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Szanowni Czytelnicy
Wrześniowy numer Wiadomości Nafto-

wych i Gazowniczych czytacie Państwo już 
po inauguracji kolejnego roku akademickie-
go w krakowskiej AGH. Tak jak we wszyst-
kich ośrodkach akademickich w kraju, rok 
2020/2021 stanowić będzie olbrzymie wyzwa-
nie dla całego środowiska nauczycieli akade-
mickich, pracowników naukowych i technicz-
nych, studentów, a zwłaszcza władz uczelni 
i wydziałów. Tak się (niefortunnie?) złożyło, że 
oprócz potężnego wyzwania organizacyjnego 
związanego z koniecznością przystosowania 
form nauczania do postępującej pandemii ko-
ronawirusa, w środowisku akademickim trwa 
proces „dostosowywania się” do rozpoczętej 
dwa lata temu reformy nauczania, kilka miesię-
cy temu znów zmodyfikowanej. 

Zapytaliśmy nowo wybranego Rektora 
Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Jerzego Lisa 
jak też nowego Dziekana Wydziału Wiertnic-
twa Nafty i Gazu AGH dr. hab. Inż. Mariusza 
Łaciaka, prof. AGH – o wyzwania stojące przed 
Akademią, jedną z czterech najlepszych uczelni 
akademickich w kraju w 2020 r. (wg rankingu 
czasopisma „Perspektywy”). Z ekskluzywnych 
wywiadów udzielonych WNiG dowiecie się, 
Szanowni Czytelnicy, nie tylko o problemach 
środowiska okresu pandemii ale przede wszyst-
kim o strategiach na najbliższe lata, realistycz-
nych wizjach większego ukierunkowania na-

uczania na potrzeby rynku pracy, o szerokim 
programie unikatowych i nowatorskich badań, 
umiędzynarodowieniu kształcenia, czyli – jak to 
sformułował JM Rektor Jerzy Lis – stworzenia 
z „AGH – Uniwersytetu Przyszłości”.

O szansach i możliwościach, jakie AGH 
stwarza studentom i doktorantom piszemy od 
kilkunastu miesięcy na łamach WNiG w cyklu 
„Promujemy najlepszych”. Prezentujemy w nim 
najciekawsze prace dyplomowe i niebanalne 
sylwetki ich autorów(autorek). Tę konstelację 
„rising stars” młodych naukowców powiększa-
my w tym numerze o panią Klaudię K. Pakos, 
doktorantkę Szkoły Doktorskiej AGH – publiku-
jąc jej artykuł z zakresu wykorzystywania ucze-
nia maszynowego w identyfikacji kryteriów 
przepływów płynów dwufazowych. 

W dziale „Nauka i technika” przedstawia-
my retrospektywne spojrzenie pracowników 
naukowych Instytutu Nafty i Gazu – Państwo-
wego Instytutu Badawczego na potrzebę, cele 
i korzyści stosowania symulacyjnych modeli 
struktur geologicznych zawierających surowce 
energetyczne jak też procesów zachodzących 
przy eksploatacji tych surowców. Autorzy po-
kazują również światowe tendencje i kierunki 
rozwoju modelowania i symulacji złożowych, 
a  w tym świetle – najbliższe plany INiG - PIB 
w tej tematyce.

W bieżącym numerze WNiG prezentujemy, 
piórem najbliższych wychowanków i współpra-
cowników, szkic do portretu prof. Romana Neya 
– dwukrotnego rektora AGH, geologa naftowe-
go, pioniera badań geotermalnych w Polsce,  
wybitnego naukowca, znakomitego organiza-
tora i animatora polskiej nauki – zmarłego 25 
sierpnia 2020 r. w wieku 89 lat. To wzruszające 
wspomnienie ukazuje Profesora głównie jako 
aktywnego akademika wspólnoty pracowni-
ków i studentów Wydziału Geologiczno-Po-
szukiwawczego AGH, „człowieka najbardziej 
ludzkiego”.
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Szanowny Panie Rektorze, serdecznie gratulujemy zwy-
cięstwa w tegorocznych wyborach. Co dla Pana Rektora 
będzie najważniejsze w najbliższych latach? W którym kie-
runku będzie się rozwijała Akademia?

Wraz z objęciem przeze mnie stanowiska Rektora AGH 
wchodzimy jako uczelnia w drugie stulecie naszej działalności. 
W tegorocznych wyborach nasza społeczność powierzyła mi za-
szczytny i niezwykle odpowiedzialny urząd Rektora. Po 8 latach 
pełnienia funkcji przez mojego poprzednika prof. Tadeusza Słom-
kę kondycja uczelni jest wyjątkowo dobra – uzyskaliśmy status 
Uczelni Badawczej, poprawiliśmy miejsca w międzynarodowych 
rankingach, a nasz budżet jest stabilny przy realizacji wielu du-
żych inwestycji. Zaczynam więc kadencję z bardzo silnym zaple-
czem ludzkim i infrastrukturalnym. 

Akademia ma olbrzymi potencjał, aby rozwijać się jeszcze 
szybciej oraz konkurować z najlepszymi uczelniami w kraju i za-
granicą. Posiadamy bowiem atuty, które pozwalają na rozwój 

AGH w najnowocześniejszych kierunkach, w jakich rozwijają się 
współcześnie najlepsze i najbardziej prestiżowe uniwersytety 
świata. Moje hasło wyborcze – AGH - Uniwersytet Przyszłości 
– mam nadzieję, że będzie mi przyświecało przez najbliższe lata. 
W praktyce oznacza to skierowanie uczelni na tory nowoczesno-
ści i dyscyplin przyszłości. Mam tu na myśli między innymi rozwój 
badań, ale także dydaktyki z obszaru kosmicznych technologii. 
Mamy zresztą do tego bardzo solidne podstawy. W prestiżowym 
konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” AGH uzy-
skała zaszczytny tytuł Uniwersytetu Europejskiego. Zwycięskie 
konsorcjum pod nazwą „European Space University for Earth and 
Humanity” (Europejski Uniwersytet Kosmiczny dla Ziemi i Ludz-
kości) UNIVERSEH będziemy tworzyć wspólnie z czterema innymi 
europejskimi uczelniami z Francji, Niemiec, Luksemburga i Szwe-
cji. Dzięki temu projektowi będziemy rozwijać kształcenie, naukę 
i technologie związane z badaniem i wykorzystaniem kosmosu. 
Już teraz idziemy krok dalej - w niedalekiej przyszłości powołamy 

Wywiad WNiG z JM Rektorem AGH 
prof. Jerzym Lisem

Fot. arch. AGH
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Centrum Technologii Kosmicznych, które w najbliższych latach 
będzie wyznaczać kierunki naszej działalności.

Istotne będzie dla nas także utrzymanie kształcenia i badań 
w tak unikatowych i potrzebnych kierunkach jak wiertnictwo czy 
gazownictwo. Mamy w tym zakresie wieloletnią tradycję oraz wy-
soką pozycję w kraju i na świecie. Kształcenie w dyscyplinach zwią-
zanych z przemysłem naftowym czy gazowniczym traktujemy jako 
naszą powinność, ale także jako szansę rozwoju w kluczowych dla 
gospodarki gałęziach. 

Jak Pan Rektor postrzega rolę Akademii w całym środo-
wisku akademickim, czy AGH stawia na któryś aspekt 
swojej działalności szczególnie silny akcent?

Niezwykle istotną kwestią jest dla mnie umiędzynarodowienie 
kształcenia. Nowoczesna uczelnia to miejsce dla studentów z kra-
ju i zagranicy. Pluralizm i kontakty międzykulturowe są niezwykle 
ważne dla rozwoju intelektualnego pracowników i studentów oraz 
stałego podnoszenia poziomu kształcenia. Powinniśmy w nadcho-
dzących latach wziąć sobie do serca idee internacjonalizacji naszej 
Akademii. Mamy ku temu doskonałe podstawy – nasza oferta jest 
atrakcyjna dla krajów ościennych i dlatego warto dołożyć wszel-
kich starań aby współczynnik umiędzynarodowienia był w AGH 
jak najwyższy. Priorytetem jest też dla mnie utrzymanie wysokie-
go poziomu współpracy uczelni z przemysłem i otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym. Istotne jest również ścisłe współdziałanie 
z innymi uczelniami zwłaszcza w strukturach Konferencji Rektorów 
Akademickich Szkół Polskich i Konferencji Rektorów Polskich Uczel-
ni Technicznych, instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk 
i instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Warto również podkreślić, że jako uczelnia staramy się pro-
wadzić jak najbardziej innowacyjne i przełomowe badania. Naj-
lepszym tego przykładem niech będzie prestiżowy grant ERC 
- Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. W ramach grantu, 
jego laureatka Pani Profesor Urszula Stachewicz będzie praco-
wać nad innowacyjnymi materiałami izolacyjnymi, które pozwolą 
zmniejszyć codzienne zużycie energii. Jest to pierwszy grant ERC 
przyznany naukowcowi z AGH. 

Jak reforma szkolnictwa wyższego przekształciła krajo-
braz na uczelni, jakie zmiany dokonały się po wprowa-
dzeniu ustawy 2.0?

Nowa ustawa zaprowadziła w uczelniach spore zmiany. Po-
jawiły się między innymi rady uczelni, szkoły doktorskie, kierunki 
studiów zostały skorelowane z dyscyplinami naukowymi. W wie-
lu innych obszarach działalności ustawa stworzyła nam możli-
wości przeprowadzenia pozytywnych zmian. Dotyczy to przede 
wszystkim zmian w strukturze uczelni, powołania rad dyscyplin 
naukowych czy elastycznego zarządzania finansami. Zapisy Usta-
wy 2.0 podtrzymują i rozszerzają także wszystkie dotychczaso-
we możliwości współpracy z otoczeniem gospodarczym, co jest 
zwłaszcza istotne dla AGH jako uczelni technicznej. 

Ponadto ustawa stworzyła nam możliwość wystartowania 
w konkursie Uczelni Badawczych. Jestem niezmiernie dumny, że 
znaleźliśmy się w gronie 10-ciu najlepszych uczelni w Polsce. Sta-

tus Uczelni Badawczej w konkursie Inicjatywa Doskonałości 
oceniam jako ogromny sukces, ale też przede wszystkim wielki obo-
wiązek. Dodatkowe środki są przyznane na lata 2020-2026, kiedy 
to odbędzie się ponowna ocena jednostek. Transformacja AGH 
w kierunku uczelni badawczej jest nie tylko dużym wyzwaniem, 
ale przede wszystkim ogromną szansą na zdecydowanie szybszy 
rozwój. I szansę tę planujemy skutecznie wykorzystać. Dzięki temu 
możliwa będzie również realizacja założeń programu wieloletnie-
go, a także efektywne wykorzystanie infrastruktury uczelni.

Z jakimi wyzwaniami uczelnia mierzy się w czasie pan-
demii? 

Stan epidemii faktycznie w sposób niespodziewany prze-
kształcił naszą rzeczywistość. Jako uczelnia wyszliśmy z tej próby 
obronną ręką. Właściwe z dnia na dzień nauczanie i kształcenie 
w AGH przyjęło formułę zdalną. Mieliśmy do tego szereg narzę-
dzi, które nam to ułatwiło. Z nieocenioną pomocą przyszło nasze 
Centrum e-Learningu, jednostka wyspecjalizowana w kształceniu 
online, publikacji e-podręczników czy organizacji webinariów. Nie-
zwłocznie po ogłoszeniu stanu epidemii i ogłoszeniu lockdownu 
do dyspozycji pracowników AGH oddaliśmy platformę, na której 
wykładowcy mogli zamieszczać zarówno materiały dydaktyczne, 
jak i prowadzić zajęcia online. 

W tej chwili zaczynamy kolejny rok akademicki z szeregiem ob-
ostrzeń, ale jednak w murach uczelni. Formułę, która przyjęliśmy 
dla AGH można nazwać hybrydową. Część zajęć studenci będą 
w dalszym ciągu odbywać w sposób zdalny, natomiast zajęcia 
praktyczne i laboratoryjne będą się odbywać stacjonarnie w AGH. 
Wynika to przede wszystkim z charakteru uczelni. Jesteśmy uczel-
nią techniczną, w związku z tym wiedza i umiejętności nabyte 
przez naszych studentów również mają charakter praktyczny. 
Wszystkie zajęcia odbywające się w murach uczelni będą oczy-
wiście podlegały rygorom bezpieczeństwa. Uczelnia będzie przy-
pominać o wymogach sanitarnych na specjalnych tablicach, które 
pojawią się przy wejściach do budynków. W obiektach obowiązuje 
nakaz zakrywania ust i nosa, zachowanie dystansu społecznego 
1,5 m, dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku, a także zakaz 
przebywania na terenie uczelni osób z objawami chorobowymi, 
bez względu na ich charakter. 

Nasze Miasteczko Studenckie, największe tego typu osiedle 
studenckie w Polsce, zapełnia się już studentami. Tutaj też czeka 
na nich kilka zmian, ale to oczywiście wszystko z troski o nasze 
wspólne bezpieczeństwo. Najważniejszą zmianą jest zakwatero-
wanie studentów. W pokojach trzyosobowych będą zakwatero-
wane dwie osoby. W domach studenckich zostaje też utrzymany 
zakaz odwiedzin przez gości z zewnątrz. 

Największym wyzwaniem dla wszystkich uczelni w trak-
cie pandemii jest utrzymanie wysokiej jakości kształcenia. 
O to musimy zabiegać i na każdym etapie nauki zdalnej czy 
stacjonarnej pamiętać, że studenci nie mogą być tutaj po-
szkodowani.

Redakcja WNiG 
dziękuje za rozmowę.
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Rozmowa z dr. hab. inż. Mariuszem Łaciakiem, 
prof. AGH, Dziekanem Wydziału Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020 – 2024
Czy Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH 
nadal jest jedynym tego typu wydziałem 
w kraju ?

Tak, to prawda. W zakresie nauczania i ba-
dań naukowych związanych z szeroko pojętym 
przemysłem ropy naftowej i gazu ziemnego to 
jedyny Wydział w Polsce. Działalność Wydziału 
koncentruje się na kształceniu kadr dla potrzeb 
szeroko rozumianego górnictwa otworowego 
i gazownictwa oraz na badaniach naukowych, 
głównie o charakterze stosowanym. Wydział 
Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, jako jedyny tego 
typu w kraju, prowadzi kształcenie w ramach stu-
diów dziennych, zaocznych, doktoranckich, w tym 
w ramach ministerialnego programu 
Doktorat wdrożeniowy oraz pody-
plomowych. 

Zakres prowadzonych 
przez waszych 
pracowników badań 
jest bardzo szeroki.

Na Wydziale Wiertnic-
twa, Nafty i Gazu prowa-
dzone są prace 

badawcze i badawczo-wdrożeniowe w ramach 
projektów krajowych (Narodowe Centrum Na-
uki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mi-
nisterstwo Środowiska) i międzynarodowych 
(7 Program Ramowy UE, Horyzont 2020, Nor-
weski Mechanizm Finansowy, European Space 
Agency). Nasi pracownicy są również autora-
mi licznych zgłoszeń patentowych i wzorów 
użytkowych, patentów i wdrożeń. Ponadto 
Wydział współpracuje z licznymi krajowymi 
i zagranicznymi ośrodkami badawczymi i aka-
demickimi oraz przemysłem. W ostatnich la-
tach Wydział nasz był liderem w wielu dużych 
projektach, które zakończyły się opracowa-

niem nowych rozwiązań technologicznych 
stosowanych w przemyśle naftowym 

i gazowniczym.

Jak przedstawia się oferta 
dydaktyczna Wydziału ?

Wydział prowadzi studia 
stacjonarne i niestacjonarne I i II 
stopnia, a także studia podyplo-

mowe i doktoranckie (III stopnia). 
Kształcenie na Wy-

dziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu realizowane 
jest na dwóch unikalnych w skali kraju kie-
runkach: Geoinżynierii i Górnictwa Otworo-
wego oraz Inżynierii Naftowej i Gazowniczej 
odbywanych w ramach dyscypliny Inżynieria 
środowiska, górnictwo i energetyka. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że w ostatnim rankingu 
studiów inżynierskich czasopisma „Perspek-
tywy” kierunek Górnictwo i Geoinżynieria na 
AGH zajął 1 miejsce w Polsce. Ponadto Wy-
dział oferuje bardzo szeroką ofertę studiów 
podyplomowych o tematyce dostosowanej 
do aktualnych potrzeb przemysłu i gospodar-
ki, które od wielu lat cieszą się dużym zain-
teresowaniem. 

W obszarze dydaktyki planujemy uatrak-
cyjniać prowadzone przez nas kierunki poprzez 
wprowadzanie nowych specjalności. Obecnie 
na wydziale finalizowane są prace nad nowymi 
studiami dualnymi o profilu praktycznym (stu-
dia II stopnia). Studia te będziemy realizować 
we współpracy z Operatorem Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Ponadto, wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom, staramy się 
wzbogacić ofertę dydaktyczną Wydziału o stu-
dia w języku angielskim.  Szczególną uwagę 
przykładamy i będziemy przykładać w przyszło-
ści do studiów podyplomowych, z których już 
obecnie znaczna część prowadzona jest na za-
mówienie firm branżowych. W obszarze badań 
i nauki priorytetem Wydziału Wiertnictwa, Naf-
ty i Gazu na najbliższe lata jest prowadzenie ba-
dań i działalności innowacyjnej na najwyższym 
poziomie, dalszy rozwój kontaktów z przemy-
słem naftowym i gazowniczym oraz pozyskiwa-
nie środków na prowadzenie badań naukowych 
ze źródeł krajowych i zagranicznych.

A jak radzicie sobie obecnie Państwo 
z działalnością Wydziału w trakcie 
pandemii koronawirusa ?

Jak wszystkim wiadomo, w związku pande-
mią koronawirusa SARS-CoV-2 obowiązują nas 
tj. uczelnię państwową pewne obostrzenia co do 

Fot. Krzysztof 
Haładyna
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formy jej prowadzenia. Zajęcia realizowane i pla-
nowane na Wydziale prowadzone są zarówno 
zdalnie jak i formie tradycyjnej czy też mieszanej 
tzw. hybrydowej. Zdaję sobie sprawę, że zajęcia 
w formie zdalnej nie zapewniają tego samego 
odbioru co w formie kontaktu bezpośredniego 
na sali wykładowej, nie mniej w obecnej sytuacji 
nie mamy na to wpływu. Wszyscy pracownicy 
Wydziału starają się aby pomimo trudnej sytu-
acji, studenci skorzystali jak najwięcej z zajęć 
i aby program został zrealizowany.

Wydział stale modernizuje i powiększa 
swoją bazę dydaktyczną i laboratoryjną.
Jakie są dalsze plany władz Wydziału 
związane z jego rozwojem 
i modernizacją? 

Nastąpiła rozbudowa bazy lokalowej Wy-
działu. W lipcu miało miejsce uroczyste otwar-
cie nowego budynku D-2, w którym ulokowa-
ne będą laboratoria i sale seminaryjne dwóch 

wydziałów AGH: Wydziału Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu oraz Wydziału Elektrotechniki, Auto-
matyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 
Nowy budynek posiada system ogrzewania 
geotermalnego w oparciu o pompy ciepła. 
Jest przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Wydział przewidział w nowym 
budynku piętnaście laboratoriów, w tym m.in. 
laboratoria zaawansowanych metod wydoby-
cia węglowodorów i magazynowania energii, 
wiercenia otworów i technologii wierceń, mo-
delowania eksploatacji złóż, procesów rafine-
ryjnych, hydromechaniki płynów i metrologii 
eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu 
czy też właściwości PVT płynów złożowych 
oraz kriogenicznych LNG. 

W tej kadencji władz Wydziału pragnę 
położyć duży nacisk na budowę nowych i mo-
dernizację istniejących laboratoriów. Niemniej 
ważne od budowy nowych sal jest ich wypo-
sażanie w nowoczesny sprzęt. W tej dziedzinie 

intensywnie współpracujemy z przemysłem. 
Współpraca z przemysłem jest naszym atutem 
i obejmuje m.in. prace badawcze prowadzące 
do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, 
organizację praktyk i staży przemysłowych 
oraz kształtowanie rynku pracy. Pozwala to na 
rozpoznanie oczekiwań pracodawców, a tym 
samym na precyzyjne określenie sylwetki ab-
solwenta i wymagań dotyczących jego wiedzy 
i umiejętności.

Chciałbym podkreślić, że powstanie nowe-
go budynku Wydziału to zasługa poprzednich 
Dziekanów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu: 
pana prof. dr hab. inż. Andrzeja Goneta oraz 
pana prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego 
obecnego Prorektora ds. Współpracy AGH.

Redakcja WNiG 
dziękuje za rozmowę.

Nowy budynek Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. Fot. Krzysztof Haładyna
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Wydział Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu jest kontynuatorem kształce-
nia kadr inżynierskich dla potrzeb 
wiertnictwa i kopalnictwa naftowe-
go rozpoczętego już 1923 r. powoła-
niem Katedry Wiertnictwa i Eksplo-
atacji Nafty na Wydziale Górniczym 
Akademii.

