


•	 opracowywanie	 i	 modyfikacja	 technologii	 wytwa-
rzania:	
	» olejów	podstawowych	 (bazowych),	plastyfikatorów	
naftowych,
	» 	środków	smarowych:	olejów	przemysłowych	i	sma-
rów	plastycznych,
	» wosków	 naftowych	 (parafin	 i	 mikrowosków),	 wo-
sków	 i	 kompozycji	 specjalnych	 oraz	 emulsji	 wo-
skowych,
	» 	dodatków	stosowanych	podczas	wydobycia	 i	trans-
portu	ropy	naftowej	i	gazu	ziemnego:	inhibitorów	ko-
rozji,	inhibitorów	parafin,	inhibitorów	hydratów,	inhi-
bitorów	hydratów	i	korozji,	deemulgatorów	oraz	inhi-
bitorów	oporów	przepływu	ropy	naftowej,
	» 	asfaltów	drogowych	i	przemysłowych,
	» olejów	technologicznych	do	obróbki	metali:	emulgu-
jących	i	nieemulgujących,
	» 	niskokrzepnących	 płynów	 do	 chłodnic	 samochodo-
wych	i	spryskiwaczy	samochodowych;

•	 specjalistyczne	badania	oraz	ocena	właściwości	 fizy-
kochemicznych	i	użytkowych:	
	» środków	smarowych,	smarów	plastycznych	i	olejów	
przemysłowych,	silnikowych,
	» wosków	naftowych,	wosków	specjalnych	oraz	kom-
pozycji	i	emulsji	woskowych,
	» asfaltów	drogowych	 i	 przemysłowych	oraz	emulsji	
asfaltowych,	roztworów	i	mas	asfaltowych	oraz	in-
nych	specyfików	asfaltowych;

•	 opracowywanie	 zagadnień	 związanych	 z	 gospodarką	
olejami	odpadowymi	i	odpadami	rafineryjnymi;

•	 sporządzanie	ekobilansów	procesów	technologicznych	
metodą	Oceny	Cyklu	Życia.	

ZAKŁAD OLEJÓW, ŚRODKÓW 
SMAROWYCH I ASFALTÓW

InSTYTuTu nAFTY I GAZu – 
PAńSTWOWY InSTYTuT BADAWCZY
Zakład Olejów, Środków Smarowych i Asfaltów 
Kierownik: dr inż. Stefan Ptak     
Adres: ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Telefon:  12 617 75 74     Faks: 12 617 75 22    
E- mail: stefan.ptak@inig.pl
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i Gazowniczych otwierają dwa artykuły na-
ukowo-badawcze o dużym potencjale po-
znawczym: pierwszy z nich związany jest 
z mechaniką przepływów w ośrodkach skal-
nych z zawartością węglowodorów, drugi 
natomiast – z odsiarczaniem gazu ziemnego 
w instalacjach napowierzchniowych.

Na prośbę redakcji WNiG prof. prof. 
Stanisław Nagy i Jakub Siemek z Wydziału 
Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH prezentują 
na łamach naszego periodyku „Termodyna-
mikę układów węglowodorowych w nano-
porowych strukturach złożowych”. Artykuł 
powstał na kanwie prowadzonych w Polsce 
na początku XXI wieku poszukiwań gazu nie-
konwencjonalnego, co było dla autorów arty-
kułu motywacją do poznania termodynamiki 
i mechanizmów przepływów w dwufazowych 
systemach nanoporowych piaskowcowo-łup-
kowych z rejonu Basenu Bałtyckiego (gdzie 
stwierdzono występowanie gazu kondensa-
towego i gazolinowego).

Warto pamiętać, że w ostatnich latach 
gaz ziemny stanowi prawie połowę przyrostu 
(wzrostu) zużycia energii pierwotnej w  świe-
cie, a w najbliższych latach pozostanie w dal-
szym ciągu ważnym źródłem energii w pro-
cesie przestawiania się gospodarki światowej 
na niskoemisyjną. 

Natomiast artykuł dr. Andrzeja Janochy 
z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego 
Instytutu Badawczego zatytułowany „Od-
siarczanie gazu ziemnego z wykorzystaniem 
technologii membranowej w procesie hybry-
dowym” jest efektem światowej intensyfikacji 

prac w przemyśle naftowym nad wykorzysta-
niem separacji membranowej siarkowodoru 
z gazu ziemnego jako metody pierwszego 
etapu w procesie hybrydowego usuwania ga-
zów kwaśnych z gazu ziemnego. 

Zestaw artykułów bloku Nauka i Technika 
zamyka opracowanie autorstwa dyr. Aleksan-
dry Imiołek „Budowa sieci gazowych wyso-
kiego ciśnienia w Polsce – dynamiczny rynek, 
uwarunkowania prawne”, które uzyskało wy-
soką ocenę redakcyjnych recenzentów, pod-
kreślających bardzo rzetelny przegląd i anali-
zę wielości przepisów związanych z budową 
gazociągów i terminali. To bardzo przydatne, 
zaktualizowane kompendium wiedzy w tym 
zakresie, pomocne zarówno projektantom jak 
i wykonawcom inwestycji liniowych w Polsce.

Sporą część numeru poświęcamy rela-
cjom redakcyjnych korespondentów z kam-
panii sprawozdawczo-wyborczej prowadzo-
nej w naszym Stowarzyszeniu. Prezentujemy 
w nich podsumowania i zamknięcia cztero-
letniej kadencji w Oddziałach SITPNiG w Cze-
chowicach-Dziedzicach, Gorlicach, Krakowie 
i w Pile. Pokazujemy ich dorobek i sukcesy 
(czasami też i porażki) a także założenia pro-
gramowe na nową kadencję nowo wybranych 
zarządów. 

Proszę pamiętać, że łamy Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych zawsze są otwar-
te na Państwa relacje, propozycje, uwagi 
i wszelkie publikacje pokazujące działalność 
Kół i Oddziałów. 

Chciałbym również zwrócić Państwa 
uwagę na materiał w bloku Wieści z Polskich 
Firm zatytułowany: „PKN ORLEN rozpoczyna 
przejęcie Grupy PGNiG” ukazujący założenia 
planowanego połączenia dwóch gigantów 
gospodarczych na polskim rynku energetycz-
nym. Warto przeczytać ten artykuł zawiera-
jący bardzo ciekawą argumentację właściciel-
ską całego procesu konsolidacji. Warto, bo 
proces ten obejmie dużą część czytelników 
WNiG.

A że mamy ciepłe lato – to proszę z niego 
bezpiecznie korzystać – pamiętając, koniecz-
nie, o wszystkich zaleceniach chronienia sie-
bie i innych przed koronawirusem. 
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Thermodynamics of hydrocarbon systems 
in the nanopore structures
Abstract

Unconventional natural gas from low-permeable sandstone (tight) 
and shale reservoirs is one of the most important fossil fuels recognized 
as ‘transient’ fuels during the energy transformation. This paper describes 
complex phenomena related to confining conditions adsorption and ca-
pillary condensation in nanopore structures. The phenomena associated 
with nanopore systems also cause a critical point to shift, which essen-
tially move the phase equilibria. Paper discusses a modified two-phase 
equilibrium model in micro and nanopore systems. Examples of changes 
in phase envelope curves are presented in the selected composition of 
gas-condensate systems.

Streszczenie
Gaz ziemny z łupków ze złóż niskoprzepuszczalnych piaskowcowych 

(typu ‘tight’) i łupkowych (typu ‘shale’) jest jednym z najważniejszych paliw 
kopalnych uznanych jako paliwo ‘przejściowe’ w okresie transformacji ener-
getycznej. Niniejszy artykuł opisuje złożone zjawiska związane z wpływem 
rozmiarów kanałów porowych, adsorpcji i kapilarnej kondensacji w struktu-
rach nanoporowych. Zjawiska towarzyszące układom nanoporowym powo-
dują też zmianę położenia punktu krytycznego, co wpływa zasadniczo na 
przesunięcie równowagi fazowej. Omówiono zmodyfikowany dwufazowy 
model równowagowy dwufazowy w obszarze mikro i nanoporów. Poka-
zano przykłady zmiany krzywych nasycenia dla wybranego składu układu 
gazowo-kondensatowego.

1. Wprowadzenie
Wydobycie gazu ziemnego ze skał łupkowych, niskoprzepuszczal-

nych piaskowców (również eksploatacja metanu z pokładów węgla) – 
z powodzeniem wdrożona w USA w ciągu ostatnich dwóch dekad sty-
muluje amerykańską gospodarkę (IEA (2012, 2019). Niski koszt paliwa 
i obniżenie emisji dwutlenku węgla podczas spalania gazu ziemnego 
powoduje duże zapotrzebowanie na gaz na świecie w ciągu najbliższych 
30 lat (IEA (2012, 2013, 2019)). Popyt na gaz ziemny wzrósł o 4,6% 
w 2018 r., jak wynika z najnowszego rocznego raportu rynkowego (IEA 
(2019)). Gaz stanowił prawie połowę wzrostu zużycia energii pierwotnej 
na całym świecie. Oczekuje się, że popyt na gaz ziemny wzrośnie o ok. 
10% w ciągu najbliższych pięciu lat, osiągając ponad 4,3 biliona metrów 
sześciennych (tcm) w 2024 roku. Gaz ziemny pozostanie w dalszym ciągu 
ważnym źródłem energii w okresie tworzenia gospodarki niskoemisyjnej 
na świecie (IEA, 2019). 

Pierwsze prace w zakresie poszukiwania i wykorzystania gazu nie-
konwencjonalnego rozpoczęte w Polsce na początku drugiej dekady XXI 

zostały przerwane po pięciu latach. Wyniki badań z rejonu Basenu Bałtyc-
kiego (Poprawa, 2010; Siemek & Nagy, 2012) wskazują na występowa-
nie w tym rejonie gazu gazolinowego i kondensatowego, a także lekkiej 
ropy naftowej. Jest to również motywacja do oszacowania potencjalnej 
efektywności wydobycia gazu i zasobów wydobywalnych (Klimkowski 
& Nagy, 2014, Nagy et al. (2019)) oraz do poznania termodynamiki 
i mechanizmów przepływu w dwufazowych systemach nanoporowych 
piaskowcowo/łupkowych w których występuję tzw. efekt „confined” 
(wpływu rozmiarów porowych). Kompletna termodynamiczna analiza 
występowania i wydobycia węglowodorów z tych złóż jest niemożliwa 
ze względu na istotny wpływ czynników powodujących niejednorodność 
ośrodka porowatego i zwykle wymaga uproszczeń przy opisie wpływu sił 
grawitacyjnych i adsorpcji czy też efektów wywołanych rozmiarami ka-
nałółow porowych (tzw. ‘confined effect’) dla skał mezo-, mikro- i nano-
porowych. Nowe efekty związane ze zjawiskami krytycznymi w wąskich 
porach są ważne dla opisu stanu równowagi ciecz-gaz (VLE) w nanopo-
rowych skałach piaskowcowych i łupkowych.

2. Stan wiedzy of  VLE w porowatych strukturach 
Powierzchnia rozdziału faz (tj. powierzchnia rozdziału faz gazowej, 

kondensatowej/ropnej, solankowej) nie jest płaska w ośrodku porowa-
tym. Wpływ efektów kapilarnych i grawitacji na właściwości PVT i rów-
nowagi fazowej (VLE) płynów węglowodorowych jest pomijany w kla-
sycznej analizie termodynamicznej, (zob. Ahmed (1989), Pedersen et al. 
(1989), Whitson & Brule, 2000). W badaniach laboratoryjnych PVT-VLE 
dodatkowy efekt kapilarny pomija się przy wyznaczaniau krzywej nasyce-
nia (phase saturation curve). Pionierami badań zmian krzywej nasycenia 
w ośrodku porowatym byli m.in. Trebina i Zadory (1968), Sadyk i Zade 
(1963), Tindy i Raynal (1966), Smith, Yarborough (1968), Sigmund et al. 
(1973)). Wnioski wynikające z tych badań były niejednoznaczne, ale wyni-
kały z głównie z możliwości technicznych obserwacji laboratoryjnej i wła-
sności skał porowatych wykorzystywanych do badań Sigmund (1973). 
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku rozpoczęła się na nowo dyskusja 
w tym przedmiocie wywołana m.in. badaniami Ping et. al. (1996), Brusi-
lovsky (1990), Firoozabadi (1999), Shapiro & Stanby (1996), Nagy (2002). 
Z kolei rozwój technologii wydobywania gazu ze skał łupkowych wymusił 
nowe spojrzenie na termodynamikę ośrodków nanoporowych (zob. Cam-

Termodynamika układów węglowodorowych 
w nanoporowych strukturach złożowych

Stanisław Nagy Jakub Siemek

Średnica porów Procesy termodynamiczne
Mikropory poniżej 2 nm adsorpcja jednowarstwowa

Mezopory 2 - 50 nm
wielowarstwowa adsorpcja 

i kondensacja kapilarna

Makropory powyżej 50 nm
adsorpcja wielowarstwowa 

i kondensacja kapilarna

Tabela 1. Klasyczna klasyfikacja porów IUPAC (Everett, 1972)
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pos (2010), Campos et al. (2009); Didar & Akkutlu (2013), Pang et al. 
(2012), Devegowda et al. (2012), Firincioglu et al. (2012), Nagy& Siemek 
(2013, 2014). Uznano, że zjawiska występujące w strukturach mikro i na-
noporowych wymagają nowej teorii termodynamicznej.

Jednym z warunków koniecznych występowania procesu kondensacji 
w ośrodku porowatym jest m. in. występowanie zwilżalności hydrofobo-
wej. Przykład występowania takiej zwilżalności w strukturach niekonwen-
cjonalnych jest pokazany m.in. przez Cao Minh i in. (2012), gdzie blisko 
50% porów znajduje się w matrycy organicznej (kerogen). Opinia ta jest 
zgodna m.in. z pracami – Lee (1989), Brusilovsky (1990), Guo (1996), Firo-
ozabadi (1999), Nagy (2002, 2003), Elamin et al. (2013), Didar & Akkutlu 
(2013), Whitson & Sunjerga (2012), Orangi (2011), Hartman et al. (2011), 
Pang et al (2012), Honarpour et. al. (2012), Kuppe F. et al. (2012). Innym 
elementem wpływającym na odmienne zachowanie się układów węglowo-
dorowych w skałach niekonwencjonalnych jest przesunięcie parametrów 
krytycznych (Didar & Akkutlu (2013), Elamin et al. (2013)). Zakres wymia-
rów (średnic) porów w formacjach zawierających gaz wynosi od 1,5 nm do 
100 nm (Clarkson & Haghshenas (2012), Derouane (2007), Kang (2011), 
Clarkson et al. (2012), Zhang et al. (2013), Sanaei et al. (2014) 

Rys. 1. Gęstość molowa metanu w przekroju poprzecznym w mikro i nanoporach (na podst. 
Kang (2011))

Przykładowy rozkład gęstości metanu w mikro- i nanoporowatym 
ośrodku przedstawiono na rys. 1 (Kang 2011). Rysynek ilustruje koniecz-
ność uwzględnienia zarówno gazu wolnego jak i zaadsorbowanego w roz-
ważaniach termodynamicznych w ośrodku porowatym. Na rys. 2 i 3 poka-
zano przykłady histogramów średnicy porów uzyskanych z eksperymentów 
porozymetrii rtęciowej (MICP) w próbkach rdzenia pobranych ze skał łuko-
wych (Clarkson & Haghshenas 2012, Dhanapal et al., 2014). Na podstawie 
rozkładu wielkości porów IUPAC w oparciu o nową teorię termodynamiki 
nanoporowej można zdefiniować trzy typy występowania równowag fazo-
wych w porowatych mediach (Alharthy et al., 2013):

1. Normalne zachowanie się węglowodorów w  makro/mezo porach 
(unconfined), które jest wynikiem braku wpływu ograniczonej 
średnicy porów (‘confined VLE’) makroporach lub tym, co obser-
wuje się w klasycznej komorze do badań PVT. Przypadki takie zaj-
mują one większość makro i mezoporów (60-80%).

2. Odmienne zachowanie się części węglowodorów występujących 
w mezo/mikroporach (midconfined), co jest wynikiem częścio-
wego przesunięcia się warunków równowagi fazy w mezoporach 
i mikro porach. Ta kategoria zajmuje około 40-15% porów (pory 
o średnicy poniżej 10 nm).

3. Całkowicie odmienne zachowanie się węglowodorów wynikają-
ce z wpływu średnicy porów (w mikroporach/nanoporach) (tzw. 
„confined effect”), gdzie wielkość porów jest mniejsza niż 3 nm. 
Zwykle objętość tych porów to 3-5% (lub więcej) i silnie zależy od 
składu mineralogicznego (m.in. od zawartości materiału ilastego).

Rys.2 . Przykład rozkładu porów w ośrodku porowatym z wykorzystaniem porozymetrii rtęciowej 
(MICP) w skałach łupkowych (na podst. Clarkson et al. (2012))

Rys.3 . Przykład rozkładu porów w ośrodku porowatym (na podst. Dhanapal at al (2014))

Przyjmuje się, że efekty ‘nanoporowe’ (confined/midconfined) mogą 
dotyczyć nawet 60% objętości porowej dla wybranych warunków 
złożowych.

Rys. 4 Początek procesu kondensacji w nanoporach dla przypadku nieuwzględniającego 
przesunięcia krzywej nasycenia ((Alharthy et al., 2013)

Rys. 5  Początek procesu kondensacji w nanoporach dla przypadku uwzględniającego przesu-
nięcie krzywej nasycenia [(Alharthy et al., 2013)
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Dla dla procesu kondensacji węglowodorów poniżej krzywej nasyce-
nia (phase envelope) istotne są dwa przypadki termodynamiczne istotne:

1. brak przesunięcia krzywej nasycenia: wewnątrz nanoporów 
ciśnienie kapilarne jest wysokie, a ciśnienie fazy gazowej jest 
wyższe niż pierwotne ciśnienie w punkcie rosy, które powoduje 
wcześniejszą kondensację płynu (kondensacja kapilarna (Nagy, 
2002)). Zjawisko kondensacji w mikro i nanoporach występuje 
wcześniej, inaczej niż w mezo i makroporach, gdzie pod wyso-
kim ciśnieniem nie występuje proces kondensacji (rys. 4) 

2. przesunięcie krzywej nasycenia (przesunięcie krzywej rosy): 
proces kondensacji nie występuje w mikro i nanoporowatym 
ośrodku. Płyn w nanoporach pozostaje w stanie nadkrytycz-
nym przy minimalnym przepływie wykraplanej cieczy. W mezo 
i makroporach występuje wcześniejsza kondensacja składni-
ków ciężkich (rys. 5).

3. Zjawiska adsorpcji węglowodorów w porowatych 
skałach w pobliżu krzywej nasycenia

Zjawiska adsorpcji w porowatych mediach mogą mieć znaczą-
cy wpływ na rozkład zasobów w złożach metanowych w pokładach 
węgla czy gazu w skałach . Proces adsorpcji może w znacznie różnić 
się od adsorpcji powierzchni obserwowanej w laboratoriach chemicz-
nych. Są dwa główne powody różnicujące proces: istnienie zjawisk 
kondensacji kapilarnej w mezo- mikroporach i możliwość blokowania 
przepływu w sieci. Zjawiska adsorpcji związane z porowatymi mediami 
są prezentowane w wielu podręcznikach (np. Defay, Prigogine (1966), 
Adamson (1990)). Nowe badania procesów adsorpcji w ośrodkach po-
rowatych pod wysokim ciśnienia można znaleźć w pracach: Shapiro, 
Stenby (1996), Guo et al. (1996) oraz Kang et al. (2011),  Altman et al. 
(2014), Travalloni et al. (2010).

W niniejszym artykule przyjmuje się (jako podstawowy) konser-
watywny model adsorpcji z pojedynczą warstwą molekularną, co jest 
zgodne z badaniami przedstawionymi na rys. 1. Pamiętać należy, że 
maksymalna grubość filmu adsorpcji obserwowana w rzeczywistym 
układzie mezoporowym wynosi 23 Ȧ (Adamson, 1990). W praktyce 
oczywiście adsorpcja wielowarstwowa występuje, w szczególności 
w warunkach wysokich ciśnień (np. powyżej 15 MPa). Przykłady ba-
dań zjawisk adsorpcyjnych znaleźć można m.in. w pracy Altman et 
al. (2014), w której opisano proces selektywnej adsorpcji cząsteczek 
węglowodorowych (układ binarny nC7 i CH4) na powierzchni kerogenu 
w ośrodku porowatym zawierającym gaz kondensatowy zob. rys. 6 
(Altman et al. (2014)).

4. Wpływ ciśnienia kapilarnego na zmianę własności 
płynu złożowego

Ciśnienie kapilarne występujące na granicy dwóch faz dwóch nie 
mieszających się ze sobą płynów jest definiowane wzorem:

Rys. 6. Przykład selektywnej adsorpcji składników gazu kondensatowego  na powierzchni 
kerogenu  (Altman et al., 2014)

gdzie:
Pnw - ciśnienie fazy niezwilżającej [Pa]
Pn - ciśnienie fazy zwilżającej [Pa]

Ciśnienie kapilarne można zapisać zgodnie ze wzorem Kelvina:

gdzie:
σ - napięcie powierzchniowe na granicy dwóch faz [N/m]
ϕ - kąt zwilżalności powierzchni fazy stałej
r - promień ośrodka porowego [m].

Ciśnienie kapilarne nie może być ignorowane dla porów o bardzo małej 
średnicy (mikro- i nanopory).

