tylko wzmocniły koncern, ale 
również zmieniły oblicze polskiego przemysłu 
petrochemicznego (ultranowoczesna instalacja 

PX/PTA czy rozpoczynająca się właśnie realizacja 
instalacji metatez). 

Przejmując zarządzanie spółką z licznymi 
problemami i działając w warunkach kryzysu, 
Krawiec oddłużył koncern i zbudował stabilne 
fundamenty finansowe umożliwiające nowe 
inwestycje. Od 2008 roku konsekwentnie prze-
kształca Orlen w koncern multienergetyczny 
o globalnym zasięgu. Rozwija petrochemię, 
rozpoczął budowę nowych segmentów – ener-
getyki i upstreamu, uczynił zyskownym segment 
detaliczny koncernu. 

– Kiedyś niektórzy eksperci nawoływali do 
tego, żeby sprzedać Zakłady Azotowe Kędzie-
rzyn i Zakłady Chemiczne Police za symboliczną 
złotówkę. Dzisiaj możemy mówić o prawdzi-
wym potentacie pod względem wartości rynko-
wej – powiedział odbierając nagrodę Krzysztof 
Jałosiński.

Wśród jego zasług trzeba wymienić udaną 
restrukturyzację Zakładów Chemicznych Police 
prowadzoną w trudnych warunkach. To ówcze-
sne decyzje przyniosły poprawę kondycji spółki 
i sprawiły, że notuje ona obecnie zyski. 

Wiceprezes Grupy Azoty i prezes Zakładów 
Chemicznych Police dostrzega, jak ważna jest 
kwestia dostępu do surowców i temu podpo-
rządkowuje swoje biznesowe plany. Inwestycja 
w Senegalu we własne złoża fosforytów jest 
pierwszym polskim przedsięwzięciem tego typu, 
o tej skali i w tak odległym kraju. 

Dwa najważniejsze dokonania w bizneso-
wym biogramie Pawła Jarczewskiego związane 
są z Zakładami Azotowymi Puławy i Grupą Azo-
ty. Kierując tymi pierwszymi, nie tylko wypro-
wadził firmę z trudnej sytuacji finansowej, ale 
także doprowadził do tego, że Puławy stały się 
kluczową polską firmą chemiczną. 

Jarczewski zainicjował w spółce tworzenie 
grupy chemicznej, mogącej skutecznie rywa-

lizować na polu nawozowym – także w skali 
europejskiej. Obejmując ponad półtora roku 
temu kierownictwo w Grupie Azoty, nie tylko 
przyspieszył procesy konsolidacyjne, wykazując 
się konsekwencją i determinacją, ale także przy-
gotował pole pod dalszą ekspansję zagraniczną 
firmy, będącej aktualnie drugim co do wielkości 
producentem nawozów w Europie. 

– Chciałbym w pierwszej kolejności po-
dziękować wszystkim tym, którzy borykali się 
z największym w historii kryzysem w branży 
chemicznej z lat 2002-2004 – powiedział Paweł 
Jarczewski. 

Dariusz Krawczyk, obecny prezes Ciechu, 
a były prezes Synthosu, znany jest w branży che-
micznej z bardzo twardego zarządzania, umie-
jętności cięcia kosztów i maksymalizacji zysków, 
co nie u wszystkich zyskuje mu poklask i sympa-
tię. Jednak to właśnie on odpowiedzialny jest za 
zbudowanie silnej Grupy Synthos, która oprócz 
Polski ma swoje zakłady w Czechach. 

– Ta nagroda uświadomiła mi, że w che-
mii pracuję już ponad dziewięć lat, w zaledwie 
dwóch projektach. W pierwszym z nich, w Syn-
thosie, wartość spółki zwiększyła się w tym 
czasie trzynastokrotnie. W drugim – Ciechu – 
w ciągu dwóch i pół roku wzrosła prawie trzy-
krotnie, ale idziemy dalej - skomentował Dariusz 
Krawczyk.

Prezes Ciechu dzięki zdecydowaniu i kon-
sekwencji przyczynił się do poprawy finan-
sów jednego z najważniejszych podmiotów 
polskiej chemii, który znalazł się na krawędzi 
katastrofy. 