W 1936 roku katedrę tę przemianowano 
na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego. 
Rozwój katedry i całej Akademii Górniczej prze-
rwał wybuch II wojny światowej. Działalność 
Katedry Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego ze-
szła do konspiracyjnego podziemia. W styczniu 
1945 roku po wyzwoleniu Krakowa, Akademia 
Górnicza oraz Katedra Wiertnictwa i Górnictwa 
Naftowego wznowiły swą działalność. Dalszy 
rozwój działalności dydaktycznej i naukowo-
-badawczej zaowocował powołaniem 12 lipca 
1967 roku przez Ministerstwo Oświaty i Szkol-
nictwa Wyższego Wydziału Wiertniczo-Nafto-
wego. Pierwszym dziekanem został prof. Jan 
Józef Cząstka. Od 2007 roku struktura Wydziału 
opiera się na katedrach. Aktualnie struktura or-
ganizacyjna Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 
jest następująca:

• Katedra Inżynierii Gazowniczej,
• Katedra Inżynierii Naftowej,
• Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii,
• Biuro Administracyjne Wydziału,
• Dziekanat.

Oferta dydaktyczna Wydziału to studia 
stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach: 
Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe oraz In-
żynieria Naftowa i Gazownicza (I i II stopnia), 
a także studia podyplomowe i doktoranckie (III 
stopnia). Studenci II stopnia studiów stacjonar-
nych mogą w ramach kierunku Geoinżynieria 
i Górnictwo Otworowe wybrać następujące 
specjalności:

• Eksploatacja złóż surowców płynnych,
• Gazownictwo ziemne,
• Geoinżynieria i geotermia,
• Wiertnictwo i geoinżynieria,
• Zagospodarowanie i ochrona wód.

Studenci II stopnia studiów stacjonarnych 
mogą w ramach kierunku Inżyniera Naftowa 
i Gazownicza wybrać następujące specjalności:

• Inżynieria gazownicza,
• Inżynieria naftowa,
• Wiertnictwo naftowe.

Warto podkreślić, że zgodnie z obowiązu-
jącym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 
przygotowania zawodowego do wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz.U. 2019 poz. 831), kierunek 
Inżynieria Naftowa i Gazownicza upoważnia 
absolwentów do ubiegania się o uprawnienia 
budowlane w specjalności inżynieryjnej w za-
kresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wen-
tylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kana-
lizacyjnych bez  ograniczeń.

Absolwenci WWNiG mogą podjąć prace 
w przedsiębiorstwach zajmujących się projek-
towaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń 
i instalacji gazowych, kopalniach ropy nafto-
wej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębior-
stwach związanych z usługami robót ziemnych 
i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany 
gazociągów, przedsiębiorstwach wykonujących 
horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, a tak-
że spółkach związanych z logistyką i transportem 
paliw, w tym LNG. Ponadto na podstawie do-
świadczeń z ostatnich lat absolwenci otrzymują 
prace w organach administracji państwowej 

i samorządowej, przedsiębiorstwach górniczych 
i geoinżynieryjnych, u operatorów systemu ga-
zowego, biurach projektowych, w laboratoriach 
badawczych i jednostkach naukowych, firmach 
wiertniczych oraz jednostkach nadzoru górni-
czego, rafineriach ropy naftowej.

Obecna oferta studiów podyplomowych na 
Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu przedstawia 
się następująco:

– Inżynieria gazownicza - sieci i instalacje 
gazowe, wodne i kanalizacyjne,

– Transport gazu i energetyka gazowa,
– Udostępnianie i dystrybucja wód pod-

ziemnych,
– Zarządzanie w przemyśle naftowym i ga-

zowniczym.
Oprócz ww. studiów podyplomowych Wy-

dział Wiertnictwa, Nafty i Gazu realizuje także 
studia zamawiane dla przedsiębiorstw energe-
tycznych.

Bardzo ważnym elementem rozwijającym 
zainteresowania naukowe studentów są koła 
naukowe i prężnie działająca studencka sekcja 
Society of Petroleum Engineers. Na Wydziale 
od lat działają także następujące koła naukowe: 
„Geowiert”, „Nafta i Gaz” i „Zdrój”. Członkowie 
tych kół od ponad pięćdziesięciu lat rywalizują ze 
sobą w corocznych studenckich sesjach nauko-
wych pionu górniczego.

Studencka sekcja SPE jest obecnie jedną 
z największych sekcji tego typu w Europie. Zrze-
sza przeszło 100 członków. Od kilku lat orga-
nizuje w ramach struktur SPE międzynarodowe 

Wydział Wiertnictwa, 
Nafty i Gazu
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konferencje naukowe pod hasłem „EAST meets 
WEST. Aktywnie działa też w świecie, biorąc 
udział w rożnych konkursach, warsztatach i kon-
ferencjach, zdobywając niejednokrotnie nagro-
dy i wyróżnienia.

W roku akademickim 1995/1996 na Wydzia-
le Wiertnictwa, Nafty i Gazu zostały uruchomione 
stacjonarne studia doktoranckie z zakresu wiert-
nictwa i geoinżynierii, kopalnictwa otworowego, 
gazownictwa ziemnego, ochrony środowiska 
w górnictwie otworowym, przemyśle naftowym 
i gazowniczym. Obecnie studia doktoranckie pro-
wadzi Szkoła Doktorska AGH, gdzie można także 
realizować program Doktorat Wdrożeniowy.

Wydział prowadzi także intensywną działal-
ność naukowo-badawczą umożliwiającą rozwój 
wiedzy inżynierskiej w zakresie górnictwa otwo-
rowego, np. celem pozyskania wód geotermal-
nych, alternatywnych paliw (np. metanu z po-
kładu węgla czy gazu z łupków), hydrogeologii, 
ochrony środowiska, geoinżynierii oraz inżynierii 
naftowej i gazowniczej. Przekłada się to na liczne 
awanse naukowe oraz publikacje naukowe, jak 
i na prace badawcze i badawczo-wdrożeniowe 
realizowane w ramach projektów krajowych 
i międzynarodowych. 

Współpraca krajowa prowadzona jest 
w pierwszej kolejności z firmami sektora naf-
towego (Polskim Górnictwem Naftowym i Ga-
zownictwem SA w Warszawie oraz ze wszyst-
kimi podległymi mu Oddziałami i Zakładami, 

z kopalniami węgla kamiennego, brunatnego 
i soli oraz uzdrowiskami wykorzystującymi wody 
mineralne (Wieliczka, Krynica, Iwonicz-Zdrój, 
Rymanów). Współpraca dotyczy szerokiego 
spektrum zagadnień: nowoczesnych metod in-
żynierii otworowej, geologii złożowej, wiertnic-
twa, geoinżynierii, hydrodynamiki w górnictwie 
surowców płynnych, eksploatacji otworowej, 
gazownictwa, kompleksowych badań chemi-
zmu wód podziemnych i powierzchniowych, 
podziemnego magazynowania gazu, składo-
wania odpadów, CO2 i innych substancji oraz 
ochrony środowiska w gospodarce i zabezpie-
czania kopalń soli przed zagrożeniem wodnym. 

Warto dodać, że w kwietniu 2020 r. Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowa-
ło o wynikach konkursu Norway grants – dwa 
projekty z WWNiG zostało zakwalifikowane do 
finansowania:

– konkurs POLNOR CCS 2019 – Advanced 
Gas and Carbon Dioxide Storage in Aqui-
fer (AGaStor) – który będzie realizowany 
wspólnie z University of Stavanger;

– konkurs POLNOR 2019 – Innovation in Un-
derground Thermal Energy Storages with 
Borehole Heat Exchangers (BHEsINNO) 
– który będzie realizowany wspólnie 
z University of Stavanger i partnerem 
przemysłowych MuoviTech Polska Sp. z o.o.

dr inż. Aleksandra Jamrozik

dr hab. inż. Adam Szurlej, prof. AGH

LOTOS Petrobaltic SA, ORLEN Upstream Sp. 
z o.o.) i gazowniczego (Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA i Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o.). Współpracujemy też 



9(263)/2020
wrzesień

10

Modelowanie struktur geologicznych i symulacje procesów złożowych – 
nowoczesne metody badawcze stosowane w INIG – PIB dla potrzeb górnictwa 
naftowego, górnictwa węglowego i podziemnego magazynowania energii

Wiesław 
Szott

Krzysztof 
Sowiżdżał

Paweł 
Budak

Modeling of Geological Structures  
and Simulations of Reservoir Processes 
– Modern Research Methods Used by Oil  
and Gas Institute – National Research 
Institute for the Needs of Oil and Gas 
Mining, Coal Mining, and Underground 
Energy Storage

Abstract: 
The paper presents the needs, aims and 

advantages of using reservoir modeling and 
simulations applied to underground geological 
structures confining energy resources and to 
phenomena of their exploitation. It includes hi-
storical description of the reservoir modeling de-
velopment in the projects performed by INiG – 
PIB for Polish oil and gas industry. Main projects 
of this type are shortly presented. Directions of 
further development of the reservoir modeling 
and simulation are discussed and the next future 
plans of INiG – PIB in the field are revealed.

Streszczenie: 
W artykule przedstawiono potrzebę, cele 

i korzyści stosowania symulacyjnych modeli 
struktur geologicznych zawierających surowce 
energetyczne oraz procesów zachodzących pod-
czas eksploatacji tych surowców. Zagadnienia 
te są istotne w pracach badawczych służących 
górnictwu naftowemu, górnictwu węglowemu 
oraz innym sektorom przemysłu energetycznego. 
W artykule przedstawiono krótki rys historyczny 
rozwoju nowoczesnych metod modelowania i sy-
mulacji złożowych w pracach INiG – PIB, wykony-
wanych na potrzeby polskich i zagranicznych firm 
z ww. sektorów gospodarki. Opisano najważniej-
sze projekty badawcze i rozwojowe w tej dziedzi-
nie zrealizowane w INiG – PIB. Zaprezentowano 

światowe kierunki rozwoju zagadnień modelo-
wania i symulacji złożowych oraz plany poszerze-
nia możliwości INiG – PIB w tym zakresie.

Wstęp
Efektywne rozpoznawanie zasobów su-

rowców energetycznych zlokalizowanych 
w podziemnych strukturach geologicznych oraz 
zarządzanie ich eksploatacją to złożony proces 
oparty na wiedzy [1]. Wiedza ta gromadzona 
jest w wielorakich i różnorodnych czynnościach 
badawczych, obejmujących wszystkie etapy po-
zyskiwania tych surowców z ich naturalnych złóż 
od fazy poszukiwań, poprzez zagospodarowanie 
i eksploatację, a skończywszy na likwidacji złóż. 
Badania te (zdjęcia sejsmiczne, geofizyka otworo-
wa, badania laboratoryjne fizycznych i chemicz-
nych właściwości wydobywanych surowców, 
badania petrofizyczne skał złożowych i inne) 
dostarczają obszernych zbiorów danych, które 
podlegają weryfikacji i analizie oraz są podstawą 
do podejmowania istotnych decyzji w procesach 
rozpoznawania i zagospodarowywania zasobów 
tych surowców oraz zarządzania ich wydoby-
ciem. Podstawowymi metodami badawczymi 
służącymi tym celom są matematyczne modele 
tych obiektów oraz wyniki symulacji ich pracy.

Modele centralnym elementem 
opisu struktur geologicznych, 
ich zasobów oraz symulacji 
procesów ich eksploatacji

Struktury geologiczne zawierające surow-
ce energetyczne jako obiekty usytuowane poza 
zasięgiem bezpośrednich obserwacji, a także 
w ograniczonym zakresie podległe bezpośrednim 
pomiarom, pomimo dużej liczby pomiarów po-
średnich i/lub cząstkowych wymagają stosowania 
różnorakich metod interpretacyjnych, powodu-
jących wysoki stopień niepewności w przyjętym 
opisie tych obiektów. Dodatkowo złożony cha-

rakter procesów depozycyjnych i diagenetycz-
nych determinujących przestrzenny rozkład cech 
fizycznych charakteryzujących formację geologicz-
ną w połączeniu z ograniczoną liczbą pomiarów 
zezwala jedynie na niejednoznaczny opis geosta-
tystyczny tych cech [2], realizowany przy pomocy 
modeli cyfrowych. Dlatego złoża tych surowców 
są typowym przykładem obiektów, dla których 
modelowanie matematyczne ma szczególnie 
istotne i skuteczne zastosowanie. Modele takie, 
od momentu rozpoczęcia procesu poszukiwań 
i analizy potencjału obszaru prospekcji (w skali 
basenu sedymentacyjnego), poprzez etap odkry-
wania akumulacji surowców oraz oceny ich zaso-
bów, aż do ich zagospodarowania i eksploatacji, 
wraz z dopływem nowych informacji, poddawane 
są modyfikacjom i posiadają zasadnicze znaczenie 
w wysiłkach na rzecz zrozumienia i prognozowa-
nia fundamentalnych aspektów złożowych [3]. 
Modelowanie matematyczne pozwala w spójny 
sposób zweryfikować poprawność większości 
danych dotyczących badanej struktury, a także 
rozpatrywać wpływ niepewności pomiarów tej 
struktury na prognozy funkcjonowania procesów 
eksploatacji jej zasobów. Oznacza to szczególną 
funkcję matematycznych modeli struktur jako 
centralnego elementu schematu zintegrowanego 
ich opisu oraz symulacji powyższych procesów. 
Rysunek 1 przedstawia schemat podstawowych 
elementów i czynności niezbędnych do powstania 
takiego zintegrowanego opisu struktury, w tym 
położenie i wzajemne relacje trzech wyróżnionych 
etapów modelowania, tj.: modelu geologicznego, 
modelu statycznego i modelu dynamicznego.

Korzyści stosowania symulacyjnych 
modeli struktur zasobów surowców 
energetycznych

Wysokorozdzielcze, geologiczne mode-
le struktur akumulujących zasoby surowców 
energetycznych oraz obszarów poszukiwaw-
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czych umożliwiają wszechstronną interpretację 
analizowanych obiektów geologicznych, obej-
mującą m.in. [4]:

– przestrzenną analizę potencjału zasobo-
wego obiektów poszukiwawczych,

– analizę niepewności w odniesieniu do 
geometrii obiektu, heterogeniczności 
petrofizycznych właściwości poziomu/
pokładu, zasobów, lateralnego i głębo-
kościowego rozkładu zasobów, etc.

– interpretację granic litologicznych aku-
mulacji zasobów,

– modele pozwalają uwiarygodnić wyniki 
symulacji złożowych poprzez zapewnienie 
szczegółowych przestrzennych modeli pa-
rametrów geologicznych determinujących 
charakter przepływu mediów złożowych.

Natomiast dynamiczne modele zjawisk 
złożowych i symulacje procesu eksploatacji za-
sobów tych złóż z użyciem tworzonych modeli 
stanowią podstawowe narzędzie badawcze, 
niezbędne nie tylko w procesie możliwie naj-
pełniejszego opisu tego procesu, ale również 
w osiągnięciu szeregu innych celów. Ich lista 
obejmuje:

– systematyczną akwizycję i przechowy-
wanie danych w postaci nowoczesnych 
systemów baz danych,

– integrację działań specjalistów w róż-
nych dziedzinach (geologów, geofizy-
ków, inżynierów złożowych i innych),

– możliwość weryfikacji: interpretacji, zało-
żeń i wniosków, dotyczących głównych 
charakterystyk analizowanych struktur 
(poprzez porównanie wyników symulacji 
z rzeczywistymi danymi eksploatacyjnymi),

– unikalną wiedzę o strukturze i zjawi-

Rys. 1. Schemat podstawowych elementów i czynności niezbędnych do powstania zintegrowanego modelu symulacyjnego struktury

skach występujących podczas eksplo-
atacji jej zasobów w różnych warunkach 
eksploatacji (możliwość realizowania 
„wirtualnych scenariuszy” pracy złoża),

– analizę zależności wyników osiągniętych 
w procesie eksploatacji od zmienności 
i błędów podstawowych parametrów 
struktury – probabilistyczne elementy 
oceny zasobów i ich sczerpania.

Zastosowanie symulacyjnych modeli eks-
ploatacji surowców energetycznych w struktu-
rach geologicznych daje istotne korzyści przede 
wszystkim na etapie analizy i selekcji efektyw-
nego planu zagospodarowania zasobów tych 
struktur. Bez możliwości zastosowania modeli 
symulacyjnych, opracowanie wiarygodnego 
planu zagospodarowania i eksploatacji zaso-
bów pozbawione jest możliwości przeprowa-
dzenia ocen ilościowych, co w konsekwencji 
wyklucza analizę ekonomiczną całego przed-
sięwzięcia. Symulacyjne modele eksploatacji 
surowców energetycznych są niezbędne w re-
alizacji planów krótkoterminowych, jako tzw. 
modele operacyjne do rozwiązywania takich 
zagadnień, jak optymalizacja schematu i har-
monogramu eksploatacji, zastosowanie metod 
wspomagania eksploatacji, sposobów uniknię-
cia niekorzystnych zjawisk oraz ograniczenie 
ryzyka zdarzeń katastroficznych.

W szczególności omawiane struktury geo-
logiczne dotyczą złóż naftowych obejmujących 
naturalne akumulacje ropy naftowej i gazu 
ziemnego. W tym przypadku modele symula-
cyjne [5] ujawniają swoją podstawową wartość 
w zagadnieniach strategicznych dla tego typu 
złóż, przy wykorzystaniu tzw. pełnoskalowych 
modeli symulacyjnych. W tym zastosowaniu 

pozwalają one określić:
– prognozy eksploatacji pierwotnej,
– dobór metod oddziaływania na złoże,
– określenie zasobów wydobywalnych,
– zależność sczerpania od rodzaju i wiel-

kości inwestycji w zakresie odwiertów 
i instalacji napowierzchniowej,

– dane do dalszej analizy finansowej 
i określenia zasobów przemysłowych.

Symulacyjne modele złóż naftowych są 
również niezbędne w realizacji planów krótko-
terminowych, jako tzw. modele operacyjne, do 
rozwiązywania takich zagadnień, jak optymali-
zacja parametrów planowanych odwiertów (ich 
typ, interwał udostępnienia, kierunek i długość 
odcinka poziomego itd.), plany wydobycia pły-
nów złożowych z poszczególnych odwiertów 
(określenie optymalnej wydajności, składu wy-
dobywanego płynu, itd.), jak i wiele innych.

Innym typem struktur geologicznych, któ-
rych modelowanie i symulacje wykazują istotne 
korzyści są struktury zawodnione (akifery), wy-
korzystywane jako podziemne magazyny surow-
ców energetycznych, takich jak gaz ziemny. Dla 
poprawnego i skutecznego projektowania oraz 
późniejszego zarządzania podziemnymi maga-
zynami tych surowców należy uwzględnić ciąg 
elementów składowych całego systemu maga-
zynowania. Szczególne miejsce zajmuje w nim 
element złożowy, w którym z reguły zachodzą 
bardzo złożone oddziaływania głównych czyn-
ników składających się na strukturę podziem-
nego magazynu. Modele numeryczne akiferów 
i symulacje procesów złożowych zachodzących 
w trakcie podziemnego magazynowania po-
zwalają na przeprowadzenie ilościowej analizy 
funkcjonowania tych obiektów.
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Pośrednim obszarem zastosowania mo-
delowania i symulacji złożowych w stosunku 
do wcześniejszych zastosowań jest dziedzina 
podziemnego magazynowania surowców ener-
getycznych w częściowo wyeksploatowanych 
złożach ropy naftowej i gazu ziemnego [6].

Oddzielny zakres modelowania i symulacji 
złożowych stanowią projekty wykorzystujące 
CO2 do wspomagania wydobycia ropy naftowej 
i gazu ziemnego oraz sekwestracji tego gazu, za-
równo w częściowo wyeksploatowanych złożach 
naftowych [7], jak i strukturach wodonośnych [8].

Modelowanie struktur geologicznych obej-
mujących pokłady węgla oraz ich otoczenie 
przynosi istotne korzyści zwłaszcza w sytuacji, 
gdy eksploatacja tych pokładów związana jest 
z uwalnianiem się metanu. Stosowane wów-
czas różne metody odmetanowania pokładów 
węgla można ilościowo analizować jedynie 
przeprowadzając na odpowiednich modelach 
[9] symulacje pełnego procesu transportu me-
tanu, począwszy od jego desorpcji z matrycy 
węglowej, poprzez dyfuzję do naturalnych 
lub wyindukowanych szczelin i dalej przepływ 
szczelinami, do elementów odmetanowujących.

Oddzielnym obszarem zastosowania modeli 
struktur geologicznych i symulacji zachodzących 
w nich procesów złożowych jest pozyskiwanie me-
tanu z nieeksploatowanych pokładów węgla (CBM) 
oraz ze zlikwidowanych kopalń węgla (AMM).

Innym ważnym obszarem zastosowania 
modeli struktur geologicznych i symulacji za-
chodzących w nich procesów złożowych jest 
magazynowanie gazu ziemnego (lub innych 
gazów), paliw płynnych oraz innych surowców 
energetycznych (na przykład wodoru), czy też 
mieszanin gazu ziemnego z wodorem, w pod-
ziemnych magazynach zbudowanych w utwo-
rach solnych. Na magazyn taki składają się 
komory magazynowe wykonane (wyługowane) 
w pokładowych złożach soli lub w wysadach 
solnych. Symulacje takie pozwalają uwzględnić 
w działaniu tych magazynów szereg specyficz-
nych zjawisk, takich jak: konwergencja komory, 
utrata stateczności jej ścian, czy powstawanie 
hydratów gazu ziemnego.

Należy zaznaczyć, że magazynowanie 
wodoru na większą skalę można realizować 
w strukturach innych niż kawerny solne (czę-
ściowo wyeksploatowane złoża naftowe, akife-
ry), gdzie modelowanie i symulacje odgrywają 
również bardzo istotną rolę w projektowaniu 
i analizie pracy tych magazynów.