5. Wpływ adsorpcji na zmianę własności 
płynu złożowego

Adsorpcja w skałach mikroporowatych jest opisana (wg klasyfikacji 
Brunauera) izotermą typu „I” (zob. klasyfikacja IUPAC, Everett (1972)). 
Izoterma „I” charakteryzuje się szybkim wzrostem pojemności adsorp-
cyjnych dla niskich ciśnień, wywołanym przez silne oddziaływania wy-
stępujące w bardzo małych porach. Dla wyższych ciśneń wystepuje 
spowolnie procesu adsorpcji, spowodowane zapełnieniem porów (tzw. 
plateu). Modele Langmuira (1916), Freundlicha (1906), DR (Dubinina 
i Raduszkiewicza, 1947) oraz DA (Dubinina i Astachowa) są stosowane 
do opisu izotermy typu I. Izoterma BET (Brunauera, Emmetta i Tellera) 
opisuje II typ klasyfikacji wg IUPAC tzn. adsorpcję wielowarstwową. 
Model trójparametrowy BET można też wykorzystać do konstrukcji do 
izotermy I typu (zob. Rogers et al. 2007, Zhang et al. 2012). Model izo-
termy Langmuira jest powszechnie wykorzystywany w przemyśle, ale 
pamiętać należy, że opisuje on adsorpcję monowarstwową. Fizyczna 
adsorpcja na mikroporowatych adsorbentach, spowodowana głównie 
oddziaływaniami van der Waalsa pomiędzy adsorbentem i adsorba-
tem, powoduje przyciąganie cząsteczek do powierzchni adsorbentu 
(Hao et al., 2014, Chattarajab, 2016). Równanie izotermy Langmuira 
ma postać:

(1)

(3)

(2)

gdzie 
a - zdolność adsorpcyjna dla danych warunków ciśnienia, m3/t, 
P - ciśnienie, MPa, 
PL - ciśnienie Langmuira, równe wartości ciśnienia, dla którego ilość 
zaadsorbowanego adsorbatu, wyniesie połowę maksymalnej ilości 
adsorbatu mogącego zaadsorbować się na adsorbencie, MPa, 
aL - maksymalną objętość substancji, która może być zaadsorbowana 
na jednostkę masy adsorbentu, m3/t.

Opis adsoprcji układów wieloskładnikowych jest zastąpiony przez tzw. 
rozszerzony model Langmuira dla adsorpcji:
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spowodowane otwarciem zamkniętych dotychczas porów i ekspansji 
gazów do tych porów, w których tworzą się nowe miejsca adsorpcji. Na 
powierzchni materii organicznej lub minerałów ilastych, w mezoporach 
lub makroporach mogą dodatkowo tworzyć się poliwarstwy zaadsorbo-
wanego gazu, co powoduje, że krzywe adsorpcji i desorpcji przypomi-
nają izotermy wg typu II. Dlatego izoterma BET jest lepszym modelem 
procesu adsorpcji/desorpcji gazu w łupkach. Równanie dwuparametro-
we dla n powstałych warstw adsorbentu jest opisane równaniem BET 
(Smulski et al., 2018):

(4)

(5)

gdzie:
ai - zdolność adsorpcyjna składnika „i” dla danego ciśnienia, m3/t, 
aLi - maksymalna objętość substancji i-tego składnika, która może 
być zaadsorbowana na jednostkę masy adsorbentu, m3/t, 
yi i yj - udziały molowe poszczególnych składników w fazie gazowej, 
PLi i PLj - ciśnienia Langmuira (dla pojedynczych składników), MPa.

Model izotermy Langmuira do opisu wieloskładnikowej adsorpcji 
obarczony jest znacznym błędem m.in. z powodu różnic średnic cząsteczek 
adsorbowanych, co uniemożliwia równy dostęp do centrów adsorpcji na 
powierzchni adsorbentu. Z powodu oddziaływań jakie występują pomiędzy 
składnikami gazu a powierzchnią skały podczas desorpcji gazu z adsor-
bentu, poszczególne składniki desorbują nierównomiernie. Dla złóż gazu 
ziemnego w skałach łupkowych zawierających homologii metanu widoczne 
są zmiany składu wydobywanego gazu podczas desorpcji. Skład wydoby-
wanego gazu charakteryzuje się początkowo zwiększonym udziałem me-
tanu i azotu, które z powodu słabszego oddziaływania ze skałą, desorbują 
w większej ilości niż pozostałe składniki w początkowej fazie wydobycia. 
W dalszym etapie eksploatacji z powodu coraz mniejszego ciśnienia i coraz 
większego udziału węglowodorów cięższych od metanu zwiększa się ilość 
tych składników w wydobywanym gazie (Rogers eta al. 2007, Imioło J., 
2018, Yu eta al. 2016). Krzywe adsorpcji i desorpcji, nie pokrywają się 
i tworzą tzw. pętle histerezy (Rogers et al., 2007, Zhang etal. 2012)

W warunkach ciśnień i temperatur panujących w złożu metan znaj-
duje się w stanie nadkrytycznym i dlatego występująca histereza między 
opracowanymi krzywami (rys. 7), nie jest spowodowana kondensacją ka-
pilarną. Jednak zaadsorbowany gaz może w kapilarach zachowywać się 
podobnie jak ciecz (Mohanty, Pal 2017) za sprawą oddziaływań między-
cząsteczkowych np. sił van der Waalsa. Dlatego też występuje zjawisko 
podobne do zjawiska związanego z kondensacją kapilarną, powstawanie 
histerezy, która generuje powstanie menisku wklęsłego zaadsorbowanego 
gazu podczas desorpcji i konieczność znacznego obniżenia ciśnienia w sto-
sunku do procesu adsorpcji, tak aby cząsteczka gazu uległa desorpcji. Na 
rys. 7 (Imioło, 2018), przedstawiono schemat powstania tego zjawiska. 
Innym powodem powstania histerezy mogą być ograniczenia wymiarów 
przy wejściu kanałów porowych (tzw. ‘gardeł’). Desorpcja gazu z takiego 
układu i dyfuzja wymaga dodatkowego obniżenia ciśnienia, (Rogers et al., 
2007, Zhang etal. 2012, Mohanty, Pal 2017).

Przy znacznym podniesieniu się ciśnienia (np. powyżej 20 MPa) 
obserwuje się zwiększenie pojemności adsorpcyjnej gazu, które jest 

Rys. 7. Schemat powstania histerezy w pokładach węgla z powodu powstania zjawiska podob-
nego do kondensacji kapilarnej w bardzo małych porach. (Smulski et al., 2018, Imioło, 2018)

gdzie
a - zdolność adsorpcyjna dla danego ciśnienia, m3/t, 
am - pojemność monowarstwy (objętość zaadsorbowanego gazu dla 
powstania monowarstwy do masy adsorbentu), m3/t, 
p - ciśnienie adsorbatu MPa, 
po - ciśnienie pary nasyconej adsorbatu, dla stanu nadkrytycznego 
tzw. „pseudociśnienie nasycenia” (po>p) MPa,
K - stała równowagi, zależna od ciepła adsorpcji.

Liczba powstałych warstw adsorpcyjnych jest ograniczona przez roz-
miar porów w łupkach. Zastosowanie równania trójparametrowego, dla 
którego trzecim parametrem jest liczba powstałych warstw adsorbentu 
(Imioło 2018) umożliwia modelowanie wielowarstwowej adsorpcji. We-
dług badań przeprowadzonych w skałach łupkowych z formacji Marcellus 
uzyskano wyniki świadczące, że dla ciśnień, do ok. 20 MPa, izoterma 
Langmuira jest modelem, który wystarczająco dokładnie odwzorowuje 
proces adsorpcji. Dla wyższych ciśnień, gdy na krzywej modelu Lang-
muira pojawia się plateau, ilość zaadsorbowanej substancji wzrasta, co 
powoduje znaczny błąd wyznaczanie pojemności adsorpcyjnej. Model 
izotermy BET jest modelem elimunującym mankamenty modelu Langmu-
ira w stosunku do uzyskanych danych z badań laboratoryjnych w całym 
zakresie badanych ciśnień. Dokładność modelu BET jest związana głów-
nie z tworzeniem się poliwarstw cząsteczek w mezoporach, makroporach 
oraz zachodzącym pod wysokim ciśnieniem gazu otwieraniem i wypeł-
nianiem porów dotychczas zamkniętych (Imioło 2018). Maksymalna gru-
bość warstw adsorpcyjnych osiąga wielkość 2,3 nm (Adamson (1990)) co 
sugeuje, że w mezoporach mogą występować co najwyżej cztery lub pięć 
warstw adsorpcyjnych. Dane z badań adsorpcji przeprowadzanych w ska-
łach łupkowych wskazują, że krzywa adsorpcji metanu przypomina kształt 
izotermy typu II, co związane jest z tworzeniem kilku warstw adsorbentu 
w licznych mezoporach i makroporach. Przyjmuje się, że izoterma BET jest 
uniwersalnym modelem opisującym bardzo dokładnie proces adsorpcji 
i desorpcji, dla całego zakresu ciśnienia (Yu et. al., 2016). 

6. Wpływ rozmiarów porów na parametry krytyczne 
płynu złożowego (‘confined effect’)

Uważa się powszechnie, że parametry punktu krytycznego dla 
pojedynczych składników węglowodorowych zmierzone na drodze 
doświadczalnej i są stałe. W przypadku niekonwencjonalnych złóż 
gazu ziemnego, w których występują struktury mega-, mezo- mikro- 
i nanoporowe, istnieje zjawisko przesunięcia parametrów krytycz-
nych wywołane oddziaływaniem ścianek porowych. Zmiana ciśnienia 
i temperatury krytycznej wynika m.in. z oddziaływania cząsteczek 
gazu ciała ze ściankami porów. Wraz ze spadkiem wymiarów po-
rowych (średnicy) obniża się ciśnienie krytyczne i temperatura kry-
tyczna. W mikro- i nanoporach znajduje się mniej gazu wolnego (tzn 
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nie zaadsorbowanego) (nawet o 10%), niż w analogicznych porach 
o średnicy większej (w przeliczeniu na objętości porów), co wynika ze 
wzrostu współczynnika ściśliwości Z (w warunkach złożowych rośnie 
temperatura zredukowana i ciśnienie zredukowane w porównaniu do 
klasycznych wielkości parametrów krytycznych) (zob. rys. 8). Efekt 
adsorpcji gazu w mikro- i nanoporach (znaczna ilość gazu zaadsor-
bowanego) - wcześniej omawiany - kompensuje opisane zjawisko 
zmniejszania się ilości gazu wolnego w nanoporach. Razem ze zmianą 
parametrów krytycznych zmian ulega także gęstość oraz współczyn-
nik lepkości dynamicznej (Zhang et al., 2013). Z kolei, dla układów 
wieloskładnikowych wpływ obniżenia się parametrów krytycznych 
skutkuje przesunięciem krzywej nasycenia (układ pozostaje w stanie 
jednofazowym przez znacznie dłuższy czas eksploatacji złoża). 

Właściwości węglowodorów są m.in. funkcją promienia/średnicy 
porów oraz klasycznych parametrów krytycznych poszczególnych 
składników. Znanych jest kilka korelacji opisujących zmienność para-
metrów krytycznych. Jedną z bardziej znanych korelacji jest funkcja 
Singha (2009):

7. Wpływ rozmiarów porów na przesunięcie stałej 
równowagi płynu złożowego (‘vle confined effect’)

Warunek równowagi termodynamicznej dla procesu kondensacji 
kapilarnej (dla promienia porowego mniejszego od 50 nm) wymaga 
spełnienia równań (Nagy 2002):
a/ stałości potencjału chemicznego dla trzech faz: ciekłej, gazowej i za-

adsorbowanej dla każdego składnika mieszaniny:

(6)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(7)

gdzie:
Tcc - temperatura krytyczna w nanoporach [K]
Tc - temperatura krytyczna [K]
r0 - referencyjny promień pora, równy 1,5 [nm]
r - aktualny promień pora [nm]

Ciśnienie krytyczne wyznacza się ze wzoru (Singh, 2009):

gdzie:
Pcc - ciśnienie krytyczne w strukturach mikro- i nanoporowych [Pa]
Pc - ‘klasyczne’ ciśnienie krytyczne [Pa].

Równania powyższe  są właściwe jedynie dla porów o średnicy 
od 3 do 10 nm (Nagy, Siemek, 2014). Inną korelacją jest model Didara 
i Akkutlu (2013). 

Rys. 8.. Współczynnik ściśliwości Z dla czystego metanu (dla średnicy (Dp > 100 nm) i warunków 
mikro- i nanoporowych (Dp =  2,5,10 nm) przy stałej temperaturze 85OC przy użyciu równania stanu 
PVT Penga-Robinsona w wersji TsaiChen ze zmodyfikowanymi parametrami krytycznymi

lub dla fugatywności każdego składnika płynu

b/ spełnienia równania bilansowego dla składników w fazie ciekłej:

c/ spełnienia równania bilansowego dla składników w fazie gazowej:

d/  spełnienia relacji ciśnień faz gazowej i ciekłej oraz ciśnienia kapilarne-
go ciecz-gaz

e/ spełnienia zmodyfikowanego (z uwagi na adsorpcję) równania Kelvi-
na (zob. Nagy 2002)):

gdzie
pV - ciśnienie pary (w kapilarze), MPa 
Poo

V - ciśnienie pary nad powierzchnią płaską, MPa
VL - objętość molowa, m3/mol
R - uniwersalna stała gazowa, J/mol/K
T - temperatura, K
r - promień kapilary,
t - grubość warstwy adsorpcyjnej;

W przypadku zjawisk kondensacji dla fazy ciekłej w obecności ciśnienia 
kapilarnego (Nagy 2002) zmiana potencjału chemicznego i-tego składni-
ka w fazie ciekłej może być przybliżona wzorem:

co można zapisać dla fugatywności parcjalnej i-tego składnika w fazie ciekłej

gdzie 
pv - ciśnienie fazy gazowej, Pa 
pL - ciśnienie fazy ciekłej, Pa
σIFT - napięcie pomiędzy fazami, m Pa
re - promień kapilary, m
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gdzie
VLi - parcjalna objętość molowa, m3/mol
R- uniwersalna stała gazowa, J/mol/K
T- temperatura, K
r - promień kapilarny,
t - grubość warstwy płynu zwilżającego wewnątrz kapilary;

Napięcie powierzchniowe na granicy ciecz-gaz wyznaczane jest wzorem: 
(Danesh et al. 1991)

krytycznych. W obliczeniach wykorzystano zmodyfikowane parame-
try krytyczne dla średnicy porów 5 i 2 nm. Skład do obliczeń jest 
przyjęty na podstawie pracy Brusilovsky (1990) (metan 0.7643; etan 
0.0746; propan 0.0312; i-butan 0.0059; n-butan 0.0121; i-pentan 
0.005; n-pentan 0.0059; n-hexan 0.0079; n-heptan 0.01; n-octan 
0.01; n-nonan 0.01; n-decan 0.037; CO2 0.0249; N2 0.0012). Wyniki 
obliczeń pokazano na rys. 9 poniżej. Wpływ wyłącznie zjawisk kapi-
larnych i adsorpcji na kształt i położenie górnej części linii punktu rosy 
jest niewielki w porównaniu do efektu wywołanego przesunięciem 
równowagi spowodowanej zmiana ciśnienia i temperatury krytycznej 
składników. 

W przypadku temperatury złożowej wyższej niż 110oC proces 
kondensacji składników (C2-C10)) zostaje znacznie ograniczony dla 
średnicy porów 2 nm i 5 nm. W tych przypadkach ciśnienie nasycenia 
jest niższe (odpowiednio ok. 15 MPa i 8 MPa). Zjawisko może być 
istotne dla procesów wydobycia w głębokich strukturach w których 
występuje gazu kondensatowy, np. poniżej 3000 m. Zauważalne jest 
zanikanie wpływu procesu kondensacji kapilarnej (krzywa d-2 np cap, 
d=5 nm cap) w nanoporach w związku z pojawieniem się wpływu 
wielkości porów ('confined effect'). Wpływ kondensacji kapilarnej na 
przesunięcie krzywej nasycenia widoczny jest na rysunku w mezopo-
rach (d=20 nm).

(17)

(19)

(20)

(16)

lub

gdzie:

- tzw. współczynnik Poyntinga dla i-tego składnika.

Podobne równanie może być napisane dla punktu wrzenia fazy ciekłej:

Uwzględnienie przesunięcia warunków równowagi wywołanego ciśnieniem 
kapilarnym, adsorpcją prowadzi do nowej definicji stałej równowagi fazowej.

Stała równowagi fazowej dodatkowo zależna jest od składu układu 
węglowodorów i parametrów krytycznych zależnych od wymiarów kana-
łu mezo-, mikro- i nanoporowego (Nagy, 2002).

8. Selekcja równania stanu PVT do opisu termodyna-
micznego układów gazowo-kondensatowych 

Temat selekcji I konstrukcji specjalnych równań stanu do opisu za-
chowania się płynu w ośrodku jest dyskutowany w literaturze (Zarrago-
icoechea 2004; Derouane, 2007; Travalloni et al., 2010, 2013). W ni-
niejszym artykule przyjęto do obliczeń równanie PVT stopnia trzeciego 
w wersji z modyfikacją objętości („volume translated’) Penga-Robinsona 
zmodyfikowanego przez Tsai i Chena (1998).

9. Przykłady obliczeń
Procedura rozwiązania jest podobna jak przedstawiona przez 

Nagy (2002) przy użyciu klasycznych stałych krytycznych (Reid, Prau-
snitz (1977)) i przy wykorzystaniu zmodyfikowanych parametrów 

Fig. 9. Krzywe nasycenia przykładowych układów gazowo-kondensatowych (skład na podstawie 
pracy Brusilovsky (1990)). Obliczenia z wykorzystaniem zmodyfikowanego równania stanu PVT 
Penga Robinsona wg Tsai & Chena.  (Nagy & Siemek (2014))

10. Wnioski 
1. Rozkład makro-, mezo- i mikro/nanoporów złóż niekonwencjonalnych 

w warstwach łupkowych i niskoprzepuszczalnych warstwach pia-
skowcowych wskazuje na konieczność uwzględnienia zjawisk ad-
sorpcji i kondensacji kapilarnej w modelowaniu procesu eksploatacji 
złóż gazowo-kondensatowych.

2. Widoczna jest konieczność uwzględnienia w całości (mikro/nanopo-
rowata struktura) i w części (struktura mezoporowa) (tzw. „confined/
midconfined effect”)

3. Efekty związane z wpływem ograniczonej objętości porów (‘confined 
effect’) wpływa obniżająco na ilość gazu wolnego w mikro/nanopo-
rach w porównaniu do analogicznej objętości porowej w strukturach 
makroporowych (zmniejszenie gęstości fazy gazowej wywołane efek-
tem ‘confined’)

4. Efekt adsorpcji kompensuje zmniejszenie się pojemności gazu wolne-
go w mikro/nanostrukturach 

5. Zauważalny jest wpływ oddziaływania ścianek (‘confined effect’) na 
pozostałe własności takie lepkość, gęstość, napięcie powierzchnio-
we, ciśnienie kapilarne.

gdzie 
σIFT - napięcie powierzchniowe na granicy ciecz-gaz (IFT), [N/m]
Zv, ZL - wsp. ściśliwości fazy gazowej i fazy ciekłej, [-]
E - empiryczna stała bezwymiarowa,[-]
πi - parachora dla i-składnika (Fanchi 1990, Hamada et al., 2007),
Zuo & Stenby, 1997) [-].

Przesunięcie pomiędzy punktem rosy fazy gazowej w ośrodku porowatym 
a punktem rosy w układzie bez ośrodka porowatego (Nv=1, gdzie Nv - 
udział fazy gazowej) jest wyznaczone na podstawie równania (Nagy 2002):

(18)
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6. Proces kondensacji kapilarnej (zob. rys. 3 i 4) przebiega odmiennie 
w nanoporach i mikroporach w związku ze znacznym obniżeniem się 
krzywej nasycenia (obniżenie krzywej rosy o kilkadziesiąt bar)

Praca wykonana w ramach badań finansowanych ze wspólnego 
programu NCBiR i ARP „BLUE GAS” w ramach projektu „IRES”zgodnie 
z umową NCBiR BG1/IRES/13.
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Odsiarczanie gazu ziemnego z wykorzystaniem 
technologii membranowej w procesie hybrydowym

Andrzej Janocha

Natural gas sweetening 
using membrane technology 
in a hybrid process

Summary
Laboratory tests, pilot tests and field imple-

mentation of hydrogen sulfide membrane separa-
tion from natural gas are carried wordwide out on 
withan increasing scale. These works have inten-
sified since the economic profitability of using this 
method as the first stage (before the amine instal-
lation) in the process of hybrid removal of the acid 
gas stream from natural gas has been demonstra-
ted [Bhide, 1998]. The streams with high hydrogen 
sulfide content obtained from both stages can be 
combined and injected back into the reservoir to 
enhance hydrocarbon reovery. Single-stage mem-
brane systems are sufficient for gas containing 
more than 12% H2S, for gases with lover H2S con-
tent a two-stage cascade system is suggested.

Streszczenie
Badania laboratoryjne, testy pilotowe 

oraz wdrożenia separacji membranowej siar-
kowodoru z gazu ziemnego prowadzone są 
na świecie na coraz to większą skalę. Prace 
te zintensyfikowały się od momentu wykaza-
nia ekonomicznej opłacalności zastosowania 
tej metody jako pierwszego etapu (przed in-
stalacją aminową) w procesie hybrydowego 
usuwania strumienia gazów kwaśnych z gazu 
ziemnego [Bhide, 1998]. Z obu etapów uzy-
skiwane strumienie z wysoką zawartością 
siarkowodoru mogą być łączone i wspólnie 
zatłaczane powrotnie do złoża wspomagając 
jego stopień sczerpania. 

Jednostopniowe układy membranowe są 
wystarczające dla gazu zawierającego powy-
żej 12% H2S, dla gazów mniej zasiarczonych 
sugerowany jest dwustopniowy układ kaska-
dowy.

Wprowadzenie
Prace separacji składników gazów kwa-

śnych z gazu ziemnego prowadzone są na róż-
nych membranach polimerowych [1–33]. Od 
pewnego czasu prowadzone są także badania 
pilotowe na mieszankach gazowych o dużo 
wyższych stężeniach siarkowodoru [7, 12, 13, 
21–23, 26, 29], a przy ciśnieniach do 80 bar 
uzyskano wyniki wskazujące na dużą stabilność 
procesu w długotrwałym użytkowaniu, uzy-
skując 70–90% odseparowania siarkowodoru 
przy stratach węglowodorów nieprzekracza-
jących 10% [11]. W ramach dużego projektu 
ZEA testowany jest na dużą skalę układ hybry-
dowy odsiarczania gazu zawierającego 25% 
H2S i 10% CO2 z użyciem membran [4]. Celem 
ograniczenia strat metanu podczas separacji 
membranowej prowadzone są prace wielo-
stopniowych konstrukcji membranowych [1, 4, 
9, 17, 27]. Na zdjęciach (Fot. 1, Fot. 2) przed-
stawiono przykładowe membranowe instalacje 
przemysłowe do separacji H2S z gazu ziemnego 
(materiały reklamowe).