Niektóre decyzje prywatyzacyjne bywają 
szczególnie trudne ze względu na ich poten-
cjalne skutki gospodarcze i społeczne. Minister 
skarbu Włodzimierz Karpiński nie bał się podjąć 
decyzji o sprzedaży prywatnemu inwestorowi 
Grupy Ciech. W ten sposób stworzył możliwo-
ści wyjścia z kłopotów i dalszego rozwoju tego 
ważnego dla branży podmiotu. Ciech potrzebo-
wał bowiem właściciela, który nie tylko przygo-
tuje strategię, ale także da poważne zaplecze 
finansowe. 

– Rozumiem, że uwzględnienie mojej osoby 
to kurtuazyjne zwieńczenie listy laureatów – za-
strzegł Włodzimierz Karpiński. – A jeśli przyjąć, że 
to wyróżnienie za decyzję w sprawie Ciechu, to 
znaczy, że to nagroda za odwagę. Chciałbym po-
dziękować wszystkim moim poprzednikom, któ-
rym tej odwagi nie brakowało. Traktuję to rów-
nież jako zobowiązanie na przyszłość, żeby oba 
sektory nadal dynamicznie się rozwijały –dodał.

Obszerna relacja z konferencji dostępna na 
portalu wnp.pl

Piotr Apanowicz
wnp.plFot. PTWP (Paweł Pawłowski). 
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10  listopada  2014  r.  nakładem 
Stowarzyszenia  Naukowo-Technicz-
nego  Inżynierów  i Techników Prze-
mysłu  Naftowego  i  Gazowniczego, 
przy  wsparciu  finansowym  PKN 
ORLEN S.A. ukazała się książka Je-
rzego Małyski  pt.  „CPN –  znak nie 
do zdarcia”.

Wymownie i jednoznacznie wyjaśnia 
treść książki jej podtytuł: „Historia i dokonania 
Centrali Produktów Naftowych w latach 1944 
– 1999”. W strukturze merytorycznej książki 
jest: Słowo od wydawcy i od autora, trzynaście 
rozdziałów, epilog i posłowie. Uzupełnieniem 
treści jest spis wykorzystanej literatury i ma-
teriałów archiwalnych. Informacje przekazane 
w książce są zilustrowane 101 fotografiami, 
rysunkami, wykresami oraz 12 tabelami danych 
statystycznych.

Książka ukazała się w 70. rocznicę powo-
łania prekursorskiej organizacji Centrali Produk-
tów Naftowych – instytucji mającej za zadanie 
dostarczenie produktów naftowych odradzają-

cej się po działaniach wojennych gospodarce 
kraju. Przez ponad pół wieku CPN zapewniała 
sprawnie działający transport, magazynowanie 
i sprzedaż hurtową przetworów naftowych, 
a przede wszystkim płynnych paliw silniko-
wych, wraz z całym asortymentem środków 
smarowych. CPN nie tylko starała się docierać 
do społeczeństwa z poszukiwanymi produktami 
naftowymi, ale również przez system informacji 
wizualnej wskazywać sposoby ich racjonalnego 
stosowania.

Wydawca w słowie wstępnym napisał: „Fir-
ma i znaki zniknęły, ale pozostali ludzie, którzy 
w CPN tworzyli, rozwijali, restrukturyzowali, do-
skonalili infrastrukturę techniczną, kształt orga-
nizacyjny, sieć dystrybucyjną i handlową, zaple-
cze laboratoryjne i metody badawcze, troszczący 
się o dostarczenie paliw do wszystkich dziedzin 
gospodarki i odbiorców indywidualnych. To oni 
tworzyli nowe środowisko zawodowe – „ce-
peeniarzy”, którzy dumnie eksponowali swoją 
ważną role w społeczeństwie. Wielu z nich już 
odeszło, znikają ostatni, którzy pamiętają tamte, 
przecież nieodległe czasy. Giną dawne stacje 

„CPN – znak nie do zdarcia” – nowa 
pozycja wydawnicza SITPNiG

i urządzenia, zanika pamięć, odchodzi legenda. 
Pozostały jeszcze wyblakłe fotografie, tu i ów-
dzie przechowywane pamiątki i dokumenty, 
nieliczne wydawnictwa i wycinki starych gazet. 
W pamięci nielicznych tkwią jeszcze wspomnie-
nia, niekiedy spisywane z łezką w oku.” To im 
– „tysiącom ludzi CPN, pracujących rzetelnie 
przez lata dla zaspokojenia potrzeb milionów 
Rodaków, książkę tę poświęca”. Autor.

Książkę można nabyć w Biurze Zarządu 
Głównego SITPNiG.

Stanisław Szafran
Sekretarz generalny SITPNiG
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