Rozwój metod i technik 
modelowania struktur geologicznych 
i symulacji procesów eksploatacji 
zasobów tych struktur

Pierwsze modele numeryczne i ich symula-
cje pojawiły się wraz z komputerami cyfrowy-

Komputer Superkomputer
Cray 1S (1982 r.)

PC z Intel® Xeon® W-3175X
@4.3 GHz (2019 r.)

Koszt (USD) 17 000 000 ~8 000
Wydajność/rdzeń (GFLOPS) 0,027 138
Pamięć RAM (MB) 22 > 128 000

Tab. 1. Porównanie sprzętu komputerowego

Tab. 2. Rozwój oprogramowania dla modelowania struktur geologicznych i symulacji procesów eksploatacji zasobów tych struktur

Dekada Możliwości oprogramowania
1950 symulatory 2D; symulatory 2-fazowe; prosta geometria
1960 symulatory 3D; symulatory wielofazowe; uwzględnienie wielu elementów eksploatacyjnych; realistyczna geometria

1970
symulatory uwzględniające reakcje termodynamiczne; symulatory chemiczne; symulatory termalne; deterministyczne metody 
2-wymiarowego mapowania parametrów geologicznych; pierwsze pakiety komercyjne

1980
realistyczne zarządzanie procesem eksploatacji; realistyczne modelowanie właściwości struktur; interfejs graficzny; stochastyczne 
algorytmy obliczeniowe; aplikacja danych sejsmicznych w prognozowaniu parametrów geologicznych

1990
symulatory przyjazne dla użytkownika; szczegółowe modele geologiczne i „up-scaling”; lokalne zagęszczenie siatki; złożona 
geometria; powiązanie z systemami eksploatacji; ilościowe określanie niepewności w odniesieniu do geometrii struktury oraz 
heterogeniczności jej właściwości

2000
symulatory geomechaniczne, biologiczne i fazy stałej; efekty probabilistyczne; optymalizacja metod integracji danych pochodzących 
z różnych źródeł

2010
modelowanie i symulacje niekonwencjonalnych struktur i zasobów surowców – specjalistyczne moduły platform interpretacyjno-
obliczeniowych

2020
zastosowanie metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji w procesach modelowania i wspomaganej komputerowo 
kalibracji modeli; zastosowanie analizy typu „big data”; obliczenia w chmurze „cloud computing”; praca nad zespołami modeli 
„ansamble modeling”

mi w latach 50. XX wieku. Największy postęp 
w zakresie modelowania struktur geologicznych 
i symulacji procesów eksploatacji zasobów tych 
struktur dokonał się w ciągu ostatnich 30 lat, 
dzięki gwałtownemu rozwojowi przede wszyst-
kim narzędzi (sprzętu komputerowego) – Tab. 1, 
jak i oprogramowania – Tab. 2. 

W Polsce pierwsze prace dotyczące mode-
lowania i symulacji złóż naftowych były prowa-
dzone w latach 70. XX wieku w INiG – PIB przy 
pomocy symulatorów analogowych (tzw. ana-
lizatory pola). Pierwsze symulacje numeryczne 
wykonano w latach 1983–1986. Zastosowano 
metodę hybrydową: część liniowa symulacji na 
komputerze (typu main frame), część nieliniowa 
na analizatorze pola. Pierwsze konwencjonal-
ne symulacje numeryczne przeprowadzono 
w 1995 r. (niekomercyjny symulator BOAST). 
Regularne prace komercyjne prowadzone są 
w INiG – PIB od 1996 r. (Eclipse 100 i 300).

W przypadku symulacji eksploatacji pod-
ziemnego kawernowego magazynu gazu ziem-
nego wykonanego utworach soli, pierwsze 
prace związane z tym zagadnieniem rozpoczęto 
w INiG – PIB w połowie lat 90. XX w. Były one 
wykonywane na potrzeby budowanego KPMG 
Mogilno. Ze względu na brak „gotowych” 
symulatorów pracy komory magazynowej 
w INiG – PIB opracowano pakiet programów 
uwzględniających wszystkie etapy eksploatacji 
komory podziemnego magazynu gazu, między 
innymi, do symulacji pierwszego napełniania 
komory gazem ziemnym, do symulacji eksplo-
atacji komory magazynowej przy założeniu 
trójosiowego stanu odkształceń i naprężeń gó-
rotworu solnego oraz do oceny zagrożenia po-
wstawaniem hydratów wraz z wytycznymi jego 
likwidacji [10, 11, 12, 13, 14, 15]. W ostatnim 
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czasie wykorzystano oprogramowanie firmy 
Computer Modelling Group Ltd. do stworzenia 
modelu statycznego komory magazynowej. Pro-
wadzono również prace związane z możliwo-
ścią magazynowania mieszanin gazu ziemnego 
z wodorem w tego typu magazynach.

Od roku 2007 wysokorozdzielcze geolo-
giczne modele struktur realizowane są przy po-
mocy specjalistycznych, komercyjnych pakietów 
oprogramowania (Petrel) umożliwiające pełną 
integrację wyników pomiarów laboratoryjnych 
(petrofizycznych, geochemicznych i innych) 
z danymi geofizyki otworowej, wynikami testów 
hydrodynamicznych oraz danymi sejsmicznymi.

Zakres wykonywanych prac obejmuje 
przestrzenne modele geologiczne (strukturalne 
i parametryczne) w skali pojedynczych struktur, 
koncesji poszukiwawczych i basenów sedymen-
tacyjnych dla szacowania zasobów geologicz-
nych oraz zapewnienia możliwie precyzyjnej 
geometryczno-parametrycznej osnowy dla 
modeli symulacyjnych. W pracach tych główny 
nacisk położony jest na kompleksową integrację 
całokształtu danych: otworowych (laboratoryj-
nych, geofizyki, sedymentologicznych, petro-
fizycznych) oraz sejsmicznych, wykorzystując 
w tym celu metody geostatystyczne.

Osobną gałąź modelowania geologicznego 
stanowi przestrzenne modelowanie systemów 
naftowych, w ramach którego odtwarzana jest 
historia geologiczna obszaru poszukiwawczego. 
Dynamiczne modele basenów sedymentacyj-
nych obrazują przebieg i skutki procesów geolo-
gicznych, zachodzących w skali czasu geologicz-
nego, w tym procesów generowania, migracji 
i akumulacji węglowodorów. Wyniki modelo-
wania systemów naftowych wykorzystywane 
są w projektowaniu prac poszukiwawczych. 
Modelowanie to realizowane jest w INiG – PIB 
przy pomocy oprogramowania PetroMod 3D.

Rysunek 2 pokazuje dynamikę projektów 
z zakresu modelowania i symulacji złożowych 
prowadzonych w INiG – PIB.

Główne projekty symulacyjne wykonane 
w INiG – PIB obejmują:
1. BMB – największe lądowe złoże naftowe 

w Polsce – optymalizacja rozwiercania 
złoża; analiza porównawcza wybranych 
wtórnych metod eksploatacji złoża; opty-
malizacja warunków wydobycia płynów 
złożowych,

2. LMG – ostatnio zagospodarowane duże 
złoże ropy naftowej i gazu ziemnego – mo-
del geologiczny: modele 3D parametrów 
petrofizycznych, analiza zasobowa obszaru 
złożowego, analiza granic akumulacji ropy 
naftowej i gazu ziemnego, analiza zmienno-
ści głębokości konturu wody złożowej, pro-
gnozy symulacyjne dla pierwotnej metody 

Rys. 2. Dynamika projektów z zakresu modelowania i symulacji złożowych prowadzonych w INiG – PIB

sczerpania złoża, analiza możliwości zasto-
sowania technologii powrotnego zatłaczania 
gazów kwaśnych ze złoża Lubiatów-Sowia 
Góra oraz Międzychód; analiza procesu na-
wadniania złoża Lubiatów-Sowia Góra,

3. B3 – pierwsze podmorskie złoże ropy nafto-
wej – analiza i dobór parametrów procesu 
nawadniania złoża,

4. B8 – ostatnio zagospodarowane podmor-
skie złoże ropy naftowej – model geologicz-
ny: oszacowanie zasobów złoża, analiza 
granic akumulacji HC, optymalizacja roz-
wiercania złoża oraz analiza i optymalizacja 
procesu nawadniania złoża,

5. PMG Wierzchowice – największy podziem-
ny magazyny gazu w Polsce – symulacja 
pracy magazynu dla ustalenia optymalnych 
programów jego funkcjonowania; analiza 
procesów mieszania się gazów rodzimego 
i zatłaczanego oraz jakości gazu odbierane-
go z magazynu,

6. Borzęcin – pierwszy w Europie projekt 
sekwestracji gazów kwaśnych – analiza 
migracji zatłaczanych gazów do strefy złożo-
wej, ocena ryzyka ucieczki gazu, szacowanie 
maksymalnej objętości sekwestracyjnej,

7. Budziszewice – struktura wodonośna do 
celów planowanej sekwestracji CO2 – anali-
za procesu zatłaczania, pojemności struktu-
ry i ryzyka jej nieszczelności,

8. Rehman, Pakistan – złoże „tight gas” – 
wielowariantowe prognozy pracy złoża.

9. Zhylankyr, South Rovnaya, Kazachstan – 
analiza perspektywiczności zasobowej roz-
poznawanych obiektów złożowych.

10. Vezaiciai, Litwa – złoże ropy naftowej 
w piaskowcach kambryjskich – ocena efek-
tów zastosowania metod wspomagania 
wydobycia ropy naftowej,

11. Projekty BlueGas – perspektywiczne for-
macje łupkowe – modelowanie niekon-

wencjonalnych gazowych formacji łupko-
wych w rejonie pomorskim i lubelskim [16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23],

12. KWK Zofiówka – kopalnia ortokoksowego 
węgla kamiennego – symulacje zaawanso-
wanych metod odmetanowania głębokiego 
pokładu węgla [9, 24, 25],

13. Paproć – złoże gazu ziemnego w utworach 
czerwonego spągowca – budowa modelu 
geologicznego złoża w celu zaprojektowa-
nia nowych otworów wiertniczych

14. Zalesie, Przeworsk – wielohoryzontowe 
złoża gazu ziemnego w utworach miocenu 
zapadliska przedkarpackiego – budowa 
modelu geologicznych w celu zaprojekto-
wania nowych otworów wiertniczych

15. Program EOR przy użyciu CO2 – wybrane 
krajowe złoża ropy naftowej i gazu ziemne-
go – modelowanie metody wspomaganego 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 
poprzez zatłaczanie CO2, ocena efektywności 
metody i objętości sekwestracyjnych CO2 [7],

16. Modele systemów naftowych:
– mioceński basen sedymentacyjny (część 

wschodnia i przynasunięciowa) – analiza 
procesu generowania gazu biogeniczne-
go, bilans zasobowy,

– dolnopaleozoiczny system naftowy 
basenu bałtyckiego w strefie lądowej 
i morskiej – ocena perspektyw odkrycia 
złóż konwencjonalnych i niekonwencjo-
nalnych,

– paleozoiczny system naftowy w połu-
dniowo-wschodniej Polsce – ocena per-
spektywiczności utworów dewonu i kar-
bonu w strefie przynasunięciowej Karpat 
fliszowych,

17. KPMG Mogilno – kawernowy podziemny 
magazyn gazu w wysadzie solnym – sy-
mulacje pierwszego napełniania komory 
gazem, jej eksploatacji oraz możliwości 
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tworzenia się hydratów podczas eksplo-
atacji kawerny magazynowej wykonanej 
w utworach soli.

18. Magazynowanie mieszanin gazu ziemne-
go z wodorem – rozpoznanie możliwości 
magazynowania mieszaniny gazu ziemne-
go z wodorem w kawernach solnych wraz 
z prognozowaniem eksploatacji.

Obecnie INiG – PIB dysponuje następujący-
mi narzędziami do modelowania i symulacji: Pe-
trel, Techlog, Interactive Petrophysics, ProGeo, 
PetroMod – PetroFlow 3D, Visage, PVT-SIM, Ec-
lipse 100, Eclipse 300, Moduł CBM/Shale Gas, 
CMG IMEX.

Kierunki rozwoju metod 
modelowania struktur geologicznych 
i symulacji procesów eksploatacji 
zasobów tych struktur

Prace nad rozwojem metod i technik mode-
lowania struktur geologicznych i symulacji pro-
cesów eksploatacji zasobów tych struktur trwają 
nieustannie. Chociaż trudno określić je mianem 
prac przełomowych, to stanowią one konkret-
ną reakcję na zapotrzebowanie zgłaszane przez 
górnictwo naftowe, a w szczególności przez 
użytkowników tych metod i ich implementacji 
w narzędziach programistycznych.

Główne kierunki rozwoju obejmują [26]:
1. uwzględnienie dotąd pominiętych lub 

traktowanych w sposób uproszczony 
zjawisk fizycznych i chemicznych, obser-
wowanych w procesach eksploatacji su-
rowców energetycznych. Należą do nich: 
a) zjawiska geomechaniczne towarzy-

szące dynamice udostępnianych i eks-
ploatowanych struktur geologicznych, 
wymagające jednoczesnego rozwią-
zania problemu wydobycia surowców 
i transportu płynów złożowych oraz 
zjawisk geomechanicznych zachodzą-
cych w skałach struktury,

b) udoskonalenia charakterystyki właści-
wości surowców i płynów złożowych 
w nietypowych warunkach panują-
cych w strukturach złożowych, np. wy-
sokie ciśnienie i temperatura, struktura 
nanoporów i mikroszczelin,

c) uwzględnienia chemicznych i termal-
nych reakcji prowadzących do mody-
fikacji własności skał struktury,

d) udoskonalenia charakterystyk oddzia-
ływania surowce/płyny–skały, struk-
tury, takich jak zmiana zwilżalności, 
adsorpcja/desorpcja, dyfuzja,

e) zjawiska transferu masy i ciepła 
w wieloporowatych strukturach geo-
logicznych,

2. poprawę efektywności obliczeniowej 
oprogramowania specjalistycznego dla 
uwzględnienia modeli o dużej rozdziel-
czości przestrzennej. Celowi powyższe-
mu służy postęp w efektywności sprzętu 
komputerowego oraz rozwój nowych 
technik programistycznych, w tym para-
lelizacji kodu symulatorów, ulepszonych 
metodach algebraicznych i inne osią-
gnięcia w zakresie metod cyfrowych. Do 
niniejszej kategorii można zaliczyć istotny 
postęp w dziedzinie wizualizacji tworzo-
nych modeli oraz wyników przeprowa-
dzonych z ich pomocą symulacji a także 
ulepszone narzędzia pre-processingu do 
automatycznego wykrywania błędów 
i niespójności modeli,

3. dalszą integrację narzędzi programi-
stycznych – dotyczy ona w szczególności 
pakietów stosowanych do tworzenia 
modeli struktur geologicznych i ich sprzę-
żenia z symulatorami procesów eksplo-
atacyjnych,

4. automatyzację procesów tworzenia, 
weryfikacji i zastosowania modeli sy-
mulacyjnych – obejmuje ona istotny ele-
ment procesu modelowania, jakim jest 
kalibracja modeli, dla której opracowuje 
się zaawansowane metody optymalizacji 
globalnej. Kierunek ten zawiera również 
metody i narzędzia służące ocenie nie-
pewności wyników symulacji procesów 
eksploatacji.

Plany rozwoju na najbliższe 
lata w INiG – PIB

Również w INIG – PIB czynione są plany 
poszerzenia zakresu prac dotyczących modelo-
wania struktur geologicznych i symulacji proce-
sów eksploatacji zasobów tych struktur. Plany te 
obejmują:

1. optymalizację integracji danych lokalnych 
(otworowych) i globalnych (sejsmicznych) 
poprzez tworzenie detalicznych, fizycznych 
modeli ośrodka geologicznego oraz zaso-
bów i płynów obecnych w tym ośrodku,

2. dostosowanie metodyki modelowania 
geologicznego do specyfiki struktury (for-
macji niekonwencjonalnej),

3. optymalizację metodyki modelowania 
właściwości geochemicznych na potrze-
by rozpoznawania formacji łupkowych 
oraz modelowania systemów naftowych,

4. przestrzenną, ilościową charakterystykę 
parametrów geomechanicznych i ich im-
plementację w modelowaniu dynamicz-
nym,

5. modelowanie niekonwencjonalnych 
struktur zasobów energetycznych,

6. zastosowanie wieloagentowych metod 
optymalizacji globalnej w procesie kom-
puterowo wspomaganej kalibracji mode-
li symulacyjnych,

7. opracowanie metodyki oceny niepewno-
ści wyników symulacji procesów eksplo-
atacji surowców energetycznych.
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Abstract
Recognition of the phase distribution in pipe 

is necessary to create the appropriate hydrody-
namic model. In the thesis, machine learning was 
used to identify flow regime for two-phase fluids 
in horizontal pipes. Using films with flows, a set 
of learning and validation data was created and 
classified in five clusters corresponding to the fol-
lowing flow structures: bubbly, slug, plug, strati-
fied and wavy. Then, machine learning models 
were developed, using the TensorFlow and Keras 
libraries, which used deep convolution layers. Fi-
nally, the optimal structure of the neural network 
was proposed, which ensured low values of the 
loss parameter and high accuracy of classifica-
tion. The proposed solution may find application 
in industry competing with those currently used.

Streszczenie
Rozpoznanie występującego w przewodzie 

rozmieszczenia faz jest niezbędne do stworze-
nia odpowiedniego modelu hydrodynamiczne-
go. W pracy wykorzystano uczenie maszynowe 
do identyfikacji kryteriów przepływów płynów 
dwufazowych w przewodach horyzontalnych. 
Wykorzystując filmy z przepływami stworzono 
zbiór danych uczących i walidacyjnych, sklasyfi-
kowanych w pięciu klastrach odpowiadających 
następującym strukturom przepływu: pęcherzy-
kowej, rzutowej, korkowej, warstwowej i falowej. 
Następnie opracowano modele uczenia maszyno-
wego z wykorzystaniem bibliotek TensorFlow oraz 

Keras, w których wykorzystano głębokie warstwy 
konwolucyjne. Finalnie wytypowano optymalną 
budowę sieci neuronowej, która zapewniała ni-
skie wartości parametru straty i wysoką dokład-
ność klasyfikacji. Zaproponowane rozwiązanie 
może znaleźć zastosowanie w przemyśle konku-
rując z wykorzystywanymi obecnie.

Wstęp
Ciągły przepływ dwóch faz wewnątrz 

przewodu horyzontalnego zaobserwowany 
może być w wielu zastosowaniach w prze-
myśle chemicznym, naftowym a także w pro-
dukcji energii. Obecność drugiej fazy nadaje 
złożoności wynikającej z wymiany masy, pędu 
i energii zachodzącej między fazami (O’Dono-
van & Grimes, 2020). Przepływ badany jest 
ze względu potrzebę rozpoznania struktury, 
w celu doboru odpowiednich korelacji obli-
czania spadków ciśnienia, wyznaczania prze-
pływu ciepła, a także rozpoznania przestrzeni 
zajmowanej przez jedną z faz. 

W literaturze, kryteria przepływu przedsta-
wiane są w postaci map, które są wykresami 
zależności prędkości każdej z faz od rozpozna-
nej struktury przepływu (Taitel & Dukler, 1976). 
Problem z wykorzystaniem owych wykresów 
wynika z tego, że mapy rysowane są na pod-
stawie zebranych danych empirycznych, z któ-

rymi związany jest szereg założeń poczynionych 
w trakcie wykonywania pomiaru. Dana mapa 
wykorzystana może być do określenia przepły-
wu płynów tylko o takich samych własnościach 
jak płyny poddawane pomiarom do wykreślenia 
mapy, a także w przewodach o konkretnych wy-
miarach. Uwzględniać należy także ogranicze-
nia, związane z wydatkami przepływu faz. 

W zastosowaniu przemysłowym spotykane 
jest również badanie struktur przepływu za po-
mocą systemu czujników siatkowych. Ich działa-
nie polega na pomiarze jednej z dwóch właści-
wości elektrycznej: przenikalności elektrycznej 
lub przewodności. (Shaban & Tavoularis, 2017). 
Urządzenia te są jednak drogie i dostosowane 
do konkretnych średnic przewodów. 

Rozwiązaniem problemu rozpoznawania 
struktur przepływu może być wykorzystanie 
kamer, które w czasie rzeczywistym mogłyby 
monitorować kryteria przepływu, a otrzymany 
obraz, przekazywać na bieżąco do komputera, 
gdzie mogłoby następować automatyczne kla-
syfikowanie przepływów. 

Celem pracy było określenie modelu ucze-
nia maszynowego, którego zadaniem była 
klasyfikacja przepływów dwufazowych w prze-
wodach  horyzontalnych, w oparciu o zareje-
strowane na filmach struktury przepływu faz 
o różnych wydatkach.