Jednym z głównych wskaźników stoso-
wanym przy projektowaniu założeń separacji 
gazów w skali komercyjnej jest współczynnik 
podziału Ө (stage cut). Wysokociśnieniowy 
strumień wpływającego gazu do modułu mem-
branowego - F zmniejsza się o niskociśnieniowy 
strumień przechodzący przez membranę (per-
meatu) – N. Stosunek przepływu permeatu (N) 
do przepływu gazu wlotowego określany jest  
jako współczynnik podziału Ө:

Ө = N/F 
Współczynnik podziału jest wskaźnikiem 

uniezależniającym od skali prowadzonego 
procesu separacji i może być sterowany w rze-
czywistych procesach poprzez regulowanie 
szybkości przepływu gazu w części wysokoci-
śnieniowej. 

Badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne w INiG-PIB pro-

wadzono na module kapilarnym (holow fiber) 
o długości ok. 30 cm, składającym się z kilku-
set włókien poliimidowych (rys. 1.) firmy UBE. 
Moduł umieszczony jest wysokociśnieniowej 
obudowie stalowej, zaprojektowany do prze-
pływów strumieni w układzie przeciwprądo-
wym. Ten moduł testowy jest miniaturą modułu 
stosowanego w skali przemysłowej. Celem 
prowadzonej pracy było przetestowanie mo-
dułu z membranami poliimidowymi pod kątem 
możliwości obniżenia zawartości siarkowodoru 
w strumieniu gazu. Badany rodzaj membran jest 
obecnie materiałem o jednym z najwyższych 
selektywnościach rozdziału H2S – CH4 w wyso-
kich ciśnieniach, wśród dostępnych produktów 
handlowych. 

Badania prowadzono na instalacji umożli-
wiającej pomiary ciśnień i przepływów poszcze-Fot. 1. Instalacja do usuwania H2S z gazu ziemnego firmy Grasys

Fot. 2. Instalacja do usuwania H2S z gazu ziemnego firmy MTR
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gólnych strumieni oraz pobór próbek do analizy, 
przedstawionej na rys.2.

Na instalacji tej wykonano szereg pra-
cochłonnych pomiarów stężeń siarkowodoru 
w produktach separacyjnych w zależności prze-
pływu permeatu od przepływu gazu wlotowe-
go. Wybrane wyniki dla trzech stężeń wloto-
wych w zależności od współczynnika podziału 
zamieszczono na rys. 3. 

Jak wynika z tego wykresu poziom za-
wartości H2S w permeacie dla wyższych stę-
żeń w gazie wlotowym jest satysfakcjonujący 
pod kątem bezpośredniego powrotnego za-
tłoczenia go do złoża, zwłaszcza dla niższych 
współczynników podziału. Jest to tym bardziej 
zasadne w związku ze wspomnianą opcją, że 
jest to wstępna część odsiarczania gazu, który 
to proces będzie kontynuowany na klasycznej 
instalacji aminowej (instalacja hybrydowa), 
z której gaz kwaśny zasili dodatkowo strumień 
permeatu. W uproszczeniu przedstawiono to 
schematycznie na rys. 4. 

Przykład symulacji rozwiązania hybrydo-
wego prowadzonego w INiG-PIB na podsta-
wie ofert komercyjnych (m.in. firmy UBE) został 
przeprowadzony dla zasiarczonego złoża rop-
no-gazowego, zawierającego w fazie gazowej 
około 18% H2S. W tym wypadku założono, jako 
priorytet, maksymalne zminimalizowanie blo-
ku aminowego, co powodowało konieczność 

znaczącej redukcji zawartości siarkowodoru 
w retentacie z instalacji membranowej i wpły-
wającej na blok aminowy. W tym przykładzie 
obniżono zawartość H2S w retentacie poniżej 
2% i osiągnięto prawie dziesięciokrotne zmniej-
szenie gabarytów instalacji aminowej. Wiązało 
się to jednak z przedostaniem się do strumienia 
permeatu dużej ilości metanu i w sumarycz-
nym gazie kwaśnym „po hybrydzie” uzyskano: 
H2S – 58%, CH4 – 21%, CO2 – 9% i N2 – 8%. 
Obliczony punkt krytyczny dla takiego gazu wy-
generowany w programie PVTsim wynosi około 
140 bar i 50°C, co jak sprawdzono przy użyciu 
programu CHEMCAD, umożliwia jednak jego 
skroplenie i zatłoczenie z wykorzystaniem czte-
rostopniowej sprężarki. 

Inny przykład opisywany w literaturze [4] 
to propozycja hybrydowego odsiarczania gazu 
ziemnego, zawierającego 25% siarkowodoru 
i 10% CO2, w którym zastosowano separację 
hybrydową przy współczynniku podziału na po-
ziomie 0,3, uzyskując w permeacie gaz zawiera-
jący 76% H2S i 16,7% CO2 (straty metanu około 
7%), a w retentacie 3,8% H2S i i 7,5% CO2. 
W tym przypadku połączone strumienie gazów 
kwaśnych z instalacji membranowej i aminowej 
zutylizowano w instalacji Clausa.

Dotychczas omówiono możliwości wy-
korzystania instalacji membranowej w jedno-

Rys. 1. Zdjęcie wiązki kapilarnych membran poliimidowych zestawionych w moduł

Rys. 2. Widok zestawu pomiarowego membranowej instalacji odsiarczania gazu

Rys. 3. Zależność poziomu stężenia siarkowodoru w permeacie (R) i retentatcie (P) w zależności od współczynnika podziału dla 
trzech stężeń H2S w gazie wlotowym.

Rys. 4. Schemat odsiarczania gazu ziemnego z wykorzystaniem technologii membranowej i doczyszczania na aminie (Instalacja 
hybrydowa)
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stopniowym zespole membran, dedykowanej 
dla gazów zawierających wysokie zawartości 
siarkowodoru.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z ga-
zem ziemnym zawierającym poniżej 11–13% 
siarkowodoru należy rozważyć zastosowanie 
bardziej złożonego – kaskadowego układu 
membranowego jako pierwszą część instalacji 
hybrydowej. Ta opcja nawiązuje do wyników 
badań przedstawionych na rys. 3 dla gazu za-
wierającego 7,7% H2S, gdzie uzyskiwane stęże-
nie permeatu (poniżej 25% H2S) generuje duże 
straty metanu, co może być jednocześnie utrud-
nieniem w procesie sprężania gazów z prze-
znaczeniem do powrotnego zatłaczania do 
złoża. Duża zawartość metanu w sumarycznym 
strumieniu gazów kwaśnych wymaga więk-
szego zapotrzebowania na moc kompresorów 
i zwiększa ilość stopni sprężania. Jak wskazują 
przeprowadzone testy i dokonane symulacje na 
pojedynczym module oraz na konfiguracjach 
dwumodułowych: szeregowym i kaskadowym 
z zawracanymi strumieniami uzyskujemy bar-
dzo zróżnicowane wyniki stopnia usunięcia H2S 
i strat metanu [23].

W proponowanym w tej pracy zmodyfiko-
wanym modelu sugerowane jest sprężanie per-
meatu z pierwszego stopnia separacji (modułu 
1) przed wejściem do drugiego modułu. Wyge-
nerowany schemat takiego układu z wykorzy-
staniem programu CHEMCAD przedstawiono 
ma rys. 5.

Na podstawie badań zamieszczonych na 
rys. 3 oraz w wyniku symulacji z użyciem kil-
kunastu równań bilansowych obliczono, że 
układzie kaskadowym z gazu wlotowego za-
wierającego 7,7% H2S można uzyskać stężenie 
siarkowodoru w permeacie 55,7%, a w reten-
tacie 5,2%. Część membranowa w instalacji 

hybrydowej usuwa około 36% całkowitej masy 
siarkowodoru z gazu surowego, generując zale-
dwie 2,4% strat metanu.

Podsumowanie
Membranowy układ jednostopniowy może 

być dobrym rozwiązaniem dla wyższych stężeń 
H2S w gazie wlotowym. Wraz ze zmniejszaniem 
się jego koncentracji w gazie wlotowym nale-
żałoby znacząco obniżać współczynnik podzia-
łu Ѳ, albo zastosować układ kaskadowy, który 
generuje po drugim stopniu separacji permeat 
(gaz kwaśny) o znacznie wyższym stężeniu siar-
kowodoru niż układy jednostopniowe. 

Dokonane symulacje z zawracaniem reten-
tatu z drugiego stopnia separacji na wlot do 
pierwszego modułu w tym układzie kaskado-
wym szacują straty metanu zaledwie na 2,4%.

Wypracowana metoda symulacji i prognoz 
na podstawie testów eksperymentalnych umoż-
liwi uzyskanie danych niezbędnych do praktycz-
nego zastosowania technologii membranowej, 
w tym w hybrydowych procesach odsiarczania 
gazu ziemnego

Analizując wyniki przeprowadzonych ba-
dań stwierdzono możliwość zastosowania 
technologii membranowej do odsiarczania 
gazu ziemnego w instalacji hybrydowej. Wyniki 
testów wykazały możliwość dokonania znaczą-
cych zmian w składach strumieni produktowych 
w procesie separacji membranowej. 
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Prawo budowlane - Ustawa 
z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 
89 poz. 414 z późn. zm., Dz.U. 2019 
poz. 1186 – tekst jednolity) stanowi 
podstawowy akt prawny dla realiza-
cji inwestycji budowlanych w naszym 
kraju. Ustawa ta normuje działalność 
obejmującą sprawy projektowania, 
budowy, utrzymania i rozbiórki 
obiektów budowlanych oraz określa 
zasady działania organów admini-
stracji publicznej w tych dziedzinach. 

W ślad za opublikowaniem w dniu 
19.03.2020r. Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2020r. poz 
471) po upływie 6 miesięcy, czyli od dnia 
19.09.2020 r. mają obowiązywać nowe prze-
pisy, których celem jest uproszczenie i przy-
spieszenie procedur administracyjnych. Czy cel 
ustawodawcy tj. usprawnienie proceduralne 
procesu inwestycyjno-budowlanego zostanie 
osiągnięty? Odpowiedź na to pytanie zapewne 
pojawi się w najbliższej przyszłości po pierw-
szych doświadczeniach inwestorów i pozosta-
łych uczestników procesu budowlanego.

Realizacja inwestycji liniowych celu pu-
blicznego w Polsce takich jak sieci gazowe, 
o których szerzej traktuje niniejszy artykuł, ale 
również wszelkich innych sieci jak: ropociągi, 
wodociągi, sieci kanalizacyjne, linie energetycz-
ne itp. jest procesem niezwykle złożonym. Brak 
dodatkowych ułatwień inwestycyjnych na po-
ziomie ustawowym (poza wspomnianą nowe-
lizacją Prawa budowlanego) może doprowadzić 
do sytuacji, w której inwestorzy zmuszeni będą 
do ograniczenia zakresu swoich inwestycji, do 
odłożenia ich w czasie bądź ostatecznie do ich 
zaniechania. Dzięki zastosowaniu specjalnych 
regulacji prawnych tzw. specustaw proces in-
westycyjno-budowlany może być sprawny 
i skuteczny.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
definiuje cele w zakresie bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju, integracji z rynkami krajów 
ościennych, podniesienia konkurencyjności 
i zapewnienia warunków dla rozwoju krajowej 
gospodarki i funkcjonujących w niej przedsię-
biorstw. Priorytetowymi zadaniami Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM jest 
zapewnienie alternatywnych kierunków do-
staw gazu do Polski oraz rozbudowa Krajowego 
Systemu Przesyłowego. Rozwój infrastruktury 
gazowej w Polsce determinowany jest głównie 
koniecznością zapewnienia dywersyfikacji źró-
deł dostaw gazu dążąc do uniezależnienia się 
od historycznie dominującego dostawcy tj. Rosji 
przy jednoczesnym zwiększaniu integracji z in-
nymi krajami członkowskimi UE. Jest to możli-
we dzięki budowie dwukierunkowych połączeń 
międzysystemowych (interkonektory Polska – 

Litwa i Polska – Słowacja) oraz wybudowaniu 
terminala LNG w Świnoujściu i realizacji wspól-
nie przez Polskę i Danię strategicznego projektu 
Baltic Pipe. Inwestycja ta umożliwi transport 
gazu z Norwegii na rynek duński i polski, ale 
również poprzez rozbudowany system przesy-
łowy do krajów sąsiednich. Budowa dwukie-
runkowego gazociągu (również transport gazu 
w kierunku z Polski do Danii) umożliwi przesył 
ok. 10 mld m3 gazu rocznie. Obecnie realizo-
wany jest również program rozbudowy ww. 
terminala LNG w Świnoujściu o dwa dodatkowe 
regazyfikatory SCV, które umożliwią osiągnię-
cie zdolności regazyfikacji do ok. 7,5 mld m3 
gazu rocznie. Biorąc pod uwagę prognozowany 
wzrost zużycia gazu ziemnego w Polsce oraz 
potrzebę realnej dywersyfikacji źródeł dostaw 
gazu, w kolejnych latach konieczna będzie kon-
tynuacja działań zmierzających do zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw gazu oraz otwarcie no-
wych kierunków dostaw. Na listę PCI czyli euro-
pejskich projektów o znaczeniu wspólnotowym 
trafił drugi polski gazoport – pływający gazoport 
FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), 
którego lokalizację przewiduje się w Zatoce 
Gdańskiej. Pływający terminal będzie wyposa-
żony w pokładowe urządzenia do regazyfikacji 
LNG. Po pierwszym etapie inwestycji terminal 
pozwoli na przyjęcie dodatkowych 4 mld. m3 

gazu rocznie, a w kolejnym etapie będzie moż-
liwość zwiększenia jego przepustowości do ok. 
12 mld. m3 gazu rocznie. W świetle powyż-
szego, ogromnego znaczenia nabiera budowa 
kolejnych gazociągów przesyłowych niezbęd-
nych do rozprowadzenia dodatkowych ilości 
gazu. Największy w historii program rozbudowy 
polskiego systemu przesyłowego wymaga spe-
cjalnych uregulowań prawnych, aby inwestorzy 
mogli sprostać wyzwaniom jakie stawia przed 
nimi rynek.

Budowę sieci gazowych wysokiego ciśnienia 
w Polsce wspiera uchwalona w dniu 24 kwietnia 
2009 r. Ustawa o inwestycjach w zakresie ter-
minalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 
ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. 2009 nr 84 
poz. 700 z poźn. zm.) – Specustawa gazowa.

Specustawa gazowa określa zasady przy-
gotowania, realizacji i finansowania inwestycji 
w zakresie terminalu wymaganych ze względu 
na istotny interes bezpieczeństwa państwa oraz 
inwestycji towarzyszących. Przyspiesza ona 
i upraszcza procedury administracyjne podczas 
realizacji inwestycji w niej ujętych. Pierwot-

Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce 
– dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne

Aleksandra Imiołek
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na regulacja z 2009r. odnosiła się do budowy 
terminala LNG w Świnoujściu oraz inwestycji 
towarzyszących. Kolejne jej nowelizacje objęły 
budowę przez GAZ-SYSTEM kilkudziesięciu naj-
ważniejszych gazociągów przesyłowych, wę-
złów, tłoczni gazu, rozbudowę terminala LNG 
oraz budowę i rozbudowę przez PGNiG pod-
ziemnych magazynów gazu w Wierzchowicach, 
Mogilnie, Kosakowie i Goleniowie. Efektywny 
rozpływ gazu ziemnego zależy jednakże nie tyl-
ko od sieci przesyłowych ale również od sieci 
dystrybucyjnych. Ostatnia nowelizacja (obowią-
zuje od 25.09.2019r.) objęła po raz pierwszy 
największe, kluczowe gazociągi dystrybucyjne 
realizowane przez Polską Spółkę Gazownictwa 
czyli operatora gazociągów dystrybucyjnych. 
Ustawodawca wprowadził również przepis, któ-
ry pozwala objąć Specustawą gazową budowę 
przez odbiorcę końcowego dokonującego zaku-
pu paliw gazowych, na potrzeby wytwarzania 
energii elektrycznej lub ciepła w jednostce wy-
twórczej lub jednostce kogeneracji – przyłącza 
lub gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi, łączących tę jednostkę wytwór-
czą lub jednostkę kogeneracji z siecią przesyło-
wą gazową. Otwiera to nowe możliwości dla 
podmiotów zainteresowanych zakupem paliwa 
gazowego na ww. potrzeby.

Projektowanie i późniejsza realizacja robót 
budowlanych inwestycji liniowych celu pu-
blicznego w Polsce takich jak opisywane sieci 
gazowe wysokiego ciśnienia opiera się na wie-
lu przepisach i regulacjach prawnych, których 
respektowanie jest konieczne dla prawidłowe-
go przeprowadzenia całego procesu inwesty-
cyjnego. Są to, oprócz wcześniej wskazanych 
ustaw Prawo budowlane i Specustawa gazowa, 
w szczególności:

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2013, poz. 640). Przepisy rozpo-
rządzenia stosuje się przy projektowaniu, 
budowie, przebudowie sieci gazowej 
służącej do transportu gazu ziemnego 
(gaz palny wydobywany ze złóż pod-
ziemnych, którego głównym składnikiem 
palnym jest metan)

oraz:
2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo 

wodne
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Pra-

wo ochrony środowiska
4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o od-
padach

7) Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kata-
logu odpadów

8) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 

9) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o za-
pobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie

10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wy-
konywania robót budowlanych 

11) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polity-
ki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy

12) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej

13) Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 07 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiek-
tów budowlanych

i wiele innych ustaw łącznie z rozporządze-
niami wykonawczymi.

Inne regulacje, na których opiera się cały 
proces to wytyczne i instrukcje operatorów ga-
zociągów, Normy Polskie i Branżowe, Standardy 
Izby Gospodarczej Gazownictwa itp.

Niestety nie każdą inwestycję liniową, 
w tym przypadku omawianą sieć gazową, 
można projektować w oparciu o  Specustawę 
gazową, gdyż jej zapisy można wykorzystać 
jedynie w przypadku inwestycji w niej wymie-
nionych. Różnicę pomiędzy realizacją inwestycji 
na podstawie Specustawy gazowej, a w oparciu 
o zwykły tryb administracyjny pokazuje poniższy 
schemat.

Realizacja inwestycji w oparciu 
o Specustawę gazową

Ustalenie trasy gazociągu i uzyskanie 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji przedsięwzięcia

Etap początkowy obejmuje wyznaczenie 
docelowej trasy gazociągu wraz ze zlokalizo-
waniem obiektów na sieci gazowej tj. zespo-
łów zaporowo upustowych, stacji gazowych 
itd. Projektant wyznacza najbardziej optymalną 
trasę gazociągu z uwzględnieniem wszelkich 
uwarunkowań terenowych, środowiskowych 
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czy społecznych. Trasa gazociągu, co bardzo 
istotne, nie musi być zgodna z zapisami w ist-
niejących Miejscowych Panach Zagospodaro-
wania Przestrzennego. Kolejnym krokiem jest 
najczęściej opracowanie inwentaryzacji przy-
rodniczej, a następnie przygotowanie i złożenie 
wniosku o wydanie Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
W zależności od długości i średnicy projekto-
wanego gazociągu do wniosku załącza się Ra-
port o oddziaływaniu na środowisko lub Kartę 
Informacyjną Przedsięwzięcia. Na wniosek in-
westora właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska (RDOŚ) wydaje decyzję z rygorem 
natychmiastowej wykonalności. Jeśli RDOŚ 
nie wyda decyzji z ww. rygorem kolejne kroki 
w procedurze administracyjnej będzie można 
podjąć dopiero po nadaniu decyzji klauzuli osta-
teczności. Ustawodawca określił maksymalny 
termin wydania Decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach – 45 dni, z zastrzeżeniem, że do 
terminu nie wlicza się terminów przewidzianych 
w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności oraz w szczególności okresów zawie-
szenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu. W praktyce inwestor 
uzyskuje decyzję w terminie ok. 6 miesięcy.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu 

Kolejnym krokiem na ścieżce administracyj-
nej jest opracowanie wniosku o wydanie decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie 
terminalu. Przed złożeniem wniosku inwestor 
zgodnie z Art.6 ust 3 Specustawy gazowej wy-
stępuje o opinie do organów administracji pu-
blicznej, m.in. właściwych ministrów, zarządów 
województwa, zarządów powiatów, gmin, jak 
również zarządców przeszkód terenowych itd. 
Ustawodawca określił termin wydania przez wła-
ściwy organ opinii na 14 dni. Niewydanie przez 
organ opinii w tym terminie traktuje się jako brak 
zastrzeżeń do wniosku o wydanie Decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu. 
Opinie te zastępują uzgodnienia, pozwolenia, 
opinie, zgody bądź stanowiska właściwych or-
ganów, wymagane odrębnymi przepisami dla 
lokalizacji inwestycji. Zgodnie z zapisami Specu-
stawy gazowej wniosek opracowuje się na kopii 
mapy zasadniczej lub kopii mapy ewidencyjnej 
obejmującej teren, którego wniosek dotyczy. Jed-
nakże ze względu na to, iż Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu daje 
prawo do terenu – stanowi podstawę do pod-
pisania przez inwestora Oświadczenia o prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane - celowym jest aby opracować wnio-
sek na aktualnej mapie do celów projektowych 
z aktualną nakładką ewidencyjną, gdyż pozwala 

to na uniknięcie wszelkich błędów w ewidencji, 
które mogłyby w konsekwencji zagrozić płyn-
ności procesu inwestycyjnego w jego dalszych 
etapach. Ustawodawca również w przypadku 
tej procedury określił organowi wydającemu – 
właściwemu Wojewodzie maksymalny termin 
wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
w zakresie terminalu na miesiąc od dnia złożenia 
wniosku. Oczywiście również w tym przypadku 
do terminu nie wlicza się terminów przewidzia-
nych w przepisach prawa do dokonania określo-
nych czynności oraz w szczególności okresów za-
wieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu. W praktyce inwestor 
uzyskuje decyzję w terminie ok. 45 dni. Decyzja 
wydawana jest przez organ z klauzulą natych-
miastowej wykonalności co oznacza, że może 
stanowić podstawę do dalszej procedury admi-
nistracyjnej bez uzyskania klauzuli ostateczności. 
Dopiero jednak ostateczna decyzja o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji w zakresie terminalu stanowi, 
na wniosek właściwego Wojewody, podstawę 
do dokonywania wpisów w księdze wieczystej 
i w katastrze nieruchomości. Zaznaczyć należy, 
iż do inwestycji w zakresie terminalu, dla której 
została wydana Decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie terminalu, nie stosuje się 
przepisów odrębnych ustaw w zakresie, w jakim 
uzależniają one przygotowanie lub realizację tej 
inwestycji od uzyskania decyzji administracyjnej 
lub innego rozstrzygnięcia z wyjątkiem m.in. zgo-
dy wodnoprawnej.