Wykorzystanie uczenia maszynowego 
w identyfikacji kryteriów przepływów płynów 
dwufazowych w przewodach horyzontalnych *

Klaudia K. Pakos

Klaudia K. Pakos ur. w Jędrzejowie. Absolwentka Inżynierii Naftowej i Gazowniczej, 
(specjalność Inżynieria Gazownicza), WWNiG, AGH w Krakowie (2019) na podsta-
wie pracy dyplomowej pt. „Kryteria unoszenia płynu dwufazowego w przewodzie 
horyzontalnym”, promotor dr Karol Dąbrowski (WWNiG AGH). Absolwentka Inży-
nierii Obliczeniowej, WIMiIP, AGH w Krakowie (2020) na podstawie pracy „Metody 
uczenia maszynowego w identyfikacji kryteriów przepływów płynów dwufazowych 
w przewodach horyzontalnych”, promotor dr hab. Łukasz Rauch (WIMiIP AGH)), prof. 
AGH. Obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej AGH (od 2019), badająca „Wpływ 
niejednorodności własności zbiornikowych wielohoryzontowego złoża niekonwen-
cjonalnego w zbitych piaskowcach udostępnianych systemem stymulowanych od-
wiertów pionowych i poziomych na proces jego eksploatacji” Praca realizowana pod 
kierunkiem prof. S. Nagya w Katedrze Inżynierii Gazowniczej. Główne kierunki dzia-
łalności naukowej to: numeryczna symulacja mechaniki płynów i eksploatacji złóż, 
zastosowanie sztucznej inteligencji inżynierii naftowej i gazowniczej, inżynieria złóż 
gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym złóż niekonwencjonalnych.

* Na podstawie pracy inżynierskiej pt. Wykorzystanie ucze-
nia maszynowego w identyfikacji kryteriów przepływów 
płynów dwufazowych w przewodach horyzontalnych 
(promotor dr hab. inż Łukasz Rauch, prof. AGH (Wydział 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH) oraz 
pracy „Kryteria unoszenia płynu dwufazowego w prze-
wodzie horyzontalnym”. Promotor dr Karol Dąbrowski 
(Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH).
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Dane wejściowe
Badania laboratoryjne wykonane zostały 

w laboratorium Wydziału Wiertnictwa, Nafty 
i Gazu i były częścią pracy magisterskiej, pisa-
nej pod kierunkiem dr Karola Dąbrowskiego. 
Celem pracy była identyfikacja kryteriów uno-
szenia płynów dwufazowych w przewodzie ho-
ryzontalnym w zależności od średnicy, napięcia 
powierzchniowego a przede wszystkim pręd-
kości przepływu każdej z faz. W ramach pracy 
zbudowane zostało stanowisko pomiarowe, 
a także wytypowany został roztwór, o napięciu 
powierzchniowym mniejszym od wody, w celu 
porównania kryteriów unoszenia tych dwóch 
cieczy. Zebrane dane porównane zostały z jedną 
z najczęściej wykorzystywanych map kryteriów 
przepływu w przewodach horyzontalnych- 
mapą Mandhaine’a (Pinto Del Corral, 2014). 
Stworzona została również samoorganizująca 
się sieć neuronowa, której zadaniem była kla-
syfikacja zdjęcia ze względu na rodzaj przedsta-
wionego na nich przepływu. Otrzymane wyniki 
były na tyle satysfakcjonujące, że postanowiono 
sprawdzić wykorzystanie bardziej zaawansowa-

nych narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak 
uczenie maszynowe, co przedstawione zostało 
w niniejszej pracy.

Przygotowanie danych wejściowych
Do trenowania i testowania sieci neuro-

nowej wykorzystano filmy nagrane za pomocą 
aparatu, umiejscowionego po jednej stronie 
przeźroczystego przewodu, naprzeciwko któ-
rego znalazło się źródło światła. Do przewo-
du pomiarowego doprowadzono mieszaninę, 
powietrza z butli i wody ze zbiornika. Podczas 
pomiaru mierzono prędkość każdej z faz za po-
mocą manometru i przepływomierza. Schemat 
stworzonego układu przedstawiono na Rys. 1.

Wykorzystano 158 filmów w formacie mp4, 
na których rozpoznano, 5 rodzajów przepły-
wów: warstwowy, falowy, korkowy, rzutowy 
i pęcherzykowy. Za pomocą oprogramowania 
Image Processing Toolbox, w programie MA-
TLAB, stworzono z klatek filmów zdjęcia w for-
macie .jpg i dokonano przetworzenia obrazów, 
czego schemat pokazano na Rys. 2.

Następnie otrzymane zdjęcia przekonwer-
towano do skali szarości, dokonano ich filtracji 
filtrem medianowym o wymiarach okna [3 3] 
oraz poprawiono ich kontrast. Kolejnym krokiem 
było usunięcie tła, tak aby na obrazie był jedynie 
przewód, w którym dokonywano obserwacji. 
W ten sposób otrzymano ostateczne zdjęcia po-
grupowane w 5 folderów z nazwami rodzajów 
przepływów. Przykład zmian kilku zdjęć powsta-
łych z kadrów filmu i ich końcowej wersji, prze-
znaczonej do nauki sieci, pokazano na Rys. 3.

Rys. 1. Schemat zbudowanego stanowiska pomiarowego

Rys. 2. Schemat przetwarzania obrazów

Rys. 3. Przykładowe zdjęcia ze zbioru uczącego tuż po otrzymaniu z filmów i po przetworzeniu w oprogramowaniu MATLAB
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Budowa sieci neuronowej
Do stworzenia sieci neuronowej wykorzy-

stano biblioteki TensorFlow oraz Keras. Jako 
strukturę tworzącą sieć wybrano model se-
kwencyjny Sequental() uwzględniając, że jest 
on najczęściej wykorzystywany do klasyfika-
cji obrazów. Postanowiono na początku sieci 
umiejscowić warstwy konwolucyjne Conv2D(), 
co jest praktyką bardzo popularną w analizie 
obrazu, pozwalają bowiem one w automatycz-
ny sposób odfiltrować zdjęcie, aby wydobyć 
z niego konkretne cechy każdego z przepływów. 
W trakcie opracowywania sieci sprawdzono wy-
korzystanie 2 i 3 warstw konwolucyjnych z 32 
filtrami, ponieważ każda warstwa odpowiada 
za wyodrębnienie tylko jednej cechy z obrazu. 
Sprawdzono również jak na sieć wpłynie zwięk-
szenie do 64 filtrów w ostatniej z tych warstw. 
Aby sprawdzić, czy nie występuje problem nad-
miarowości wydobycia informacji o danej cesze, 
w danym obszarze, przetestowano również 
wykorzystanie dodatkowej warstwy zbiorczej 
MaxPooling2D() której zadaniem jest uogól-
nienie wydobytych informacji ze wskazaniem 
cechy reprezentatywnej. Następnie macierz za-
mieniona została na wektor, który był przetwa-
rzany w warstwie gęstopołączonej Dense() z 32 
ukrytymi jednostkami. Kolejno zastosowano 
technikę porzucenia Dropout(), która ma zapo-
biegać przetrenowaniu sieci. W trakcie przygo-

towywania sieci sprawdzono 10%, 20% , 30%, 
35% i 40% jako parametr porzucenia. Ostatnią 
warstwą sieci była warstwa gęstopołączona 
Dense() z 5 jednostkami ukrytymi, której celem 
działania była klasyfikacja obrazu do jednej z 5 
klas wynikowych. Schemat ogólny budowy sieci 
przedstawiono na Rys. 4

Po analizie różnych parametrów sieci wy-
brano 14 wariantów różniących się od siebie 
ilością warstw konwolucyjnych, ilością filtrów 
ostatniej warstwy konwolucyjnej, prawdopo-
dobieństwem porzucania, liczbą epok i posia-
daniem warstwy zbiorczej, co przedstawiono 
w Tab. 1

Wariant Warstwy konwolucyjne Warstwy 
głębokie

Parametr 
porzucenia

Liczba 
epok

1 Conv2D32,Conv2D32, Conv2D64, Dense32 0.1 50

2 Conv2D32,Conv2D32, Conv2D32, Dense32 0.1 50

3 Conv2D32,Conv2D64, Conv2D64, Dense32 0.1 50

4 Conv2D32,Conv2D32,  Dense32 0.1 50
5 Conv2D32,Conv2D64,  Dense32 0.1 50

6 Conv2D32,MaxPool, Co-
nv2D32, MaxPool  Dense32 0.1 50

7 Conv2D32,Conv2D32,  Dense16 0.1 50
8 Conv2D32,Conv2D32,  Dense64 0.1 50
9 Conv2D32,Conv2D32,  Dense64 0.2 50

10 Conv2D32,Conv2D32,  Dense64 0.3 50
11 Conv2D32,Conv2D32,  Dense64 0.4 75
12 Conv2D32,Conv2D32,  Dense64 0.35 50

13 Conv2D32,Conv2D32,  Dense128 0.35 50

14 Conv2D32,Conv2D32, Conv2D32, Dense128 0.35 50

Rys. 4. Schemat budowy zaproponowanej sieci neuronowej służącej do rozpoznawania rodzajów przepływów

Tab. 1 Opracowane warianty
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Wyniki
Otrzymane wyniki przedstawiono w Tab. 2. 

Warto zauważyć, że wszystkie modele charak-
teryzowały się stosunkowo niskimi parametrami 
straty i dużą dokładnością.

W przypadku danych uczących najgorsze 
wyniki otrzymał wariant 7,  parametr straty był 
tu najwyższy i wyniósł 0.175, jednocześnie uzy-
skano najmniejszą dokładność dopasowania, 
która wyniosła 93.64%. Najlepszym dopasowa-
niem charakteryzował się wariant 8 i wyniosło 
ono 99.87%, posiadał on również najmniejszą 
wartość straty równą 0.004. Dla danych walida-
cyjnych najlepiej wypadł wariant 4, jego strata 
wynosiła 0.352, natomiast dokładność 92%. 
Najgorszy okazał się natomiast wariant 7, które-
go strata równa była 0.785 a dokładność 89%.

Wnioski
Dzięki sprawdzeniu wpływu ilości warstw 

konwolucyjnych, ilości potrzebnych w nich fil-
trów, wykorzystaniu warstw zbiorczych i wiel-
kości parametru porzucenia (dropout), wyty-
powano optymalną budowę sieci neuronowej, 
która zapewniała niskie wartości straty i wysoką  
dokładność klasyfikacji. Proponowany model 
uczenia maszynowego, służący do identyfikacji 
kryteriów przepływów płynów dwufazowych, 
złożony jest z dwóch warstw konwolucyjnych 
o oknie [3,3], posiadających 32 filtry. Poza tym 
w sieci nie występuje warstwa zbiorcza, a war-
stwy gęstopołączone z 32 ukrytymi jednostkami 
posiadają parametr porzucenia równy 10%. 

Zaproponowany sposób użycia uczenia 
maszynowego może znaleźć zastosowanie 
w przemyśle, w określaniu kryteriów przepły-
wów płynów dwufazowych w przewodach ho-
ryzontalnych, ale także wykorzystany może być 
w przewodach pionowych, czy znajdujących 
się pod kątem. Rozwiązanie to może konkuro-
wać z wykorzystywanymi obecnie, ze względu 
na prostotę i niski koszt. Zdjęcia wykonywane 
mogą być na bieżąco za pomocą kamer, a na-
stępnie klasyfikowane przez komputer. Przy wy-
korzystaniu tej metody nieistotne są własności 
płynów, czy geometria przewodu.
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Tab. 2. Otrzymane wyniki działania opracowanych modeli uczenia maszynowego
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Wiercenie głębokich otworów 
geotermalnych jest kosztowną i wy-
soce ryzykowną inwestycją. Nie znie-
chęca to jednak Josefa Birnera z Her-
rsching (Bawaria, Niemcy), który ma 
nadzieję zmobilizować swoich boga-
tych kolegów, aby za pomocą crowd-
fundingu zebrać około 14 milionów 
euro, aby zrealizować swój projekt 
geotermalny. 

64-latek, który na co dzień trudzi się wynaj-
mem mieszkań wakacyjnych, inicjuje pierwszą 
próbę sfinansowania projektu geotermalnego 
przy użyciu crowdfundingu w Niemczech.

Jego wniosek o „pozwolenie na poszukiwa-
nia na dużą skalę” został już złożony w bawar-
skim Ministerstwie Gospodarki. Wkrótce chce on 
zaprezentować swój projekt w gminach i w urzę-
dzie powiatowym, a na początku przyszłego 
roku zacząć pozyskiwać inwestorów. Bawarczyk 
chciałby prowadzić wiercenia na Seefelder Stras-
se w pobliżu dawnej siedziby firmy Heine. Kiedy? 
64-latek nie chce się jeszcze angażować w żadne 
prognozy. W każdym razie, jego pewność siebie 
pozostaje wielka: „Wtedy dzielnica będzie neutral-
na pod względem emisji dwutlenku węgla w bar-
dzo krótkim czasie.” Pierwsze osoby już wyraziły 
zainteresowanie projektem, powiedział Birner.

„Osiem lat temu sprawy były już dość za-
awansowane”, zgodnie z własnymi oświadcze-
niami, Josef miał wstępną decyzję o budowie 
elektrowni geotermalnej i miał kontakt z amery-
kańskim inwestorem. Wtedy jednak przeszkodziły 
mu plany budowy gimnazjum, które obecnie jest 
budowane w Mühlfeld. Birner nie rezygnuje jed-
nak z pomysłu wytwarzania czystej energii: „Nie 
poddaję się. Teraz zaczynamy wszystko od nowa.” 
64-latek przyznaje: „Nie wiem, czy nam się uda. 
Jeśli nie spróbujesz, to już przegrałeś.” Zawsze jest 
jakieś ryzyko. Nie da się ukryć, że kilka projektów 
geotermalnych w Bawarii już zawiodło, na przy-
kład projekt w Weilheim lub Höhenrain.

„Trzeba być odważnym, aby lepiej kształto-
wać naszą przyszłość”, mówi córka Sophie Birner. 
Ta 32-latka jest odpowiedzialna za marketing 
w firmie Geothermie Ammersee GmbH. Badania 
sejsmiczne dają im pewność siebie. Herrsching 
znajduje się w strefie, która w branży nazywa się 
Markt Schwabener Bruch. Istnieje 90-procentowe 
prawdopodobieństwo, że pod powierzchnią bę-
dzie wystarczająca ilość ciepłej wody.

Dzięki systemowi geotermalnemu można 
uzyskać tyle samo energii, co w przypadku czte-
rech lub pięciu turbin wiatrowych, wyjaśnia Josef 
Birner. Jego firma chce zapewnić energię elektrycz-
ną dla 9000 gospodarstw domowych i ciepło dla 
1500 gospodarstw domowych. Przynajmniej tak 
mówi na stronie internetowej firmy, która zosta-
ła niedawno uruchomiona. Jego zespół postawił 
sobie za cel „uczynienie projektów geotermalnych 
bardziej udanymi, stabilnymi i trwałymi”.

Obszar pomiędzy Ammersee a Starnberger 
See, o który złożył wniosek o pozwolenie na po-
szukiwania, wynosi według Birnera dobre 200 
kilometrów kwadratowych i rozciąga się od Wör-
thsee w dół do Pähl oraz pomiędzy Starnbergiem 
a Tutzing. W najlepszym przypadku, według Her-
rschingera, chciałby on zbudować elektrownie 
geotermalne w kilku miejscach. Jednocześnie Birner 
podkreśla, że chce realizować swój projekt geoter-
malny tylko w porozumieniu z mieszkańcami.

Źródła:
• https://www.thinkgeoenergy.com/private-

developer-targets-crowdfunding-for-
geothermal-project-in-bavaria-germany/ 
(dostęp 30.09.2020)

• https://www.sueddeutsche.de/muenchen/
starnberg/herrsching-erdwaerme-ener-
giewende-bohrung-1.5049433 (dostęp 
27.09.2020)

• https://www.geothermie-ammersee.de/
crowdfunding (dostęp 27.09.2020)
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Skokowy wzrost wydobycia gazu w Norwegii

PGNiG Upstream Norway za-
warło umowę z A/S Norske Shell, 
w wyniku której pozyska udziały 
w złożach produkcyjnych Kvitebjørn 
i Valemon na Morzu Północnym. 
Dzięki transakcji własne wydobycie 
gazu w Norwegii przez Grupę Ka-
pitałową PGNiG wzrośnie w 2021 
roku do 0,9 mld m sześc., a więc bę-
dzie o ok. 30 proc. większe niż zakła-
dały dotychczasowe prognozy.

Wydobywany z tych złóż gaz, wraz z wolu-
menami wynikającymi z wcześniejszych akwizycji 
zrealizowanych przez norweska spółkę PGNiG 
w okresie 2017–2020, będzie przesyłany do Pol-
ski po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe.

– To nasza kolejna transakcja na Norweskim 
Szelfie, która jest konsekwentną realizacją stra-
tegii Grupy Kapitałowej PGNiG. Służy dywersy-
fikacji dostaw gazu i poprawia bezpieczeństwo 

energetyczne Polski w oparciu o nasze własne 
zasoby. Podobnie jak w przypadku wcześniej-
szej tegorocznej transakcji, gdzie zwiększyliśmy 
nasze zaangażowanie w złożu Gina Krog, tak 
i ta akwizycja przełoży się na natychmiastowy 
i znaczący wzrost wydobycia gazu przez naszą 
spółkę na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, 
co będzie mieć pozytywny wpływ na wyniki 
operacyjne Grupy PGNiG – powiedział Jerzy 
Kwieciński, prezes zarządu PGNiG SA, wyłącz-
nego właściciela PGNiG Upstream Norway.

W wyniku transakcji PGNiG Upstream 
Norway (PUN) stanie się, jako parter koncesyj-
ny, właścicielem 6,45 proc. udziałów w złożu 
Kvitebjørn oraz 3,225 proc. w złożu Valemon. 
Dodatkowo, spółka nabędzie udziały w infra-
strukturze służącej do transportu węglowodo-
rów wydobywanych z tych złóż. PUN szacuje, że 
dzięki transakcji średnia dzienna produkcja wę-
glowodorów – łącznie ropy i gazu - przez spółkę 
wzrośnie skokowo o ok. 30 procent.

W obu nowo zakupionych złożach dominują 
zasoby gazu ziemnego. Planowane wydobycie 
gazu z tych złóż w 2020 roku, odpowiadające 
zakupionym od Shell udziałom, stanowi ok. 70 

procent obecnego wydobycia PUN w Norwegii. 
Dlatego transakcja pozwoli na natychmiastowy 
wzrost produkcji własnego gazu przez spółkę 
– w 2021 roku będzie ono o prawie 30 proc. 
wyższe niż zakładały dotychczasowe prognozy 
i ok. 80 proc. większe niż wyniosło wydobycie 
gazu przez PUN w 2019 roku. Zgodnie z sza-
cunkami spółki, w latach 2023-28, a więc już po 
uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, oba złoża 
będą dostarczać spółce średnio ok. 0,2 mld m 
sześc. gazu rocznie.

Kvitebjørn to złoże zlokalizowane w pół-
nocnej części Morza Północnego. Głębokość 
wody wynosi 190 metrów. Kvitebjørn odkryto 
w 1994 r., a plan zagospodarowania i eksplo-
atacji złoża został zatwierdzony w 2000 roku. 
Złoże jest eksploatowane od 2004 r. z wyko-
rzystaniem stałej platformy ze zintegrowanym 
urządzeniem wiertniczym. Gaz jest przesyłany 
podmorskim rurociągiem do terminalu w Koll-
snes, natomiast kondensat jest transportowany 
rurociągiem wpiętym do Troll Oil Pipeline II do 
terminalu w Mongstad.

Valemon to złoże położone w bezpośred-
nim sąsiedztwie na zachód od pola Kvitebjørn. 
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PGNiG Firmą Roku Forum Ekonomicznego

Głębokość wody wynosi 135 metrów. Valemon 
został odkryty w 1985 roku. Plan zagospo-
darowania i eksploatacji został zatwierdzony 
w 2011 r. a produkcja ruszyła w 2015 roku. Zło-
że jest zagospodarowane za pomocą stałej plat-
formy produkcyjnej z uproszczonym procesem 
separacji węglowodorów. Platforma jest zdalnie 
sterowana z centrum operacyjnego na lądzie. 
Kondensat i gaz są transportowane rurociągiem 
do złoża Kvitebjørn i dalej rurociągiem podmor-
skim do terminalu przetwórczego w Mongstad.

Umowa z Shell musi zostać jeszcze zaakcep-
towana przez norweską administrację naftową 
i fiskalną. Po sfinalizowaniu transakcji, PGNiG 
Upstream Norway powiększy portfolio koncesji, 
w których posiada udziały, o 4 kolejne koncesje 
i będzie posiadać udziały w sumie w 32 kon-
cesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. 
Intensyfikacja akwizycji złóż w ciągu czterech 
ostatnich lat pozwoliła Spółce zwiększyć jej za-
soby gazu ziemnego i ropy naftowej z 80 mln 
do ponad 200 mln boe obecnie.

PGNiG Upstream Norway wydobywa już 
ropę naftową i gaz ziemny z 7 złóż: Skarv, Mo-
rvin, Vale, Vilje, Gina Krog, Skogul i Aerfugl. 
Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są 
na pięciu kolejnych złożach: Duva, Tommeliten 
Alpha, King Lear, Aerfugl Outer oraz Shrek.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Ga-
zownictwo zostało wyróżnione przez 
Radę Programową Forum Ekono-
micznego w Karpaczu tytułem ,,Firmy 
Roku” za osiągnięcia spółki związane 
m.in. z pomyślnym rozstrzygnięciem 
arbitrażu z Gazpromem. Nagrodę 
w imieniu firmy odebrał Jerzy Kwie-
ciński, prezes PGNiG.

Wręczenie nagród odbyło się podczas gali 
wieńczącej drugi dzień wydarzenia.