Uzyskanie zgody wodnoprawnej
Jeżeli realizacja inwestycji wymaga uzyska-

nia zgody wodnoprawnej (pozwolenia wodno-
prawnego) zgodę tą wydaje właściwy organ 
PGW Wody Polskie w terminie nie dłuższym niż 
30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie. 
Zgoda wodnoprawna może być udzielona przed 
złożeniem wniosku o wydanie Decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu za-
tem decyzja ta nie jest wymagana jako załącznik 
do wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej. 
Jednym z załączników jest wcześniej uzyskana 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Zgoda wodnoprawna wydawana jest z rygorem 
natychmiastowej wykonalności.

Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na budowę 
inwestycji w zakresie terminalu

Decyzję Pozwolenie na budowę w zakresie 
terminalu wydaje na wniosek inwestora właści-
wy Wojewoda w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowane, oczywiście z zastrze-
żeniami zapisów Specustawy gazowej. Usta-
wodawca również w przypadku tej procedury 
określił maksymalny termin wydania Decyzji 
Pozwolenie na budowę w zakresie terminalu 
na miesiąc od dnia złożenia wniosku, przy czym 

do terminu nie wlicza się, jak zwykle, terminów 
przewidzianych w przepisach prawa do doko-
nania określonych czynności oraz w szczegól-
ności okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy stro-
ny albo z przyczyn niezależnych od organu. Pod-
pisane przez inwestora Oświadczenie o prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane, którego podstawę stanowi uzyskana 
wcześniej Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji w zakresie terminalu stanowi załącznik do 
wniosku o wydanie Decyzji Pozwolenia na bu-
dowę. W pozwoleniu na budowę, z wyjątkiem 
inwestycji prowadzonej przez GAZ SYSTEM, 
Wojewoda zezwala również na usunięcie drzew 
i krzewów. W tym przypadku inwestor zobligo-
wany jest do załączenia do wniosku inwenta-
ryzacji drzew i krzewów, na których usunięcie 
wymagane jest zezwolenie. Decyzja wydawana 
jest z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na użytkowanie 
inwestycji w zakresie terminalu

Po zrealizowaniu prac budowlanych inwe-
stor jest zobowiązany uzyskać ostatnią z decyzji 
– Pozwolenie na użytkowane inwestycji w za-
kresie terminalu. Decyzję tą, w terminie do mie-
siąca czasu od złożenia przez inwestora wnio-
sku, wydaje właściwy wojewódzki inspektor 
nadzoru budowlanego w trybie Ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowane, z uwzględnie-
niem zapisów Specustawy gazowej. Obowiąz-
kową kontrolę wojewódzki inspektor nadzoru 
budowlanego jest zobowiązany przeprowadzić 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wnio-
sku o wydanie Pozwolenia na użytkowanie in-
westycji w zakresie terminalu.

Realizacja inwestycji w oparciu 
o zwykły tryb administracyjny

Zupełnie odmienną specyfiką charakteryzu-
je się proces inwestycyjny prowadzony zwykłym 
trybem administracyjnym. 

Ustalenie trasy gazociągu i uzyskanie 
zgody na wejście w teren nieruchomości 
objętych inwestycją 

Etap początkowy obejmuje, jak to miało 
miejsce w poprzedniej procedurze, wyznaczenie 
docelowej trasy gazociągu wraz ze zlokalizowa-
niem obiektów na sieci gazowej tj. zespołów 
zaporowo upustowych, stacji gazowych itd. Pro-
jektant również wyznacza najbardziej optymalną 
trasę gazociągu z uwzględnieniem wszelkich 
uwarunkowań terenowych, środowiskowych czy 
społecznych. W tym przypadku trasa gazociągu 
musi być akceptowalna przez wszystkich właści-
cieli nieruchomości na jego trasie. W zwykłym 
trybie administracyjnym koniecznym jest uzyska-
nie zgody na lokalizację inwestycji od każdego 
właściciela nieruchomości objętych tą inwestycją, 
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gdyż stanowi ona następnie podstawę dla in-
westora do podpisania Oświadczenia o prawie 
do dysponowania tą nieruchomością na cele 
budowlane. Dokument ten jest podstawowym 
załącznikiem do wniosku o wydanie Decyzji Po-
zwolenia na budowę. Zatem na etapie ustalania 
trasy należy uzyskać zgodę wszystkich właścicieli 
nieruchomości na wejście w teren. W przypadku 
braku zgody należy przystąpić do negocjacji/ro-
kowań z właścicielami nieruchomości opierając 
się najczęściej na opracowanych przez rzeczo-
znawców operatach szacunkowych. Niestety 
niejednokrotne rokowania kończą się wynikiem 
negatywnym - część właścicieli nie wyraża zgody 
na wejście w teren. Taka sytuacja uniemożliwia 
dalsze prace nad realizacją inwestycji i prowadzi 
do konieczności przeprowadzenia w dalszej ko-
lejności procedury na podstawie art. 124 Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami. Inwestor może wystąpić o wyda-
nie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania 
z nieruchomości (art. 124 ust 1 u.g.n.) oraz ze-
zwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości 
(art. 124 ust. 1a u.g.n.). Procedura ta może być 
bardzo czasochłonna, dodatkowo część właści-
cieli nieruchomości odwołuje się od wydanych 
przez właściwy organ decyzji. Łącznie proces 
może trwać nawet kilka lat.

Zgodność z zapisami MPZP, wyłączenie 
gruntów z produkcji leśnej/rolnej

Trasa gazociągu, co bardzo istotne w tym 
przypadku, musi być zgodna z zapisami w ist-
niejących Miejscowych Panach Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. Zastosowanie znajdują tu 
zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodar-
ce nieruchomościami, a w związku z tym jeśli 
inwestycja nie jest w swym przebiegu zgodna 
z obowiązującymi MPZP inwestor jest zmuszony 
do wprowadzania i uchwalania w nich zmian. 
Również jeśli inwestycja wymaga wylesienia 
czy odrolnienia (Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych) inwe-
stor musi podjąć kroki w kierunku zmiany bądź 
uchwalenia nowego MPZP. Procedura zmia-
ny lub uchwalania nowych MPZP jest bardzo 
czasochłonna i trudna do przewidzenia. Może 
trwać wiele miesięcy a nawet lat. Nie funkcjo-
nują mechanizmy, które motywowałyby władze 
lokalne do prac nad zmianami lub uchwalaniem 
nowych MPZP. Inwestor nie ma wpływu na ter-
min realizacji tych prac poza stałym monitoro-
waniem prac władz lokalnych i współdziałaniem 
w tym zakresie. Na terenach innych, gdzie nie 
ma obowiązującego MPZP inwestor, aby zloka-

lizować inwestycję musi uzyskać Decyzję o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzyskanie Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Ostateczne ustalenie trasy gazociągu oraz do-
prowadzenie do zgodności przebiegu inwestycji 
z zapisami istniejących MPZP pozwala inwestorowi 
na złożenie wniosku o wydanie Decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzię-
cia. Tak jak w przypadku procedury opartej o zapisy 
Specustawy gazowej w zależności od długości 
i średnicy projektowanego gazociągu do wniosku 
załącza się Raport o oddziaływaniu na środowisko 
lub Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia. Również 
dla tych projektów na ogół przeprowadzana jest 
inwentaryzacja przyrodnicza. Na wniosek inwesto-
ra właściwy organ (Wójt, Burmistrz lub Prezydent 
Miasta) wydaje decyzję, która po uzyskaniu rygoru 
natychmiastowej wykonalności (na wniosek inwe-
stora) lub klauzuli ostateczności pozwala podjąć 
kolejne kroki w procedurze administracyjnej. Usta-
wodawca nie wprowadza w tej procedurze innego 
ograniczenia czasu jej wydania poza zapisy Ko-
deksu Postępowania Administracyjnego (KPA), co 
oznacza, że organy są zobowiązane załatwiać spra-
wy bez zbędnej zwłoki, czyli niezwłocznie powinny 
zostać załatwione sprawy, które mogą zostać roz-
patrzone w oparciu o dowody przedstawione przez 
stronę. W przypadku jeśli sprawa wymaga postę-
powania wyjaśniającego ustawodawca wskazuje 
termin miesiąca czasu na załatwienie sprawy zaś 
w przypadku sprawy skomplikowanej – dwa mie-
siące. W praktyce czas uzyskania niniejszej decyzji 
to ok. pól roku od złożenia wniosku.

Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego

Jak już wyżej wspomniano na terenach nie-
objętych zapisami MPZP należy uzyskać Decyzję 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne-
go. Ustawodawca określił maksymalny termin 
wydania decyzji na 60 dni od daty złożenia 
wniosku. Decyzja nie jest wydawana z rygorem 
natychmiastowej wykonalności, zatem wyma-
gane jest uzyskanie klauzuli ostateczności aby 
mogła stanowić załącznik do wniosku o wyda-
nie Decyzji Pozwolenia na budowę.
Uzyskanie zgody wodnoprawnej

Jeżeli realizacja inwestycji wymaga uzyska-
nia zgody wodnoprawnej (pozwolenia wod-
noprawnego) zgodę tą wydaje właściwy organ 
PGW Wody Polskie w terminie zgodnym z KPA. 
Tu również do ww. terminów nie wlicza się ter-
minów przewidzianych w przepisach prawa do 
dokonania określonych czynności oraz w szcze-
gólności okresów zawieszenia postępowania 
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
W praktyce inwestor uzyskuje decyzję w terminie 
ok. dwóch miesięcy. W tym przypadku załącz-
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nikiem do wniosku o wydanie zgody wodno-
prawnej jest zarówno decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach jak i decyzja lokalizacyjna celu 
publicznego – obydwie opatrzone klauzulą osta-
teczności (ew. środowiskowa z rygorem natych-
miastowej wykonalności).

Uzgodnienia z zarządcami przeszkód 
terenowych

Dokumentację projektową planowanej in-
westycji należy uzgodnić z wszystkimi zarządca-
mi przeszkód terenowych na jej trasie. Dopiero 
uzyskanie wszystkich uzgodnień, opinii i innych 
rozstrzygnięć łącznie z uzgodnieniem inwestycji 
na Naradach Koordynacyjnych przy właściwych 
Starostwach Powiatowych umożliwia inwesto-
rowi złożenie kompletnego wniosku o wydanie 
Decyzji Pozwolenia na budowę.

Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na budowę
Decyzję Pozwolenie na budowę wydaje na 

wniosek inwestora właściwy organ architekto-
niczno-budowlany w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowane. Ustawodawca w tym 
przypadku określił maksymalny termin wydania 
Decyzji Pozwolenie na budowę na 65 dni od 
dnia złożenia wniosku, przy czym do terminu nie 
wlicza się, jak zwykle, terminów przewidzianych 
w przepisach prawa do dokonania określonych 
czynności oraz w szczególności okresów zawie-
szenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu. Podpisane przez inwe-
stora Oświadczenie o prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, którego pod-
stawę stanowią uzyskane od właścicieli zgody na 
wejście w teren lub decyzje o ograniczeniu spo-
sobu korzystania stanowi załącznik do wniosku 
o wydanie Decyzji Pozwolenia na budowę.

Uzyskanie Decyzji Pozwolenia na użytkowanie 
inwestycji celu publicznego

Po zrealizowaniu prac budowlanych inwe-
stor jest zobowiązany uzyskać ostatnią z decyzji 
– Pozwolenie na użytkowane. Decyzję tą wydaje 
właściwy organ w trybie Ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowane. Obowiązkową kontro-
lę organ nadzoru budowlanego jest zobowiąza-
ny przeprowadzić w terminie do 21 dni od dnia 
otrzymania wniosku.

Podsumowanie
W ślad za powyższym podkreślić należy, iż 

niniejszy artykuł dotyka jedynie zagadnień klu-
czowych dotyczących różnic pomiędzy procedura-
mi w trybie Specustawy gazowej i poza nią i nie 
wyczerpuje w pełni tematu. Realizacja inwestycji 
liniowych w Polsce jest procesem niezwykle skom-
plikowanym i czasochłonnym. Inwestorzy podąża-
jący zwykłym trybem administracyjnym borykają się 
z problemem terminowej realizacji prac projekto-
wych i budowlanych. W głównej mierze powodem 
opóźnień jest konieczność pozyskania zgód na wej-
ście w teren od wszystkich właścicieli nieruchomo-
ści objętych inwestycją oraz wymóg doprowadze-
nia do zgodności lokalizacji inwestycji z zapisami 
w MPZP. W tym przypadku etap projektowania 

wynosi średnio od 6 do nawet 10 lat, po którym 
dopiero można przystąpić do robót budowlanych. 
Znakomitym ułatwieniem dla realizacji tego typu 
inwestycji jest wprowadzenie przez ustawodaw-
cę specjalnych ustaw. W przypadku opisywanych 
inwestycji gazowych jest to Specustawa gazowa, 
która znacznie upraszcza i przyspiesza procedury 
administracyjne. W związku z przyjętą przez rząd 
polityką energetyczną Polski, zakładającą bardzo 
dynamiczny rozwój rynku gazu oraz kontynuację 
działań zmierzających do dalszej dywersyfikacji 
źródeł dostaw gazu poprzez otwarcie nowych kie-
runków dostaw, ta regulacja prawna jest niezwykle 
istotna. Pozwala ona na realizację w relatywnie 
krótkim czasie sieci i obiektów gazowych poprzez 
zamknięcie prac projektowych w okresie do ok. 2,5 
roku i następnie sprawną realizację robót budow-
lanych. Ułatwienia proceduralne zawarte w Spe-
custawie gazowej stanowią w znacznej mierze 
o możliwości zrealizowania przez inwestorów am-
bitnych planów dotyczących koniecznego rozwoju 
infrastruktury gazowej w Polsce. Inwestorzy mają 
szanse, w relatywnie krótkim czasie, osiągnąć zało-
żone cele strategiczne.

mgr inż. Aleksandra Imiołek
Dyrektor Działu Gaz 

w ANTEA POLSKA S.A.

Artykuł recenzowany
Artykuł nadesłano do redakcji: 17.07.2020 r.

Artykuł przyjęto do druku: 30.07.2020 r.
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Projekt „Kabel ZERO”, czyli wykorzystanie energii 
geotermalnej w przemyśle papierniczym

Produkcja papieru jest jedną 
z najbardziej energochłonnych gałęzi 
przemysłu w Niemczech. Graficzny 
papier ozdobny jest produkowany 
w zakładzie firmy Kabel Premium 
Pulp & Paper GmbH w Hagen 
w Niemczech od prawie 125 lat. 

oszacować, w jakim stopniu można wykorzystać 
energię geotermalną. Oczekiwana temperatura 
na tej głębokości ma wynosić około 130oC. Na 
podstawie uzyskanych wyników opracowywany 
będzie szczegółowy model geologiczny, który 
posłuży jako podstawa do późniejszych koncepcji 
rozwoju i wykorzystania energii geotermalnej. 

Fraunhofer UMSICHT opracowuje koncepcje 
inżynierii procesowej w celu zintegrowania ciepła, 
które można uzyskać z głębokiej energii geoter-
micznej, w procesach suszenia papieru. Wyzwa-
nie polega na tym, że temperatury występujące 
w Niemczech nie są wystarczające do bezpośred-
niego wytwarzania pary technologicznej o wyma-
ganych w przemyśle parametrach. Z tego powodu 

szych potrzeb w zakresie ogrzewania bezpośred-
nio w zakładzie. Jeśli realizacja jest ekonomicznie 
opłacalna, jesteśmy również gotowi na odpo-
wiednie inwestycje”, mówi Juha Ebeling, dyrektor 
zarządzający Kabel Premium Pulp & Paper GmbH.

Udany projekt w mieście Hagen może posłu-
żyć jako wzór dla innych lokalizacji w przemyśle 
papierniczym. Dlatego też Kabel Premium Pulp & 
Paper towarzyszy integracji wykorzystania głębo-
kich zasobów geotermalnych w całym przemyśle 
papierniczym. Pomimo ograniczeń związanych 
z obecnie panującą epidemią partnerzy projektu 
zaprosili niedawno burmistrzów i starostów gmin 
Hagen, Dortmund, Herdecke i Schwerte, agencję 
energetyczną kraju związkowego Nadrenia Pół-
nocna-Westfalia, służbę geologiczną kraju związ-
kowego Nadrenia Północna-Westfalia oraz urząd 
górniczy powiatu Arnsberg na spotkanie informa-
cyjne w papierni, aby złożyć sprawozdanie z pla-
nowanej działalności projektu.

Planowane działania badawcze, a przede 
wszystkim wykonanie badań sejsmicznych 2-D 
i odwiercenie otworu badawczego o głębokości 
około 300 metrów na terenie papierni muszą zo-
stać zatwierdzone przez organ górniczy. Podstawą 
do tego jest zezwolenie na wydobycie energii 
geotermalnej na obszarze około 25 km2 , który 
znajduje się na terenie czterech gmin (tj., Hagen, 
Dortmund, Herdecke i Schwerte). W rozumieniu 
prawa górniczego energia geotermalna jest za-
sobem naturalnym, którego poszukiwanie i wy-
dobycie reguluje prawo górnicze. Rząd powiatu 
Arnsberg jako krajowy urząd górniczy jest odpo-
wiedzialny za wymagany proces zatwierdzania.

Źródła:
1. https://www.wp.de/staedte/hagen/papier-

macher-aus-hagen-setzen-auf-geothermie-
-id229532526.html (dostęp 28.07.2020)

2. https://www.thinkgeoenergy.com/german-paper-
and-pulp-company-exploring-geothermal-for-
energy-needs/ (dostęp 28.07.2020)

Michał Kruszewski
Pracownik naukowy 

Fraunhofer IEG (Bochum, Niemcy)
michal.kruszewski@ieg.fraunhofer.de

opracowywany jest proces efektywnego i oszczę-
dzającego zasoby naturalne wzbogacania ciepła 
geotermicznego w parę użytkową, która będzie 
wykorzystana do celów przemysłowych.

„Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z In-
stytutem Fraunhofera uda nam się opracować 
koncepcję wykorzystania odnawialnej energii 
geotermalnej w celu zaspokojenia dużej części na-

Ogromne ilości energii i ciepła w procesie 
suszenia papieru (tj. około 550 000 MWh ciepła 
rocznie) są nadal w dużej mierze dostarczane 
przez paliwa kopalne. W rozwiązaniu tego pro-
blemu mają pomóc energie odnawialne. W ra-
mach projektu „Kabel ZERO” firma Kabel Premium 
Pulp & Paper GmbH z Hagen, chce rozszerzyć 
wykorzystanie energii odnawialnych, a przede 
wszystkim głębokich zasobów geotermalnych, 
w procesie produkcyjnym.

Firma Hagen wraz z Instytutem Fraunhofera 
ds. Infrastruktury Energetycznej i Energii Geotermal-
nej (IEG) w Bochum oraz Instytutem Fraunhofera 
ds. Środowiska, Bezpieczeństwa i Technologii Ener-
getycznych (UMSICHT) w Oberhausen zainicjowała 
projekt zbadania możliwości wykorzystania energii 
geotermalnej w mieście Hagen. Partnerzy projektu 
są wspierani przez Agencję Energii NRW.

Przy wsparciu finansowym UE i kraju związ-
kowego Nadrenia Północna-Westfalia, Fraunhofer 
IEG zbada do końca 2022 roku geologię podpo-
wierzchniową do głębokości 4000 metrów, aby 

Produkcja papieru w firmie Kabel Premium Pulp & Paper GmbH w Hagen Źródło: Kabel Premium Pulp & Paper GmbH w Hagen

Uczestnicy projektu "Kabel ZERO". Źródło: Michelle Ina Reindl / Kabel Premium Pulp & Paper GmbH
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PKN ORLEN rozpoczyna 
przejęcie Grupy PGNiG

PKN ORLEN i Skarb Państwa, 
reprezentowany przez Ministra Ak-
tywów Państwowych, podpisały List 
Intencyjny w sprawie przejęcia przez 
PKN ORLEN Grupy PGNiG. Pla-
nowana transakcja to kolejny krok 
PKN ORLEN, po wykupie akcji 
Grupy ENERGA i warunkowej zgo-
dzie Komisji Europejskiej na przeję-
cie Grupy LOTOS, w budowaniu 
silnego multienergetycznego koncer-
nu. Wiodącym podmiotem, który 
zrealizuje proces tworzenia jednej, 
polskiej firmy o zdywersyfikowa-
nych przychodach i znaczącej pozy-
cji na rynku europejskim jest PKN 
ORLEN.

- Powiększony PKN ORLEN jest kluczowym 
podmiotem. Dla przeprowadzenia  procesu jest 
niezbędna siła kapitałowa. Poprzez tego typu 
połączenia tworzy się możliwość wygenerowa-
nia dodatkowych synergii po stronie dochodo-
wej i kosztowej. To przełomowy proces, który 
zwiększy efektywność funkcjonowania PGNiG 
i PKN ORLEN. Całościowa integracja pewnych 
rynków, dystrybucji, sprzedaży i obrotu pokazu-
je kolejne kierunki rozwoju - powiedział podczas 
konferencji Mateusz Morawiecki, Prezes Rady 
Ministrów.

- Polska gospodarka dostaje dziś potężny 
impuls gospodarczy. To nie koniec. Dokonujemy 
dziś dwóch kroków – nie tylko mamy otwartą 
zgodę na przejęcie Grupy LOTOS przez PKN OR-
LEN, ale otwieramy też drzwi do kolejnej kon-
solidacji. Rozpoczynamy proces przejęcia PGNiG 
przez PKN ORLEN. Budujemy w Polsce potężny 
koncern multienergetyczny o globalnym zasię-
gu. Konsolidacja spółek skarbu państwa to na-
sza odpowiedź na coraz bardziej wymagające 
otoczenie – mówi Jacek Sasin, Wicepremier, 
Minister Aktywów Państwowych. - Trzeba two-
rzyć duże podmioty, które po połączeniu swoich 
budżetów inwestycyjnych, będą mogły realizo-
wać śmiałe i ambitne projekty. Transformacja 
energetyczna Polski to duże wyzwanie, a na-
szym zadaniem jest jej przeprowadzenie w spo-
sób jak najbardziej efektywny. PKN ORLEN ma 
kompetencje do realizacji tego procesu, dlate-
go będzie wiodącym podmiotem tej transakcji. 

Jesteśmy częścią Europy, w której wiele spółek 
energetycznych procesy konsolidacyjne ma już 
za sobą. Wspierały je rządy państw, w których 
działają. Tworzenie wielosektorowych koncer-
nów, liczących się w Europie i na świecie, wpi-
suje się w politykę gospodarczą naszego rządu 
– podkreśla Wicepremier, Minister Aktywów 
Państwowych.

W wyniku integracji aktywów PKN ORLEN, 
Grupy ENERGA, LOTOS i PGNiG łączne roczne 
przychody nowego koncernu wyniosłyby ok. 
200 mld zł. Zysk operacyjny EBITDA kluczowych 
segmentów osiągnąłby ok. 20 mld zł rocznie. Za 
zysk operacyjny połączonego podmiotu w ok. 
40 proc. odpowiadałby nadal podstawowy biz-
nes, czyli rafineria i petrochemia. Z kolei wydo-
bycie z łączną roczną produkcją na poziomie ok. 
70 mln boe stanowiłoby ok. 20 proc wyniku. Po 
ok. 15 proc. generowałyby sprzedaż detaliczna 
paliw, gazu i energii oraz regulowana dystrybu-
cja, z dużym potencjałem wzrostu w kolejnych 
latach. Wytwarzanie energii odpowiadałoby 
za ok. 10 proc. zysku operacyjnego. W tym 
przypadku możliwe byłoby podwojenie wyniku 
w perspektywie do 2030 r. dzięki realizacji no-
wych inwestycji.

- PKN ORLEN, jest zdeterminowany, aby 
zbudować silny koncern multienergetyczny, któ-
ry będzie bardziej odporny na wahania rynku 
i sprosta wyzwaniom konkurencyjnego rynku.

To projekt strategiczny dla przyszłości pol-
skiej gospodarki, która potrzebuje transforma-
cji energetycznej. Jeśli chcemy liczyć się na biz-
nesowej mapie Europy musimy go zrealizować 
– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN 
ORLEN. - Branża rafineryjna jest cykliczna, bo 
w dużej mierze zależy od otoczenia makroeko-
nomicznego, które podlega dużym wahaniom. 
Aby inwestować i myśleć o rozwoju w długiej 
perspektywie, trzeba mieć stabilne i zdywer-
syfikowane przychody. Dlatego budujemy 
jeden silny multienergetyczny koncern, który 
będzie oparty również o biznes regulowa-
ny, z jakim mamy do czynienia w energetyce 
i gazie. Aktywa przejętej już Grupy ENERGA 
oraz przejmowanego LOTOSu i są doskonałym 
uzupełnieniem naszej działalności. Integracja 
z PGNiG rozszerzy łańcuch wartości koncernu 
o gaz ziemny, co będzie kolejnym ważnym 
krokiem do budowania jednej, silnej, multie-

nergetycznej firmy – dodaje Prezes Zarządu 
PKN ORLEN.

Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego 
model transakcji oraz jej harmonogram  zo-
staną wypracowane przez zespół składający 
się z przedstawicieli stron porozumienia. 
Fundamentem będzie rola PKN ORLEN jako 
wiodącego podmiotu transakcji. Na potrze-
by transakcji opracowana zostanie wycena 
wartości PGNiG, w tym pakietu posiadanego 
przez Skarb Państwa. Niezbędne będzie także 
przeprowadzenie procedury przed odpowied-
nimi organami ochrony konkurencji tj. Komisją 
Europejską lub UOKiK.

Prowadzone przez PKN ORLEN transakcje 
wpisują się w światowe trendy. Największe 
światowe koncerny paliwowe już dawno zbu-
dowały zintegrowane łańcuchy wartości oparte 
na wydobyciu ropy naftowej i gazu, inwesty-
cjach w nowoczesną elektroenergetykę i posze-
rzaniu kompetencji w sprzedaży detalicznej. Na 
przykład BP, Total, Shell czy Equinor zarządzają 
swoją organizacją właśnie w sposób segmen-
towy, koncentrując się przede wszystkim na 
dywersyfikacji źródeł przychodów. PKN ORLEN 
wykorzysta i wzmocni istniejący system zarzą-
dzania segmentowego do zarządzania Grupą 
po akwizycjach.

Grupa ORLEN dąży do tego, aby zostać biz-
nesowym liderem zrównoważonej transformacji 
sektora energetycznego w Europie Środkowo-
-Wschodniej. W przypadku segmentu wydo-
bycia, konsolidacja poprawiłaby efektywność 
operacyjną i inwestycyjną oraz umożliwiłaby 
skoncentrowanie się na złożach gazu ziemnego 
i ropy naftowej w Polsce i Europie. W zakresie 
energii elektrycznej powstałoby zintegrowane 
portfolio wytwórcze w kraju, oparte o efektyw-
ne elektrownie gazowe oraz odnawialne źródła 
energii, w tym morską energetykę wiatrową. 
W tym kontekście istotny byłby potencjał jed-
nostek gazowych do bilansowania nieregular-
nego profilu wytwarzania z odnawialnych źró-
deł energii. Jednocześnie zarządzanie szerokim 
portfolio aktywów umożliwiłoby optymalizację 
handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej. 

Beneficjentami stworzenia multienergetycz-
nego koncernu będą klienci. Połączenie kom-
petencji umożliwi wypracowanie rozszerzonej, 
atrakcyjnej oferty handlowej w zakresie paliw, 
gazu i energii. To także duży potencjał do dal-
szego rozwoju marki ORLEN oraz programu 
lojalnościowego VITAY opartego o szereg kom-
pleksowych usług.

Stworzenie zintegrowanej Grupy umożliwi-
łoby pełne wykorzystanie i rozwój kompetencji 
pracowników. Obecnie na rynku odczuwalny 
jest deficyt pracowników, szczególnie w branży 
produkcyjnej. W wyniku konsolidacji łączne za-
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Dodatkowy miliard metrów sześc. 
gazu w okolicy Przeworska i Jarosławia

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo rozpoczyna rewitalizację 
złoża gazowego Mirocin na Podkar-
paciu. Spółka ocenia, że jego zasoby 
są nawet o 1/5 większe niż do tej 
pory sądzono.

Około miliarda metrów sześciennych gazu 
znajduje się w nowo odkrytym horyzoncie ga-
zonośnym złoża Mirocin – szacują specjaliści 
z PGNiG. Jeszcze w tym roku Spółka planuje roz-
począć wiercenia, które umożliwią eksploatację 
surowca.

– Konsekwentnie realizujemy strategiczny 
plan zwiększenia wydobycia gazu ziemnego na 
Podkarpaciu. Eksploatacja krajowych złóż pozo-
staje najbardziej efektywnym kosztowo źródłem 
pozyskaniu gazu a jednocześnie przyczynia się 
do poprawy bezpieczeństwa energetycznego 
Polski i rozwoju lokalnych społeczności – po-
wiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG 
SA. – Złoże Mirocin to kolejny dowód wyjąt-
kowych kompetencji PGNiG w zakresie poszu-
kiwania i wydobycia węglowodorów. Odkrycie 
dodatkowych zasobów gazu przedłuży eksplo-
atację złoża o kolejne dekady.

Złoże Mirocin położone jest na granicy po-
wiatów przeworskiego i jarosławskiego. Jest 
eksploatowane od 1962 roku. Do tej pory jego 
zasoby były szacowane na 4,5 mld m sześc. 
gazu ziemnego, z czego wydobyto już prawie 
4,2 mld m sześc., a więc ok. 92 procent. Jednak 
po analizie danych geologicznych, specjaliści 
z PGNiG doszli do wniosku, że w złożu mogą 
znajdować się nieeksploatowane wcześniej 
struktury gazonośne. Potwierdziły to odwierty 
rozpoznawcze, których wyniki pozwoliły osza-

cować dodatkowe zasoby Mirocina na około 
miliard metrów sześc. gazu. Oznacza to, że zło-
że jest o ponad 20 proc. większe niż wcześniej 
przypuszczano.

Do eksploatacji nowego horyzontu PGNiG 
chce wykorzystać już istniejące, ale nieczynne 
odwierty. Do tej pory w obrębie złoża wykonano 
60 otworów, z których 25 jest nadal eksploato-
wanych. Część pozostałych odwiertów może zo-
stać zrekonstruowana i pogłębiona, aby sięgnąć 
do nowej struktury gazonośnej. Pozwoli to na 
wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wy-
dobywczej, dzięki czemu włączenie zmodernizo-
wanych odwiertów do produkcji będzie szybsze 
i tańsze niż w przypadku całkowicie nowych 
otworów.

Przy projektowaniu prac na Mirocinie PGNiG 
wykorzystuje doświadczenia z dwóch innych 
złóż na Podkarpaciu – Przemyśla i Sędziszowa. 
Tu również po odkryciu nowych horyzontów 
gazonośnych Spółka rozpoczęła rewitalizację 
z wykorzystaniem nieczynnych już odwiertów.

PGNiG wydobywa ropę naftową i gaz 
ziemny w południowo-wschodniej Polsce na 
terenie 95 gmin na podstawie 108 koncesji. 
Spółka posiada na tym obszarze 35 kopalni 
węglowodorów. W 2019 roku na Podkarpaciu 
PGNiG prowadziło prace wiertnicze na 24 od-
wiertach.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Arch. PGNiG SA

trudnienie wyniosłoby ponad 60 tys. osób.
Grupa ORLEN posiada duże doświadczenie 

w realizacji procesów akwizycyjnych, nie tylko 
w Polsce, ale też na rynku globalnym. Na prze-
strzeni lat do Grupy ORLEN włączone zostały 
m.in. ANWIL we Włocławku, czeski Unipetrol, 
litewska spółka ORLEN Lietuva, czy ostatnio 
Grupa Energa. W każdym przypadku efektem 
przejęć był rozwój spółki ukierunkowany na bu-
dowę specyficznych kompetencji, zwiększanie 
roli spółki w regionie i wykorzystanie potencjału 
pracowników.

Połączona grupa miałaby również znaczące 
doświadczenie w realizacji dużych projektów 
inwestycyjnych. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat, 
Grupa ORLEN zrealizowała 3 projekty, których 
koszty przekroczyły 1 mld zł. Chodzi o instalację 
do produkcji polietylenu w czeskim Unipetrolu 
i dwie elektrownie gazowo-parowe w Płocku 
i Włocławku. Grupa posiada także licencję na 
budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy ok. 
1200 MW na Morzu Bałtyckim. Koszty tego 
typu inwestycji sięgają standardowo kilkunastu 
miliardów złotych.

Z kolei marka ORLEN jest szeroko rozpozna-
walna w regionie, dzięki silnym relacjom Grupy 
z jej klientami, pracownikami i współpracują-
cymi instytucjami. Koncern cały czas wzmacnia 
globalną rozpoznawalność poprzez realizowany 
proces co-brandingu w europejskiej sieci czy in-
westycje w sponsoring sportowy. To przemyśla-
na strategia, która pomaga w budowaniu relacji 
z klientami i partnerami biznesowymi.

Biuro PrasowePKN ORLEN
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Jubileuszowa 100-tna dostawa gazu skroplonego 
do Terminalu LNG w Świnoujściu

Terminal LNG im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, 
należący do Grupy Kapitałowej 
GAZ-SYSTEM, przyjął jubileuszowy 
setny statek skroplonego gazu ziem-
nego, który przypłynął z Kataru. 

Zamówiony przez PGNiG metanowiec o na-
zwie Al Safliya dostarczył w piątek, 3 lipca 2020 
roku, ok. 90 tys. ton LNG od firmy Qatargas. 
Po regazyfikacji odpowiada to ok. 120 mln m 
sześc. gazu ziemnego.

–  Oddanie do użytkowania Terminalu LNG 
w Świnoujściu w 2016 roku pozwoliło realnie 
rozpocząć proces zmniejszania zależności Pol-
ski od dbającego o swój monopol rosyjskiego 
dostawcy.  Dzięki inicjatywie i determinacji Pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego powstał projekt 
budowy gazoportu. Baltic Pipe oraz Korytarz 
Północ-Południe to kolejne elementy bezpie-
czeństwa energetycznego naszego kraju. Te 
inwestycje pozwalają polskiemu rządowi re-
alizować strategię suwerenności energetycznej 
i bezpieczeństwa dostaw. Dywersyfikacja kie-
runków i źródeł dostaw gazu pozwoli Polsce 
pełnić wiodącą rolę w naszym regionie Europy, 
zwiększając bezpieczeństwo naszych sąsiadów 
I umożliwiając rozwój rynku w regionie Europy 
Środkowej. Dowodem jest dzisiejsza jubileuszo-
wa dostawa LNG - powiedział Piotr Naimski, 
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mi-

nistrów, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej 
Infrastruktury Energetycznej. 

– Dzisiejsza setna dostawa gazu skroplone-
go do Polski jest potwierdzeniem tego, że Ter-
minal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
pełni bardzo ważną rolę w zakresie budowania 
konkurencyjnego rynku gazu. Od kilku lat ob-
serwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania 
gazem LNG, dlatego rozbudowujemy przepusto-
wość Terminalu z obecnych 5 mld m3 do 8,3 mld 
m3 rocznie. Dzisiejszy jubileusz związany z setną 
dostawą nie byłby możliwy bez zaangażowania 
i profesjonalizmu pracowników Terminalu, za co 
składam im serdeczne podziękowania - powie-
dział Krzysztof Jackowski, Wiceprezes GAZ-SYS-
TEM i Polskie LNG.

– Import LNG jest jednym z filarów naszej 
strategii dywersyfikacyjnej, dzięki której wzmac-

niamy bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Z roku na rok przypływa do naszego kraju co-
raz więcej LNG, a w kolejnych latach import ten 
wzrośnie jeszcze wyraźniej. Dlatego też zarezer-
wowaliśmy dodatkowe moce regazyfikacyjne 
terminalu w Świnoujściu, z którego operatorem 
współpraca układa się znakomicie, podobnie 
zresztą jak z naszymi partnerami handlowymi, 
od których kupujemy skroplony gaz – powie-
dział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG. 

Odbiór pierwszej dostawy komercyjnej gazu 
skroplonego miał miejsce w czerwcu 2016 roku. 
Od tamtego czasu z roku na rok liczba dostaw, 
a także ich wolumen stopniowo wzrastają. Wśród 
dotychczasowych stu dostaw 67 pochodziło 
z Kataru, 21 z USA, a 11 z Norwegii. W marcu 
2020 roku jeden ładunek LNG przypłynął z Tryni-
dadu i Tobago. W ciągu ponad czterech lat łączny 
wolumen sprowadzonego w ten sposób gazu 
ziemnego wyniósł ok. 11 mld m sześc. 

Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyń-
skiego dysponuje obecnie przepustowością 5 
mld m3 rocznie, co stanowi ok. 1/4 zapotrzebo-
wania na gaz w Polsce. Grupa Kapitałowa GAZ-
-SYSTEM podjęła decyzję o rozbudowie gazo-
portu, w odpowiedzi na potrzeby rynku. Dzięki 
zamontowaniu dodatkowych dwóch regazyfika-
torów oraz wybudowaniu kolejnego zbiornika 
i drugiego nabrzeża zwiększy się funkcjonalność 
obiektu i zakres świadczonych usług. Handlo-
we możliwości wysyłania gazu z Terminalu do 
krajowej sieci przesyłowej od 2024 r. osiągną 
poziom 8,3 mld m3 rocznie.

Biuro prasowe
GAZ-SYSTEM S.A.Fot. arch. GAZ-SYSTEM

Fot. arch. GAZ-SYSTEM
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PGNiG coraz bliżej uruchomienia 
produkcji z kolejnego złoża 
na Morzu Północnym

Prace nad uruchomieniem wydobycia 
ze złoża Duva, w których udziały ma PGNiG 
Upstream Norway, przekroczyły już półmetek. 
Zakończyło się właśnie układanie podwod-
nych instalacji, które posłużą do wydobycia 
węglowodorów z tego złoża. 

PGNiG Upstream Norway posiada 30 proc. 
udziałów w złożu Duva (koncesje PL636 i PL 
636B). Operatorem na złożu jest firma Neptune 
Energy. Ułożenie gazociągów wydobywczych 
i technologicznych pozwoli podłączyć złoże do 
platformy wydobywczej Gjøa oddalonej o 12 
km. Planowany termin rozpoczęcia produkcji to 
III kwartał 2021 roku.

– Gaz z szelfu norweskiego już za niespełna 
dwa lata popłynie do Polski za pośrednictwem 
Baltic Pipe. Naszym strategicznym celem jest 
osiągnięcie jak największego wydobycia wła-
snego gazu z norweskich złóż, w których mamy 
udziały. Minął dopiero rok od zaakceptowania 
planów zagospodarowania dla złoża Duva 
przez norweskie władze, a w przygotowaniach 
do wydobycia przekroczyliśmy już półmetek. 
Prace postępują, a projekt jest realizowany na-
wet z lekkim wyprzedzeniem wobec harmono-
gramu – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes 
Zarządu PGNiG.

PGNiG prowadzi działalność w Norwegii od 
2007 roku. PGNiG Upstream Norway posiada 
obecnie udziały w 31 koncesjach poszukiwaw-
czo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kon-
tynentalnym. Spółka wydobywa obecnie ropę 
naftową i gaz ziemny z 7 złóż na szelfie. W tym 
roku rozpoczęła się produkcja ze złóż Skogul 
i Ærfugl.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

179 Konferencja OPEC
Jak zwykle przed spotkaniami OPEC poja-

wiały się przewidywania i spekulacje na temat 
możliwych decyzji kartelu i ich konsekwencji. 
Tak było też przed 179 Konferencją OPEC i 11 
posiedzeniem Komitetu Ministerialnego OPEC 
i OPEC+. Niepewność podtrzymywały pogłoski 
o porozumieniu Rosji i Arabii Saudyjskiej, póź-
niej o dołączeniu Iraku i zgodzie na przedłużenie 
okresu redukcji. W efekcie, w pierwszych dniach 
czerwca cena ropy  WTI wzrosła o 3,2%, a cena 
Brent o 2,7%. Według harmonogramu sekre-
tariatu OPEC z kwietnia br., Konferencja była 
wyznaczone na 10 czerwca, jednak ostatecznie 
odbyła się 6 czerwca. Podobnie jak w kwietniu, 
Konferencja przygotowała rekomendacje dla 
Komitetu Ministerialnego. Jak zaznaczono w ko-
munikacie końcowym, rekomendacje zostały 
przyjęte i zatwierdzone jednogłośnie. Posiedze-
nie było poświęcone przede wszystkim prze-
dłużeniu dotychczasowych ustaleń dotyczących 
wielkości wydobycia na następny miesiąc, ale 
wprowadzono też większe możliwości kontroli 
cen. Potwierdziły się informacje, że nie wszyscy 
członkowie OPEC stosowali się do postanowień 
dotyczących limitów wydobycia. W Iraku wydo-
bycie ropy wynosiło 38% limitu, w Nigerii tylko 
19%. Nowe rozwiązania uwzględniają zarówno 
skutki krótkoterminowe jak i długoterminowe. 
Ceny spot mają zachęcać handlowców i rafi-
nerie do bieżących zakupów i tworzenia za-
pasów zamiast wyboru cen futures i transakcji 
z odłożonym terminem płatności. Przypomniano 
o przypadającej we wrześniu br. 60 rocznicy 
założenia OPEC w Bagdadzie. Termin następnej 
sesji Komitetu Ministerialnego OPEC i OPEC+ 
został wyznaczony na 1 grudnia br., natomiast 
30 listopada odbędzie się w Wiedniu kolejna 
Zwyczajna Konferencja OPEC.

Gazociąg Trans Adriatic Pipeline 
(TAP) już gotowy

W połowie czerwca br. zakończono budo-
wę ostatniego segmentu gazociągu TAP (Trans 
Adriatic Pipeline) stanowiącego przedłużenie 
magistrali TANAP (Trans Anatolian Natural Gas 
Pipeline) transportującej gaz z Azerbejdżanu ze 

złoża Szach Deniz. Statek „Castoro Sei” nale-
żący do koncernu Saipem zakończył układanie 
105-kilometrowego odcinka przez Adriatyk z Al-
banii do południowych Włoch. W najgłębszym 
miejscu rury o średnicy 36“ leżą na głębokości 
810 m. Przeciętnie dziennie układano 1,2 km 
rurociągu, ale rekordowy wynik to 2,8 km. Roz-
poczęcie przesyłu gazu nastąpi pod koniec br. 
Udziałowcami TAP są brytyjski BP (20%), azerski 
SOCAR (20%), włoski Snam (20%), belgijski Flu-
xys (19%), hiszpański Enagas (16%) i szwajcar-
skie Axpo (5%).

Szczyt MAE „Okres przejścia 
do czystej energii”

Międzynarodowa Agencja Energii (MAE) 
zorganizowała 9 czerwca br. spotkanie na 
szczycie dotyczące zagadnień związanych z od-
budową gospodarki światowej, pobudzaniem 
tworzenia nowych miejsc pracy i przyspiesze-
niem przejścia do czystej energii w okresie po 
zakończeniu pandemii. W szczycie wzięło udział 
40 ministrów ds. energii, sekretarz generalny 
ONZ, przedstawiciele Banku Światowego, Ko-
misji Europejskiej, OECD, Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego, Międzynarodowej Agencji Ato-
mowej, koncernów energetycznych i organizacji 
społecznych. Obradom przewodniczył dyrektor 
wykonawczy MAE Fatih Birol. Punktem wyjścia 
do dyskusji o planach zrównoważonej odbudo-
wy gospodarki był opublikowany w maju ra-
port o inwestycjach energetycznych na świecie 
ostrzegający o 20-procentowym spadku w tej 
dziedzinie. Plan opracowany przez MAE we 
współpracy z Międzynarodowym Funduszem 
Walutowym powinien przyspieszyć globalny 
wzrost gospodarczy o 1,1% rocznie i ochronić 
lub stworzyć 9 milionów miejsc pracy. Ok. 35% 
nowych miejsc pracy powinno powstać dzięki 
zwiększaniu efektywności wykorzystania ener-
gii, kolejne 25% w energetyce wiatrowej, so-
larnej i modernizacji sieci elektrycznych. Wysoko 
oceniono program MAE przejścia do czystej 
energii (Clean Energy Transitions Programme).