PGNiG zostało wyróżnione m.in. za sku-
teczną batalię przed Trybunałem Arbitrażowym 
w Sztokholmie, skutkującą obniżeniem ceny 
gazu dostarczanego z Rosji w ramach kontrak-
tu jamalskiego oraz dywersyfikację działalno-
ści spółki. Dotyczy to planów inwestycyjnych 
PGNiG w segmencie OZE, rozwoju paliw alter-
natywnych – biometanu i wodoru oraz działań 
na rynku LNG i CNG.  

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński dziękując za 
wyróżnienie, podkreślił, że nagroda jest uzna-
niem dla ciężkiej pracy zarządu, wszystkich 
spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 
oraz blisko 25 tys. pracowników.

– Ostatnie miesiące to w PGNiG czas szyb-
kich, dobrze przemyślanych decyzji. Ich efekty 
okazały się na tyle spektakularne, że w opinii 
Rady Programowej zasłużyliśmy na tytuł „Firmy 
Roku”. To dla nas wielki honor i ogromna satys-
fakcja. Dziękuję w imieniu całej załogi – powie-
dział prezes PGNiG.

Wygrany arbitraż z rosyjskim koncernem 
w marcu br. to ogromny sukces, jednak równie 
dużym osiągnięciem było wdrożenie wyroku 
Trybunału w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

– Jedną z konsekwencji wyroku była ko-
nieczność ponownego rozliczenia wcześniejszych 
dostaw gazu według nowej formuły cenowej 
ustalonej przez Trybunał Arbitrażowy. Udało się 
nam to zrobić w błyskawicznym tempie. Wyrok 
Trybunału zapadł pod koniec marca, a już 1 lipca 
6 mld złotych trafiło na konto PGNiG. Niewielu, 
nawet najbardziej optymistycznych, znawców 
gazowego rynku spodziewało się tak szybkiego 
finału tej sprawy - dodał  prezes Jerzy Kwieciński.

PGNiG, mimo kryzysu gospodarczego oraz 
niskich cen gazu związanych z pandemią koro-
nawirusa, utrzymuje dobrą pozycję finansową, 
o czym świadczą rekordowe wyniki spółki za 
II kwartał bieżącego roku. Dzięki temu PGNiG 

stało się najwyżej wycenianą spółką przemy-
słową na warszawskiej Giełdzie Papierów War-
tościowych.

– Przeszliśmy do historii GPW – przypo-
mniał prezes PGNiG w podziękowaniu za wy-
różnienie.

Doroczna nagroda Forum Ekonomicznego 
jest przyznawana najdynamiczniej rozwijającym 
się podmiotom, których sukcesy i osiągnięcia 
powinny być wzorem i przykładem naśladowa-
nia dla innych uczestników rynku.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Nagrodę w imieniu firmy odebrał Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Fot. arch. PGNiG SA
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LOTOS ma nowy aparat do badania ropy naftowej

Spółka LOTOS Lab kupiła no-
woczesne urządzenie do analizy 
stabilności i kompatybilności rop 
naftowych. Aparat o wartości ok. 
100 tys. euro dotarł do spółki na po-
czątku września. To pierwszy tego 
typu sprzęt w LOTOSIE. Pozwoli on 
jeszcze bardziej precyzyjnie określić 
parametry przerabianego surowca, 
co przełoży się na konkretne korzyści 
biznesowe. Obecnie trwają przygoto-
wania stanowiska badawczego oraz 
szkolenia pracowników.

Na świecie istnieje kilkaset gatunków ropy 
naftowej. Ze względu na ich różnorodność, bar-
dzo często dopiero podczas przerobu można 
poznać rzeczywiste parametry, jakimi charak-
teryzuje się kierowana do produkcji mieszanka 
różnych gatunków ropy. Aparat PORLA zakupio-
ny przez spółkę LOTOS Lab pozwoli na szybkie 
i dokładne sprawdzenie własności tych miesza-
nek w zakresie ich stabilności po zmieszaniu.

– Grupa LOTOS wprowadza do przerobu 
nowe gatunki ropy naftowej, by zwiększać ko-
rzyści biznesowe, a jednocześnie zapewniać 
bezpieczną i bezawaryjną pracę swoich insta-
lacji. Zakup aparatu PORLA to odpowiedź na 
nasze aktualne potrzeby, związane m.in. z opty-
malizacją składu ropy naftowej kierowanej do 
przerobu. Spółka LOTOS Lab rozbudowuje 
działalność badawczo-rozwojową, dzięki czemu 
utrzymujemy wysoką konkurencyjność Grupy 
LOTOS – mówi Paweł Jan Majewski, prezes Za-
rządu Grupy LOTOS.

Dywersyfikacja dostaw ropy pociąga za 
sobą konieczność nieustannego uzyskiwania in-
formacji o opłacalności przerobu nowych rodza-
jów ropy. Do zdobycia takiej wiedzy niezbędna 
jest dokładna analiza składu frakcyjnego i innych 
parametrów ropy naftowej. Obecnie informację 
o deklarowanych właściwościach ropy naftowej 
LOTOS uzyskuje ze specjalistycznych programów 
komputerowych. Jednak rzeczywiste parametry 
można poznać dopiero podczas przerobu ropy 
na instalacjach produkcyjnych.

Korzystanie z aparatu PORLA umożliwi ba-
danie stabilności i kompatybilności gatunków 
ropy poprzez określenie tzw. liczby nierozpusz-
czalności In (ang. insolubility number), będącej 
również miarą rozpuszczalności asfaltenów, 
oraz liczby rozpuszczalności mieszaniny SBn 
(ang. solubility blending number), stanowiącej 

o zdolności ropy do rozpuszczania asfaltenów. 
Na podstawie tych parametrów m.in. będzie 
można określić czy pojedyncze gatunki ropy naf-
towej lub ich mieszaniny wykazują zdolność do 
wytrącania niepożądanych osadów, np. wspo-
mnianych asfaltenów.

– Stałe kontrole jakości proponowanych na 
rynku surowców pomagają zminimalizować ry-
zyko zakupu niekompatybilnych gatunków ropy 
naftowej, dzięki upewnieniu się, że propono-
wana partia spełnia właściwe wymagania jako-
ściowe – mówi Marek Marzec, prezes Zarządu 
LOTOS Lab.

Głównym zleceniodawcą w zakresie ba-
dania kompatybilności surowca będzie Grupa 
LOTOS, jednak oferta analityczna w tym zakre-
sie skierowana będzie również do klientów ze-
wnętrznych, takich jak operatorzy baz magazy-
nowych czy importerzy ropy naftowej.

LOTOS Lab świadczy usługi w zakresie ba-
dań produktów naftowych, wód, ścieków oraz 
prowadzi działalność B+R. Jest spółką przyja-
zną dla środowiska naturalnego i posiadającą 
nowoczesną, specjalistyczną aparaturę kontrol-
no-pomiarową. Laboratorium jest dostępne 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dział Komunikacji Zewnętrznej, 
Grupa LOTOS S.A.

Fot. Finnish Measurement Systems Ltd
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PE3 osiąga pełną wydajność

PKN ORLEN zakończył inwe-
stycję Polietylenu 3 (PE3) w czeskim 
zakładzie Grupy ORLEN w Litvíno-
vie. Uruchomienie ostatniej części 
instalacji umożliwi skoncentrowanie 
się na produktach o najwyższej mar-
ży i co za tym idzie korzystnie prze-
łoży się na wyniki finansowe całej 
Grupy ORLEN. Polietylen znajduje 
szerokie zastosowanie w przemyśle 
spożywczym, budowlanym, czy che-
mii domowej.

– Z determinacją realizujemy inwestycje 
i procesy akwizycyjne, które podniosą wartość 
i zapewnią konkurencyjność Grupy ORLEN 
w długiej perspektywie. W ten sposób budu-
jemy pozycję spółki jako lidera transformacji 
energetycznej Polski. Umacniamy się również za 
granicą, właśnie poprzez rozwój na rynkach ma-
cierzystych. W ten sposób gwarantujemy bez-
pieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale 
także całego regionu – mówi Daniel Obajtek, 
Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Zgodnie z zapowiedziami, zakończono test 
gwarancyjny części instalacji wytwarzającej 
polietylen czarny (tzw. Black Line). Wcześniej, 
w kwietniu br. odebrana została część instalacji 
wytwarzająca polietylen „naturalny” (tzw. Natu-
ral Line) dając możliwość wykorzystania pełnych 
mocy wytwórczych i produkcji zaawansowanych 
gatunków polietylenu naturalnego. Polietylen 

Moce produkcyjne nowej instalacji PE3, 
która zastąpi funkcjonującą obecnie jednostkę 
PE1, wyniosą 270 tys. ton rocznie. Jednocześnie 
kontynuowana będzie eksploatacja instalacji 
polietylenu PE2, o rocznej mocy produkcyjnej 
na poziomie 200 tys. ton. Dzięki uruchomie-
niu nowej inwestycji łączne moce wytwórcze 
czeskiego zakładu produkcyjnego w Litvinovie 
wzrosną z 320 do 470 tysięcy ton polietylenu 
rocznie. Całkowity koszt inwestycji szacowany 
jest na ok. 9,6 mld CZK.

Inwestycja pomoże zwiększyć wykorzy-
stanie instalacji olefin  i umożliwi głębszą 
integrację produkcji petrochemicznej i rafine-
ryjnej nie tylko w samej Grupie Unipetrol, ale 
również w całej Grupie Kapitałowej PKN OR-
LEN. Dzięki zastosowaniu nowych technologii 
spółka będzie mogła poszerzyć swoją działal-
ność o nowe segmenty rynku i oferować pro-
dukty odpowiadające obecnym wymaganiom 
klientów.

Biuro Prasowe 
PKN ORLEN

wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycz-
nym, a także do wytwarzania m.in. konstrukcji 
budowalnych, rur, pojemników, w tym butelek, 
zbiorników czy opakowań.

Fot. arch. PKN ORLEN

Fot. arch. PKN ORLEN
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Przewiert pod Wisłą w ramach budowy gazowego 
Korytarza Północ-Południe został zakończony

GAZ-SYSTEM zakończył prze-
wiert HDD (Horizontal Directional 
Drilling) na trasie inwestycji Pogór-
ska Wola – Tworzeń pomiędzy miej-
scowościami Kraśniów i Biskupice. 
Przekroczenie Wisły miało długość 
1018 m, a zagłębienie maksymalne 
wyniosło 38 m poniżej dna rzeki.

Przekroczenie Wisły jest częścią budowy 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska 
Wola – Tworzeń w ramach realizacji programu 
Korytarza Północ-Południe. Licząca 168 km tra-
sa gazociągu przebiegać będzie przez  obszar 
trzech województw: małopolskiego, świętokrzy-
skiego i śląskiego, przez 22 gminy. Na całej tra-
sie gazociągu realizowane są 152 przekroczenia 
przeszkód terenowych z wykorzystaniem nowo-
czesnych technik bezwykopowych. Ich zaplano-
wanie i wykonanie przyczynia się do zmniejsze-
nia stopnia oddziaływania na środowisko oraz 
uciążliwości inwestycji dla mieszkańców.

Prace przy przewiercie pod Wisłą prowa-
dzone były w trudnym terenie zalewowym. 
Pierwszy etap prac obejmował wykonanie prze-
wiertu dla rurociągu o średnicy 200 mm. Kolej-
nym etapem było wykonanie wiercenia i posze-
rzania otworu, po którym osiągnięto wymaganą 
średnicę 1000 mm umożliwiającą wciągnięcie 
odcinka nowego gazociągu. Rury były przecią-
gane pod dnem rzeki z miejscowości Biskupice 

(województwo małopolskie) do Kraśniowa (wo-
jewództwo świętokrzyskie). 

- Korytarz Północ-Południe to jeden z naj-
ważniejszych programów inwestycyjnych GAZ-
-SYSTEM. Przedsięwzięcie obejmuje położenie 
ponad 800 kilometrów nowych gazociągów 
i budowę wielu nowych obiektów, jak np. węzły 
i tłocznia. Pierwszy raz w ramach tego progra-
mu pokonujemy Wisłę, stosując przy tym nowo-
czesne i sprawdzone technologie. Dzięki temu 
ograniczamy ingerencję w środowisko naturalne 
do minimum  – powiedział Artur Zawartko, wi-
ceprezes GAZ-SYSTEM.

Budowa Korytarza Północ-Południe umoż-
liwi transport zwiększonych ilości błękitnego 
paliwa z Terminalu LNG im. Lecha Kaczyńskiego 
w Świnoujściu i gazociągu Baltic Pipe w kie-
runku południowym i wschodnim. Dzięki temu 

przedsięwzięciu możliwe będą dostawy gazu 
ziemnego na potrzeby nowych odbiorców  za-
równo w Polsce, jak i w krajach sąsiednich.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 wysokości ok. 617 mln zł. Komisja 
Europejska w październiku 2013 roku przy-
znała inwestycji status „Projektu wspólnego 
zainteresowania” (PCI - Project of Common 
Interest) i podtrzymała go w kolejnych listach 
publikowanych co dwa lata. Zakończenie całej 
inwestycji jest planowane na czwarty kwartał 
2021 roku.

Biuro Prasowe 
GAZ-SYSTEM S.A.

Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A. Fot. arch. GAZ-SYSTEM S.A.
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ERU wraz z PGNiG dostarczą 
gaz dla ukraińskiego operatora 
systemu przesyłowego

W ramach kontraktu z Energy Resources 
of Ukraine (ERU), PGNiG zrealizuje pierwsze 
dostawy gazu ziemnego przeznaczone dla 
Gas TSO of Ukraine. PGNiG wyeksportowało 
na Ukrainę już ponad 3 mld m sześc. gazu 
ziemnego.

Dostawy błękitnego paliwa będą realizo-
wane w ramach wygranej przez ERU Trading 
rundy przetargu ogłoszonego przez Gas TSO of 
Ukraine. Zgodnie z warunkami przetargu prze-
kazanie gazu nastąpi w okresie od 1 paździer-
nika 2020 roku do 1 maja 2021 roku. Paliwo 
będzie przeznaczone na techniczne potrzeby 
ukraińskiego operatora systemu przesyłowe-
go. Będą to pierwsze dostawy gazu ziemnego 
PGNiG na potrzeby Gas TSO of Ukraine.

– Cieszy nas kontynuacja współpracy 
z PGNiG oraz wspólny udział w przetargu na 
dostawy gazu do nowo utworzonego, nieza-
leżnego operatora ukraińskiego systemu przesy-
łowego. Oferta złożona przez ERU okazała się 
najbardziej konkurencyjna właśnie dzięki współ-
pracy z PGNiG. Ponadto w efekcie zwiększenia 
do 100 mln dolarów ubezpieczenia w zakresie 
ryzyka politycznego w U.S. International Deve-
lopment Finance Corporation, ERU jest w stanie 
finansować dostawy znaczących wolumenów 
gazu przy zachowaniu akceptowalnego pozio-
mu ryzyka kredytowego. Jesteśmy przekonani, 
że dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich stron, 
taki przetarg jest doskonałym przykładem trans-
parentności oraz rosnącego zaufania zarów-
no do ukraińskiego rynku gazu, jak i nowego 
operatora systemu przesyłowego – powiedział 
Yaroslav Mudryy, Partner Zarządzający ERU.

Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG, 
podkreślił, że dostawy dla ukraińskiego opera-
tora systemu przesyłowego to kolejny przykład 

zaangażowania PGNiG w budowę regionalnego 
rynku gazu w tej części Europy.

– Przyjęta przez nas strategia optymalizacji 
portfela gazu ziemnego z wykorzystaniem in-
frastruktury zagranicznej przynosi oczekiwane 
efekty. Dzięki zapasom surowca zmagazyno-
wanym przez PGNiG w ukraińskich podziem-
nych magazynach gazu mogliśmy zaoferować 
naszemu kontrahentowi konkurencyjną ofertę 
– powiedział Jerzy Kwieciński. – PGNiG konse-
kwentnie rozwija swoją działalność na Ukrainie. 
Świadczy o tym szybko rosnący wolumen nasze-
go eksportu na ten rynek, gdzie dostarczyliśmy 
już ponad 3 mld m sześc. gazu. W dużej mierze 
jest to efekt bardzo dobrej współpracy z naszym 
partnerem biznesowym – ERU, która przynosi 
wymierne korzyści jednej i drugiej firmie.

Od połowy 2016 roku PGNiG wyeksporto-
wało na Ukrainę łącznie ponad 3 mld m sześc. 
gazu ziemnego. Tylko w I półroczu 2020 roku 
wolumen eksportu PGNiG na Ukrainę wyniósł 
0,9 mld m sześc., co oznacza wzrost o 190 proc. 
rok do roku.

Gas TSO of Ukraine od 2020 roku jest certy-
fikowanym operatorem systemu przesyłowego 
na Ukrainie, który powstał w wyniku wydzie-
lenia działalności przesyłu (tzw. „unbundling”).  
Było to efektem dostosowywania ukraińskiego 
otoczenia prawno-regulacyjnego do obowiązu-
jących zapisów traktatowych Wspólnoty Ener-
getycznej.

PGNiG podsumowuje 15-lecie 
notowań na warszawskim parkiecie

W ciągu 15 lat od giełdowego debiutu 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
ponad trzykrotnie zwiększyło swoje przycho-
dy i jest drugą pod względem kapitalizacji 
spółką notowaną w Warszawie. Zwrot z in-
westycji w akcje PGNiG od momentu oferty 
publicznej przekroczył 90 procent.

– PGNiG udowadnia, że można połączyć 
troskę o bezpieczeństwo energetyczne kraju 
ze wzrostem wartości spółki dla akcjonariuszy. 
Konsekwentnie realizujemy oba te cele i na obu 
polach odnosimy sukcesy. Spółka dywersyfi-
kuje źródła zaopatrzenia w gaz, śmiało wcho-
dzi w nowe segmenty rynku energetycznego, 
a jednocześnie dba o swoją stabilność finan-
sową i dzieli się zyskiem z akcjonariuszami – 
skomentował Jerzy Kwieciński, prezes zarządu 
PGNiG SA.

PGNiG zadebiutowało na Giełdzie Papierów 
Wartościowych 23 września 2005 roku. Spółka 
od razu weszła do indeksu największych spółek 
WIG20, a jej kapitalizacja w pierwszym dniu no-
towań wyniosła 22,5 mld zł. Piętnaście lat póź-
niej rynek wycenia PGNiG na 26,8 mld zł, a więc 
o ponad 4 mld złotych więcej niż w dniu debiutu 
(kapitalizacja spółki na zamknięciu notowań 22 
września 2020 r.).

W tym czasie przychody PGNiG wzrosły po-
nad trzykrotnie – z 12 do 42 mld złotych, a sku-
mulowany zysk netto wyniósł 28,4 mld zł, z cze-
go 10,4 mld zł trafiło do akcjonariuszy w formie 
dywidendy.

Biorąc pod uwagę wzrost wyceny spółki oraz 
kwoty wypłaconej przez nią dywidendy – zwrot 
z inwestycji w akcje PGNiG kupione w ofercie pu-
blicznej wynosi po 15 latach 92 procent.

Dziś pod względem kapitalizacji PGNiG 
zajmuje drugie miejsce na GPW i jest najwyżej 
wycenianą spółką przemysłową. 20 sierpnia 
2020 r. Grupa PGNiG opublikowała rekordowe 
wyniki za II kwartał i I półrocze. Pod względem 
wskaźników EBIT i EBITDA, które w I półroczu 
wyniosły odpowiednio 7,65 mld zł i 9,35 mld 
zł – były to najlepsze półroczne wyniki kiedykol-
wiek opublikowane przez polską spółkę noto-
waną na GPW.

– Akcje PGNiG są po prostu dobrą inwesty-
cją – podsumował Jerzy Kwieciński. – Dziękuję 
akcjonariuszom i inwestorom za okazane nam 
zaufanie i zaangażowanie w rozwój Grupy Ka-
pitałowej PGNiG. Liczę, że inwestycje w walory 
spółki nadal będą przynosić Wam wymierne ko-
rzyści – powiedział prezes Kwieciński w okolicz-
nościowym filmie opublikowanym na profilach 
spółki w mediach społecznościowych.

Multienergetyczny koncern 
wzmocni pozycję tworzących 
go spółek

O możliwościach współpracy, przyszłej 
strategii i wyzwaniach związanych z procesem 
przejęcia Grupy Kapitałowej PGNiG przez PKN 
Orlen rozmawiali z przedstawicielami Związ-
ków Zawodowych funkcjonujących w Grupie 
Kapitałowej PGNiG prezesi: Jerzy Kwieciński 
(PGNiG) i Daniel Obajtek (PKN Orlen). 

Podczas spotkania prezes PGNiG Jerzy 
Kwieciński nawiązał do wyzwań, jakie stoją 
przed polską gospodarką, „zielonym ładem” 
i programem Unii Europejskiej dotyczącym neu-
tralności klimatycznej.
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– Wymogiem obecnej chwili jest przepro-
wadzenie skutecznej konsolidacji PKN Orlen 
i PGNiG tak, aby powstał silny podmiot, który 
sprosta tym wyzwaniom na arenie międzyna-
rodowej – powiedział prezes PGNiG. – Ale nic 
o Was bez Was – dodał zwracając się do przed-
stawicieli organizacji związkowych.