W planie zrównoważonej odbudowy po-
ruszono też zagadnienia ropy i gazu. W wielu 
krajach odpowiedzią na  niskie ceny była rozbu-
dowa strategicznych rezerw ropy. Spodziewany 
jest spadek inwestycji w sektorze upstream ropy 
i gazu o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 
2019 i zagrożenie utraty zatrudnienia przez 1,2 
miliona pracowników. Obniżka cen ropy sprawi-
ła, że staniał gaz płynny, natomiast podrożały 
alternatywne biopaliwa. Poważnym problemem 
są subsydia do paliw kopalnych - szacuje się, 
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Dwa złoża ropy w rejonie Homla
Na Białorusi zlokalizowano 85 złóż ropy 

i gazu, z czego obecnie eksploatowanych jest 
61 złóż. Ok. 70% produkcji ropy pochodzi z 5 
rejonów w rowie Prypeci: Rzeczyca, Ostasz-
kowicze, Wiszańskie, Ostaszkowicze Południe 
i Sosnowskie Południe. W czerwcu br. przedsię-
biorstwo Biełarusnieft poinformowało o odkry-
ciu dwóch nowych złóż w Chojnikach w pobliżu 
Homla o łącznych zasobach szacowanych na 
2,5 mln t ropy. Jest to ropa lekka, nisko siarko-
wa, o małej lepkości, z dużą zawartością lekkich 
frakcji. Najnowsze odkrycia mogą poprawić wy-
niki produkcyjne Biełarusniefti, która w ub. roku 
wydobyła 1,69 mln tropy, a w br. planowane 
jest wydobycie 1,71 mln t. Krajowa produkcja 
ropy osiągnęła maksimum w 1975 r. – było to 
7,96 mln t.

Inwestycja infrastrukturalna 
o wartości 10 mld USD w Abu Zabi

Na tle informacji o bankructwach i dra-
stycznych cięciach wydatków na poszukiwania 
i produkcję wiadomość o powołaniu przez Abu 
Dhabi National Oil Co. (ADNOC) nowej spółki 
zależnej Gas Pipeline Assets, której plany inwe-
stycyjne opiewają na 10 mld dolarów, a łącznie 
z  udziałami inwestorów zagranicznych się-
gają 20,7 mld, jest wiadomością szczególną, 
bo oznacza, że jest to największa inwestycja 
infrastrukturalna na świecie w tym roku. Gas 
Pipeline Assets zamierza zbudować w Abu Zabi 
i w sąsiednich emiratach 38 gazociągów o łącz-
nej długości 982 km. Konsorcjum inwestorów 
zewnętrznych (Global Infrastructure Partners, 
Brookfield Assets Management, fundusz po-
wierniczy GIC z Singapuru, nauczycielski fun-
dusz emerytalny z Ontario, NH Investment & 
Securities i Snam) obejmie 49% udziałów nowo 
powstałej spółki, natomiast 51% należeć bę-
dzie do ADNOC. Koncern wydzierżawi swoje 
gazociągi Gas Pipeline Assets na 20 lat według 
ustalonych stawek i w tym okresie wolne prze-
pływy pieniężne będą w całości przekazywane 
inwestorom w formie kwartalnej dywidendy. 
Własność gazociągów, zarządzanie nimi i od-
powiedzialność za związane z tym wydatki 
operacyjne i kapitałowe pozostaje w rękach 
ADNOC. Dyrektor generalny ADNOC Sultan al-
-Jaber przedstawił też swoją opinię na temat 
skutków porozumienia OPEC+, które spowo-
dowało, że rynek w ostatnich tygodniach jest 
lepiej regulowany, następuje odbudowa popy-
tu, w miarę jak otwiera się światowa gospo-

darka i że ta tendencja będzie się utrzymywać 
przez pozostałą część roku.

Piraci w Zatoce Meksykańskiej
Dotychczas jako niebezpieczne akweny za-

grożone atakami piratów wymieniano cieśninę 
Malakka czy też Zatokę Adeńską, teraz Depar-
tament Stanu USA wydał komunikat ostrzega-
jący przed zagrożeniem dla statków i instalacji 
naftowych w południowej części Zatoki Mek-
sykańskiej ze strony meksykańskich zbrojnych 
grup przestępczych. Mogą one atakować statki 
handlowe, platformy eksploatacyjne i jednostki 
pomocnicze obsługujące platformy w zatoce 
Campeche. Ostrzeżenie zostało opublikowa-
ne po niedawnych incydentach w tym rejonie, 
a szczególnie po próbie ataku na włoski statek 
handlowy na wodach stanu Campeche. Agen-
cja Reutera zwraca uwagę w komentarzu, że 
bezpieczeństwo żeglugi w  tym rejonie nabrało 
większego znaczenia po ogłoszeniu przez Mek-
syk dostępu do koncesji w swoim sektorze dla 
podmiotów zagranicznych. Prezydent Andres 
M. L. Obrador obejmując urząd półtora roku 
temu zapowiadał zmniejszenie liczby zabójstw 
i terroru kryminalnego w kraju, jednak skala 
przemocy nie tylko nie zmniejszyła się, ale wzro-
sła w tym roku.

Stan Pensylwania oskarża 
firmy wiertnicze o zaniedbania 
przy szczelinowaniu

Wielka Ława Przysięgłych stanu Pensylwa-
nia uznała, że agencje rządowe systematycznie 
nie dopełniały obowiązku nadzoru nad opera-
cjami szczelinowania hydraulicznego w celu 
ochrony mieszkańców przed nieodłącznymi za-
grożeniami. Stanowy prokurator generalny Josh 
Shapiro oskarżył firmy Range Resources Corp. 
i Cabot Oil & Gas Corp. o wielokrotne naru-
szenia przepisów o ochronie środowiska stanu 
Pensylwania. Podkreślając błędy stanowego de-
partamentu ochrony środowiska i departamen-
tu zdrowia ława przysięgłych wydała 8 zaleceń, 
aby ustrzec przed zagrożeniami powodowany-
mi przez szczelinowanie. Zalecenia obejmują 
m. in. rozszerzenie interwałów wyłączonych 
z wiercenia od 152 do 762 m i zobowiązanie 
firm wykonujących szczelinowanie do podania 
do publicznej wiadomości wszystkich substan-

że ich globalna wielkość wynosi 320 mld do-
larów. Wskutek spadku cen ropy i gazu subsy-
dia zmniejszą się w 2020 r. prawdopodobnie 
do 180 mld dolarów. Wycofanie się z nieefek-
tywnych subsydiów mogłoby otworzyć nowe 
możliwości budżetowe i zlikwidować sytuacje, 
gdy subsydia są niewłaściwie skierowane i nie 
spełniają pozytywnej roli. Jednocześnie niskie 
ceny umożliwiają ograniczenie subsydiów bez 
zwiększania cen płaconych przez końcowego 
użytkownika.

Uczestnicy szczytu postanowili zebrać się 
ponownie w połowie 2021 r. W spotkaniu 
uczestniczył minister klimatu Michał Kurtyka 
(zdalnie).

Nord Stream 2 AG wznawia 
budowę gazociągu

Korzystne rozstrzygnięcie niemieckiej 
Federalnej Agencji ds. Sieci z 15 maja br. nie 
wstrzymało jednak całkowicie budowy Nord 
Stream 2. Statek „Akademik Czerski” zacumo-
wany obecnie w porcie Neu Mukran na Rugii 
w czasie układania rurociągu musi współpra-
cować z jednostkami pomocniczymi. Jednym 
z warunków stawianych przez władze duńskie 
w ocenie oddziaływania na środowisko przy 
pracach na dnie Bałtyku jest wyposażenie 
tych statków w system dynamicznego po-
zycjonowania (DP) zapewniający precyzyjną 
lokalizację miejsca robót dennych ze względu 
na zatopioną broń chemiczną z okresu II woj-
ny światowej. W tych miejscach niedozwolone 
jest trałowanie, kotwiczenie i naruszanie dna 
morskiego. „Akademik Czerski” ma system 
DP, ale niektóre statki Gazpromu obsługujące 
układanie gazociągu jak barka „Fortune”, nie 
mają takiego wyposażenia i używają kotwic. 
Duńska Agencja Energii (Energistyrelsen) na 
wniosek konsorcjum Nord Stream 2 AG 6 lipca 
br. zmieniła wcześniejszą decyzję środowisko-
wą stwierdzając, że pozostała do ułożenia 
część Nord Stream 2 jest zlokalizowana poza 
rejonami wrażliwymi, wyłączonymi z kotwi-
czenia. Tym samym wznowienie budowy 
gazociągu Przez wykonawców rosyjskich jest 
możliwe. Najnowsze stanowisko duńskiej 
Agencji Energii może jeszcze być zaskarżone, 
ale jeśli do 3 sierpnia nie wpłyną żadne odwo-
łania, ekipa Nord Stream 2 AG będzie mogła 
rozpocząć pracę.
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cji chemicznych używanych w czasie wiercenia 
i szczelinowania hydraulicznego zanim zostaną 
one zastosowane na wiertni.

Chesapeake Energy 
na skraju bankructwa

Niekwestionowany lider w dziedzinie eks-
ploatacji gazu z łupków w USA, firma Chesape-
ake Energy jest zagrożona bankructwem i grozi 
jej likwidacja. Chesapeake posiada znaczne 
aktywa w postaci zasobów basenach Anadar-
ko, Niobrara, Utica i Eagle Ford, jednak są to 
złoża z przewagą łupków roponośnych, co przy 
niskich cenach ropy sprawiło, że ich eksploata-
cja stała się nieopłacalna. Sytuację dodatkowo 
pogorszyła epidemia koronawirusa i zadłużenie 
przedsiębiorstwa zaczęło się niebezpiecznie 
zwiększać. Na oficjalnej stronie Chesapeake po-
jawiła się informacja, że dobrowolnie poddała 
się procedurze z Kodeksu Bankructwa, ale za-
stosowanie ma rozdział 11 Kodeksu o reorgani-
zacji, a nie rozdział 7 o likwidacji. Podkreślono, 
że pracownicy nadal otrzymują wynagrodzenie, 
akcje są na giełdzie, wykonywane są wszystkie 
zalecenia związane z naprawą stanu  finanso-
wego i firma wyjdzie z wzmocniona i bardziej 
konkurencyjna.

Trudna sytuacja Chesapeake jest udziałem 
wielu firm naftowych, nie tylko eksploatujących 
niekonwencjonalną ropę i gaz.

Otwarcie dla wierceń 
naftowych chronionych obszarów 
przyrodniczych na Alasce

Na początku kadencji prezydent Trump 
zapowiedział rozszerzenie dostępu do wielkich 
zasobów energetycznych istniejących na Alasce 
i na morzu i dotychczas niewykorzystanych. 
Teraz sekretarz Departamentu Zasobów We-
wnętrznych D. Bernhardt ogłosił plan otwarcia 
wrażliwych pod względem ekologicznym tere-
nów na Alasce, który ma być realizacją obietnic 
prezydenta. Jest to rejon National Petroleum 
Reserve (NPR) o powierzchni 75,6 tys. km2 (cał-
kowita powierzchnia NPR wynosi 93 tys. km2). 
Zarządzające terenami federalnymi Bureau of 
Land Management (BLM) podaje, że zniesie-
nie ochrony dotyczy też części Narodowego 

Rezerwatu Przyrody Arktycznej (ANWR-Arctic 
National Wildlife Refuge), w tym okolic Teshe-
puk Lake i rzeki Colville, gdzie znajdują się szlaki 
migracji ptaków i ostoje karibu.

Nowe plany rządu mogłyby zwiększyć 
w ciągu 20 lat produkcję ropy o 68 tys. t/d, po 
zbudowaniu 386 km rurociągów, 400 km dróg, 
stanowisk dla wiertni oraz towarzyszących in-
stalacji technicznych. 

Obrońcy przyrody i liderzy rdzennej lud-
ności Alaski potępili ten plan stwierdzając, że 
społeczność tego regionu już teraz narażona 
jest na niedopuszczalne zagrożenia dla zdro-
wia, bezpieczeństwa żywności i suwerenności 
kulturalnej z powodu istniejącej działalności 
przemysłowej.

Prezydent B. Obama w 2013 r. zgodził się 
na otwarcie dla poszukiwań i eksploatacji ropy 
i gazu połowy terenów North Slope obecnie 
udostępnianych.

Bezzałogowe zdjęcie 
batymetryczno-geofizyczne

Rozszerzenie zakresu prac na morzu znacz-
nie zwiększyło zapotrzebowanie na badania 
i pomiary, a jednym ze sposobów przyspiesze-
nia prac i obniżenia kosztów są zdalne pomiary. 
Są to przede wszystkim prace podwodne, ze 
względu na głębokość wody niemożliwe do 
wykonania przez statki załogowe, ale również 
pomiary powierzchniowe z uwagi na warunki 
morskie, klimatyczne, czy też inne zagrożenia 
i utrudnienia. Przykładem jest kompleksowe 
zdjęcie geofizyczne firmy Fugro u wybrzeży Abu 
Zabi, zakończone w czerwcu br. i wykonane 
w całości przy wykorzystaniu bezzałogowego 
statku autonomicznego sterowanego z cen-
trum operacyjnego w Abu Zabi. Zarejestrowa-
no pełny zakres danych batymetrycznych oraz 
przewodność wody, temperaturę, zasolenie, 
ukształtowanie dna, profil osadów przydennych 
i ewentualną obecność obiektów metalowych. 
Dyrektor oddziału geofizyki morskiej Fugro Ge-
rard Ferreira podkreślił, że pierwsze zastosowa-
nie autonomicznego statku pomiarowego na 
Bliskim Wschodzie wykazało korzyści wynikają-
ce z eliminacji zatrudnienia wykwalifikowanego 
personelu pokładowego oraz znacznej obniżki 
kosztów.

Jerzy Zagórski
Źródła: Biełarusnieft, Energistyrelsen, Fugro, 

CIRE, Hart Energy, Nord Stream 2 AG, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 

OPEC, Reuters, Rigzone, World Oil.

Kolejny etap inwestycji 
w Boronowie zakończony

W Bazie Paliw nr 3 w Boronowie za-
kończono skomplikowany proces montażu 
dachu na budowanym zbiorniku. Realizacja 
tej inwestycji da Klientom PERN dodatkowe 
10 tys. m³  pojemności na magazynowanie 
oleju napędowego. Projekt należy do II etapu 
rozbudowy baz paliw w ramach programu 
Megainwestycje PERN.

Montaż dachu zbiornika często jest naj-
większym wyzwaniem w czasie budowy, ponie-
waż to bardzo trudna i precyzyjna operacja, któ-
rą może uniemożliwić nawet minimalna zmiana 
pogody. Konstrukcję dachu, w tym przypadku 
o średnicy 34, 5 m i ważącą 110 ton, przygo-
towuje się na placu obok zbiornika, a następ-
nie montuje na zbiorniku. Do wykonania tego 
zadania wykorzystano żurawia gąsienicowego 
o udźwigu 450 ton, który podniósł dach na wy-
sokość około 20 m i przeniósł go na zbiornik. 
Choć sama operacja trwała kilkadziesiąt minut, 
to przygotowania do niej – kilkanaście godzin. 
Teraz dach zostanie przyspawany do płaszcza 
zbiornika.

– Rozbudowa bazy w Boronowie jest do-
brym przykładem na to, że mimo trudniejszych 
warunków związanych z epidemią, konse-
kwentnie i zgodnie z planem realizujemy nasze 
plany inwestycyjne. Projekt planujemy zakoń-
czyć jeszcze w grudniu tego roku. – Tadeusz 
Zwierzyński, Wiceprezes Zarządu PERN

Nowe pojemności nie tylko w Boronowie
W ramach II etapu rozbudowy pojemności 

magazynowych PERN buduje nowe zbiorniki 
również w Dębogórzu, Emilianowie, Rejowcu 
i Małaszewiczach, a na początku czerwca został 
oddany zbiornik w Koluszkach. Łącznie da to 
222 tys. m³  dodatkowej pojemności. Obecnie 
trwają również przygotowania do III etapu roz-
budowy. Stopień jego realizacji będzie zależny 
od sytuacji rynkowej, konsumpcji paliw i za-
potrzebowania na magazynowanie oraz obrót 
paliwami.

PERN S.A.
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Dominika Bernaś Jolanta Likus

Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów

W imieniu Zarządu Głównego SITPNiG Szanownym Koleżankom i Kolegom 
życzymy zdrowia, pomyślności i radościw życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

Kalendarium
30.06.2020 r. odbyło się Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału 
SITPNiG w Krośnie, na którym podsumowano działal-
ność Oddziału w mijającej kadencji 2016-2020 oraz 
wybrano władze na kadencję 2020-2024. Prezesem 
Oddziału został wybrany kol. Robert Wrzask.

06.07.2020 r. odbyło się Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddzia-
łu SITPNiG w Krakowie, na którym podsumowano 
działalność Oddziału w mijającej kadencji 2016-2020 
oraz wybrano władze na kadencję 2020-2024. Preze-
sem Oddziału został ponownie wybrany kol. Dominik 
Staśko.

06.07.2020 r. odbyło się Walne Zgromadze-
nie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału 
SITPNiG w Pile, na którym podsumowano działal-
ność Oddziału w mijającej kadencji 2016-2020 oraz 
wybrano władze na kadencję 2020-2024. Prezesem 
Oddziału został wybrany kol. Henryk Dytko.

80 lat
Maria Roszniowska z Oddziału w Sanoku

75 lat
Janusz Dybek z Oddziału w Krakowie

Stanisław Łuczyński z Oddziału w Krakowie
Jacek Michalski z Oddziału w Gdańsku

Jan Liszka z Oddziału w Krośnie

70 lat
Krystyna Jedynak z Oddziału w Warszawie II

Bogdan Antos z Oddziału w Warszawie I

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału SITPNiG 
w Czechowicach-Dziedzicach

ODDZIAŁ 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

25 czerwca w sali Dworku Eure-
ka przy ul. Prusa 64 w Czechowicach 
-Dziedzicach odbyło się Walne Zgro-
madzenie Członków Oddziału Sto-
warzyszenia Naukowo-Technicznego 
Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Obrady odby-
wały się zazwyczaj na terenie Spółek 
Grupy LOTOS, ale z uwagi na ko-
nieczność zapewnienia obradującym 
bezpieczeństwa w okresie pandemii 
koronawirusa Zarząd Oddziału podjął 
decyzję o przeniesieniu obrad do odpo-
wiedniego obiektu.

Program Obrad został przedstawiony w tra-
dycyjnie przyjętym trybie informowania tj. na 
tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.

W Oddziale Czechowice nie ma Kół i Klu-
bów więc wszyscy członkowie Oddziału SITPNiG 
uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają 
prawo głosu.

Gośćmi honorowymi byli Prezesi, dyrekto-
rzy i kierownicy Oddziałów Spółek Grupy Lotos 
w Czechowicach.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał Prezes Od-
działu Mirosław Stec. Powitał obradujących i za-
proszonych gości. Minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych kolegów i koleżanek, a także z uwagi 
na przypadającą 49 rocznicę tragicznego pożaru 
Rafinerii uczczono tych, którzy wówczas zginęli. 

W imieniu ustępującego Zarządu Oddziału, Pre-
zes Stec zaproponował następujący skład oso-
bowy Prezydium Walnego Zgromadzenia: Arka-
diusz Kliber - przewodniczący, Tadeusz Bajorek 
- sekretarz, Bronisława Szkowron - członek. 
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia jednogło-
śnie wybrali w głosowaniu jawnym Prezydium 
w zaproponowanym składzie.
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A. Kliber przedstawił zaprezentowany wcze-
śniej program, regulamin i ordynację wyborczą 
obrad pod głosowanie, które zostały jednogłośnie 
przyjęte. Następnie zostały powołane Komisje – 
Mandatowa i Wnioskowa. Składy Komisji zaak-
ceptowano większością głosów.

Przewodniczący Komisji Mandatowej Bo-
lesław Zatłoka ogłosił, że uprawnionych do gło-
sowania było 111 członków wg stanu na koniec 
2019 r.

Walne Zgromadzenie jest prawomocne w II 
terminie. Przybyło 40 członków.

W imieniu ustępującego Zarządu, Prezes 
Mirosław Stec przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności Oddziału. Wśród najważniejszych działań 
Zarządu w minionej kadencji było wspieranie prac 
Ośrodka Szkoleń w Czechowicach. Członkowie 
Oddziału SITPNiG uczestniczyli w prezentacjach 
związanych z nowoczesną aparaturą analityczną, 
pomiarową i kontrolną z zakresu wszystkich ob-
szarów aktywności biznesowej w Czechowicach, 
brali także udział w konferencjach i kongresach 
organizowanych przez Zarząd Główny i Zarządy 
Oddziałów SITPNiG.

Współpraca z macierzystym zakładem pra-
cy-Grupą LOTOS polega na takim uczestniczeniu 
w procesie biznesowym, który nie zakłóca ładu 
korporacyjnego, a jednocześnie utrzymuje od-
rębne aktywności poszczególnych spółek wcho-
dzących w jej skład. Uczestniczono w pracach 
zespołów koordynujących działanie Kierow-
nictw Oddziałów Spółek z Czechowic w zakresie 
oceny dostawców usług, towarów i systemów 
informatycznych. Współorganizowane były 
spotkania okolicznościowe np. jubileusze pracy, 
zdobycie kwalifikacji, zakończenie studiów, po-
żegnanie odchodzących na emeryturę. Zarząd 
Oddziału brał udział w organizowanych corocz-
nych spotkaniach integracyjnych pracowników 
spółek Grupy.

Mirosław Stec podkreślił życzliwą współpra-
cę Zarządów Spółek z Czechowic, kierowników 
Oddziałów Spółek Grupy LOTOS w Czechowicach 
z Zarządem Oddziału SITPNiG.

Utrzymywana jest więź z młodzieżą szkół 
średnich i wyższych poprzez wycieczki techniczne 
w Spółkach i Oddziałach Spółek Grupy LOTOS, 
pokazy sprzętu laboratoryjnego, a także praktyki 
zawodowe. Podjęto współpracę z Gimnazjum 
Publicznym nr 3 im. I. Łukasiewicza w Czechowi-
cach-Dz., które zostało objęte Programem Szkół 
Łukasiewiczowskich.

Dla członków zorganizowano kuligi (w Li-
powej i w Huciskach), wycieczki do Albanii, do 
Szwajcarii ”Expresem Lodowcowym”, szlakiem 
polskiego renesansu(Sandomierz, Kazimierz, Puła-
wy, Nałęczów, Lublin) i do Puszczy Białowieskiej. 
W celu lepszej komunikacji utrzymywana jest 
strona internetowa Oddziału. W okresie sprawoz-
dawczym w Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
w Czechowicach przeprowadzono 46 kursów 
przygotowujących do egzaminów kwalifikacyj-
nych, na których przeszkolono  1288 osób, 34 
kursy w zakresie bhp, p. poż. i instalacji sanitar-
nych, na których przeszkolono 508 osób. Komisja 
Kwalifikacyjna przy Oddziale SITPNiG w Czecho-
wicach przeegzaminowała 1288 osób, które uzy-
skały świadectwa kwalifikacyjne na stanowiska 
dozoru lub eksploatacji, 508 osób w zakresie bhp, 
p.poż. i instalacji sanitarnych.

Następnie Janina Zeman - Skarbnik Zarządu 
Oddziału, przedstawiła sprawozdanie finanso-
we za lata 2016-2020. W strukturze wydatków 
główne obciążenia stanowią dofinansowanie 
wycieczek i szkolenia. Zgromadzone środki prze-
znaczone są na działalność statutową Oddziału.

Sylwia Gezler-Filip - przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, przedstawiła sprawozdanie Komisji, 
które zakończyła wnioskiem o przyjęcie sprawoz-
dania ZO i udzielenie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi.

Na zakończenie wystąpiła przewodnicząca 
Sądu Koleżeńskiego - Bożena Janik-Kocyła infor-
mując zebranych, że w czasie minionej kadencji 
nie wpłynęła do Sądu żadna sprawa związana 
z zakresem działania Sądu Koleżeńskiego.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia za-
prosił do dyskusji nad przedstawionymi materiała-

mi i sprawozdaniami. Zaproponował głosowanie 
za udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarzą-
dowi. Uchwałę o udzieleniu absolutorium podjęto 
jednogłośnie.

Zgodnie z programem obrad Przewodniczący 
Arkadiusz Kliber przystąpił do wyborów. Ogło-
sił powołanie Komisji Skrutacyjnej i przedstawił 
kandydatów do 10 osobowego Zarząd Oddziału 
oraz po 3 osoby w Sądzie Koleżeńskim i Komisji 
Rewizyjnej. Do władz Terenowej Jednostki Organi-
zacyjnej Federacji SNT NOT delegowana ma być 1 
osoba. Ze względu na ilość członków w Oddziale 
Czechowice na Walny Zjazd SITPNiG deleguje się 
2 osoby, jedną z nich będzie wybrany Prezes Od-
działu, a druga zostanie wyłoniona spośród człon-
ków Oddziału. Uchwałę podjęto większością gło-
sów. Komisja Skrutacyjna po podliczeniu głosów 
przedstawiła nowo wybrane składy osobowe.

W skład Zarządu Oddziału na nową kadencję 
weszli: Koba Mikołaj, Lesisz Ewa, Lesisz Marek, 
Machnik Renata, Markiel Zenon, Perłowski Sylwe-
ster, Pysz Artur, Stec Mirosław, Szendzielorz Ma-
rek, Zeman Janina.

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Gezler-Filip Syl-
wia, Wilczyński Marek, Zatłoka Bolesław.

Do Sądu Koleżeńskiego weszli: Gawłowska 
Jadwiga, Kocyła- Janik Bożena, Łusińska Izabela.

Następnie przystąpiono do wyborów Prezesa 
Oddziału spośród nowo wybranych członków ZO. 
W głosowaniu tajnym na Prezesa Oddziału został 
wybrany Mirosław Stec. W kolejnych głosowa-
niach tajnych wybrano delegatów do TJO FSNT 
NOT i na XLII Walny Zjazd SITPNiG.

Delegatem do Terenowej Jedn. Organ. FSNT 
NOT został Wilczyński Marek, jego z-cą Szendzie-
lorz Marek, natomiast delegatami na Walny Zjazd 
SITPNiG zostali Stec Mirosław i Lesisz Marek.

Przewodniczący Zgromadzenia Członków 
Oddziału SITPNiG Arkadiusz Kliber przedstawił 
wyniki wyborów na nową kadencję 2016-2020 
do władz Oddziału.

Dyskusja, która toczyła się w trakcie wyborów 
i w przerwie na posiłek obejmowała sprawy istot-
ne dla stowarzyszenia, a zwłaszcza dla Oddziału.

Prezes LOTOS Biopaliwa-dyrektor Marek 
Lesisz zwrócił uwagę na potrzebę integracji śro-
dowiska a zwłaszcza popularyzowanie wśród no-
wych pracowników osiągnięć Ośrodka Szkolenia, 
prezentowanie tradycji i dbanie o przekaz histo-
rii naftowców z Czechowic przez nowy Zarząd. 
Uczestnicy dyskusji podkreślali, że możemy być 
dumni, że w swoim gronie mamy tak doświad-
czonych i rzetelnych kolegów o wielkiej wiedzy 
i umiejętnościach i wysokiej kulturze bycia na co 
dzień. Zwracano uwagę na ciągłą potrzebę inte-
gracji oraz przekazywania pałeczki nowym poko-
leniom i utrwalania tradycji dobrej pracy. Proces 
restrukturyzacji spowodował rozproszenie się 
członków Oddziału w struktury różnych Spółek, 
więc wszelkie pozazawodowe spotkania przy-Fot. arch. SITPNiG Oddział w Czechowicach-Dziedzicach
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czyniają się do utrzymania lepszych kontaktów. 
Szczególnie dbać musimy o wysokie kwalifikacje 
Oddziału Szkoleń, bo dzięki temu możemy liczyć 
na zdobywanie środków do realizacji celów sta-
tutowych.

Komisja Wyborcza zebrane tematy przedsta-
wiła w formie uchwały, którą przedstawił prze-

wodniczący Komisji Wnioskowej Artur Pysz. Po-
nieważ uczestnicy nie wnieśli uwag do projektu, 
Przewodniczący Walnego poddał ją pod głosowa-
nie jawne i została przyjęta jednogłośnie.

Na zakończenie obrad Przewodniczący po-
dziękował wszystkim uczestnikom i gościom 
oraz członkom Komisji za udział, dyskusję, cenne 

Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Gorlicach
Zgodnie z Uchwałą Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Nauko-
wo-Technicznego Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Naftowego i Ga-
zowniczego w dniu 29.06.2020 r. 
w Gorlicach w Sali konferencyjnej re-
stauracji „Podzamcze” odbył się Zwy-
czajny Sprawozdawczo – Wyborczy 
Walny Zjazd Delegatów Oddziału 
SITPNiG w Gorlicach. 

W WZDO uczestniczyli (z czynnym prawem 
wyborczym) delegaci wybrani w Kołach nr 1 i nr 
2. Ponadto, w WZDO uczestniczyli (z głosem 
doradczym) członkowie ustępujących organów 
Oddziału, którzy nie zostali wybrani delegatami 
na WZDO. Dodatkowo do udziału w WZDO 
zaproszono pozostałych członków SITPNiG 
Oddziału Gorlice; część z nich skorzystała z za-
proszenia. Zarząd Główny reprezentował na 
naszym Zjeździe Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Klimatu dr Piotr Dziadzio.

Zjazd podsumował dokonania Oddziału 
w mijającej kadencji, oraz nakreślił kierunki działań 
Oddziału SITPNiG na kolejną 4-letnią kadencję.

Sprawozdanie z działalności Oddziału za 
upływającą kadencję złożył prezes ustępu-
jącego Zarządu Oddziału Andrzej Drzymała. 
Prezentując sprawozdanie omówił stan orga-
nizacyjny Oddziału i podejmowane inicjatywy 
w działalności merytorycznej. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddzia-
łu  oraz analizę i ocenę działalności Oddziału 
w upływającej kadencji przedstawił przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Oddziału – Jerzy 
Czajka. 

Komisja Rewizyjna Oddziału pozytywnie 
oceniła działalność Zarządu Oddziału i po-
stawiła wniosek o udzielenie absolutorium  
Zarządowi Oddziału za minioną kadencję. – 
podjęto uchwałę nr 5/2020 w sprawie udzie-
lenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Oddziału.

W wyniku procedury wyborczej wyłonio-
ne zostały władze Oddziału Stowarzyszenia na 
nową kadencję 2020 – 2024.

W skład Zarządu Oddziału weszli następu-
jący członkowie SITPNiG :

- Wiesław Bal, 
- Leszek Druciak
- Anita Dygoń
- Przemysław Gaweł
- Zdzisława Martyka
- Stanisław Mitoraj
Skład Zarządu Oddziału uzupełniają ponadto 

Przewodniczący Koła nr.1  Andrzej Drzymała oraz 
Przewodniczący Koła nr. 2 – Miłosz Muzyka.

Do Komisji Rewizyjnej Oddziału weszły na-
stępujące osoby:

- Wacław Borcz 
- Jadwiga Kosińska
- Jakub Łęcki 

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału weszły 
następujące osoby:

- Urszula Przybyłowicz 
- Elżbieta Roicka 
- Stanisław Kuk
Delegatami  na XLII Walny Zjazd Delegatów 

SITPNIG zostali wybrany Piotr Dziadzio i Stani-
sław Mitoraj

Delegatem do Rady Terenowej Jednostki 
Organizacyjnej Federacji SNT NOT został wybra-
ny Przemysław Gaweł. 

W głosowaniu tajnym przeprowadzono 
wybory Prezesa Oddziału spośród członków 
Zarządu Oddziału – Prezesem Oddziału został 
wybrany Stanisław Mitoraj.   

Komisja Wnioskowa przysłuchiwała się ob-
radom, a wnioski załączyła w oddzielnym proto-
kole. Po dyskusji wnioski przyjęto w głosowaniu 
jednomyślnie oraz zlecono ich realizację. 

Andrzej Drzymała

ODDZIAŁ W GORLICACH

uwagi, przekazał życzenia nowemu Zarządowi 
Oddziału i jego Prezesowi oraz Komisji Rewizyjnej 
i Sądowi Koleżeńskiemu.

Mirosław Stec
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Walny Zjazd Delegatów Oddziału SITPNiG w Krakowie

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

6 lipca 2020, w sali seminaryj-
nej Wydziału Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu AGH, odbył się WZDO.

W zgromadzeniu wzięli udział m.in.: prorek-
tor elekt, obecny dziekan W.WNiG AGH – prof. 
Rafał Wiśniowski; dyrektor INiG – prof. Maria 
Ciechanowska; wiceprezes Rady Federacji SNT 
NOT – Grzegorz Bałda; dziekan elekt W.WNiG 
– prof. Mariusz Łaciak; członek Rady Nadzorczej 
PGNiG – prof. Andrzej Gonet oraz prof. Henryk 
Sechman z W. GGiOŚ AGH, a także członkowie 
honorowi SITPNiG – Krystyna Maciurzyńska, 
Ryszard Cygan, prof. Stanisław Rychlicki, dr 
Stanisław Szafran; prodziekan W.WNIG – dr. 
hab. Aneta Sapińska-Śliwa, kierownicy Katedr 
W.WNiG – prof. Stanisław Nagy, Jerzy Stopa, 
Jan Ziaja.

Wybory zorganizował Komitet Organizacyj-
ny w składzie:

Albin Wojnar – przewodniczący, Jan Ar-
tymiuk, Mirosław Janowski, Dominik Staśko, 
Krzysztof Wesołowski, Jan Wójcik, Albert Złot-
kowski.

Po otwarciu WZDO przez ustępującego pre-
zesa Dominika Staśko i powitaniu zebranych, Al-
bin Wojnar – wiceprezes ustępującego Zarządu 
przeprowadził wybór Prezydium WZDO, w skład 
którego weszli: Stanisław Rychlicki – przewod-
niczący, Jerzy Stopa – z-ca przewodniczącego, 
Mirosław Obara – sekretarz.

Po wyborze Komisji Mandatowej i Komisji 
Wnioskowej, odczytano sprawozdania wybor-
cze: referat sprawozdawczo-programowy ustę-
pującego Zarządu Oddziału – wygłosił prezes 
ZO – Dominik Staśko; sprawozdanie Komisji Re-
wizyjnej Oddziału – zreferował Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej – Andrzej Michniewski; spra-
wozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału – przed-
stawił Przewodniczący Sądu – Czesław Rybicki.

Ustępującemu Zarządowi Oddziału udzielo-
no jednogłośnie absolutorium.

Przewodniczący Komisji Wyborczej - Albin 
Wojnar zreferował sprawozdanie Komisji Wybor-
czej dot. kandydatów do nowych władz i orga-
nów Oddziału. Po wyborze Komisji Skrutacyjnej, 
nastąpiły wybory.

W trakcie liczenia głosów nastąpiła przerwa 
na gustowny lunch, który zorganizowali Jan Ar-
tymiuk i Dominik Staśko.

W dalszej części WZDO nastąpił wybór Pre-
zesa Oddziału oraz Delegatów na XLII Walny 
Zjazd Delegatów SITPNiG.

Nowym Prezesem Oddziału SITPNiG został 
Dominik Staśko.

W skład ZO weszli – wybrani wcześniej 
przewodniczący Kół: Albin Wojnar, Krzysztof 

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie
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Wesołowski, Iwona Kornecka, Krystyna Maciu-
rzyńska, Barbara Czopek, Franciszek Brach oraz 
wybrani na WZDO: Jan Artymiuk, Józef Chowa-
niec, Mirosław Janowski, Elżbieta Jezierska, Ma-
riusz Łaciak, Piotr Narloch, Jan Wójcik, Jan Ziaja, 
Albert Złotkowski.

W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału weszli: 
Teresa Kułaga, Andrzej Dymacz, Marek Dohnalik.

Skład Sądu Koleżeńskiego: Czesław Rybicki 
– przewodiczący, Ryszard Cygan, Anna Wantuch.

Do Rady Federacji SNT NOT weszli: Jan Ar-
tymiuk, Józef Chowaniec.

Na Delegatów na WZD zostali wybrani: Do-
minik Staśko, Albin Wojnar, Jerzy Stopa.

Na zastępców Delegatów: Andrzej Gonet,  
Krystyna Maciurzyńska, Jan Wójcik.

Na zakończenie WZDO przewodniczący 
WZDO przekazał prowadzenie Zgromadzenia 
nowo wybranemu Prezesowi – Dominikowi 
Staśko, który podziękował za powierzenie mu 
na kolejną kadencję funkcji Prezesa Oddziału 
SITPNiG w Krakowie oraz krótko przedstawił 
perspektywę prowadzenia działalności w Od-
dziale.

Albin Wojnar
Przewodniczący Komisji Wyborczej 

oraz Komitetu Organizacyjnego 
Wyborów

Fot. arch. SITPNiG Oddział w Krakowie
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6 lipca 2020 członkowie pilskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego wybrali nowy Za-
rząd i członków pozostałych organów 
Oddziału na kolejne 4 lata. Po kilku 
miesiącach pandemii, ustępujący Za-
rząd zdecydował o przeprowadzeniu 
Walnego Sprawozdawczo-Wyborcze-
go  Zgromadzenia członków Oddzia-
łu  w wyjątkowych warunkach, do tej 
pory niespotykanych. 

Wszyscy członkowie otrzymali sprawozda-
nie z działalności oraz sprawozdanie finansowe 
na podane adresy mailowe tydzień wcześniej, 
aby każdy mógł się z nimi wcześniej zapoznać 
i aby nie trzeba było omawiać ich w czasie 
zgromadzenia. To pozwoliło na oszczędność 
czasu. Zadbano też o odpowiednią odległość 
między zgromadzonymi członkami, środki de-
zynfekcyjne oraz maseczki. Doprawdy, takiego 
zjazdu nie pamiętał nikt ze zgromadzonych. 
Nie wpłynęło to jednak negatywnie na sym-
patyczną atmosferę i przyjacielskie nastawie-
nie oraz patrzenie z nadzieją w nadchodzącą 

Wybory naznaczone pandemią

ODDZIAŁ W PILE

przyszłość nie tylko Stowarzyszenia, ale także 
działań zawodowych. 

W czasie ostatniej kadencji ustępujący 
Zarząd, działający od 13 czerwca 2016 roku, 
skupiał się na podtrzymaniu tradycji i kultury 
naftowej i gazowniczej wśród członków oraz na 
ich jednoczeniu środowiskowym poprzez roz-
licznie organizowane działania.  Już na samym 
początku przeprowadzono turniej strzelecki, 
który zakończono piknikiem z tańcami, smacz-
nym jedzeniem i rozmowami nie tylko o pracy 
wiertniczej. A potem były i pikniki, i spotkania 
na bowlingu, były profesjonalne wyjazdy tech-
niczne. Niezapomnianą przygodą, ze świetnie 
zorganizowaną częścią pokazowo-techniczną  
był wyjazd do Rumunii do firmy National Oil-
well Varco; był także hobbystyczny wyjazd na 
połów dorszy.  

Udało się także zorganizować atrakcyjną  
wycieczkę rowerową, której uczestnicy dotar-
li do celu zmęczeni, choć szczęśliwi. Powiodły 
się także rokrocznie organizowane spotkania 
barbórkowe, które oprócz członków gromadzi-
ły bardzo wielu sympatyków Stowarzyszenia. 
Nieodmiennie przyciągają one wielu zaintereso-
wanych z uwagi na ich wesoły, a równocześnie 

Zarząd na kadencję 2020-2024 r. Od lewej: Jadwiga Samborska, Karolina Kokot, Wojciech Mielniczuk, Marta Woźniak-Hoffmann, Henryk Dytko (prezes), Ryszard Chylarecki, Piotr Makowski. 
Fot. arch. SITPNiG Oddział w Pile
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kultywujący górnicze tradycje, charakter. Raz 
nawet w czasie upływającej kadencji, udało 
się przygotować odrębne spotkanie dla kobiet 
– comber babski i spotkanie dla mężczyzn – 
karczmę piwną, co miało swój niepowtarzalny 
urok i do dziś wspominane jest przez licznych 
uczestników. 

Ustępujący Zarząd zatroszczył się również 
o organizację wyjazdów kulturo- i turystycz-
no-poznawczych do innych krajów. Niestety, 
nie doszły one do skutku – ten planowany na 
Bałkany z uwagi na niewielu chętnych, ten do 
Gazoportu z powodu jego remontu, a ten or-
ganizowany w tym roku do Izraela z powodu 
pandemii, której przebieg i decyzje władz za-
równo naszego kraju, jak i kraju do którego się 
wybieraliśmy,  powstrzymały zadeklarowanych 
uczestników tuż przed wyjazdem. Dzięki kon-
sekwentnym działaniom organizatorki udało się 
jednak odzyskać całość już wpłaconych na wy-
jazd kwot, co nie wpłynęło negatywnie na stan 
finansów stowarzyszeniowych.

W trakcie dyskusji o działalności statuto-
wej SITPNiG redaktor naczelny Wiadomości 
Naftowych i Gazowniczych obszernie przedsta-
wił charakter i rolę wydawanego przez Zarząd 
Główny miesięcznika, podkreślając jego popu-
laryzatorsko-naukowy i informacyjno-szkolenio-
wy charakter, promocję osiągnięć technicznych 
branży naftowo-gazowniczej i rafineryjnej oraz 
środowiska naukowego Akademii Górniczo-
-Hutniczej i Instytutu Nafty i Gazu – Państwo-
wego Instytutu Badawczego.

Podczas Walnego Zgromadzenia ustępujący 
Zarząd w składzie: Wioletta Jarek (prezes), Ar-
tur Buwaj, Ryszard Chylarecki, Marek Dembiń-
ski, Anita Makowska, Marek Wiesiołek i Marta 
Woźniak-Hoffmann, po uzyskaniu absolutorium 
podziękował wszystkim za czteroletnią współ-
pracę oraz dotychczasowe działania. Zrobiono 
też pamiątkowe zdjęcia. 

Nowo wybrany Zarząd w składzie rów-
nież 7-osobowym (Henryk Dytko, nowy choć 
już z wcześniejszym doświadczeniem prezes 
Zarządu, Ryszard Chylarecki, Karolina Kokot, 
Piotr Makowski, Wojciech Mielniczuk, Jadwi-
ga Samborska i Marta Woźniak-Hoffmann) 
zadeklarował pracę na równie intensywnym 
poziomie, mając nadzieję na zgromadzenie 
w szeregach Stowarzyszenia nowych człon-
ków i próbę reaktywacji sprawdzonych już 
form działalności – np. konferencji naukowo-
-technicznych. 

Marta Woźniak-Hoffmann 
członek zarządu SITPNiG 

Oddział Piła 

Ustępujący Zarząd kadencji 2016 - 2020. Fot. arch. SITPNiG Oddział w Pile
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VIII edycja Ogólnopolskiego Szczytu 
Energetycznego – OSE GDAŃSK 2020

W dniach 2-3 lipca br. w Gdań-
sku w Muzeum II Wojny Światowej 
odbyła się VIII edycja Ogólnopol-
skiego Szczytu Energetycznego - OSE 
GDAŃSK 2020, poświęconego wy-
zwaniom stojącym przed polską ener-
getyką. 