– Największym kapitałem firm są ludzie. 
A państwo jesteście po to, aby dbać o ich inte-
resy. Dlatego bardzo zależało mi, aby w pierw-
szej kolejności oficjalnie spotkać się właśnie 
przedstawicielami Związków Zawodowych 
działających w Grupie PGNiG – powiedział pre-
zes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślając, że 
stworzenie silnego multienergetycznego koncer-
nu zwiększa możliwości rozwojowe i wzmocni 
pozycję konkurencyjną i finansową połączo-
nych firm, bezpieczeństwo energetyczne kraju, 
a w konsekwencji również polską gospodarkę.

– Tylko silny koncern może mieć środki nie-
zbędne do inwestowania w nisko i zero-emisyj-
ną energetykę i przeprowadzenie transformacji 
energetycznej od której nie ma odwrotu – za-
znaczył prezes PKN Orlen.

W trakcie spotkania rozmawiano na temat  
strategii rozwoju obydwu firm.

Przewodniczący Związków Zawodowych 
pytali m.in. o plany związane ze wspólnymi 
inwestycjami, o wykorzystanie potencjału spół-
ek PGNiG z obszaru upstream. Jednym z waż-
niejszych tematów rozmowy były także zasady 
funkcjonowania Grupy PGNiG po przejęciu 
przez PKN Orlen. W tym kontekście pytano 
m.in. o gwarancje zatrudnienia i  Zakładowe 
Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP), a także o moż-
liwości ujednolicenia rozwiązań w zakresie pra-
wa układowego w nowo powstałym koncernie 
multienergetycznym. Przedstawiciele strony 
społecznej PGNiG zaproponowali powołanie 
zespołu, który będzie zajmował się sprawami 
związanymi z procesem przejęcia.

–  Po przejęciu Grupa PGNiG będzie gene-
ralnie nadal funkcjonować na takich zasadach, 
jak dotychczas. A w tych obszarach, w których 
prowadzimy taką samą działalność, wiodącą 
rolę będą miały podmioty silniejsze. Nie ulega 
wątpliwości, że mocną stroną PGNiG są spółki 
związane z obszarem upstreamu. Nie będzie 
zwolnień grupowych –  zapewnił prezes PKN 
Orlen Daniel Obajtek. – Proces i warunki two-
rzenia multienergetycznego koncernu będziemy 
na bieżąco omawiać ze stroną społeczną.

Odnosząc się do propozycji ujednolicenia 
rozwiązań w zakresie prawa układowego pod-
kreślił, że warto go wypracować, ale dodał, że 
nie nastąpi to jednak od razu po konsolidacji, 
bo to proces wymagający dialogu społecznego 
między wieloma stronami.

–  Rozmowy ze związkami to było budują-
ce spotkanie, utwierdzające w przekonaniu, że 

pracownicy są siłą naszych spółek i kapitałem, 
na którym można budować wspólną przyszłość 
– podsumował prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

Biuro Public Relations 
PGNiG SA

Nowe złoże gazu na Morzu Czarnym
Turecka firma naftowa TPAO poinformo-

wała o sukcesie wiercenia Tuna-1 wykonanego  
ze statku wiertniczego „Fatih” w tureckiej stre-
fie ekonomicznej w południowej części Morza 
Czarnego w postaci odkrycia dużego złoża 
gazu. Ogłosił o tym 21 sierpnia br. prezydent 
R. Erdogan w wystąpieniu telewizyjnym okre-
ślając wydarzenie jako „historyczne”, zapew-
niające krajowi zaopatrzenie w gaz ziemny na 
15 lat. Wiercenie osiągnęło głębokość 4525 
m i przewierciło ponad 100-metrowy interwał 
gazonośny w piaszczystych utworach pliocenu 
i miocenu. Głębokość wody wynosi 2115 m. Za-
soby są szacowane na 320 mld m3 gazu i jest to 
największe złoże odkryte dotychczas na Morzu 
Czarnym. Jego eksploatacja nie będzie łatwa m. 
in. z uwagi na fakt, że jest to złoże ultragłębo-
kowodne, położone 150 km od wybrzeża Turcji. 
Zapowiedzi prezydenta Erdogana o rozpoczęciu 
eksploatacji w 2023 r. są bardzo optymistyczne, 
ale wymagają przede wszystkim dokładniejszej 
oceny wielkości zasobów. Roczne zużycie gazu 
w Turcji wynosi 40-50 mld m3 i pochodzi on 
w 99% z importu z Iranu, Iraku i Rosji.

Gazociąg Rumunia-Mołdawia
Jeden z unijnych programów tworzenia 

interkonektorów sieci gazowniczych i dywersy-
fikacji dostaw surowców energetycznych obej-
muje budowę gazociągu z Rumunii do stolicy 
Mołdawii, Kiszyniowa o długości 120 km. Umo-
wa dotycząca tej inwestycji została podpisana 
w 2017 r. i uzyskała wsparcie Europejskiego 
Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Obecnie 
prace budowlano-montażowe zostały zakoń-
czone i gazociąg w najbliższym czasie zostanie 
oddany do użytku. W pierwszym okresie prze-
pustowość połączenia wyniesie 0.5 mld m3 
gazu rocznie, ale w styczniu 2021 r. po ukoń-
czeniu drugiej tłoczni wzrośnie do 1.5 mld m3. 
Mołdawia do tej pory była w 100% uzależniona 

od dostaw gazu z Rosji. Wiadomość o inwesty-
cji EBRD spowodowała natychmiastową reakcję 
Gazpromu, który zaproponował przedłużenie na 
korzystnych warunkach istniejącego kontraktu 
na dostawy gazu.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
zwiększył w sierpniu br. swoje zaangażowanie 
w Mołdawii przejmując 25% udziałów Vestmol-
transgaz – mołdawskiego operatora sieci i dys-
trybutora gazu.

Ostrożne prognozy MEA 
na lata 2020-21

Raport Międzynarodowej Agencji Energe-
tycznej z sierpnia br. zawierający ocenę sytuacji 
na rynku ropy naftowej  często odwołuje się do 
aktualnego stanu pandemii, co w znacznym 
stopniu tłumaczy warunkowy charakter ocen, 
przewidywań i prognoz. W lipcu obniżono pro-
gnozę popytu na ropę, teraz dokonano kolejnej 
korekty obniżając ją do 12,4 mln t/d. Obniżono 
również przewidywany światowy popyt na rok 
2021 do 13,2 mln t/d, głównie ze względu na 
zastój w lotnictwie. W prognozie MEA  ocenia 
się, że popyt na paliwa lotnicze w br. wyniesie 
39% stanu z 2019 r., a ewentualna poprawa 
w 2021 r. będzie niewielka. Zapotrzebowanie 
na paliwa w transporcie drogowym również 
znacznie się zmniejszyło. Spadek był mniej-
szy w Ameryce Północnej i Europie, natomiast 
większy w Ameryce Łacińskiej i Indiach, o wiele 
silniej dotkniętych pandemią. W grupie OECD 
przewiduje się 10-procentowy spadek zużycia 
ropy w porównaniu z rokiem 2019 i tylko lekką 
poprawę w 2021 r. – poziom z roku poprzednie-
go nie zostanie osiągnięty.

Podaż ropy w czerwcu była najniższa od 9 
lat, ale wzrosła do 12,2 mln t/d w lipcu, po-
nieważ Arabia Saudyjska zakończyła okres jed-
nostronnego nadprogramowego ograniczenia 
wydobycia, a Zjednoczone Emiraty Arabskie 
wydobywały znacznie więcej niż pozwalały li-
mity ustalone przez OPEC+. Wzrosło również 
wydobycie w USA po powrocie ceny ropy w po-
łowie czerwca do poziomu powyżej 40 USD za 
baryłkę, podobny wpływ na wzrost podaży 
miało ożywienie w Kanadzie, a w jeszcze więk-
szym stopniu zwiększenie wydobycia w Brazylii 
po 4-miesięcznym okresie spadku. Rekordo-
wą produkcję uzyskano w lipcu na złożu Bu-
zios, gdzie po rozpoczęciu eksploatacji przez 
czwarty statek FPSO wydobycie osiągnęło 91,6 
tys. t/d ropy. Mimo tych przyrostów globalna 
podaż ropy może nie zwiększyć się wyraźnie, 
jeśli kraje, które dotychczas nie dotrzymywały 
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zobowiązań dotyczących produkcji zaczną teraz 
przestrzegać limitów.

Zapasy ropy w grupie OECD wzrosły 
w czerwcu do 439 tys. t i w drugim półroczu 
powinny rosnąć średnio o 24,2 tys. t/d., jednak 
wzrost rozkłada się nierównomiernie. W Euro-
pie nastąpił wzrost do 489 tys. t, w Japonii za-
notowano spadek o 217 tys. t i jeszcze większy 
w USA, bo o 2,4 mln t.

Członkowie OPEC bardziej 
zdyscyplinowani

Na 21 posiedzeniu Wspólnego Komitetu 
Ministerialnego OPEC 19 sierpnia br. dokonano 
oceny przestrzegania przez państwa członkow-
skie i stowarzyszone ustalonych limitów pro-
dukcji. W komunikacie końcowym podkreślono 
pozytywną rolę Deklaracji o Współpracy w przy-
wróceniu równowagi na globalnym rynku naf-
towym. Była to realizacja decyzji podjętych na 
konferencji ministrów OPEC+ 12 kwietnia br. 
i 179 Konferencji OPEC+ z 6 czerwca br. Bar-
dzo mocno akcentowano też wysoką zgodność 
wykonywania  zobowiązań w zakresie ilości 
produkowanej ropy, osiągającą w lipcu wg in-
formacji Sekretariatu OPEC 97%. Uznano, że 
występują oznaki stopniowej stabilizacji warun-
ków rynkowych włącznie z odbudową zapasów 
w lipcu i zmniejszeniem luki między popytem 
i podażą na rynku globalnym. Jednak rynek jest 
bardzo wrażliwy na zmiany popytu i niezbędna 
jest ostrożność. Komunikat przypomina także 
o przedłużającej się pandemii COVID-19 i moż-
liwych zakłóceniach w przewidywanym rozwoju 
wydarzeń. Następne posiedzenie Komitetu wy-
znaczono 16-17 września br.

Ogłoszono też, że zaplanowane na wrze-
sień uroczystości z okazji 60 rocznicy założenia 
Organizacji nie odbędą się ze względu na za-
grożenie zdrowia uczestników, nie podano też 
następnego terminu.

Wzrost ceny ropy powyżej 40 USD zaowo-
cował ożywieniem wydobycia i zwiększeniem 
produkcji, z kolei spadek ceny 8 września za-
niepokoił Arabię Saudyjską, która obawia się 
dalszych cięć w produkcji ropy w celu podtrzy-
mania cen. W wypowiedziach przedstawicieli 
rządu pojawiły się stwierdzenia, że 5 krajów 
spośród arabskich producentów wykorzystuje 
tę sytuację pompując więcej ropy i uzyskując 
zwiększone przychody. Może to zagrażać jedno-
ści grupy OPEC+. Zarzuty nie są bezpodstawne, 
świadczą o tym informacje z 11 sierpnia zebra-
ne przez portal Bloomberg o przekraczaniu 

przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, trzeciego 
największego producenta w OPEC, limitu wy-
dobycia w sierpniu o 13600 t/d przy całkowi-
tej produkcji 366 tys. t/d. Potwierdził to zresztą 
minister ds. energii Zjednoczonych Emiratów 
Suhail Al Mazrouei wyjaśniając, że okresowo 
podwyższono wydobycie ropy i gazu z powo-
du zwiększonego zapotrzebowania na energię 
elektryczną w sezonie letnim.

Czy skończy się wydobycie 
ropy w Wenezueli?

Wiadomości nadchodzące z Wenezueli 
świadczą o coraz szybszym spadku produkcji 
ropy. Obecnie jest ona szacowana na 13,6-27,2 
tys. t/d, podczas gdy rok temu wynosiła 88,4 
tys. t/d, a w 2017 było to 272 tys. t/d. Agencja 
IHS Markit uważa, że nie jest to niespodzianką, 
rozkład sektora naftowego trwa od dłuższego 
czasu i można się spodziewać całkowitego wy-
gaszenia produkcji w niedalekiej przyszłości. Do 
złego zarządzania i korupcji dołączył się teraz 
spadek cen ropy, sankcje USA i wreszcie pande-
mia. Wenezuela obecnie, obok Gwinei Równi-
kowej i Libii, jest jednym z trzech najmniejszych 
producentów ropy w OPEC. Brak dostaw ropy 
z tego kraju nie stanowi żadnego zagrożenia dla 
rynku światowego, szczególnie przy utrzymują-
cym się niskim popycie na ropę.

Odrodzenie przemysłu naftowego jest 
możliwe ze względu na wielkość zasobów, 
ale będzie wymagało bardzo długiego czasu 
biorąc pod uwagę sytuację wewnętrzną i stan 
infrastruktury (brak magazynów). Według da-
nych publikowanych w „Oil and Gas Journal” 
w 2018 r., Wenezuela posiada największe zaso-
by ropy naftowej przekraczające 41 mld t. Jako 
jeden z czołowych ówczesnych producentów 
ropy była też w 1960 r. wśród założycieli OPEC.

Trzy sukcesy Exxonu 
w Gujanie w 2020 r.

Rozwiercanie zasobnego bloku Stabro-
ek prowadzone przez operatora, którym jest 
ExxonMobil i przez udziałowców – Hess Corp. 
i CNOOC rozwija się bardzo pomyślnie i od-
krywane są kolejne nowe akumulacje ropy. 
W styczniu było to wiercenie Uaru-1, w sierpniu 

Yellowtail-2, a 8 września ogłoszono o stwier-
dzeniu ropy w otworze Redtail-1 zlokalizowa-
nym 2,5km na NW od złoża Yellowtail. Jest to 
18 odkrycie w obrębie tej koncesji. W wierceniu 
Redtail-1 przewiercono 70-metrową piaszczystą 
serię roponośną. Głębokość morza wynosi 1878 
m. W otworze Yellowtail-2 stwierdzono wystę-
powanie kilku horyzontów roponośnych o wy-
sokiej jakości i miąższości netto 21 m, w tym 
także horyzontu produktywnego rozpoznanego 
w Yellowtail-1.

Ciąg 18 odkryć o zasobach przekraczają-
cych 1,08 mld t ropy, od września 2015 (Liza-1) 
do września 2020 (Redtail-1), czyli w ciągu 5 lat 
i 3 miesięcy, na obszarze 26800 km2, bez wąt-
pienia można określić jako spektakularny. 

W grudniu 2019 r. statek FPSO „Liza Desti-
ny” rozpoczął eksploatację złoża Liza  z wydoby-
ciem 16320 t/d ropy.

Skutki huraganu Laura
Tegoroczny jesienny sezon huraganów 

w Zatoce Meksykańskiej rozpoczęła Laura ude-
rzając 26 sierpnia w wybrzeże Luizjany. Pręd-
kość wiatru dochodziła do 240 km/h, huragan 
został zaklasyfikowany do 4 kategorii. Według 
informacji Bureau of Environmental Enforce-
ments) spowodował przerwanie pracy 53,4% 
urządzeń wiertniczych poszukujących ropy 
i 41,2% urządzeń poszukujących gazu. Ewaku-
owano personel ze 117 platform i 2 urządzeń 
bez dynamicznego pozycjonowania. Oznacza to 
zmniejszenie produkcji ropy o 125 tys. t/d i pro-
dukcji gazu o 31,6 mln m3/d.

Kontrowersje w kampanii 
wyborczej w USA

Kandydat partii demokratycznej w wy-
borach prezydenckich Joe Biden ma w swoim 
programie ambitny punkt dotyczący „czystej 
energii”, przewidujący m. in. zmniejszenie 
spalania węgla i gazu do wytwarzania energii 
elektrycznej. Plany te przedstawił w lipcu br. 
Wcześniej Partia Demokratyczna występowała 
z postulatami zakazu stosowania szczelinowa-
nia hydraulicznego i wstrzymania nowych wier-
ceń na terenach federalnych. Bernie Sanders 
i Elizabeth Warren domagali się także wprowa-
dzenia moratorium na eksport ropy. Te zamie-
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rzenia wywołały niepokój przemysłu naftowego 
i ostrzeżenia, że realizacja tego planu kosztowa-
łaby gospodarkę amerykańską 7,1 bln dolarów 
w postaci spadku dochodu narodowego brutto 
i utraty milionów miejsc pracy.

Wykorzystał to prezydent Trump oskarżając 
kontrkandydata o chęć zniszczenia krajowego 
sektora ropy i gazu. Na spotkaniu przedwy-
borczym w Teksasie 29 lipca po raz kolejny 
powtórzył te zarzuty argumentując, że zakaz 
szczelinowania doprowadzi do utraty 2 mln 
miejsc pracy. J. Biden zaprzecza i wyjaśnia, że 
w swoim programie nie postulował całkowite-
go zakazu szczelinowania, natomiast  nie chce 
dopuścić do rozpoczynania nowych poszukiwań 
naftowych na terenach federalnych. Na mityn-
gu w Pittsburghu 31 sierpnia stwierdził, że nie 
zamierza zakazać stosowania  szczelinowania 
hydraulicznego.  

Czy wiercenia mogą być 
„czyste i zielone”?

Przemysł naftowy często jest stawiany pod 
pręgierzem opinii publicznej z powodu nega-
tywnego wpływu eksploatacji paliw kopalnych 
na klimat. Dyrektor Tristane Holding, Henry 
Berry przedstawił propozycje działań, które 
mogą skutecznie ograniczyć niekorzystne skutki 
wierceń. Na pierwszym miejscu wymienił recy-
kling i redukcję ilości jednorazowych wyrobów 
z tworzyw sztucznych zużywanych w czasie 
wierceń. Procesy recyklingu mogą być włączo-
ne do cyklu technologicznego przedsiębiorstwa 
wiertniczego bez uszczerbku dla podstawowych 
zadań. Przykładem materiałów, które nadają 
się do recyklingu jest guma i tekstylia – razem 
z plastikiem jednorazowego użytku po prze-
tworzeniu mogą być źródłem surowców do 
nowych produktów. Firmy naftowo-gazownicze 
mają zdolności infrastrukturalne i finansowe do 
recyklingu, który w bliskiej przyszłości stanowić 
będzie opłacalną opcję.

Inną dziedziną wymagającą zmian jest zu-
żywanie dużych ilości świeżej wody w czasie 
wiercenia. Mimo, iż w ostatnich latach zużycie 
wody zostało znacznie ograniczone przez recy-
kling, należy nadal dążyć do zmniejszenia ilości 
wody wprowadzanej do obiegu i przeznaczonej 
do podstawowych procesów. Ponowne stoso-
wanie wody w wielu operacjach przyniesie ko-
rzyści technologiczne i obniżkę kosztów. Można 
to osiągnąć stosując intensywne metody filtracji 
i redukując zanieczyszczenia.

Postępowanie z odpadami, ściekami i zu-
żytym olejem jest jedną z przyczyn niskiej 

efektywności działania firmy, jednym z najbar-
dziej szkodliwych czynników w przemyśle. Jeśli 
chodzi o zużyty olej, to obecnie są możliwości 
jego przeróbki na paliwo dieslowskie. Urzą-
dzenia wiertnicze są zasilane takim paliwem, 
może ono być też wykorzystane do innych ce-
lów. Do poprawy efektywności przyczynia się 
też recykling. Udoskonalone oprogramowanie 
i sztuczna inteligencja dostarczą firmom lepsze, 
dokładniejsze rozpoznanie redukujące straty za-
sobów i przestoje.

Ulatnianie się metanu, jednego z najbar-
dziej szkodliwych gazów cieplarnianych w od-
niesieniu do klimatu, następuje w całym łań-
cuchu produkcyjnym gazu ziemnego, zarówno 
przy przeróbce jak i w dystrybucji. Stała kontrola 
i intensywne starania o zmniejszenie wycieków 
do minimum wszędzie tam, gdzie to jest moż-
liwe powinny być przedmiotem szczególnej 
uwagi zarządów przedsiębiorstw naftowych. Je-
śli chodzi o przesył, to rozwiązaniem może być 
stosowanie rur polietylenowych, które wykazują 
niższe straty metanu niż rury stalowe.

W sumie autor proponuje niewiele konkret-
nych wskazówek i chwytliwy tytuł „Jak wierce-
nia naftowe staną się „zielone” nieco odbiega 
od treści.

Jerzy Zagórski
Źródła: Bloomberg, BSEE, CIRE, ec.europa.eu,

 ExxonMobil, Hart Energy, IEA, Offshore, 
Oil & Gas Financial Journal, Oil & Gas Journal, 

oilprice.com, OPEC, Reuters, TPAO, 
Tristone Holdings, World Oil.

Rusza ORLEN Inventor Tech Day
PKN ORLEN rozpoczął akcję skierowaną 

do wynalazców z Polski oraz krajów Europy 
i Azji. Jej celem jest pozyskanie innowacyj-
nych i przyjaznych środowisku technologii. 
Akcja ORLEN Inventor Tech Day wpisuje się 
w ogłoszony niedawno przez PKN ORLEN 
plan stopniowego osiągania neutralności 
emisyjnej oraz wzrostu własnej aktywności 
w zakresie badań i rozwoju.

– Inwestycje w nowoczesne technologie 
to jeden z naszych celów strategicznych. Są 
kluczem do rozwoju podstawowej działalności 
koncernu i skutecznej ekspansji na nowe obsza-
ry biznesowe. Chcemy być liderem transformacji 

energetycznej w Polsce i Europie Środkowej, 
a to obliguje nas do poszukiwania innowacyj-
nych rozwiązań. Łącząc potencjał wynalazców 
z doświadczeniem PKN ORLEN będziemy w sta-
nie sprostać stojącym przed nami wyzwaniom 
biznesowym i środowiskowym – mówi Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Koncern zamierza pozyskać innowacyjne 
rozwiązania, które znajdą zastosowanie w kil-
kunastu obszarach badawczych, m.in: technolo-
gii wychwytu CO2, biopaliw II generacji, nowych 
rodzajów katalizatorów, biopetrochemikaliów, 
technologii wodorowych czy zielonej energii. 
Twórcy najciekawszych rozwiązań zyskają szan-
sę na współpracę z koncernem.

W rekrutacji prowadzonej, w imieniu PKN 
ORLEN, przez Fundację Startup Hub Poland, 
mogą uczestniczyć twórcy związani ze środo-
wiskami naukowymi, jak też startaupowymi, 
działający w krajach Europy i Azji. Kandydaci 
aplikujący poprzez stronę internetową startu-
phub.pl/orlentechday muszą przejść dwa etapy 
kwalifikacji, by znaleźć się w gronie uczestników 
tego elitarnego wydarzenia i uzyskać możliwość 
prezentacji swoich pomysłów przed zespołem 
inżynierów oraz technologów PKN ORLEN.

W pierwszej kolejności zostanie ocenio-
ny poziom zaawansowania proponowanych 
rozwiązań oraz oczekiwania kandydatów 
w zakresie przyszłej współpracy. W kolejnym 
etapie koncern oceni biznesowe i przemysłowe 
przewagi danego rozwiązania. Podczas finału 
akcji, który odbędzie się na początku grudnia 
br., zespołowi PKN ORLEN zaprezentują się au-
torzy 15 rozwiązań o największym potencjale 
aplikacyjnym. 

Działalność badawcza PKN ORLEN koncen-
truje się na współpracy z uczelniami i instytu-
tami. W przyszłym roku planowana jest kon-
tynuacja przeszło 20 projektów i rozpoczęcie 
ponad 50 nowych przedsięwzięć badawczych. 
Ważnym momentem w działalności B+R kon-
cernu będzie uruchomienie do końca tego roku 
Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. 
Umożliwi ono rozwój i wdrażanie własnych 
technologii. Będzie także nowoczesną platformą 
współpracy pomiędzy PKN ORLEN a światem 
nauki i biznesu.

ORLEN inwestuje w pierwsze 
stacje wodorowe w Czechach

Grupa ORLEN konsekwentnie rozwija 
przyjazną środowisku technologię wodoro-
wą. Jeszcze w tym roku na dwóch czeskich 
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stacjach Benzina – w Pradze i Litvinowie 
rozpocznie się budowa punktów tankowa-
nia wodoru, z których kierowcy będą mogli 
skorzystać w przyszłym roku. W planach jest 
także otwarcie kolejnych stacji wodorowych 
– w Brnie, Pilźnie i w Pradze, na autostradzie 
D10. Inwestycje te wpisują się w ogłoszone 
przez koncern osiągnięcie neutralności emi-
syjnej w 2050 roku.

– Transformacja energetyczna jest ko-
niecznością, a my chcemy być jej liderem 
w Polsce i Europie Środkowej. Wyzwania zwią-
zane z nią, w tym z globalnym trendem nowej 
mobilności zamierzamy wykorzystać również 
biznesowo. W kolejnych latach zainwestuje-
my ponad 25 mld zł w projekty, które umoż-
liwią redukcję oddziaływania na środowisko 
i otwarcie na nowe modele biznesowe. Mamy 
konkretny plan działania. Będziemy m.in.  roz-
wijać paliwa alternatywne i technologie nisko-
emisyjne. Bez wątpienia w przyszłości wodór 
będzie istotnym paliwem wykorzystywanym 
w transporcie, dlatego z determinacją inten-
syfikujemy prace w tym obszarze, także na 
naszych zagranicznych stacjach – mówi Daniel 
Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Wodór jest bezpieczny i przyjazny środo-
wisku. Pozyskuje się go m.in. z gazu ziemnego 
i odnawialnych źródeł energii, ale także można 
go pozyskać z biomasy. Po oczyszczeniu może 
być stosowany jako paliwo w pojazdach elek-
trycznych, stanowiąc w niedalekiej przyszłości 
alternatywę dla tradycyjnych paliw kopalnych.

– Pojazdy napędzane wodorem to przy-
szłość motoryzacji, między innymi ze względu 
na krótki czas tankowania czy nieskompliko-
wany technicznie sposób magazynowania 
i przewożenia wodoru. Prowadzimy zaawan-
sowane rozmowy z władzami Pragi, woje-
wództwa środkowoczeskiego i usteckiego 
w sprawie jego wykorzystania w transporcie 
publicznym w Czechach. Jesteśmy też w sta-
łym kontakcie z producentami samochodów 
napędzanych wodorem, co w przyszłości 
może  zaowocować współpracą i ciekawymi 
projektami – mówi Tomasz Wiatrak, Prezes 
Zarządu UNIPETROL, czeskiej spółki z Grupy 
ORLEN. 

Punkty tankowania wodoru w pierw-
szej kolejności powstaną na stacjach paliw 
Benzina-Grupa ORLEN w Pradze (w dzielnicy 
Barrandov) i w Litvínovie. Będą one zaopatry-
wane w wodór wytwarzany podczas przerobu 
ropy naftowej w rafineriach UNIPETROLu w Li-
tvínovie i Kralupach nad Wełtawą. Budowę 
stacji tankowania, na zlecenie UNIPETROLu, 
wykona Grupa Bonett – największy dostawca 
stacji paliw alternatywnych w Europie Środko-
wej i drugi co do wielkości sprzedawca CNG 

w Czechach. Grupa działa na rynku czeskim, 
polskim i słowackim, koncentrując się na in-
westycjach, prowadzeniu i dostawach stacji 
paliw alternatywnych.

Budowa stacji wodorowych w Czechach 
to już kolejne działanie Grupy ORLEN w kie-
runku rozwoju paliw alternatywnych. W ubie-
głym i na początku tego roku koncern podpisał 
listy intencyjne o współpracy z Górnośląsko-
-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Hol-
dingiem Komunalnym i Miejskim Przedsiębior-
stwem Komunikacyjnym w Krakowie, a także 
Miastem Płock, będącymi potencjalnymi od-
biorcami wodoru. Natomiast od grudnia 2019 
r. PKN ORLEN wspólnie z Pesa Bydgoszcz re-
alizuje projekt, który ma na celu opracowanie 
pojazdu szynowego zasilanego wodorem.

Koncern rozpoczął też proces wyboru wy-
konawcy hubu wodorowego we Włocławku, 
który docelowo będzie mógł wytwarzać do 
600 kg doczyszczonego wodoru na godzinę. 
W ramach inwestycji powstanie instalacja 
produkująca wodór w jakości paliwa trans-
portowego, infrastruktura logistyczna, a także 
stacje tankowania. Paliwo, na pierwszym eta-
pie dystrybucji, będzie przeznaczone przede 
wszystkim dla transportu publicznego i towa-
rowego z możliwością zatankowania samo-
chodów osobowych.

Koncern rozwija także technologie wodo-
rowe w biorafinerii ORLEN Południe w Trzebi-
ni. Zgodnie z planem, produkcja wodoru w ja-
kości paliwa transportowego ma rozpocząć się 
w 2021 roku.

Wodór jest paliwem szczególnie popu-
larnym w Stanach Zjednoczonych, Japonii 
i Niemczech. Pod koniec ubiegłego roku na 
świecie działały 432 stacje tankowania wodo-
ru, z których 330 jest ogólnodostępnych. PKN 
ORLEN posiada dwa punkty ładowania dla 
pojazdów zasilanych wodorem na swoich nie-
mieckich stacjach paliw „star-Grupa ORLEN”.

PKN ORLEN wybrał 
projektanta morskiej farmy 
wiatrowej na Bałtyku

PKN ORLEN rozpoczął projektowa-
nie morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. 
Wstępny projekt techniczny oraz budowlany 
wykona brytyjska firma Offshore Design En-

gineering Ltd., posiadająca ponad 20-letnie 
doświadczenie w realizacji tego typu zadań. 
Rozpoczęcie tego etapu prac poprzedzone 
było wielomiesięcznymi badaniami wietrzno-
ści oraz struktury geologicznej dna morskie-
go. Zakończenie prac projektowych umożliwi 
szczegółowe zaplanowanie harmonogramu 
realizacji inwestycji.

Morska farma wiatrowa na Bałtyku to 
kluczowy projekt inwestycyjny, który znacząco 
wzmocni nas jako lidera transformacji energe-
tycznej nie tylko w Polsce, ale też w Europie 
Środkowej. W perspektywie kilku lat, dzięki 
inwestycjom w nisko- i zeroemisyjne źródła 
wytwarzania, chcemy być jednym z najważ-
niejszych producentów zielonej energii, na 
którą zapotrzebowanie stale rośnie. Zanim 
jednak czysta energia z Morza Bałtyckiego 
trafi do krajowego systemu elektroenergetycz-
nego czeka nas kilka lat intensywnych prac. 
Chcemy włączyć w nie jak najwięcej polskich 
podmiotów, aby w ten sposób wspierać go-
spodarkę i budować potencjał polskiej branży 
offshore – powiedział Daniel Obajtek, Prezes 
Zarządu PKN ORLEN.

PKN ORLEN, jako pierwszy koncern pa-
liwowo-energetyczny z Europy Środkowej, 
zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emi-
syjnej CO2 w 2050 roku. Ważnym elementem 
realizacji tego celu będzie rozwój nisko- i ze-
roemisyjnych źródeł wytwarzania. Budowa 
morskiej farmy wiatrowej, której rozpoczęcie 
planowane jest w 2024 roku, wpisuje się 
w strategię neutralności emisyjnej, w ramach 
której do 2030 roku Koncern zainwestuje łącz-
nie 25 mld zł w projekty umożliwiające reduk-
cję oddziaływania na środowisko i otwarcie na 
nowe modele biznesowe.

Przygotowując się do budowy morskiej 
farmy wiatrowej koncern konsekwentnie, 
zgodnie z harmonogramem, realizuje badania, 
pomiary, procesy administracyjne i biznesowe. 
PKN ORLEN posiada już warunki przyłączenia 
do sieci, zakończył wstępne badania geotech-
niczne dna morskiego, a także kontynuuje po-
miary wietrzności.

W lipcu br., do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Gdańsku została do-
starczona dokumentacja z wnioskiem o wyda-
nie decyzji środowiskowej dla obszaru farmy. 
Badania niezbędne do przygotowania raportu 
środowiskowego trwały 17 miesięcy i obejmo-
wały swoim zasięgiem obszar ok. 323 km2. 
W ramach zakończonego postępowania PKN 
ORLEN wybrał doświadczonego doradcę tech-
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nicznego, który przygotuje wstępny projekt 
morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany 
oraz dodatkowe analizy pozwalające precyzyj-
nie zaplanować i przeprowadzić proces budo-
wy morskiej farmy wiatrowej.

Wybrany przez PKN ORLEN projektant to 
brytyjska firma ODE (Offshore Design Engine-
ering Ltd.), która posiada ponad 20 letnie do-
świadczenie w branży offshore. Firma projektuje 
morskie farmy wiatrowe dla największych kon-
cernów i inwestorów na świecie. Realizowane 
przez nią projekty obejmują zaprojektowanie 
m.in. niemal 8 GW mocy na wodach Wielkiej 
Brytanii, 3,2 GW na terenie mórz Europy Pół-
nocnej oraz w innych częściach świata, gdzie 
powstaje kolejne 2,6 GW mocy wytwórczych 
zaprojektowanych przez ODE. Istotny wpływ 
na wybór projektanta miało wymagane przez 
PKN ORLEN uwzględnienie w ramach przyszłej 
współpracy tzw. local content. Zgodnie z zało-
żeniami postępowania przetargowego firma 
uwzględniła w ofercie współpracę z polskimi ko-
operantami. Realizowany w ten sposób transfer 
know-how to istotny element budowy potencja-
łu polskiej branży offshore.

Podpisana z wykonawcą umowa obejmuje 
przede wszystkim przygotowanie szczegóło-
wych projektów technicznych głównych urzą-
dzeń morskiej elektrowni wiatrowej. Opracowa-
na dokumentacja będzie zawierała m.in. analizy 
rozmieszczenia turbin oraz założenia dotyczące 
przewidywanej produktywności farmy. Pomoże 
także doprecyzować harmonogram i kosztorys 
inwestycji. Wyniki pracy projektanta będą sta-
nowić również wsparcie dla realizacji innych 
obszarów projektu jak pozyskanie finansowania 
i ubezpieczenia inwestycji. Z kolei opracowany 
projekt budowlany będzie podstawą do złoże-
nia wniosku o pozwolenie na budowę morskiej 
farmy wiatrowej.

Prace nad rozwojem morskiej energetyki 
wiatrowej Koncern prowadzi poprzez spółkę 
Baltic Power, która posiada koncesję na budowę 
farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 
do 1,2 GW. Jej obszar, o łącznej powierzchni 
ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na 
północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na 
wysokości Choczewa i Łeby.

Biuro Prasowe 
PKN ORLEN

GAZ-SYSTEM podpisał list 
intencyjny w sprawie realizacji 
programu budowy pływającego 
terminalu LNG (FSRU) w Zatoce 
Gdańskiej

Przedstawiciele GAZ-SYSTEM, Zarządu 
Morskiego Portu Gdańsk i Urzędu Morskiego 
w Gdyni podpisali list intencyjny dotyczący 
współpracy przy realizacji programu budowy 
pływającego terminalu LNG (FSRU) w Zatoce 
Gdańskiej.

Dokument określa rolę każdej ze stron 
przy budowie pływającego terminalu LNG 
typu FSRU. List intencyjny stanowi podstawę 
do zawarcia odrębnego porozumienia, które 
określi dokładne zasady współpracy i jej za-
kres pomiędzy wszystkimi stronami.

O pływającym terminalu FSRU
Jednostka FSRU (ang. Floating Storage 

Regasification Unit) to statek, który  posiada 
funkcje magazynowania i regazyfikacji skro-
plonego gazu LNG (ang. Liquid Natural Gas).

Aktualnie GAZ SYSTEM prowadzi proces 
badania zapotrzebowania na nowe zdolności 
przesyłowe w krajowym systemie przesyło-
wym, który pozwoli określić parametry bizne-
sowe dla projektu FSRU. Na obecnym etapie 
GAZ-SYSTEM założył postawienie w Zatoce 
Gdańskiej jednostki o przepustowości 4,5 mld 
m3 rocznie. Budowa Terminalu FSRU jako no-
wego punktu wejścia do krajowego systemu 
przesyłowego jest odpowiedzią na rosnące 
krajowe zapotrzebowanie na gaz ziemny. In-
westycja umożliwi rozwój rynku LNG w naszej 
części Europy, a także wpłynie na wzmocnie-
nie bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
Umiejscowienie jednostki FSRU w Zatoce 
Gdańskiej zwiększy znaczenie gospodarcze tej 
części wybrzeża Polski.

Budowa Terminalu LNG (FSRU) została 
wpisana w 2020 r. na czwartą listę inwesty-
cji, które uzyskały status projektów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania 
(ang. Projects of Common Interest - PCI) 
w sektorze energetycznym. Projekty PCI to 
kluczowe projekty infrastrukturalne, mające 
na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
na europejskim rynku energii. Ich realizacja ma 
wspierać politykę energetyczną i wyzwania 
klimatyczne w UE.

GAZ-SYSTEM przystąpił 
do Europejskiego Sojuszu 
na rzecz Czystego Wodoru

Komisja Europejska zaakceptowała 
wniosek o przystąpienie GAZ-SYSTEM do 
Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego 
Wodoru (European Clean Hydrogen Alliance 
– ECH2A). Jest to kolejna inicjatywa, po pod-
pisaniu w lipcu tego roku listu intencyjnego 
o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budo-
wy gospodarki wodorowej w Polsce, w którą 
zaangażowana jest Spółka GAZ-SYSTEM.

Europejski Sojusz na rzecz Czystego 
Wodoru został powołany przez Komisję Eu-
ropejską, aby wesprzeć realizację inwestycji 
i tworzenie gospodarki wodorowej w Unii Eu-
ropejskiej zgodnie z założeniami Europejskiej 
Strategii Wodorowej opublikowanej w lipcu br. 
Sojusz ma odegrać zasadniczą rolę we wspar-
ciu działań inwestycyjnych prowadzonych 
w ramach całego łańcucha wartości, obejmu-
jącego produkcję, transport, magazynowanie 
oraz wykorzystanie wodoru w poszczególnych 
sektorach gospodarki (np. transport, przemysł, 
energetyka, ciepłownictwo). W razie potrzeby 
Sojusz na rzecz Czystego Wodoru będzie po-
dejmował działania mające na celu wsparcie 
rynku pracy i dostosowanie go do potrzeb go-
spodarki wodorowej. W skład sojuszu wejdą 
przedstawiciele przemysłu, władz krajowych, 
regionalnych i lokalnych oraz społeczeństwa 
obywatelskiego.

GAZ-SYSTEM bierze aktywny udział 
w kształtowaniu dialogu nt. wdrażania zało-
żeń Europejskiego Zielonego Ładu. Poprzez 
członkostwo w Sojuszu pragniemy wska-
zywać, jak gaz ziemny może pełnić istotną 
rolę w transformacji energetycznej w Polsce 
i w całej UE - powiedział Tomasz Stępień, Pre-
zes Zarządu GAZ-SYSTEM.

GAZ-SYSTEM jako operator systemu prze-
syłowego podejmuje działania, które mają 
umożliwić wykorzystanie gazu ziemnego jako 
niskoemisyjnego źródła energii, wspierającego 
realizację celów polityki klimatycznej Unii Eu-
ropejskiej w perspektywie długoterminowej. 
Ponadto, GAZ-SYSTEM jest również silnie za-
angażowany w projekty badawczo-rozwojowe, 
mające na celu wdrożenie nowych sposobów 
eksploatacji infrastruktury gazowej. Działania 
te obejmują m.in. dostosowanie aktywów na 
potrzeby odbioru i transportu gazów odnawial-
nych i zdekarbonizowanych, w tym wodoru.
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Więcej informacji na temat Europejskiego 
sojuszu na rzecz czystego wodoru jest dostępna 
na stronie internetowej https://www.ech2a.eu/.

Baltic Pipe – wykonawca 
wchodzi na teren budowy

We wrześniu br. GAZ-SYSTEM przekazał 
wykonawcy tereny pod budowę miejsc lą-
dowania gazociągu podmorskiego w Polsce 
oraz w Danii. W obu krajach nastąpiło to 
zgodnie z zakładanym harmonogramem.

Gazociąg podmorski połączy ze sobą 
gminy Rewal w Polsce oraz Faxe w Danii. 
W najbliższym czasie w obu miejscach będą 
realizowane prace związane z wytyczeniem 
tymczasowych dróg dojazdowych do placów 
budowy. Wykonawca przygotuje także oba 
place budowy: m.in. zagospodaruje i ogro-
dzi teren, zamontuje instalacje oraz wykona 
przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na 
potrzeby budowy.

Następnie wykonawca przystąpi do budo-
wy tuneli podziemnych. Zarówno w Polsce, jak 
i w Danii gazociąg podmorski zostanie umiesz-
czony w podziemnej obudowie betonowej 
(wykonanej metodą mikrotunelingu). Dzięki 
poprowadzeniu instalacji pod linią brzegową 
oraz ominięciu plaży i klifów zminimalizowany 
zostanie ewentualny wpływ inwestycji na oto-
czenie. Brzeg morski, a także pas wydm oraz 
klif pozostaną nienaruszone.

Wykonawcą gazociągu podmorskiego oraz 
miejsc jego połączenia z infrastrukturą lądową 
jest firma Saipem Limited. W najbliższym czasie 
wykonawca rozpocznie również przedmonta-
żowe badania na Morzu Bałtyckim, które będą 
prowadzone wzdłuż trasy przyszłego gazociągu 
podmorskiego.

Biuro Prasowe 
GAZ-SYSTEM S.A.

W PERN powstaje pierwsza 
instalacja fotowoltaiczna

W październiku planowane jest oddanie 
do użytku pierwszej instalacji fotowolta-
icznej w PERN. Miesiąc później zacznie ona 

wytwarzać energię elektryczną. Instalacja fo-
towoltaiczna powstaje w bazie paliw w Bo-
ronowie jako efekt wdrożenia jednej z prac 
dyplomowych przygotowanych przez zespół 
pracowników PERN w ramach Akademii Me-
nedżera. Instalacja przyniesie kilkuprocen-
towe oszczędności w wydatkach na energię 
elektryczną. Od efektywności tego projektu 
będą zależały kolejne wdrożenia.

Dostrzegamy potencjał jaki w wytwarzaniu 
energii elektrycznej mogą mieć alternatywne 
źródła, dlatego w ramach pilotażu montujemy 
panele fotowoltaiczne w jednej z naszych baz 
paliwowych w Boronowie. Umowa na to za-
danie została już podpisana. W tym momencie 
jesteśmy po uzgodnieniach techniczno – pro-
jektowych. Teren został przekazany wykonawcy 
zadania.-Paweł Wysocki, dyrektor Pionu Tech-
nicznego PERN

Instalacja fotowoltaiczna w Boronowie 
będzie miała moc docelową około 50 kWp. 
W pierwszym roku użytkowania panele mają 
zabezpieczyć około 54 393 kWh.