Szczyt objęty został Patronatem Hono-
rowym przez Marszałka Senatu RP Tomasza 
Grodzkiego, Ministra Aktywów Państwowych 
Jacka Sasina, Ministra Klimatu Michała Kur-
tykę, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adam-
czyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej Michała Gróbarczyka, Minister-
stwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Po-
lityki Regionalnej, Ministerstwo Cyfryzacji, 
Ambasadę Królestwa Szwecji w Warszawie, 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Rafała 
Gawina, Prezesa Urzędu Dozoru Technicz-
nego Andrzeja Ziółkowskiego, Wojewodę 
Pomorskiego Dariusza Drelicha, Wojewodę 
Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, Mar-
szałka Województwa Pomorskiego Mieczy-
sława Struka, Wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja, 
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkie-
wicz, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Agencję Rynku Energii, 
Fundację na rzecz Energetyki Zrównoważonej, 
Główny Instytut Górnictwa, Górniczą Izbę 
Przemysłowo-Handlową 

Instytut Kolejnictwa, Izbę Gospodarczą 
Ciepłownictwo Polskie, Krajową Izbę Biopaliw, 
Krajową Izbę Gospodarczą, Krajowy Instytut 
Energii Rozproszonej, Narodową Agencję Po-
szanowania Energii, Politechnikę Gdańską, 
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Pol-
skie Stowarzyszenie Elektromobilności, Polskie 
Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, 
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wia-
trowej, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdzia-
łu Energii Elektrycznej, Pracodawców Pomorza, 
Polsko Skandynawską Izbę Gospodarczą, Sto-
warzyszenie Branży Fotowoltaicznej - Polska PV, 
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wod-
nych, Związek Miast Bałtyckich, Unię Producen-
tów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, 
Związek Miast i Gmin Morskich.

Przed rozpoczęciem debat odbyła się uro-
czysta Gala Wręczenia statuetek „Bursztyn 
Polskiej Energetyki 2020”. Statuetka „Bursztyn 
Polskiej Energetyki” jest nagrodą przyznawaną 
osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne 
działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa 
polskiej gospodarki i energetyki w kraju i zagra-
nicą. Laureaci w/w statuetki dzięki tej nagrodzie 
zostali uhonorowani za determinację oraz kon-
sekwencję w realizacji podjętych zobowiązań 
lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu 
pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii fir-
my. W tym roku statuetka została wręczona Zbi-
gniewowi Gryglasowi - Podsekretarzowi Stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych za kon-

sekwentne promowanie rozwoju morskiej ener-
getyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim oraz dzia-
łania na rzecz zwiększenia udziału polskich firm 
z sektora gospodarki morskiej w rynku offshore, 
Monice Morawieckiej - Prezes Zarządu PGE BAL-
TICA za konsekwentne realizowanie Programu 
Offshore w grupie kapitałowej PGE, poprzez 
nadzorowanie przygotowań do budowy trzech 
farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim: Elektrow-
ni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), Elektrowni Wia-
trowej Baltica-2 (EWB2), Elektrowni Wiatrowej 
Baltica-3 (EWB3), Narodowemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 
skuteczne i konsekwentne realizowanie pro-
gramu „Czyste powietrze”, czego efektem jest 
lepsze zarządzanie energią cieplną i ogranicze-
nie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
Gminie Potęgowo za zrealizowanie inwestycji 
budowy ekologicznej sieci ciepłowniczej oraz 
montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej, które przyczyniły się do 
poprawy efektywności energetycznej i wzrostu 
bezpieczeństwa ekologicznego gminy. Podczas 
gali wręczone zostały także statuetki „Burszty-
nowe Serce”. Statuetka „Bursztynowe Serce” 
jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom 
bądź firmom za szczególne działania w zakresie 
filantropii. Laureaci w/w wyróżnienia dzięki tej 
nagrodzie zostali uhonorowani za determinację 
oraz konsekwencję w realizacji podjętych dzia-
łań takich jak: długofalowe programy na rzecz 
pomocy potrzebującym, wyrównywania szans 
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edukacyjnych utalentowanej młodzieży, pomocy 
lokalnym społecznościom, promowaniu postaw 
proekologicznych. W tym roku statuetka została 
wręczona Fundacji ORLEN w uznaniu za konse-
kwentne i skuteczne realizowanie projektów na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia, a także wspieranie edukacji młodych ludzi 
poprzez programy stypendialne.

Debatą otwierającą OSE GDAŃSK 2020 była 
Sesja Plenarna pt. „Polska polityka energetycz-
na – priorytety unijne vs polskie cele strate-
giczne”. Moderatorem debaty był Wojciech 
Jakóbik - Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl, zaś 
udział w niej wzięli: Janusz Kowalski - Sekretarz 
Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru 
Właścicielskiego nad Spółkami Skarbu Państwa, 
Ministerstwo Aktywów Państwowych; Ireneusz 
Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. 
Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Kli-
matu; Zbigniew Gryglas - Podsekretarz Stanu, 
Pełnomocnik Ministerstwa Aktywów Państwo-
wych ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej; Stefan 
Gullgren - Ambasador Królestwa Szwecji w Pol-
sce; Tale Kandal - Chargé d’Affaires Królestwa 
Norwegii w Polsce; Rafał Gawin - Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki; Artur Michalski - Wicepre-
zes Zarządu, NFOŚiGW. Początek debaty sta-
nowił próbę odpowiedzenia na pytanie o pod-
stawowe kierunki zmian polityki energetycznej 
Polski do 2050 roku  w kontekście Europejskiego 
Zielonego Ładu, co pozwoliło zastanowić się nad 
nowym polskim mixem energetycznym i rewolu-
cji w podejściu do roli paliw kopalnych. W tym 
kontekście analizowano także uwarunkowania 
płynące z planu neutralności klimatycznej do 
2050, dzięki czemu możliwe było omówienie 
nowych perspektyw rozwoju sektora OZE, także 
na podstawie doświadczeń płynących z aukcji 
dla OZE. Kolejnym tematem, z jakim zmierzyli się 
zaproszeni goście to miejsce energetyki jądrowej 

w nowej polityce energetycznej z uwzględnie-
niem stopnia zaawansowania polskiego projek-
tu oraz modeli finansowania. Ważnym punktem 
debaty była także kwestia dywersyfikacji dostaw 
paliw i pytania czy „bezpieczniej” będzie znaczyło 
również „taniej”. Druga część dyskusji uwzględ-
niała międzynarodowy kontekst i dotyczyła m.in. 
priorytetów współpracy w basenie Morza Bał-
tyckiego (gaz, off-shore, elektroenergetyka, cie-
płownictwo, kogeneracja, wzrost efektywności 
energetycznej), a także kształt wspólnego rynku 
energii i gazu po Brexicie. Zapoznano także słu-
chaczy z doświadczeniami krajów UE w zakresie 
przeciwdziałania negatywnym skutkom wzrostu 
cen nośników energii.

Po Sesji Plenarnej odbyły się trzy panele 
dyskusyjne: „Strategie dostosowawcze grup 
energetycznych do nowych trendów rynkowych 
i zmian polityki energetycznej Państwa”, „Off 
shore - perspektywy rozwoju, skala projektów, 
Polscy wytwórcy komponentów i instalacji” oraz 
„Projekty OZE w portfolio firm energetycznych”.

Panel „Strategie dostosowawcze grup 
energetycznych do nowych trendów rynko-
wych i zmian technologicznych” moderowany 
był przez Zbigniewa Kozłowskiego - Partnera, 
DWF Poland Jamka sp.k., zaś w dyskusji wzię-
li udział: Piotr Górnik - Dyrektor ds. Energetyki 
Cieplnej, Fortum Power and Heat Polska Sp. 
z o.o.; Dominik Wadecki - Wiceprezes Zarządu 
ds. Operacyjnych, Grupa Energa; Jerzy Kwieciń-
ski - Prezes Zarządu, PGNiG S.A.; Marcin Lewan-
dowski – Prezes Zarządu, Grupa GPEC; Andrzej 
Modzelewski - Członek Zarządu, innogy Polska 
S.A.; Rafał Soja - Prezes Zarządu, TAURON 
Sprzedaż; Józef Węgrecki - Członek Zarządu ds. 
Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.  Na początku 
zaproszeni prelegenci starali się zidentyfikować 
konieczne zmiany strategii grup energetycz-
nych i ich główne przyczyny, między innymi by 
odpowiedzieć na pytanie, czy zbliża się kres 
dotychczasowego modelu gospodarki paliwo-
wej w Polsce. Następnie starano się rozwiązać 
kwestie pogodzenia bezpieczeństwa energe-
tycznego, oczekiwań klientów i interesów ak-
cjonariuszy grup energetycznych. Zastanawiano 
się również nad innowacjami technologiczny-
mi wspierającymi zrównoważony rozwój i ich 
wpływ na modele rynkowe w poszczególnych 
podsektorach energetyki, a także przyszłymi 
programami inwestycyjnymi oraz sposobami ich 
finansowania. W dalszej części debaty pochylo-
no się nad zagadnieniem gazu jako coraz po-
wszechniejszego surowca dla dużej energetyki 
oraz uzależnienia polskiej energetyki od syste-
mów wsparcia. Na koniec poproszono uczest-
ników dyskusji o ich opinie w kwestii nowych 
rozwiązań w polskiej energetyce, w tym wyko-
rzystania wodoru.

Następny panel nosił tytuł „Off shore - per-
spektywy rozwoju, skala projektów, Polscy 
wytwórcy komponentów i instalacji” i  popro-
wadzony został przez Mariusza Wójcika - Project 
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Managera, ILF i Członka Zarządu FNEZ. Gośćmi 
biorącymi udział się w debacie byli: Ireneusz 
Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu 
ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo 
Klimatu; Zbigniew Gryglas - Podsekretarz Sta-
nu, Pełnomocnik Rządu ds. Morskiej Energetyki 
Wiatrowej, Ministerstwo Aktywów Państwo-
wych; Mateusz Berger - Wiceprezes Zarządu, 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.; Jarosław Dy-
bowski - Dyrektor Wykonawczy ds. Energetyki, 
PKN ORLEN S.A.; Tomasz Jakubowski - Dyrektor 
ds. Operacyjnych, Centralna Jednostka Inwesty-
cyjna PSE; Michał Kołodziejczyk - Prezes Zarzą-
du, Equinor Polska; Monika Morawiecka - CEO, 
PGE Baltica; Paweł Przybylski - Prezes Zarządu, 
Siemens Gamesa Renewable Energy; Mariusz 
Witoński - Prezes Zarządu, Polskie Towarzystwo 
Morskiej Energetyki Wiatrowej.  Zaproszeni go-
ście odnieśli się na początku do głównych ob-
szarów regulacji, jeżeli chodzi o projekt ustawy 
o promocji morskiej energetyki wiatrowej. Omó-
wiono również system finansowania morskich 
farm wiatrowych (kto, kiedy i na jakich zasadach 
może uzyskać wsparcie), jak i również plan 
udziału materiałów i usług lokalnych (kto może 
skorzystać, a kto stracić). Drugim, kluczowym 
elementem debaty było pytanie na jakich za-
sadach będzie odbywać się przyłączanie MFW 
do sieci. Na tej podstawie możliwe było zaryso-
wanie obowiązków inwestora i operatora MFW 
w szczególności próbowano odpowiedzieć na 
pytanie, czy będzie łatwiej przygotować projekt 
morskiej farmy wiatrowej.

Ostatni panel pierwszego dnia nosił tytuł 
„Projekty OZE w portfolio firm energetycz-

nych”. Moderatorem debaty był Maciej Bando 
- b. Prezes URE, zaś w roli panelistów wystąpili: 
Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Inno-
wacji i Logistyki, ENEA Operator Sp. z o.o.; Ma-
riusz Iskierski - Wiceprezes Zarządu ds. Inwesty-
cji, PGE Energia Odnawialna S.A.; Przemysław 
Janiszewski - Wiceprezes Zarządu, Polimex-
-Mostostal S.A.; Ewa Malicka - Prezes Zarzą-
du, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni 
Wodnych; Roman Masek - Dyrektor Techniczny, 
BELSE Sp. z o.o. Panel dyskusyjny rozpoczął się 
od próby nakreślenia przez prelegentów miejsca 
energetyki w zapewnieniu zrównoważonego 
rozwoju, co stanowiło wstęp do analiz przyszło-
ści sektora wydobywczego i jego aliansu z ener-
getyką konwencjonalną. Odniesiono się także 
w debacie do potencjału rynkowego energetyki 
wiatrowej i fotowoltaiki a także, w szczególno-
ści, do szans rozwoju lądowej energetyki wia-
trowej. Wnioski pozwoliły skonstruować ostroż-
ne prognozy, jeżeli chodzi o miejsce energetyki 
rozproszone w KSE, jak i również zmierzyć się 
z kwestią rozwoju magazynów energii oraz 
energetyki jądrowej w Polsce.

W drugim dniu OSE GDAŃSK 2020 odbyły 
się trzy panele dyskusyjne:  „Nowe uwarunko-
wania dla rozwoju ciepłownictwa i kogenera-
cji, program Czyste powietrze”, „Rynek energii 
elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu” oraz 
„Inwestycje w innowacyjność - firmy, samorzą-
dy, prosumenci (OZE, e-mobility, fotowoltaika)”.

Debatę „Nowe uwarunkowania dla roz-
woju ciepłownictwa i kogeneracji, program 
Czyste powietrze” poprowadził prof. Waldemar 
Kamrat z Politechniki Gdańskiej, zaś do debaty 

zostali zaproszeni: Jacek Chodkowski - Prezes 
Zarządu, DALKIA Polska Energia S.A.; Anna 
Jakób - Członek Zarządu, Grupa GPEC; Przemy-
sław Kołodziejak - p.o. Prezesa Zarządu, PGE 
Energia Ciepła S.A.; Andrzej Kuliński - Prezes 
Zarządu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Energety-
ki Cieplnej Sp. z o.o.; Paweł Stańczyk - Prezes 
Zarządu, PGNIG Termika S.A; Anna Wiosna 
- Dyrektor, Bank Pekao S.A.; dr inż. Krzysztof 
Zborowski - Wiceprezes Zarządu, Radomskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” 
S.A. W pierwszej części debaty odniesiono 
się do nowego systemu wsparcia kogeneracji 
w kontekście oczekiwań i szans rozwoju. Za-
stanawiano się także nad preferencjami dla 
rozwoju efektywnych energetycznie systemów 
ciepłowniczych i czy w związku z tym zbliża się 
schyłek kogeneracji węglowej. Przeanalizowano 
także Program antysmogowy z perspektywy jego 
stanu zaawansowania, pierwszych efektów, 
niezbędnych korekt i naturalnie stymulowania 
proekologicznych zachowań. W dalszej części 
dyskusji podjęto temat inwestycji w ciepłow-
nictwie, zwłaszcza jeżeli chodzi o podstawowe 
trendy rozwojowe, finansowanie projektów, czy 
bariery inwestycyjne. Następnie zastanawia-
no się nad miejscem samorządów w rozwoju 
polskiego ciepłownictwa (w szczególności pod 
kątem gospodarki odpadami) a także wykorzy-
stania OZE w ciepłownictwie systemowym. Na 
koniec poproszono zaproszonych gości o odnie-
sienie się do ostatnich zmian w otoczeniu re-
gulacyjnym ciepłownictwa, paneliści zapoznali 
także słuchaczy z najnowszymi technologiami 
w ciepłownictwie i Kogeneracji.
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Kolejny panel, zatytułowany „Rynek ener-
gii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu” 
poprowadzony został przez Marka Kulesę - Dy-
rektora w Towarzystwie Obrotu Energią. W roli 
prelegentów wystąpili: Piotr Dziadzio - Sekre-
tarz Stanu, Ministerstwo Klimatu; Jan Frania 
- Wiceprezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A.; 
Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energe-
tyki; Jakub Kowalski - Członek Zarządu, Polska 
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Henryk Mło-
dawski - Członek Zarządu, Exalo Drilling; Adam 
Stępień - Dyrektor Generalny, Krajowa Izba 
Biopaliw; Beata Wittmann - Członek Zarządu, 
Gas Storage Poland; Artur Zawisza - Wicepre-
zes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców 
Przemysłu Biogazowego. Na wstępie uczestnicy 
panelu podzielili się swoimi wrażeniami, jeże-
li chodzi o pierwsze doświadczenia płynące 
z wdrożenia rynku mocy. Następnie poproszo-
no ich o nakreślenie przyszłości polskiego wę-
gla z uwzględnieniem czynników społecznych, 
ekonomicznych oraz neutralności klimatycznej. 
W dalszej części zastanawiano się, czy prosu-
menci stanowią wzmocnienie dla pozycji kon-
sumentów energii elektrycznej, co było istotne 
z punktu widzenia m.in. ochrony konkuren-
cyjności przemysłu energochłonnego. Kolejna 
kwestia, jaka została omówiona, było rosnące 
znaczenie gazu jako podstawowego paliwa dla 
energetyki oraz stopnia liberalizacji polskiego 
rynku gazu, w tym rozwoju rynku giełdowego 
gazu ziemnego. Pod koniec debaty zastanawia-
no się nad problematyką dywersyfikacji źródeł 
i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz 
paliw płynnych a także rozwoju nowych seg-
mentów rynku paliw (elektromobilność, paliwa 
alternatywne – wodór). Odniesiono się także do 
tematu magazynów energii i gazu po 2020 roku 
a także wodoru jako prawdopodobnego paliwa 
przyszłości.

Ostatni panel nosił tytuł „Inwestycje w in-
nowacyjność - firmy, samorządy, prosumenci 
(OZE, e-mobility, fotowoltaika)” i  moderowa-
ny był przez Michała Sznycera - Wiceprezesa Za-
rządu Pracodawców Pomorza i Partnera w Kan-
celarii MGS Law Kancelaria Radców Prawnych, 
w roli prelegentów zaś wystąpili: Artur Dembny 
- Prezes Zarządu, CRK Energia Sp. z o.o.; Ja-
kub Faryś - Prezes Polskiego Związku Przemy-
słu Motoryzacyjnego; Andrzej Kojro - Prezes 
Zarządu, Enea Operator Sp. z o.o.; Radosław 
Kwiecień - Członek Zarządu, Bank Gospodar-
stwa Krajowego; Paweł Niedzielski - Dyrektor 
ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia Solu-
tions and Network Sp. z o.o.; Arnold Rabiega 
- Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki 
Rozproszonej; Bogdan Szymański - Prezes Za-
rządu, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej 
- Polska PV; Grzegorz Walczukiewicz - Dyrektor, 
Port Czystej Energii Sp. z o.o. Zaproszeni goście 
zastanawiali się, czy Operator Systemu może 
być wyznacznikiem kierunków inwestycji siecio-
wych, jak i również jaka jest rola samorządów 
w realizacji projektów infrastrukturalnych. Na-
stępnie odniesiono się do zagadnienia wyzwań 
i barier w odniesieniu do wspierania przesyłu 
transgranicznego. Nie bez znaczenia był także 
temat podłączenia OZE do sieci w kontekście 
konkurencji i bezpieczeństwo systemu. Druga 
część panelu dotyczyła przyszłości projektów 
dotyczących spalarni odpadów oraz biogazowi 
oraz energetyki rozproszonej i skutków nowej 
polityki energetycznej. Paneliści starali się tak-
że nakreślić sytuację, jeżeli chodzi o Magazyny 
energii ad 2020 jako niezbędny element dojrza-
łego rynku czystej energii. Na koniec zaś podjęto 
tematy rozwoju e-mobility (pojazdy elektryczne, 
stacje ładowania, technologie magazynowania 
energii), fotowoltaiki (zwłaszcza jeżeli chodzi 
o kierunki rozwoju: małe przydomowe instalacje 

czy duże farmy) oraz rozwoju rynku wodoru jako 
prawdopodobnego paliwa przyszłości.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy 
uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pyta-
niom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu 
poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia 
do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego 
Szczytu Energetycznego, który odbędzie się już 
na wiosnę przyszłego roku. Więcej szczegółów 
można znaleźć na stronie internetowej www.
osegdansk.pl.

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny był wspie-
rany przez liczne grono firm partnerskich oraz part-
nerów medialnych, które angażowały się w przy-
gotowania wspomnianego przedsięwzięcia.

Europejskie Centrum Biznesu główny orga-
nizator OSE GDAŃSK 2020 pragnie szczególnie 
podziękować Partnerowi Strategicznemu: TAU-
RON Polska Energia S.A. Partnerom Głównym: 
ENEA S.A. oraz Polskiemu Koncernowi Naftowe-
mu ORLEN S.A., Partnerowi Merytorycznemu: 
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Partne-
rom: Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego, Bankowi Ochrony 
Środowiska S.A., BELSE Sp. z o.o., Energopro-
jekt Poznań S.A., Grupie ENERGA, Grupie LO-
TOS S.A., Fortum Power and Heat Polska Sp. 
z o.o., Gaz-System S.A., Grupie GPEC, Polskie-
mu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A., 
Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., 
Gospodarzowi Gali Bursztyn Polskiej Energetyki 
Miastu Gdańsk, Partnerowi Motoryzacyjnemu: 
Grupie Zdunek. Pragniemy także podziękować 
za współpracę Samorządowi Województwa Po-
morskiego, Fundacji na Rzecz Energetyki Zrów-
noważonej oraz firmie UpLive.

Podziękowania należą się także Patronom 
Medialnym: Portalowi BiznesAlert, Portalowi 
Capital24.pl, Magazynowi Chemia i Biznes, 
Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, 
Portalowi CEO.com.pl, Dziennikowi Gazecie 
Prawnej, Portalom z Grupy Xtech: energetyka-
cieplna.pl. elektroinzynieria.pl, srodowisko.pl, 
Magazynowi Energetyka Cieplna i Zawodowa, 
Czasopismu Energetyka Wodna, Portalowi Ener-
getykon.pl, Magazynowi Law Business Quality, 
Magazynowi Biomasa, Portalowi mBrokers.pl, 
Czasopismu Nowa Energia, Portalowi Nuclear.
pl, Portalowi OptimalEnergy.pl, Magazynowi 
OZEON, Portalowi Polish Market Online, Ma-
gazynowi Polski Przemysł , Radiu Gdańsk, Ma-
gazynowi Smart Grids Polska, Portalowi Teraz 
Środowisko, Warsaw Business Journal, Wiado-
mościom Naftowym i Gazowniczym, Portalowi 
WysokieNapiecie.pl.

Tomasz Sieduszewski 
Dyrektor Biura Zarządu 
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