Akademia Menedżera to program rozwojo-
wy zrealizowany w PERN podnoszący kompe-
tencje menedżerskie i projektowe pracowników. 
Miał on formę rocznych studiów podyplomo-
wych realizowanych wspólnie z Uniwersytetem 
Warszawskim. Ukończyło go 36 pracowników, 
którzy w ramach zaliczenia przygotowali biz-
nesowe projekty doradcze, mające usprawnić 
działania Spółki. Jednym z nich było właśnie 
wdrożenie fotowoltaiki.

PERN z ostatnią decyzją 
lokalizacyjną dla części 
liniowej budowy rurociągu 
Boronów-Trzebinia

21 września br. PERN uzyskał ostatnią 
z wymaganych decyzji lokalizacyjnych dla 
części liniowej rurociągu Boronów-Trzebi-
nia. Kolejnym etapem będzie procedowanie 
wniosków o wydanie pozwoleń na budowę 
– niezbędnych do rozpoczęcia prac w terenie. 
Obecnie trwa również postępowanie na wy-
bór wykonawcy robót budowlanych.

21 września br. Wojewoda Śląski wydał de-
cyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwe-
stycji w sektorze naftowym: Budowa rurociągu 
produktowego wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi w granicach administracyjnych 
gmin Siewierz, Poręba, Łazy, Dąbrowa Górnicza, 
Sławków.

Celem budowy rurociągu jest poprawa 
bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski 
w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu 
rurociągowego z Zakładu Głównego PKN OR-
LEN S.A. Inwestycja zakłada budowę rurocią-
gu produktowego o długości ok. 97 km relacji 
Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez 
tereny województwa śląskiego i małopolskiego 
(w sumie jedenaście gmin) wraz z modernizacją 
istniejącej infrastruktury oraz budową dwóch 
nowych pompowni paliw na trasie rurociągu 
Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią 
osiągnięcie zakładanych przepustowości i mak-
symalizację przeładunków paliw na odcinku 
Płock – Trzebinia.

Krzysztof Rogala wiceprezesem 
Zarządu PERN S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki w dniu 25 września 2020 roku powo-
łało Pana Krzysztofa Rogalę na Członka Zarzą-
du Spółki z dniem 1 października 2020 roku i 
powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu 
Spółki.

Pan Krzysztof Rogala jest absolwentem 
Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Pra-
wa i Administracji. Ukończył także studia po-
dyplomowe w zakresie Finansów i Bankowości 
na Uniwersytecie Warszawskim. W 2001 roku 
złożył egzamin na członków Rad Nadzorczych w 
spółkach Skarbu Państwa.

Krzysztof Rogala od wielu lat jest związany 
z rynkiem surowcowym oraz finansowym pia-
stując doradcze, zarządcze i nadzorcze stanowi-
ska w takich firmach jak GAZ – SYSTEM, Polskie 
LNG, PKN Orlen, czy Bank Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 związany ze spółką 
PERN, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczą-
cego Rady Nadzorczej.

W latach 2015 – 2016 zasiadał w Radzie 
Nadzorczej PGNiG, a od 2016 roku był Wicepre-
zesem w spółce EuRoPol Gaz.

Krzysztof Rogala posiada także doświad-
czenie w administracji państwowej pracując dla  
Ministra Finansów w latach 2015/2016 i współ-
pracując z Ministerstwem Środowiska.

Katarzyna Krasińska
Rzecznik prasowy PERN S.A.
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25 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 89 lat prof. 
dr hab. inż. Roman Ney, wybitny naukowiec, geo-
log i geolog naftowy, a także znakomity organizator 
i animator nauki. Jako student i absolwent Wydzia-
łu Geologiczno-Poszukiwawczego Akademii Górni-
czo-Hutniczej oraz późniejszy pracownik był przez 
blisko pół wieku związany z tym Wydziałem i naszą  
Almae Matris. 

W ciągu swojego długiego i aktywnego życia Profesor 
pełnił liczne i różnorodne funkcje organizacyjne, polityczne 
i społeczne na poziomie centralnych władz państwowych 
i Polskiej Akademii Nauk; był też dwukrotnie Rektorem Aka-
demii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 
(w latach 1972 -1975 oraz 1979-1981). Obszerne i szczegó-
łowe informacje na ten temat łatwo znaleźć chociażby na 
stronach internetowych. W tym wspomnieniu koncentrujemy 
się na pracy Profesora na Wydziale Geologiczno-Poszukiwaw-

czym Akademii Górniczo-Hutniczej (obecnie jest to Wydział 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska). Z tym Wydziałem 
związany był ściśle przez ponad czterdzieści lat od momentu 
podjęcia studiów w 1950 roku. 

Życie Profesora toczyło się w niełatwych czasach. Urodził 
się 18 lutego 1931 roku w Pińsku nad Prypecią na Polesiu 
(obecnie Białoruś), osiem lat przed wybuchem wojny. Jego oj-
ciec był nauczycielem w miejscowej szkole. Rodzina Profesora 
przeniosła się do Małopolski na fali  pierwszych wojennych 
migracji. Okres wojenny spędził w Dąbrowie Tarnowskiej 
i w  tej miejscowości zdał w 1948 roku małą maturę. Na-
ukę Roman Ney kontynuował w I. Liceum Ogólnokształcącym 
w Tarnowie, które ukończył w 1950 roku. W tym samym roku 
rozpoczął studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym 
AGH w Krakowie. Studia ukończył w 1955 roku ale już jako 
student podjął w 1952 roku pracę w charakterze zastępcy 
asystenta w Katedrze Geologii, kierowanej przez profesora 

Profesor Roman Ney – Szkic do portretu

Zdjęcie Profesora Romana Neya z uroczystości nadania 
tytułu doktora honoris causa AGH, 2005 rok. Fot. arch. AGH
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Henryka Świdzińskiego. Po ukończeniu studiów przeniósł się 
do Katedry Złóż  Ropy i Gazu, którą w latach 1953 – 1969 kie-
rował profesor Adam Tokarski. Tradycje tej Katedry i specjal-
ności naftowej wywodziły się z kierunku geologii stosowanej, 
utworzonego w 1921 roku w ówczesnej Akademii Górniczej, 
przez światowej sławy uczonego profesora Karola Bohdano-
wicza. Pracując w tej Katedrze mgr inż. Roman Ney pokony-
wał kolejne progi kariery naukowej, uzyskując stopnie doktora 
(1962 r.) i doktora habilitowanego (1967 r.). 

Pod koniec lat sześćdziesiątych związał się z Katedrą Geo-
fizyki Kopalnianej. W ramach tej Katedry powstał w 1967 roku 
Zakład Geologicznej Interpretacji Zdjęć Geofizycznych, którego 
został kierownikiem. Był więc jednym z twórców kompleksowej 
interpretacji danych geologicznych i geofizycznych. W 1969 
roku utworzony został Instytut Geofizyki Stosowanej i Poszuki-
wań Naftowych, a docent Roman Ney był jednym z inicjatorów 
utworzenia tej jednostki. W skład nowo utworzonego Instytu-
tu weszła dawna Katedra Złóż Ropy i Gazu połączona ze wspo-
mnianym powyżej Zakładem Geologicznej Interpretacji Zdjęć 
Geofizycznych jako „Zakład Poszukiwań Naftowych i Interpre-
tacji Zdjęć Geofizycznych”, kierowany przez doc. dr hab. inż. 
R. Neya. Z tym Instytutem, przemianowanym w 1974 roku na 
Międzyresortowy Instytut Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań 
Naftowych  Profesor związany był do roku 1979. W 1972 roku 
został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, 
a w 1976 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. 

Równolegle do pracy w AGH, w 1976 roku rozpoczęła się 
kariera Profesora w Polskiej Akademii Nauk, po wyborze na 
Członka Korespondenta tej korporacji. W 1979 roku utworzo-
ny został na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH 
Instytut Surowców Energetycznych. Profesor Roman Ney był 
inicjatorem utworzenia tego Instytutu, został też jego dyrek-
torem, pełniąc tą funkcję do 1992 roku. W 1986 roku został 
członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk oraz objął 
funkcję dyrektora w nowo utworzonym Instytucie Podstawo-
wych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Ener-
gią Polskiej Akademii Nauk. 

W 1992 roku po zmianach w kierownictwie Instytutu Su-
rowców Energetycznych AGH, Profesor rozstał się z Wydziałem 
Geologiczno-Poszukiwawczym; jego związki z Akademią Gór-
niczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie pozostały 
jednak nadal bliskie i aktywne. W uznaniu wielkich zasług 
dla Akademii Górniczo-Hutniczej oraz wybitnych osiągnięć 
w dziedzinie geologii naftowej i geotermii, w stworzeniu pod-
staw teoretycznych i szkoły w zakresie gospodarki surowcami 
mineralnymi i energią, a także w wykształceniu wielu pokoleń 
specjalistów naftowych i górniczych, Senat AGH uhonorował 
w 2005 roku profesora Romana Neya godnością doktora ho-
noris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Naukowa działalność profesora Romana Neya w początko-
wym okresie koncentrowała się na zagadnieniach związanych 
z geologią naftową i poszukiwaniami złóż węglowodorów. Sze-
roko znane są obszerne prace realizowane wspólnie z zespołem 
współpracowników, zorientowane na rozpoznanie budowy geo-
logicznej i potencjału poszukiwawczego zapadliska przedkarpac-
kiego. Wyniki tych badań pozostają ciągle aktualne. Rezultaty 
badań z lat 1957-1973 oparte na kompleksowej syntezie prac 
kartograficznych, wierceń i profili sejsmicznych prezentowane 
były w kilkunastu artykułach opublikowanych w: „Przeglądzie 
Geologicznym”, „Nafcie”, „Geofizyce i geologii naftowej”, „Biule-
tynie PAN”, w Sprawozdaniach z Posiedzeń Komisji PAN i 4 mo-
nografiach wydanych w „Pracach geologicznych”. 

Na podstawie wyników badań zawartych w monografii 
zatytułowanej: „Piętra strukturalne w północno-wschodnim 
obramowaniu zapadliska przedkarpackiego”, wykonanych 
pod kierunkiem profesora A. Tokarskiego, mgr inż. Roman Ney 
uzyskał w 1962 roku stopień doktora inżyniera. W 1967 roku 
obronił rozprawę habilitacyjną pt. „Rola rygla krakowskiego 
w geologii zapadliska przedkarpackiego i rozmieszczenie złóż 
ropy naftowej i gazu ziemnego” i mianowany został na sto-
pień doktora habilitowanego. W wyniku badań zapadliska 
przedkarpackiego określona została lokalizacja potencjalnych 
akumulacji węglowodorów oraz opracowane założenia  prac 
poszukiwawczych, które poskutkowały znaczącymi odkrycia-
mi w zapadlisku przedkarpackim. 

Zainteresowania Profesora nie ograniczały się oczywiście 
do problematyki naftowej. Utworzenie Instytutu stworzyło 
możliwość rozwoju nowych interdyscyplinarnych kierunków 
badań w zakresie kompleksowych metod interpretacji wgłęb-
nej budowy geologicznej oraz racjonalnego gospodarowania 
surowcami mineralnymi, w szczególności paliwami kopalnymi 
i energią źródeł odnawialnych. Z inicjatywy Profesora  pełnią-
cego wówczas funkcję Prorektora AGH ds. Nauki, były one 
realizowane we współpracy z Instytutem Górnictwa Naftowe-
go w Krakowie w zakresie badań szczelinowatości skał zbior-
nikowych i powierzchniowych zdjęć geochemicznych oraz 
rekonstrukcji procesu formowania się złóż ropo-gazonośnych 
w obszarze wschodniej części Karpat fliszowych. Podjęte zo-
stały także pionierskie w kraju badania nad modelowaniem  
systemów naftowych w tym regionie, realizowane we współ-
pracy z Instytutem Geofizyki PAN w Warszawie. Wyniki tych 
badań zostały wykorzystane m.in. na wykładach z „Planowa-
nia, metodyki poszukiwań i zasad ustalania zasobów ropy 
i gazu” prowadzonych przez profesora Romana Neya w latach 
1969-1974. W nawiązaniu do globalnej tektoniki płyt Profesor 
sformułował nowy pogląd na tektogenezę Karpat Zachodnich, 
łącząc ją z możliwościami występowania wód geotermalnych 
na Podhalu. 
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Był inicjatorem pionierskich badań nad wykorzystaniem 
energii geotermalnej w Polsce, które rozpoczęły się w Insty-
tucie Surowców Energetycznych AGH na początku lat osiem-
dziesiątych  ubiegłego wieku. Podjęte prace badawcze wyma-
gały rozwiązania fundamentalnych kwestii poszukiwawczych 
i eksploatacyjnych tj. wytypowanie optymalnych stref złożo-
wych, wypracowanie sposobów  oceny zasobów energii ciepl-
nej i  technologii zagospodarowania złóż wód geotermalnych 
a także budowy geotermalnych zakładów pilotowo-doświad-
czalnych. 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
stworzył warunki organizacyjne i finansowe, dzięki którym 
Instytut Surowców Energetycznych AGH przeobrażony został  
w nowoczesną placówkę badawczą i dydaktyczną z jednym 
z najnowocześniejszych na świecie laboratoriów geochemii 
naftowej i prężnym ośrodkiem obliczeniowym i interpretacyj-
nym w zakresie geologii i geofizyki naftowej. Pozwoliło to 
na dokonanie radykalnej modernizacji wcześniejszych, ruty-
nowych koncepcji i procedur  poszukiwawczych, z uwzględ-
nieniem nowoczesnych metod geodynamiki naftowej, wy-
miarowania procesów ropotwórczych za pomocą geochemii 
naftowej i numerycznych modelowań migracji węglowodorów 
w zależności od czasu formowania pułapek złożowych i wa-
runków ich zachowania w zmiennym w czasie geologicznym 
planie strukturalnym. 

Jako przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Ener-
getycznej zorganizował we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego cykl konferencji pn. „Zagadnie-
nia surowców energetycznych w gospodarce krajowej”. Na 
konferencjach tych były m.in. dyskutowane tezy rozpraw 
doktorskich i habilitacyjnych młodszej generacji pracowników 
Instytutu, wykonywanych pod kierunkiem lub opieką nauko-
wą Profesora. Jako zwarte monografie były one publikowane 
w „Pracach Geologicznych” PAN, których redaktorem na-
czelnym od 1971 roku był profesor Roman Ney. Kontynuując 
tradycje badań prowadzonych przez profesorów Karola Boh-
danowicza i Adama Tokarskiego – profesor Roman Ney był 
twórcą szkoły naukowej geologii naftowej. Wieloletnia Jego 
działalność w gronie współpracowników zarówno na AGH jak 
też w PAN doprowadziła do utworzenia dwóch innych szkół 
naukowych: polskiej geotermii i gospodarki surowcami mine-
ralnymi. Pozostawił po sobie kilkaset publikacji o różnorodnej 
tematyce z otoczenia geologii naftowej, poszukiwań nafto-
wych, geotermii, gospodarki surowcami mineralnymi i polityki 
energetycznej. 

Nie do przecenienia są także zasługi prof. Romana Neya 
w działalności dydaktycznej. Był jednym z inicjatorów badań 
naukowych i nauczania akademickiego w zakresie geologii 

naftowej i geotermii. Istotną pomocą w kształceniu studen-
tów i doktorantów było wydanie tłumaczeń obcojęzycznych 
podręczników A.I. Levorsena w 1972 roku i A. A. Bakirowa 
w 1973 roku, w przekładzie naukowym R. Neya. Ten ostatni 
podręcznik uzupełnił o obszerny rozdział dotyczący prognoz 
naftowych Polski. Rezultatem działalności kształceniowej 
Profesora jest liczne grono absolwentów i wychowanków, 
spośród których wielu uzyskało stopnie naukowe doktora 
i doktora habilitowanego oraz tytuły profesorskie. Absolwenci 
specjalności naftowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawcze-
go byli odkrywcami i współodkrywcami zdecydowanej więk-
szości  polskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Odnosili 
i odnoszą także sukcesy naukowe i poszukiwawcze w wielu 
basenach naftowych na świecie. Bez większej przesady można 
powiedzieć, że uczniowie i wychowankowie Profesora przez 
długie lata nadawali ton poszukiwaniom naftowym w Polsce 
a także zaznaczyli swoją nieraz dominującą rolę w rozwoju 
instytucji i badań naukowych związanych z problematyką naf-
tową a bardziej ogólnie z gospodarką surowcową. 

Posiadamy liczne informacje na temat różnorodnej dzia-
łalności Profesora: naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej 
czy też politycznej. Pozostaje pytanie jakim był człowiekiem, 
jak się zapisał w ludzkiej pamięci? We wspomnieniach swo-
ich wychowanków i współpracowników profesor Roman Ney 
pozostaje jako wymagający ale przyjazny i życzliwy szef i do-
bry kolega. W życiu i pracy stosował harcerskie zasady – nie 
pił kawy, nie palił papierosów w czasach gdy palenie było 
normalnością. Był obowiązkowy i miał duże poczucie odpo-
wiedzialności. Był przeciwnikiem schematów i szablonów, 
a w pracy zespołowej, którą preferował tworzył układ part-
nerski. Wspierał działania swoich współpracowników, mobili-
zował do pogłębiania wiedzy.

W laudacji wygłoszonej z okazji nadania profesorowi Ro-
manowi Neyowi tytułu „Doktora Honoris Causa” Akademii 
Górniczo-Hutniczej – profesor Wojciech Górecki, jeden z naj-
bardziej znanych wychowanków i współpracowników Profe-
sora, mówił: „Na szczególne podkreślenie zasługuje umie-
jętność prof. Romana Neya stworzenia właściwej atmosfery 
pracy, partnerskiego stosunku do współpracowników i stu-
dentów. Stwarzał atmosferę otwartości, życzliwości i partner-
stwa, co wyzwalało w studentach kreatywność, rzetelność 
i optymizm niezbędny w ich życiu zawodowym. Był otwarty 
na nowe pomysły, koncepcje i idee. Był mu obcy dogmatyzm 
i uprzedzenie do ludzi”. 

Profesor Roman Ney był rzeczywiście „Maxime hominum 
homo” – Człowiekiem najbardziej ludzkim.

I takim pozostanie w naszej pamięci. 

Autorzy: Michał Stefaniuk, Jan Kuśmierek, 
Kazimierz Słupczyński, Monika Szczygieł
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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 radości w życiu osobistym i stowarzyszeniowym.

W bieżącym miesiącu jubileuszowe urodziny obchodzą Koleżanki i Koledzy: 

85 lat
Stanisław Krupa z Oddziału w Warszawie II
Janusz Jamrozik z Oddziału w Warszawie II

80 lat
Tadeusz Wilczek z Oddziału w Warszawie II

Jerzy Świtek z Oddziału w Warszawie II

75 lat
Władysław Machnicki z Oddziału w Łodzi 
Marian Dutkiewicz z Oddziału w Sanoku 
Hermann Stalica z Oddziału w Gdańsku 

Zdzisław Herman z Oddziału w Krakowie 
Ludwik Cynarski z Oddziału w Pile 

75 lat
Krzysztof Zdybek z Oddziału w Krośnie

70 lat
Michał Kozłowski z Oddziału w Gdańsku 

Włodzimierz Małuszek z Oddziału w Poznaniu
Andrzej Bieniada z Oddziału w Katowicach 

Jan Undro z Oddziału w Pile
Anna Głyżewska z Oddziału w Pile

Bożena Szulc z Oddziału w Poznaniu
Ryszard Ryba z Oddziału w Tarnowie 

Elżbieta Wojnar-Gruszka z Oddziału w Krakowie
Klemens Gaworski z Oddziału w Poznaniu 

Maria Górska z Oddziału w Pile



9(263)/2020
wrzesień

38

W niedzielny wieczór - 20 wrze-
śnia w Parku Miejskim im. W. Bie-
chońskiego w Gorlicach odbył się 
multimedialny spektakl świetlno-la-
serowy „Światło z Ziemi”.

Bardzo licznie zgromadzeni mieszkańcy 
i goście z Bardejowa uczestniczyli w niezwy-
kłym widowisku laserowej iluminacji świetlnej. 
Polana w parku, drzewa, alejki, wiszący most 
oraz wychodnie skalne oświetlone zostały bar-
wami laserów. Można było zobaczyć również 
pokaz świetlny na kurtynie wodnej i występ Te-
atru Eksperymentalnego GCK ERGO. Blask lamp 
w wyjątkowy sposób odmienił klimat gorlickie-
go parku.

„Światło z Ziemi” 
w Gorlicach

Fot. K. Korona

Fot. K. Korona

Fot. K. Korona

Fot. K. Korona

Fot. K. Korona



Wydarzenie miało również charakter 
edukacyjny. Z ekranu umieszczonego mie-
dzy drzewami Ignacy Łukasiewicz opowiadał 
o dziedzictwie geologicznym Ziemi Gorlickiej 
i Bardejowskiej oraz początkach przemysłu naf-
towego w Gorlicach. 

Wcześniej, w sobotę i niedzielę, również 
w Gorlicach odbyły się happeningi nawiązujące 
do zapalenia pierwszej ulicznej lampy naftowej. 
Zachęcały mieszkańców i turystów do udziału 
w wieczornym przedstawieniu.

Spektakl oraz happeningi zostały zrealizo-
wane w ramach projektu „Poznaj geologiczne 
skarby pogranicza polsko-słowackiego” dofi-
nansowanego ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 
Partnerem projektu jest Bardejów.
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